
ZONDAG 41. 

 

lezen: Marcus 10: 1-12                zingen:  Psalm  119:67 

                                                  Gezang   5:6,7,8 

                                                  Psalm  123 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

"Ge zult niet echtbreken!" 

 

    Zo luidt het zevende gebod. En wanneer we dààrover beginnen te spreken, dan kunnen we gevoeglijk 

hetzelfde opmerken als bij het vorige gebod: "Ge zult niet doodslaan!" Wat is hierover tegenwoordig 

ook veel te doen! Maar dan zó, dat de tijdgeest ons toch ook over het huwelijk, en alles wat daarmee 

verband houdt, graag héél anders zou willen leren denken, oordelen en spreken, dan de heilige Geest 

doet in de heilige Schrift. We zullen zo vrij zijn ons ook vanavond daaraan niet te storen, maar ook nú 

weer gewoon met elkaar te gaan BIJBELLEZEN, BIJBELLEZEN!, GEWOON BIJBELLEZEN!! En 

dan is er uit de latere kerkgeschiedenis misschien ook nog wel iets op te halen -door schade en schande 

wordt men wijs!-, dat ons tot lering dienen kan. 

 

     We hoorden daareven de Here Jezus in Marcus 10 iets zeggen, waarmee u misschien eerlijk gezegd 

ook wel eens moeite gehad hebt. Er waren namelijk Farizeeën tot Jezus gekomen. Let wel: dat waren 

orthodoxe lieden! Dat waren Joden, die niet vrijzínnig stonden tegenover de heilige Schrift, zoals de 

Sadduceeën, néé, dat waren mensen die de hele Bijbel aanvaardden als het Woord van God (voorzover 

hij toen af was), net als wij. Maar, dat móét dan wel, maar dat is nog niet genoeg; zoiets kan nóg 

lippentaal zijn! Want de Farizeeën misbrúíkten datzelfde Woord van God! Dat kan óók! Zij misbruikten 

het Woord van God om er een stríkvraag van te maken, en om de Here Jezus in een val te laten lopen; 

"te verzoeken", zegt Marcus dan. 

 

     Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mocht wegzenden. Daarmee is bedoeld -dat blijkt uit 

Matthéüs 12- "om allerlei reden"; "om een wissewasje", zeggen wij dan. Daarmee hadden ze het oog op 

allerlei haarkloverijen, waaraan de rabbijnen van die dagen hun verstand geslepen hebben, hun 

scherpzinnigheid beproefd hebben. En het was tenslotte traditie, léér geworden: als je er maar voor 

zorgde dat je vrouw een correcte scheidingsbrief meekreeg, dan mocht dat wel, dat scheiden om het 

minste of geringste. Want dan kon zo'n vrouw ongestraft hertrouwen. 

 

     Nu was dàt al een echte streek van de Farizeeën, om een woord van Mozes over zo'n scheidingsbrief 

ter sprake te brengen inzake het húwelijk! Want over zo'n scheidingsbrief had Mozes wel gesproken 

-Deuteronomium-, maar daarover had hij het niet gehad bij het zévende gebod -Gij zult niet 

echtbreken!-, maar bij het àchtste gebod: "Gij zult niet stélen!"! En bij dat achtste gebod had Mozes dit 

gezegd: "Kijk! U moet uw naaste niet afsnijden van z'n levensbronnen! U moet hem niet het eten en 

drinken uit zijn mond stoten! En daarom moet ge barmhartig zijn, àls...!, àls...!, àls ge dan uw vrouw 

wegstuurt! Want waar moet zo'n schepsel dan van leven?? Als ze hertrouwt, zodat een andere man voor 

haar zorgt, zou u haar kunnen aanklagen voor overspel, en haar kunnen laten stenigen!" En daarom heeft 

Mozes zúlk onrecht willen voorkomen door te gebieden: "Als...! àls...! àls ge dan uw vrouw wegstuurt, 

geef haar dan tenminste een scheidingsbrief mee, dat ze die tonen kan!" 

