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Predikatie over Zondag 39 H.C.  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg –  30 september 2012 
 
 Zingen Psalm 119 : 16. 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Efeze 6 
 
  1 Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere; want dat 
is recht. 
  2 Eer uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een 
belofte), 
  3 Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. 
  4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen 
op in de lering en vermaning des Heeren. 
  5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, 
met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan 
Christus; 
  6 Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienst-
knechten van Christus, doende den wil Gods van harte; 
  7 Dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen; 
  8 Wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij dat-
zelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
  9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als 
die weet dat ook uws zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen 
aanneming des persoons bij Hem is. 
10 Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de 
sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan te-
gen de listige omleidingen des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der we-
reld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in 
de lucht. 
13 Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt 
wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande 
blijven. 
14 Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en 
aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evan-
gelie des vredes; 
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16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het-
welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, 
hetwelk is Gods Woord; 
18 Met alle bidding en smeking biddende te allen tijde in den geest, 
en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de 
heiligen; 
19 En voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening 
mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evan-
gelies bekend te maken; 
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve 
vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 
21 En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat, en wat ik 
doe, dat alles zal u Týchikus, de geliefde broeder en getrouwe die-
naar in den Heere, bekendmaken; 
22 Denwelken ik te dienzelven einde tot u gezonden heb, opdat gij 
onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. 
23 Vrede zij den broederen en liefde met geloof, van God den Vader 
en den Heere Jezus Christus. 
24 De genade zij met al degenen die onzen Heere Jezus Christus 
liefhebben in onverderfelijkheid. Amen. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Tien Geboden des HEEREN : 1, 2 en 6. 

 
Gemeente, aan de orde van behandeling voor deze middag is Zon-
dag 39 uit de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: 
 
104. Vr. Wat wil God in het vijfde gebod? 
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld 
zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en 
straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun 
zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft 
ons door hun hand te regeren. 
 
Om naar aanleiding van deze Zondags-afdeling, gemeente, stil te 
staan bij drie gedachten. 
 

1e. Het gezag waarderen. 
2e. Het gezag eren. 
3e. Het gezag respecteren. 
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Gemeente, het gaat over het 5e gebod vanmiddag. Het 5e gebod 
luidt, dat zult u weten: “Eert uw vader en uw moeder”. Dat 5e gebod 
is het eerste gebod op de tweede tafel. Op de eerste tafel staan ge-
bod 1 t/m 4, en op de tweede tafel staan de geboden 5 t/m 10. Die 
eerste tafel, de geboden die daarop staan, die handelen over de 
verhouding tussen God en mens, en de zes geboden die op de 
tweede tafel staan, die handelen over de verhouding mens tot mens. 
Dat gaat er over hoe God wil dat er in het dagelijks leven, in de 
praktijk van het leven van een ieder van ons geleefd wordt. We zijn 
mensen die niet als de beesten hebben te leven. We zijn mensen 
die niet maar zo onze levensdagen hebben te slijten met te doen 
waar we zin in zouden hebben. Maar mens-zijn betekent door de 
Heere op een hoger plan gezet te zijn. Dat betekent door de Heere 
met die mogelijkheden geschapen om gemeenschap met Hem te 
houden. De Heere heeft ons begiftigd met een verstand. De Heere 
heeft ons zo begiftigd dat we onze levensdagen kunnen overwegen. 
Maar niemand van ons overweegt zijn levensdagen. Niemand van 
ons is het die in alle eerlijkheid beseft hoe wij onze levensdagen le-
ven. We kunnen zo gemakzuchtig door gaan, nietwaar! “Het is alle-
maal wel best”. De psal-mist zegt er van… Ja, hij had ook een hoop 
commentaar, en dan staat er van de psalmist: “Totdat ik in Gods 
heiligdommen in ging”. En wat leerde hij daar? “Daar was ik een 
groot beest bij U”. Dus Asaf komt openbaar als een beest, terwijl hij 
als een mens geschapen was. En een beest te zijn, dat betekent 
niet te leven naar de orde van God, naar de orde van Gods heilige 
wet. Weet je wanneer een mens een beest is? Als Gods wet uit zijn 
hart weg is. Ja, daar had u misschien niet op gerekend vanmiddag, 
maar dan moet ik het tegen u zeggen: dan staat er voor u op de 
kansel een beest, en dan zitten er in de kerk ook alleen maar 
beesten. We beantwoorden niet meer aan dat hoge doel. Helemaal 
niet meer. En dat betekent (dat hebben wij gedaan) dat God over 
zo’n leven zegt: “Dat moet Ik wel straffen”. 
