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HGGunnink, gehouden te Urk, 09.10.2022 
 
ZONDAG 4 
 
Votum + zegengroet 
Psalm 90:1,2 
ApGelBel, artt. 1-4, Gezang 123:4,5 
Psalm 90:3,4,5 
Gebed 
Psalm 5:1,2,3,4,5 
Lezen  Exodus 34:1-9 
  Romeinen 1:18-32 
Tekst ZONDAG 4 
Bediening van het Woord 
Psalm 5:6,7,8,9,10 
Gebed 
Dienst van de offeranden 
Psalm 90:6,7,8 
Zegen 
 
 
Gemeente van onze Heere, Jezus Christus, 
 
‘Behalve, als er een wonder gebeurt…’. Dat was het eind van ZONDAG 3. 
Wij, wij hebben er zelf voor gezorgd dat onze ellende onvoorstelbaar groot is. Wij 
kunnen dat ellendeprobleem beslist niet zélf oplossen.  
Er moet een wonder gebeuren!  
 
Ja, maar…  
En dan komen onze gedachten, en dan proberen wij het in te vullen.  
‘Ja, maar, kan God dan dat gedoe van die zonden niet op een andere manier 
aanpakken?’  
‘Kan God dat niet doen op zo'n manier dat ik in elk geval toch ook nog een klein beetje 
d'r zijn kan? En dat ik nog wat beteken?’ 
 
ZONDAG 4. 
 
Ik laat u het Woord van God horen onder het thema: 
 
GOD houdt Zich aan Zijn Woord  

1) als Schepper     (V/A 9) 
2) als Rechter     (V/A 10)  
3) als Koning     (V/A 11) 

 
1) De God die jou en die u kent, vanaf je allereerste begin, is Gód. Hij is de Schepper.  
   Hij heeft ook de mens geschapen.  
En als Schepper heeft Hij voor die mens bepaald: ‘leef met Mij, leef voor Mij, zoals Ík de 
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Schepper dat wil.  
Daar geef Ik je alles voor, -zo goed ben Ik-, daar geef Ik je alles voor wat je nodig hebt.’  
 
En toch, toch doet de mens, -dat betekent Adam en Eva, en alle mensen, nakomelingen 
van Adam en Eva, wij dus ook-, tóch doet de mens wat hij zelf wil.  
Hij en zij, ze gaan niet in diepe verwondering over de majesteit van die Schepper, en 
over Zijn goedheid, ze gaan niet met God om. Maar ze gaan tegen God in.  
 
En dan is het gevolg, dat wij alle goede gaven van God kwijt zijn.  
Niet, omdat we die dan per ongeluk verloren zijn. Maar omdat we die met opzet hebben 
weggegooid.  
 
En als God dan precies hetzelfde eist van Adam en Eva buiten het paradijs, als dat Hij 
deed van Adam en Eva in het paradijs, ja, dan komen wij met die vraag: ‘maar is dat 
nou wel eerlijk?  
Is dat eigenlijk, -durven we niet hardop te zeggen, maar wel te denken-, is dat eigenlijk 
niet gemeen?  
Je kunt van iemand zonder benen toch niet vragen dat hij meedoet aan de Olympische 
Spelen op de marathon?’  
 
Kijk, wij zéggen het vast niet vaak hardop, dat God gemeen is.  
Kun je niet maken, we zijn gereformeerd niet waar?!  
Stel je voor, ‘t is huisbezoek, en de ouderling die vraagt, ‘hoe kijk je aan tegen God?’  
En jij zult dan zeggen, ‘ja, ik vind eigenlijk dat God gemeen is’.  
Vast niet.  
 
Maar, maar wij hebben wel zó'n hekel aan het doen wat God wil.  
We hebben wel zó'n hekel aan het erkennen van onze zondeschuld, dat wij, als puntje 
bij paaltje komt, eigenlijk vinden dat God gemeen is.  
Laat God nou toch een beetje makkelijker worden! Dan is het probleem toch opgelost? 
 
Maar u, broeders en zusters, van oud tot jong, u belijdt uw geloof op grond van het 
Woord van de HEERE, als u nazegt wat er in de Catechismus staat. 
‘Doet God de mens dan geen onrecht? Nee!’  
 
Een voorbeeld.  
Ik geef de aannemer € 50.000 om materialen te kopen voor de aanbouw van mijn huis. 
Maar, de goede man die vergokt dat geld.  
Kan hij dan zeggen: “ja, sorry, ik kan die aanbouw niet bouwen want het geld is weg”?  
Dan zeg jij toch: “hoor eens, dat geld was voor die nieuwe aanbouw! Ik zal je, lelijke 
dief!” 
 