 

     Mozes had zo gesproken om Israël -en dat doet  Mozes in heel Deuteronomium!- bij de geboden 

barmhàrtigheid te leren, tegen ónbarmhartigheid te wààrschuwen; tegen ónrecht, tegen iemand 

doodmaken door hem het eten en drinken onmogelijk te maken: z'n bestààn! Dàt is stelen! 

-Deuteronomium 24-. Maar daar hebben de rabbijnen niets van begrepen; een hard mens begrijpt de 

Schrift niet! De rabbijnen hebben daar zelfs mísbruik van gemaakt door te leren: "Je vrouw wegzenden 



is geoorloofd, mits je haar maar een correct certificaat meegeeft, waarin die scheiding officieel is 

vastgesteld." Daarmee toonden ze, dat ze van Mozes' bedoeling geen snàrs begrepen! De bedoeling van 

Mozes was bàrmhartig, maar hún echtscheidingsleer was ónbarmhartig! Maar jààà...! zo was ze almeer 

de heersende leer, de officiële leer geworden! Wel glad fout, maar iedereen praatte het na, en tenslotte 

ging iedereen er zo over denken! En het werd traditie! Zo luidde -meende men- de leer van Mozes! 

 

     Tussen twee haakjes: dat is nu een verschijnsel dat men àlle eeuwen door weer ziet optreden, 

namelijk, dat een púúr stuk mísverstand en ónverstand het zó ver schopt, dat het als kerkleer wordt 

aanvaard. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de transsubstantiatie -het stukje brood dat in de Here Jezus 

zou zijn veranderd- dat heeft het óók geschopt tot kerkleer, zó ver! En als je er niet voor bóóg: d'r úít!! 

Ja, daar zijn mensen om gedóód, en niet maar pas tijdens de kerkhervorming, nee, maar al in de 11e en 

12e eeuw! En dat door ónverstand! Satan stuurt zijn duivelen uit om zich vooral te nestelen in bomen en 

struikgewas van mísverstand en ónverstand en dwààsheden en wànbegrip! Dààr zijn de duivelen in hun 

element! 

 

     Nu hoopten de Farizeeën dat ze de Here Jezus er op konden betrappen, dat Hij in tegenspraak kwam 

met Mozes, "zijne heiligheid Mozes!" O! Wat zouden ze dan een Indianengehuil aanheffen!, en 

natuurlijk krokodillentranen schreien!, maar Jezus van Nazareth lékker als kétter laten veroordelen! 

Maar de Here Jezus liep er niet in! En past u daar ook goed voor op, gemeente!, wanneer u die 

Schriftpassage tegenkomt bij Matthéüs, bij Marcus en Lucas, alle drie, dat u niet tóch nog weer in het 

Farizeese straatje komt! Ja, dat kàn! We zijn -met het vierde gebod- helemaal in het Farizeese straatje 

terechtgekomen, met de sabbat, en het zou hier ook mee kunnen gebeuren! En dat u tóch nog zou 

menen, dat de Here Jezus in Zijn antwoord eigenlijk tóch nog een klein beetje kritiek uitbracht op 

Mozes! De Heiland zei immers: "Inderdaad, Mozes hééft u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar 

oorspronkelijk, van scheppingswege, is het zo níét geweest!" Ik zeg: past u nu op, dat u hierin geen 

kritiek leest van Christus op Mozes! Geen spràke van! Natuurlijk! Onze Heiland heeft nóóit iets ten 

kwade gezegd van de heilige Schrift van toen, ook niet van Mozes! Hij heeft slechts heel kort laten 

uitkomen dat die maatregel van Mozes een nóódmaatregel was, om de gevolgen der zonde althans 

enigermàte tegen te gaan. Want liever had Mozes natuurlijk ook gezien, dat de Israëlieten helemaal niet 

scheidden van elkaar. Maar jààà...! Mozes moest ook al, net als wij, omgaan met zóndige mensen! En 

dan kan men in menig geval het kwaad zélf niet voorkomen, en moet men dus wel volstaan met 

tenminste de gevólgen van het kwaad wat te stuiten, of te verzachten. Méér bedoelde de Here Jezus niet 

te zeggen. Want Mozes heeft natuurlijk net zo goed geweten, wat Christus vervolgens sprak: "Van 

scheppingswege, oorspronkelijk, naar Gods instelling in het paradijs, is het zó geweest, dat het huwelijk 

niet ontbonden worden kón!" 