Had God de val niet kunnen voorkomen dan? Jawel, dat had Hij wel 
gekund. Had God mij niet kunnen bewaren dan? O ja, dat had Hij 
vast wel gekund. Maar nu naar u. Waarom bent u bij het gebod van 
God weg gegaan? Waarom hebt u Zijn heilige wet uit uw hart losge-
scheurd en overboord gegooid? Waarom hebt u de leugens van de 
duivel geloofd en de waarheid van God voor leugen gehouden? 
Waarom? Was daar enige aanleiding toe? Ik zal proberen het dich-
terbij te brengen. 
Is er vandaag één aanleiding om onbekeerd te blijven? Heb je één 
wettige reden om dezelfde te wezen? Eén goede grond om op je 
benen te blijven staan en God niet nederig te voet te vallen? 
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Vanochtend is die heilige wet weer voorgelezen. Weet je wat in die 
heilige wet klinkt? Daar klinkt tot tien keer toe een reden om God 
wel te voet te vallen. Tot tien keer toe wordt daar de schuldbrief bij u 
thuis gebracht. En tot tien keer toe klinkt daar nog de roep van de 
almachtige God: “Wendt u toch naar Mij toe, alle gij einden der aar-
de, wordt behouden, Ik ben God en niemand meer”. Waarom? 
Waarom blijven we toch dezelfde? Ben je er achter gekomen dat je 
ook zo’n onverbeterlijk mens bent? Is het weleens een keer hope-
loos geworden? Dat is trouwens ook een aardige zaak, als het eens 
hopeloos wordt. Dat je zegt: “Ik zie er eigenlijk geen toekomst meer 
in”. Dat is net het punt waar het wezen moet. Want dan zou de 
Heere Zijn gang kunnen gaan, Zijn gezegende gang. En reken er 
goed op, als de Heere in het leven komt, dan komt er een diep ver-
langen in je ziel. Dat is een verlangen naar iets, waar je van nature 
een vreselijke hekel aan had. Dan zul je verlangen naar al de ge-
boden Gods te leven. Dan zul je verlangen de Heere in alles te ge-
hoorzamen, Hem te dienen, Hem te vrezen. 
Ken je zo’n verlangen? Ja, want ze staan tegenover elkaar, de na-
tuurlijke mens en de geestelijke mens. En voor de natuurlijke mens 
is elk woord van God een last. En voor de geestelijke mens is elk 
woord van God een lust. Een lust, ook al word ik onder dat woord 
veroordeeld. Het is evengoed een lust. Want elk woord dat uit Gods 
mond uit gaat is één en al Geest en leven. 
Hoe heb je dat geleerd? Wel, omdat het God behaagde om door 
Zijn spreken mijn ziel levend te maken. Of weet je daar niet van? 
Er zijn er toch hier waar ik al rimpels zie. Zou het niet de hoogste tijd 
worden dat dat gaat gebeuren! Hoeveel dagen heb je al gesleten 
zonder dat er wat gebeurd is? Zonder dat je de stem des Heeren 
gehoord hebt. Want het is heel opmerkelijk dat in Efeze 6 de apostel 
Paulus dit vijfde gebod noemt het “eerste gebod”. Heel opmerkelijk. 
Hij zegt in het 2e vers: “Eert uw vader en uw moeder, hetwelk het 
eerste gebod is met een belofte”. Waarom zegt de apostel dat? Wel, 
duidende op die twee verschillende tafels, de eerste tafel der wet en 
de tweede tafel der wet. En dit vijfde gebod is het eerste gebod van 
de tweede tafel der wet. En onder dat eerste gebod van die tweede 
tafel der wet hangen al de andere geboden van de tweede tafel be-
sloten. Maar dat niet alleen. Dat eerste gebod van de tweede tafel 
der wet staat in nauw verband met het grote, het hoogste gebod van 
de eerste tafel der wet. De tweede tafel der wet kan nooit volbracht 
worden zonder de eerste tafel. Een mens kan een ander mens nooit 
in waarheid lief hebben als hij niet weet van de Goddelijke liefde. 