Als God, de Schepper, bij Zijn eis blijft: ‘jullie moeten leven met Mij en voor Mij’, dan is 
dat honderd procent terecht. God heeft alles gegeven wat de mens nodig heeft. Maar 
de mens heeft het inderdaad, -zo mag je dat zeggen-, weggegooid. 
 
Ja, maar de eis die blijft. God houdt Zich aan Zijn Woord! 
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Het gaat in antwoord 9 over de mens. Over mij, over u, over jou. 
Wij hebben honderd procent schuld aan onze ellende. 
Wij komen er niet met, ‘sorry, het lukt niet meer.’ 
Onderwezen door God de Heilige Geest, moeten wij erkennen: ‘de Schepper is niet 
onbillijk, is niet oneerlijk. Absoluut niet! 
 
Hij is God.  
En daarom is het en blijft het: ‘Ik heb jou geschapen voor Mij.’ En dat blijft. 
IK houd Mij aan Mijn Woord. 
 
Het kan bij deze God nóóit, dat het zou worden: ‘nou ja, half is ook wel goed. Het is nou 
eenmaal niet anders. Het wordt toch nooit beter.’ 
 
Nee. Er moet een wonder gebeuren, inderdaad! 
 
En iedereen die eerlijk Vraag en Antwoord 9 erkent, en de schuld van die grote ellende 
helemaal bij zichzelf legt, díe mag volgende week naar ZONDAG 5 toe, en wat er 
verder volgt. 
Díe mag doordenken over: maar Jezus Christus, HIJ doet volmaakt wat God van óns 
eist! 
Honderd procent gehoorzaam! 
Van jongs af aan. Elke leeftijd. Als hier kinderen zitten, van 3, 4, 5, 6 en ouder, tot en 
met ouderen van 80, 90, voor allemaal geldt het: honderd procent gehoorzaam! 
 
Toen de Heere Jezus 2 was, zondigde Hij niet. 
En toen Hij 15 was, zondigde Hij ook niet. 
En de gelovige die eerlijk schuld belijdt, die mag zeggen: ‘zo gehoorzaam was Hij ook 
voor mij.’ 
 
Dan het tweede. 
2) God houdt Zich aan Zijn Woord als de Rechter. 
 
Wat doet een rechter? Een rechter - die oordeelt en die veroordeelt. 
Exodus 34.  
Gods goedheid. Maar ook, de mens die bij God wegloopt, die houdt Hij zeker niet voor 
onschuldig, en de ongerechtigheid die vergeldt Hij. 
God straft de misdaad. 
 
En dat is zo’n zinnetje, ach, dat vinden wij best. ‘God straft de misdaad’, vinden wij best. 
Vooral als het over ánderen gaat.  
‘Poetin, ja - die moet eraan. Terecht als ie gestraft wordt door God’.  
‘En, het kabinet, laat dat ook maar opstappen.’  
Als het om anderen gaat …  
 
En om onszelf?  
Hoe zit het dan bij ons?  
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Is het dan niet vaak zo, dat wij denken, -en misschien zeggen we het ook wel eens-, 
“Heere, neemt U mij niet kwalijk, ik zal vanaf nu beter mijn best doen”.  
En is dat niet genoeg?  
Dat zegt een kind toch ook: “sorry mama, ik zal het nooooit weer doen”.  
En wij weten allemaal, nooit duurt zelfs geen drie dagen.  
Is het genoeg, dat wij beter ons best zullen gaan doen??  
 
Let, mijn broeder en mijn zuster, oud en jong, let in Antwoord 10 op vier woorden vooral, 
‘God vertoornt Zich verschrikkelijk.’ 
  
Want nu is het, buigen óf barsten!  
Nu is het buigen voor God. Óf barsten, d’r aangaan, als je niet wilt horen en belijden.  
 
Daar kun je allerlei vrome praat voor gebruiken. En dat hoor je tegenwoordig ook.  
Daar wordt bijvoorbeeld voor gebruikt, die prachtige tekst: ‘God is liefde.’  
En dan wordt er gezegd: “God is tóch liefde.”  
Inderdaad, God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest hebben elkaar 
volmaakt lief. Dat is het eerste wat die tekst betekent.  
Dat blijft voor ons onbegrijpelijk, drie en één, één en drie, Drie-eenheid.  
 
En het tweede is, dat de Bijbel ook vol staat met de liefde van die Drie-enige God, zoals 
dat dan heet, ‘naar buiten toe’.  
Het eerste was, ín de Drie-eenheid. Het tweede is, naar buiten toe, naar de mensen toe. 
Naar u toe. Zijn liefde.  
Een prachtige zin!  
 