 

     En hiermee zijn we nu aangekomen bij het goede uitgangspunt voor alle spreken, Bíjbels spreken, 

over huwelijk en aanverwante zaken. Bij het begín beginnen! Dan heeft u ook de meeste kans dat u 

begrepen wordt in de wereld! Want in die wereld -dat zagen we toch vorige keer?- deint nog veelszins 

dat oorspronkelijke Woord van God, die paradijs- en die arktraditie nà! Ja, want het Woord van God is 

taai; weet u nog dat ik dat verleden week zei? Kijk, en daarom moet u bij het oorsprónkelijke beginnen! 

In Genesis 1 beginnen! En dan bij het voortlezen -in Genesis- bedenken, dat dat hele eerste Bijbelboek 

niet allereerst geschreven is voor u en mij, voor Chrístenen, néé!, voor Israëlíéten! Voor mensen dus, die 

met de misère op huwelijksgebied in hun tijd dàgelijks te maken hadden! Ik geloof: nog veel meer dan 

wij nu! Want er zijn toch asjeblieft ook nog wel normale huwelijken, en gelúkkige gezinnen?! Maar 

dààr was het eeuwig en àltijd herrie in de kinderkamer! Geregeld verschillende kinderen van 

verschillende moeders! Wat wilt u? En zúlke mensen hebben Genesis gelezen! Voor hén is het in de 

éérste plaats geschreven! En die hebben middenin al die misère gezeten, en ze hebben geweten dat de 

overheden van toen al maatregelen moesten treffen tot stuiting van het kwaad, en zijn gevolgen! 

Oósterse mensen, in de gebrokenheid van het óósterse mensenleven, daar moet u niet min van denken! 

Maar díé hebben het nu van tijd tot tijd uit Genesis 1, 2, 3... enzovoort, moeten horen, hoe God het had 

bedoeld: "van den begínne!", om met de Here Jezus te spreken. 

 



     Het huwelijk, gemeente, dateert uit de staat der rechtheid, uit het paradijs, en is daar toen ingesteld 

door niemand minder dan door God de HERE Zélf! Die gaf aan Adam een vrouw, zíjn vrouw. En 

daarom mócht een Israëliet dat huwelijk niet verscheuren en verminken op allerlei manier; daar kom ik 

straks op terug. Maar daarom mag een Christen óók niet zo waanwijs doen, dat hij zich verbeeldt dat het 

huwelijk eerst moet worden ingewijd, eerst moet worden opgeheven, eerst moet worden geheiligd, 

voordat een mens er van genieten mag. Och kom, spaar u de moeite! Luister liever naar de heilige 

Schrift! Dan vàllen al die ellendigheden weg, die er in de loop van de geschiedenis over het huwelijk 

zijn gefantaseerd, alsof het een sacrament was! En dat zeggen wíj nu wel niet, maar we hebben er íéts 

van overgehouden! Spaart u toch al die moeite! Het huwelijk is van den begínne al réín genoeg uit 

zichzélf!; 't is réín van afkomst! Het is ons door God Zelf gewóón gegéven! Me dunkt, wat blieft een 

mens nog meer? 

 

     Dat God Adam schiep naar Zijn beeld, dat weten we allemaal. Maar wilt u er alstublieft om denken 

dat Adams vrouw, Eva, insgelijks naar Gods beeld geschapen is? Genesis 1! Al is een vrouw een vrouw, 

maar wat zou dat? Al is zíj geschapen tot een húlp, die bij de màn paste? De bestemming van de vrouw 

ligt dus in dat hélpen! Dat is geen vernédering voor de vrouw! Er zijn weinig woorden te bedenken, zó 

mooi, als "helpen"! Er zit ook iets verheffends in, want wie is er nu eigenlijk méér?: die hélpt, of die 

gehólpen wordt? Juist dààrvoor, voor díé bestemming, gaf God de HERE aan de vrouw andere 

eigenschappen dan aan de man. Om goed te kunnen helpen zijn nodig: hulpvaardigheid, gevoeligheid, 

hartelijkheid, fijne intuïtie, gezelligheid; dat zijn allemaal de waardevolle eigenschappen van de goede 

vrouw. Juist de vróúw kreeg daarvan gewoonlijk zóveel, dat haar aard erdoor gestémpeld werd. Terwijl 

de man meer over kracht, intellect en gezag -zeggenschap-, te beschikken kreeg. Denkt u er om, ik zei: 