Een mens kan een ander mens nooit eren als hij niet geleerd heeft 
God Zijn Schepper te eren. Zie, dat is de gang van het Koninkrijk 
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Gods. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar over het algemeen zit 
een mens zo in elkaar: die wenst zich eerst wat op te knappen, en 
als hij zich wat opgeknapt heeft, dan zal hij eens naar God gaan 
vragen, want dan is hij misschien wel goed genoeg en waardig ge-
noeg dat God naar hem om kijkt. Maar in de orde van de tien gebo-
den staat dat nu precies andersom. Vuilnisbakken worden door de 
Goddelijke liefde opgezocht. En de Heere gaat ze in Zijn bemoeienis 
leren naar Zijn geboden te handelen en te wandelen. 
Dan zeg je: “Ja, man, maar ik zit nog steeds met een probleem”. 
Welk probleem? “Nou ja, de nieuwe theologie is ook over mij heen 
gewaaid en moeten we toch niet concluderen dat die wet van God in 
het Oude Testament staat, en dat we nu in de Nieuwe Bedeling 
leven, het is de na-nieuwtestamentische tijd. Wat hebben we nog te 
maken eigenlijk met die oude geboden uit het Oude Testament? 
Moeten wij ons daar ook nog in schikken? En, trouwens, we zijn 
toch moderne en weldenkende mensen. En moeten we nu echt nog 
volgens die oude regels leven? Die zijn toch achterhaald door ieder-
een die er verstand van heeft vandaag de dag”. Nou, hier spreekt er 
een die er verstand van heeft, Paulus, het Nieuwe Testament! 
Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is 
recht. Gij kinderen! Dat is heel opvallend, dat de apostel kinderen 
aanspreekt. 
Misschien is het lang geleden dat u nog thuis woonde. Misschien is 
het zelfs lang geleden dat u ouders had. Dat zou kunnen. Maar in 
dat woord “gij kinderen” worden wij allemaal aangesproken. Wij zijn 
allemaal kind van onze vader en moeder. 
En de apostel wijst ons op onze stand. Dat betekent: een kind heeft 
een kinderstand. Die heeft een plaats gekregen in heel het leven. 
Een mens wordt niet als vader of moeder geboren. Welnee. Een 
mens wordt niet in een of andere staat geboren. Een mens wordt als 
kind geboren. En zo spreekt de apostel ons vanmiddag allemaal 
aan. “Zijt uw ouders gehoorzaam”. Moet ik dan maar doen wat ze 
zeggen? Ja, toch wel, zolang het strookt met het Woord van God. 
Zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. De 
apostel zegt: “Dat is de rechte opdracht, dat is de plicht die een 
ieder van ons draagt: onze ouders gehoorzaam te zijn in de Heere”. 
Dat betekent: zolang het leven dat onze ouders ons willen laten 
leven, is naar het heilige Woord van God. De Catechismus trekt dat 
begrip ‘ouders’ breder: ook die over mij gesteld zijn. Dus ik heb dat 
onderwijs te eren zolang het is naar het Woord van God. Ik heb die 
overheid en die politiemacht over mij te eren, zolang het is naar het 
Woord van God, als ze is een overheid die naar de Schrift het 
zwaard hanteert. Ik heb de overheid te eren ja, zolang, inderdaad. 
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Dat maakte dat mensen in de 2e wereldoorlog besloten, dwars tegen 
al de bevelen in, toch Joden in huis te nemen en ze te verstoppen. 
Dat maakte dat in het verzet mensen waren die vanwege recht en 
gerechtigheid niet konden buigen onder die regering die daar in dat 
oorlogsgebied over ze gekomen was. 
Zolang het is naar het Woord van God. 
Zijt uw ouders gehoorzaam, ook als ze tegen je zeggen dat je niet 
naar de kerk mag? Ook als ze tegen je zeggen dat de Heere niet 
bestaat? Ook als ze het Woord van God aan alle kanten onderuit 
halen? Ook als ze je in het dagelijks leven meenemen in een gang 
die haaks staat op het Woord van God? Nee, dan niet! Alleen in de 
Heere, want dat is recht. 