Maar dat prachtige zinnetje wordt op allerlei manieren misbruikt.  
Bijvoorbeeld met: ‘als God dan liefde is, dan …’ Dan zullen wij wel even uitmaken, met 
ons brutale denken, en met onze brutale mond, wat en hoe God het moet gaan doen.  
 
Of op een nog andere manier.  
God is toch liefde? En dan gaat Hij toch, - ik kan het niet anders zeggen-, dan gaat hij 
toch ‘lievig’ met Zijn schepselen om. Dat betekent dan: ‘dan doet Hij toch niet zo 
moeilijk? Dan accepteert Hij het toch wel, als wij onze eigen gang gaan?’  
 
Zo maken wij een menselijk beeld van God.  
Menselijk. Want zo gaat het inderdaad onder de mensen.  
Vader en moeder, die laten wel eens wat geworden.  
‘Ach, we zijn toch zelf ook jong geweest.’  
‘Nou ja, je moet ook eens wat door de vingers kunnen zien.’  
Of: ‘dat is nou net … Oma zit in de kamer, dan moeten we maar nu even geen stampij 
gaan maken. Daar klopt wel helemaal niks van, maar ja, oma hoeft ook niet alles te 
weten’.  
En er zijn misschien nog wel meer smoesjes.  
 
Maar kunt u zich, kun jij je zo’n rechter voorstellen, die de misdadiger laat gaan, met dat 
soort smoezen? En met wat vriendelijke woorden?  



5 
 

5 
 

‘Ach ja, misschien is er ook wel een reden voor. Ja, jij kon er ook niet alles aan doen dat 
per ongeluk dat pistool afging en dat je die ander neerschoot. Ach ja …  
Nou ja, mijn vrouw is vandaag jarig, dan wordt de straf in elk geval, ach waar praten we 
over, ga maar gewoon naar huis.’  
 
Als dat zou gebeuren, de wereld zou op z’n kop staan.  
En iedereen zou schreeuwen: “wat is dat nou voor een rechter?? Die man die moet daar 
weg!!”.  
 
In ZONDAG 4 broeders en zusters, valt weer één van die grote beslissingen.  
Wil je de toorn van God over jouw en uw grote ellende, over onze zondeschuld, 
erkennen? Of wil je die ontkennen?  
 
Ergert u zich aan die vier woorden? God – vertoornt - Zich - verschrikkelijk.  
Of laat u zich leren door God de Heilige Geest, en buigt u het hoofd? Ja, schaamt u zich 
helemaal weg? Omdat u het weet: ik heb een door mijzelf niet te betalen schuld.  
 
Bij ZONDAG 4 komt u voor die vraag te staan.  
Erkent u werkelijk de inhoud van de ZONDAGEN ervoor, 2 en 3? Dat die helemaal waar 
zijn? En dat die gaan over uzelf en jouzelf?  
 
Ík houd mij niet aan dat wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.  
Ík ben, naar mijn aard, inderdaad, door en door opstandig.  
 
Wij zullen het moeten léren.  
En ook al ben je wat ouder, en al denk je bij jezelf misschien: ‘ik heb het al lang geleerd’. 
Dan is het nog nodig om het te blíjven leren.  
“HEERE, rechtvaardige God, Rechter, U hebt honderdduizend procent gelijk. Het is 
absoluut terecht, als U tot op het allerzwaarst straft. U bent volmaakt in Uw 
rechtspreken”.  
 
En dan het enige wat nog overblijft, dat is: ‘o Rechter, wees mij, opstandeling, 
misdadiger, zondaar, wees mij genadig.’ 
Ja, dat is het enige wat overblijft. Want het vonnis is immers rechtvaardig.  
En de Rechter is onkreukbaar. Bij Hem gaat helemaal niets mis.  
Ik verdien Zijn verschrikkelijke toorn.  
 
En dan even tussen haakjes.  
Blijft u alstublieft maar dat woordje ‘toorn’ gebruiken, als het gaat over de Heere.  
Praat dan niet over boosheid en over woede. Ja, misschien wel om het de kinderen 
eerst wat duidelijk te maken. Maar zo gauw ze wat groter worden, leg dan maar uit wat 
het woord ‘toorn’ is.  
Hij toornt. Hij is toornig. Zijn toorn brandt. Zijn toorn verbrandt. Zijn toorn is heilig. 
Volmaakt. Eerlijk.  
De toorn van God. Bidt er maar om, om het werk van de Heilige Geest, dat u en jij leert 
schrikken van dat woord. Om dán uit te komen bij: genade!  
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Er is voor ons geen enkel recht overgebleven.  
Behalve het wonder: genaderecht.  
Dat is, genade dankzij Jezus de Gezalfde.  
Die ook, in mijn plaats, als ik schuld erkennen om genade smeek, in mijn plaats die 
verschrikkelijke toorn heeft ondergaan.  
Hij, Die geen zonde heeft gekend, Die geen zonde heeft gedaan.  
Hij voor mij.  
 