"gewoonlijk"! Er zijn ook uitzonderingen op deze regel. Er zijn ook geniale vrouwen, en domme 

mannen! Maar het kan niet worden ontkend dat, uiterlijk en innerlijk, door God onuitwisbare verschillen 

tussen man en vrouw zijn geschapen. En die moeten we dus rustig nemen zoals ze zíjn! We móéten geen 

vrouwen willen, die alles kunnen, en alles mogen wat mannen kunnen, en wat mannen mogen! Daar 

wórden ze niet gelukkiger van! Er zijn landen in Europa, in de wereld, waar de vrouwen 's morgens, mét 

de mannen, naar de fabriek gaan, óók met een werkbroek aan en een overall, en de kinderen gaan dan de 

hele dag naar een kinderbewaarplaats (of moet ik soms in 't Hollands ook al spreken van een "crèche"?). 

Dat is nu een ràmp voor die gezinnen! 

 

     Iets geheel anders is, dat er beroepen zijn waar we 't allemaal over eens zijn: "Kijk!, dààr is nu de 

vróúw het meest geschikt voor!": zusters in de ziekenhuizen, juffrouwen voor de jongste kindertjes op 

de lagere school, gezinsverzorgsters, diaconale assistenten. Juist voor dérgelijke werkzaamheden zijn 

meisjes te verkiezen boven jongens en mannen. Dat zijn we toch zómaar met elkaar eens? Dat zijn we 

als Christenen én heidenen met elkaar eens! Hoe komt dat nu? Tsjà!, maar dat is heel gewóón! Dat is 

nog àltijd nàdeining van dat oude Wóórd!, dat taaie Woord van Gód!, die bekendmaking van de 

schepping! Altijd nog een kwestie van schepping! Al zijn er mensen die zó evolutionistisch zijn dat ze 

van het woord "schepping" spuwen, dan erkennen ze dàt nog! Ja, want dat roeit geen dictàtor er uit!! Dat 

zal in der eeuwigheid zo blijven! En wie op die heerlijke gave, waarmee God dat vrouwelijke geslacht 

nu eenmaal versierd heeft, let, die zal aan de man dan ook absoluut niet het recht toekennen over dat 

pràchtinstrument van God te heersen! Heersen? Héérsen?? Wat een dwààsheid!! 't Staat ook nog in ons 

huwelijksformulier! Wat een dwààsheid!! 

 

     Zeker, in het huwelijk is de man het hoofd der vrouw, maar niet om te héérsen!, met óvermacht!, met 

dwàng!, met gewéld! Dat stààt wel in Genesis, jawel, maar waar? Wààr?? In Genesis dríé!! Daar ben ik 

nu. 

 

     Na de opstand van Adam en Eva tegen God heeft God tot Eva gezegd -inderdaad!-: "Hij zal 

heerschappij over u hebben!" Maar dat bedoelde God niet als een ínstelling van Hem, maar dat 

profeteerde, dat voorspélde God als een gevólg van de zónde van ons! De HERE sprak om zo te zeggen 

als een bekommerde Vader tot Zijn dochter: "Och, Mijn kind, Mijn kind, wat ga jíj een moeilijke 

toekomst tegemoet! Je zult een onuitróéibare begeerte tot de man in je hebben, maar 't zal je veel nàre 



gevolgen bezorgen! Barenssmart, met allerlei aanhang...", en dan: "...en hij zal heerschappij over je 

hebben!". Dat betekende toen niet het instellen van een nórm: "voortaan is de man bààs...!" Wat een 

wóórd, wat een dwààsheid! "...zal hij over u heersen...": wat een dwààsheid! Néé, maar God gaf een 

profetie; God opende iets van de toekomst, schoof wat weg van dat gordijn, en voorzag in de toekomst 

aan de zijde van de mannen, tegenover de vrouwen, het recht van de stérkste: gewéld!, lúst!, wéllust!, 

màchtswellust!! En aan de zijde van de vrouwen: veel vernedering, en veel verdrukking! 