Eert uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een be-
lofte. Dat is heel opmerkelijk, dat de apostel niet alleen het gebod uit 
het Oude Testament naar de nieuwtestamentische tijd haalt, maar 
ook de belofte die de Heere daar aan Zijn volk Israël gegeven heeft, 
naar de nieuwtestamentische tijd toe trekt. Dat is heel opmerkelijk, 
omdat de belofde luidt: “Opdat het u wel ga, en dat ge lang leeft op 
de aarde”. Die belofte, die daar voor Israël gold, die het beloofde 
land zou behelzen en daar het leven onder de verbondsbemoeie-
nissen van God zou bevatten, die wordt door de apostel breder ge-
trokken. Niet alleen meer voor Israël, maar ook in het betrachten 
van Gods wet ligt daar een belofte klaar voor elk mens. Opdat het u 
wel ga en dat gij lang leeft op de aarde. 
Wat betekent dat, dat het u wel ga? Wel, dit: dat de vrede van God 
in uw hart is. Dat de rust in de Heere Jezus Christus uw deel is. 
En als je een mens bent die weet als een veldhoen op de bergen 
voortgejaagd te worden en nergens rust te vinden, dan zul je besef-
fen hoe groot dat wonder, dat voorrecht is. Hoe rijk die belofte is, die 
de Heere geeft: “opdat het u wel ga en dat gij lang leeft op de aar-
de”. Dat betekent: zolang als de Heere u de adem in de neusgaten 
geeft, zolang zal Zijn trouw over u uitgebreid blijven. En dat niet al-
leen. Die trouw van God zal over u uitgebreid blijven, zelfs als wan-
neer het eeuwigheid geworden is. 
Opdat het u wel ga, omdat God de Heere bij u is. Ja, dan alleen 
gaat het ons wel, als de Heere bij ons is. Anders zijn we de onge-
lukkigste van al de mensenkinderen. 
Weet je wat de apostel nu zegt? Ja, het klinkt misschien wat plat. 
Maar zodra wij het gebod van God overtreden, jagen we God de 
deur van ons leven uit. En zodra we het gebod van God overtreden, 
halen we de onrust en de onvrede naar binnen. Zodra we het gebod 
van God overtreden, dan worden we opgejaagde mensen die ner-
gens meer rust vinden. Snap je nu hoe het komt dat je geen rust 
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hebt? Begrijp je het? Snap je nu waar die knepen in je geweten 
vandaan komen? Snap je nu waar het vandaan komt als je onder de 
prediking van het Woord denkt: “Het zal toch anders moeten 
worden”? Snap je nu waarom je met knikkende knieën bij een open 
graf staat? “Als ik dat geweest was, was het verloren geweest”. 
Snap je het al? We hebben Gods gebod overtreden. “Die niet blijft in 
al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen, 
die wordt van God vervloekt”. Vervloekt! Dat is het hele punt. 
Mensen, opdat het u wel ga en dat ge lang leeft op de aarde. Heb je 
zo weleens naar Gods geboden geluisterd? Die saaie Tien Gebo-
den. Die geboden waarvan je zegt: “Die kan ik wel dromen onder-
hand”. Die geboden waarvan je zegt: “Zie je wel, we worden aan alle 
kanten beknot en beperkt enzo”. 
Heb je zo weleens naar de geboden van God geluisterd? “Opdat het 
u wel ga en dat ge lang leeft op de aarde”. Dat heeft God voor je 
over. De Heere zoekt het beste voor je. De Heere wil niet dat je in 
onrust en onvrede leeft. Maar het behaagt de Heere met Zijn Woord 
in je oren te laten klinken, dat Hij de God is bij Wie alleen de rust en 
vrede te vinden is. Het behaagt de Heere je mee te delen dat Hij 
een ruim hart heeft voor mensenkinderen. 
En je zegt: “Man, ik heb geprobeerd die geboden te houden, en het 
gaat niet. Ik heb gezocht God in alles te gehoorzamen, en het lukt 
me niet”. Waar heeft je dat gebracht eigenlijk? Waar heeft je dat ge-
bracht? “Ik kon geen andere kant meer op dan aan de voeten des 
Heeren neer te vallen en het met die oude kerkvader het mee uit te 
roepen: “Geef wat Gij beveelt, zo zal ik doen wat u beveelt. Ik heb 
mijzelf moeten afschrijven voor het aangezicht van God. Een over-
treder van Zijn heilige wet”. 