Elke keer als je het Avondmaalsformulier nummer 1 leest, dan kan dat zo geweldig op je 
afkomen.  
Hij, voor mij.  
Voor ons.  
 
Het is zo wonderlijk, broeders en zusters, dat smeken.  
‘Genade Heer, genade.’ 
 
Want je hebt net de auto van je vader in puin gereden. Ja, je mocht nog niet eens rijden. 
En dan zeg je: “vader, -misschien zeg je het met andere woorden, maar het komt er dan 
op neer-, “vader, wees mij genadig. Niet van, “vader vergeef mij, ik koop straks wel een 
andere voor u”.   
Nee, alleen maar genade alstublieft. 
Want je hebt niks om te kopen.  
Genade, omdat die straf zo volledig terecht is!  
 
Merkt u dan, broeders en zusters, dat genade er alleen maar kan zijn, vanuit Degene 
Die genade geeft?  
Daar kun je zelf ook helemaal niks aan bijdragen.  
 
Zo gauw het aankomt op iets verdienen gaat het mis. Dan is het geen genade meer. 
Genade is altijd helemaal onverdiend.  
Dat is voor ons mensen zo moeilijk te aanvaarden.  
Wij willen zo graag en zo vaak toch nog iets doen, om het bij God goed te krijgen.  
En daar loop je dan altijd mee vast. Want het is nooit goed genoeg. Maar dan raak je de 
genade ook kwijt, want wat verdiend wordt, is geen genade meer.  
 
Ook Vraag en Antwoord 10 willen u laten buigen tot op het allerdiepst. Om dán te 
mogen horen: dat God die Rechter is, Zich ook houdt aan dít Woord van Hem: “de 
Heere richt de gebogenen op!”  
 
3) Tenslotte. God houdt Zich aan Zijn Woord, ook als Koning.  
Deze ZONDAG gaat van diep, naar dieper, naar het allerdiepst.  
De allerhoogste Majesteit.  
Het is voor die allerhoogste Majesteit onmogelijk, dat Hij het neemt, dat Hij het goed 
vindt, dat wij schepselen, brutaal opstandig zijn tegen Hem. 
 
Dat kan onder mensen makkelijk. Ja, dat neem je nou een keer. Je haalt je schouders 
op. ‘Nou ja, toe maar.’  
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Maar God, de Koning!  
Majesteitsschennis! 
 
Het gaat om brutaal opstandig zijn.  
En gebruik daarom het woord ‘zondeval’ maar niet te makkelijk. En misschien helemaal 
niet meer.  
Want vallen dat doet toch bijna iedereen per ongeluk, en niet met opzet. Ja, behalve 
dan als je aan het bungeejumpen bent, maar verder ...  
Het kiezen voor de zonde, dat heel bewuste kiezen, dat is niet een val. Maar dat is heel 
bewust je storten in.  
En Adam en Eva wísten wat de gevolgen waren, en toch …  
 
Juist het erkennen, ‘Uw straffende rechtvaardigheid, is in overeenstemming met onze 
overtreding’. Juist die erkenning wil je tot op het diepst laten buigen.  
Opdat je met de meeste vurigheid, en telkens weer heel nadrukkelijk smeekt: ‘o Koning 
wees mij toch genadig’.   
 
En deze Koning, is genadig!  
Terwijl Hij tegelijkertijd helemaal rechtvaardig is en blijft.  
Want Hij straft Zijn Zoon, de Geliefde.  
Om wie wíj niet gevraagd hebben. Maar Die Hij Zelf stuurt. En Die Zichzelf helemaal 
vrijwillig laat sturen. Terwijl de Heilige Geest Hem krachten geeft.  
 
Iedereen die van diep, naar dieper, en tot op het allerdiepst, iedereen die zo tot buigen 
gebracht wordt, en de handen als het ware blijft uitstrekken naar die enige Redder, 
Jezus Christus, die mag zeker zijn: HIJ de toorn, de rechtvaardige straf. En ik, ik de 
barmhartigheid, de gróndeloze barmhartigheid!  
 
‘Wie bij U schuilt, zal zich verblijden! Zij zullen U hun liefde wijden, Uw naam belijden!. 
En U omgeeft hen al hun dagen, met welbehagen!’ 
 
AMEN 