 

     En is 't niet uitgekomen?? Maar dat was Gods wíl niet zo! En daarom... het behóéft niet zo! Man en 

vrouw zijn béíden naar Gods beeld geschapen! Genesis 1 vers 26 en 27! Naar Gods beeld geschapen: de 

man, en de vrouw nétzogoed! Maar... alleen die vrouw kwam erbíj, en iets ànders: veelszins fijner! Maar 

daarom, thans dan ook, na de binnenkomst van de zonde: brózer!, bréékbaarder!, kwétsbaarder! En 

daarom verzoekt de apostel Paulus aan ons, mannen, daarmee alstublieft rekening te houden; in 1 

Thessalonisenzen 4. En een man die God vreest, zal dan ook pogen z'n vrouw steeds zó te zien, te 

blíjven zien, als wel heel ànders dan hij, maar toch niet mínder kunstig door God geschapen; uiterlijk, 

maar vooral ook innerlijk! Daarom moeten jongens en mannen het een verblíjdend éérbewijs vinden, 

wanneer ze mogen bemerken dat zij, zíj!, door zulk een gevóélig, door zulk een téér, door zulk een 

súper-sensibel schepsel Gods gewaardéérd worden, en zelfs vertróúwd worden, en bemínd worden! 

 

     Dít moeten wij, mannen, maar vooral nóóit vergeten: God heeft aan dat schepsel, dat bééld van Hem: 

de vrouw, zéér!, zéér! gevoelige antennes gegeven, waardoor zíj over vermogens beschikt die wíj 

missen, en waardoor zíj, vooral tegenover de man, zichzelf zómaar gegevens verschaft ziet, die voor ons, 

mannen, grenzen aan het raadselachtige. Een zeker divinatorisch vermogen: een zeker profetisch, 

intuïtief vermogen om dingen aan te voelen. 

 

     Welnu, door aan Adam zúlk een wederhelft te schenken, stelde God nu het huwelijk in. Ik zeg 

opzettelijk: "wéderhelft"! Want dat is goed Bijbels: "wéderhelft". Genesis 2 zegt: "een hulpe tegenover 

hem". Ja, Statenvertaling. Het Hebreeuwse woord is toch zo aardig, maar het laat zich beter omschrijven 

dan vertalen. "Tegenover hem...". Je zou ook kunnen gebruiken het woord "pendant": tegenhanger. Als 

u tenminste het woord "wederhelft" ook niet mooi, voldoende vindt. U moet maar eens proberen te 

lopen op twee linker schoenen, al zijn ze van uzelf! Het kan gebeuren, nietwaar?, dat u twee linker 

schoenen van uzelf uit de kast haalt! Loop er eens op?! Ze vormen geen pààr, geen éénheid! Zó heeft 

God aan Adam een vrouw gegeven om met hém sàmen -hoewel ze héél anders is!- een twéé-eenheid te 

vormen, in zekere zin dan. En dat: "tot zíjn húlp"! Dan kon hij meteen voelen: volmaakt ben ik niet. 

 

     Over dat woord "helpen" heb ik het daareven al gehad; dat duidt een echt vróúwelijke taak aan; d'r 

bestemming: "en goût", "to the point!", volledig! Daarom is het zo tragisch kortzichtig, wanneer men in 

onze tijd aan het woord "huwelijk" onmíddellijk de associatie verbindt van "sex"! Wordt u daar ook zo 

mísselijk van? "Sex"! 't Is gewoonweg dóm! Het huwelijk ís niet in de eerste plaats ingesteld tot 

uitbreiding van het menselijk geslacht, om een trouwboekje vol te krijgen! Helemààl niet!! Dat is ten 

eerste al niet zo blijkens Genesis: "húlp..."! Dat bleek er toch zeker ook uit? Dan zou het huwelijk van 

kinderloze mensen, of van bejaarde mensen, zínloos zijn?? Kom nu gauw! 't Wordt hoe langer hoe 

ríjker! Dat mag ik toch zeker zo zachtjesaan wel zeggen! Maar de praktijk wijst het toch zeker óók uit?! 

 

     'k Heb eigenlijk ook al gezegd dat de HERE het huwelijk dus ingesteld heeft: mónogaam, dat wil 

zeggen: als een verbintenis, die tot een éénheid voert tussen één man en één vrouw. Dat staat dan toch 

maar in dat boek Genesis, dat -ik zeg het nog eens- in de àllereerste plaats voor Israëlíéten is geschreven, 

voor mensen, die róndom in de polygamie -veelvrouwerij- zaten. En die polygamie, die veelvrouwerij: 

God heeft het verdragen, zoals er zo veel onder de verdraagzaamheid Gods toegelaten is; bijvoorbeeld 

ook de slavernij. Maar de fijnproevers in Israël zullen die spraak van Genesis bést hebben begrepen! De 

Schrift ís nooit prekerig! Je moet vaak je verstànd gebruiken om te snappen: "Ja! Hier wordt dit of dat 

afgekeurd, of goedgekeurd!". De Schrift laat ons de féíten zien. Genesis 1: man, zowel als vrouw, 

geschapen naar Gods beeld. Genesis 2: Eva geschapen als wederhelft, tot hulp. Genesis 3: "Ach, M'n 

kind, wat zàl hij over je heersen...!" Genesis 4: Lamech, uit het geslacht van Kaïn, de doodslager, is op 



zijn beurt een protserige, pochende doodslager, die daarover opschept tegenover z'n twee -twéé!- 

vrouwen: "Ada en Zilla!, hóórt mijn stem...!" En dan krijgt u 't verdere geslacht van Kaïn, Genesis 5. 

 

     Genesis 6: daar staat dan een plaats, die ik ook lang verkeerd heb begrepen, en eindelijk eens wat 

beter vertaal. 't Is wel erg eenvoudig. Daar staat dan in Genesis 6: "Onder de vóór-zondvloedmensen, 

daar is 't met de zonde nóg erger geworden op 't huwelijksgebied." En dan staat daar: "De zonen van de 

"elohim"...". Men vertaalde: "de zonen Gods", en daar heeft men zelfs "engelen" van gemaakt: fout! 

"Elohim" betekent in de Schrift vaak "rechters", "overheden", "machten", "aanzienlijken". "De zonen 

van de elohim...", dat wil zeggen: "de zonen van de vórsten...", "de aanzienlijken...", "de mensen die 't 

voor 't zéggen hadden", zagen de dochters der mensen aan, zagen dat die meisjes mooi waren, en namen 

zich daaruit toen maar nét zoveel vrouwen als zij verkoren! Dat ging maar door! Eerst nam Lamech er 

twéé, en toen namen die rijkeluiszoontjes er nóg veel meer! Dus onder de 

vóór-zondvloedwereld-mensen is het met de polygamie helemààl bàr geweest! Dat klopt toch weer? In 

een wereld vol geweldenarij krijg je dat! Denk eens even aan Genesis 3: "Och kind, hij zal  zo over je 

heersen...!" Dat krijg je! Geweldenarij brengt dat mee! En ja!, dan zijn vrouwen het eerst kind van de 

rekening, tegenover làfaards als mannen! En toen is tenslotte de HERE over àl dat geweld zó ontstemd 

geweest, dat Hij er berouw van kreeg dat Hij mensen gemaakt had. En als dat daar dan staat, dan moet u 

dat niet schrappen, of zó verklaren, dat het er eigenlijk niet méér staat, maar làten staan!! God heeft er 

spíjt van gehad, dat Hij mensen had geschapen! Góéd noteren! En dat is toen gelezen het allereerst 

dóór...?? Is-ra-ë-líéten!! Voor hén is dat allereerst opgeschreven! Die hebben dus toen ook al goed 

kunnen horen hoe God derhalve dacht over hún praktijken, hún huwelijkspraktijken! Over hun 

veelvrouwerij, over hun concubinaten, over hun kopen van slavinnen om ze als vrouwen te hebben, over 

hun echtscheiden: 't wegsturen van vrouwen om een wissewasje! Dat dat van den beginne allemaal zo 

niet geweest is, en door God niet bedoeld was. Derhalve... de Here Jezus zei eigenlijk niets nieuws! De 

mensen van vóór Mozes wisten dat allàng! Dàt is het oorspronkelijke Woord van God! En dat deint nóg 

in de wereld na! En de Israëlieten tijdens Mozes hebben dat ook bést geweten! En de Israëlieten van nà 

Mozes hebben ook hun geweten gehad, en ze hebben dat ook bést geweten! Je kunt toch niet met z'n 

drieën getrouwd zijn?? 

 

     En in datzelfde Genesis begint ook al de Goddelijke afkeuring te klinken over al die daar verder 

bijkomende sexuele slechtheid, waardoor later vooral de inwoners van Kanaän zich bij God zó uitermàte 

gehààt gemaakt hebben, dat Hij zei: "Díé moeten weg!" Het begin: we zijn nog in Genesis, bij Genesis 

9. Eerst heeft God door de zondvloed dat kwaad weggedaan: Hij kon het niet meer zíén! En dan komt 

Genesis 9, en dan leest u daar die nare geschiedenis van vader Noach: één van zijn zonen heeft toen 

gespot met de naaktheid van zijn vader. En over wíé sprak Noach toen zijn vlóék uit? Hoe heette die 

man, die jongen van Cham? Die heette Kànaän!! Stamvader van de Ka-na-ä-nie-ten!! Genesis 9. En in 

Genesis 15 klaagt God erover dat de ongerechtigheden van de inwoners van Kanaän wel vréselijk zijn, 

maar Hij zegt tegen Abraham: "Ik zàl het nog een poosje verdragen!" Maar in Genesis 19 leest u dat 

God dat Sodom, dat God dat Sódom tóén níét langer verdragen kon, maar dat Hij díé stad met haar 

spreekwoordelijke zonde, de sodomie, dat Hij die Zelf maar alvast opgeruimd heeft. Díé mensen zijn 

toen al door God Zélf alvast uitgeroeid; dan zou Israël de rest moeten doen. 

 

     En toen...? Dat heeft Israël níét gedaan, integendeel! Israël heeft, behalve zo véél ander kwaad, ook 

dít kwaad gedaan, dat het de sexuele gemeenheid van de Kanaänieten overgenomen heeft! Ondermeer 

daardoor heeft het God ook zo inténs bedroefd! 

 

     Die wereld rondom Israël heeft tweeërlei soort van prostitutie -ontucht- gekend. Ten eerste: profàne 

prostitutie, en ten tweede: cúltische prostitutie. De eerste, de profane prostitutie, werd dus bedreven 

buiten de tempel, dat begrijpt u. Een voorbeeld daarvan is geweest: Rachab, die vrouw in Jericho. Die 

leefde ervan, die had er meteen een herberg bij, zoals dat in Babylon ook het geval was. En profane 

prostitutie is ook geweest dat geval van die twee vrouwen die voor koning Salomo kwamen, met die 

twee kinderen; het ene  was dood en het andere was levend. Maar die àndere soort van prostitutie werd 

bedreven bínnen de tempel, tot bij de heiligdommen! Dat was dus cultische prostitutie; "cultus" betekent 



"eredienst in het heiligdom". En díé prostitutie is vaak nog weer bi-sexueel geweest, twee-sexueel; -"bi" 

is "twee"-. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen hebben zich in de heiligdommen voor de godheid 

disponibel gesteld; ook mannen: de zogenaamde schandjongens. En nu is dít iets waarvoor u moet 

oppassen tegenwoordig: tegenwoordig wordt immers -dat weten we allemaal wel- de zogenaamde 

"homo-sexualiteit" goedgepraat. U hoort het al aan het nieuw ingevoerde woord "homofilie"; dat 

betekent: "beminnen van gelijk door gelijk": homo-filie. En als u nu als Gereformeerde tégen die 

tijdgeest van vandaag een beroep poogt te doen op de heilige Schrift, dan kàn het u overkomen, dat u dat 

beroep uit handen wordt geslagen door iemand die de achternaam Ridderbos voert! En dat hij dan 

probeert u de Schrift uit handen te slaan door de bewering, dat in de heilige Schrift alleen maar sprake is 

van cúltische prostitutie met jongens en met mannen! 

 

     Als..., àls dat waar was, dan zou ik nóg vragen: "Vindt u dàt dan al geen afkeuring genoeg?" Maar 't 

ís niet waar; het is niet alléén waar! Zeker, tot hun eer moet gezegd worden dat er tot de oude wereld 

volken hebben behoord, óók volken hebben behoord, onder wie àlle vormen van homosexualiteit, en 

ook van bestialiteit, veroordeeld zijn, en gestraft zijn! Door de Hethieten bijvoorbeeld! Op dàt punt zijn 

't nette mensen geweest! Maar er zijn ook wel terdége ànderen geweest! De Grieken uit Socrates' tijd 

bijvoorbeeld hebben de pederastie -letterlijk: "het beminnen van knapen"- héél gewoon gevonden! 

Bewijzen bij niemand minder dan bij de veel te hoog geprezen Plato. En die pederastie had met een 

tempel niets van doen! Daarvoor ging men gewoon in de zijkamer! 't Had met de tempel niets van doen, 

net zo min als de zonde van Sodom, en net zo min als later het kwaad van de Benjaminitische stad 

Gibea; Richteren 10. 't Gebeurde nota bene op strààt!! Wou men dàt cultisch noemen?? Laat u zich dit 

niet wijsmaken, en spreekt ú maar gerúst met de heilige Schríft in uw handen over dat kwààd; níét 

vergoelijken! Niet àlles, àlles en nog wat medicineren, néé!, maar díép afkeuren, want het ís, en het 

blíjft: ZONDE! 

 

     Gelukkig -'t is maar een schràle troost!- dat de zonden op sexueel gebied in ónze dagen tenminste niet 

meer zo flauw bedekt worden met een mantel van de schuld op de gódsdienst, zoals in de oude wereld. 

Ik móét erkennen, dat in dàt opzicht onze tegenwoordige wereld een tikje mínder slecht is dan die van 

vroeger. Dat zóú je dan een troost kunnen noemen, maar het is maar een zéér schràle troost, want 

anderzijds is de propaganda voor àl díé zonden, die ik nu maar liever niet meer noem, zó óngekend 

massaal, als ik mij toch uit de oude wereld niet herinneren kan. Het is om er nààr van te worden! En tot 

mijn spijt moet ik, ook op dít punt, herhalen wat ik al eens eerder zei, namelijk, dat onze overheden, 

bepaald onze réchters -dat zijn overheden!- dat die vandaag de dag schrómelijk tekort schieten in het 

stràffen! De strafmaten lijken nérgens naar, én... straks wordt er met al dat kwaad gespeeld, gespot,  en 

wordt het door de vingers gezien! En dan behoeft u zich daar niet over te verwonderen. Ik herhaal wat ik 

al vaker zei: "'t Zal wel érger worden!" Want: zo volk, zo rechters! En ons volk, óók ons Néderlandse 

volk, is bezig aan Gods Woord te ontzinken! 't Is om te huiveren! Maar dàt zijn de gevolgen van een 

verschijnsel waarop ik u al jaren geleden wees: het verschijnsel van het WIJKENDE WOORD!! 't Is om 

te húíveren! 

 

     Moge God Zich over ons, en over uw én míjn kinderen ontfermen! Moge God nog een getrouwe rest, 

een overblijfsel zich verkiezen. Een overblijfsel der verkiezing zoals dat er eens was in Israël, en zoals 

dat in de dónkere dagen van Jesaja 66 toch óók getroost is met déze woorden, waarmee ik moge 

eindigen: 

  

"Maar op zúlken zal Ik zien, sla Ik acht: op de elléndigen, 

op de verslàgenen van geest, en die voor Mijn Wóórd béven!" 

 

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 24 januari 1971. 

 