Mag ik het eens in een notendop zeggen? Heeft het God behaagd, 
mensen, toen je zelf als een wetsovertreder voor Zijn aangezicht 
geopenbaard werd; heeft het God behaagd om die heerlijke eeu-
wige Wetsbetrachter, die tweede Adam, voor je geloofsoog te ope-
nen? Heeft het God behaagd om Hem aan je weg te geven? Uit lou-
tere genade alleen. Je kon toch niets meer verdienen. Je had ook 
niets meer te verdienen dan dood en hel. Dat het God behaagd 
heeft, uit loutere genade alleen, Hem te geven, Die in alle delen de 
wet van God heeft betracht. Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen. 
Uw heilige wet is in het binnenst van Mijn ingewand geschreven. Hij 
Die liever stierf dan dat Hij maar in een punt of in een komma de wet 
van Zijn Vader zou overtreden. 
Heb je kennis mogen maken met de Heere Jezus Christus? En de 
vrede met God mogen smaken? Het geleerd dat het werkverbond je 
niet zaligen kan, maar dat het God heeft het heerlijk genadeverbond 
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op te richten. Dat God uit vrije beweging vijandige mensenkinderen 
opzoekt. Heb je het geleerd? Is de liefde van God in je hart uitge-
stort? Want dan gaat dat eerste gebod van die eerste tafel leven. 
Dat hoogste gebod: “God lief te hebben boven alles”. Dan zingt je 
hart ja en amen. De Heere lief te hebben boven alles. Dat is er wat 
in je hart leeft, wat er in je ziel leeft. Hij is het zo eeuwig waard. 
En de liefde Gods in je hart uitgestort in Christus, maakt die weder-
liefde wakker tot Hem. Dat maakt het heilig begeren wakker, om in 
alle delen naar Zijn geboden te leven. Dan vind je het ook niet erg 
meer om aangesproken te worden met Zijn heilige wet. Dan heb je 
ook geen verontschuldigingen meer. Dan zeg je eerlijk en oprecht: 
“Ja, zeg het mij maar. Zie je wel dat ik nog in vele dingen dwaal”. 
Maar je wenst onderwezen te worden in de waarheid van het Gods-
woord, ook in de waarheid van Gods heilige wet, omdat je één ding 
zo goed beseft, uit liefde tot die God Die je zalig gemaakt heeft: dat 
God het meeste geëerd wordt als daar in het spoor van Zijn Woord 
wordt gewandeld. 
En moet je nu ook elke dag je leven afkeuren? Het was alweer niet 
naar het Woord. Het was alweer tekort. Weer zoveel fouten en 
gebreken ontdekt. Nou, dan is dit gebod er wel een waarin heel veel 
fouten en gebreken worden geopenbaard in het leven van een men-
senkind. 
Wat wil God in het vijfde gebod? Je zegt: “Ja, die vraag, daar zit ik 
ook al mee. Wat wil God?” Weet je wat de natuurlijke mens zegt? 
“Het interesseert me niet wat God wil. Er is maar één ding dat mij in-
teresseert, en dat is wat ik zelf wil”. 
Maar, mensen, als door de Goddelijke genade je wil verslonden ligt 
in Gods wil, dan is het willen van God je eigen wil, dan is het bege-
ren van God uw begeren. Dan verlang je niet anders te doen wat 
Hem behaagt. 
Wat wil God in het vijfde gebod. En als de opstellers van de Cate-
chismus dat zo vragen, dan zeggen ze tegelijkertijd: Wat wil nu het 
volk van God, ook in het leven met dat vijfde gebod? Nou, dan in de 
eerste plaats wil de Heere dat we het gezag waarderen. En wanneer 
waardeer je dat gezag nu? Dat gezag dat voor de natuurlijke mens 
zo’n knellende band is. Dat voor de natuurlijke mens, die de duivel is 
toegevallen, altijd een punt van opstand en van vijandschap is. Wat 
we voor een paar weken terug daar in Haren hebben gezien, men-
sen, dat zijn die mensen niet, dat zij wij. Daarin komt openbaar wat 
er nu in de mens huist. Die totale anarchie. Dat begeren om elk 
gezag en elke macht boven je weg te breken. Het uitlachen van de 
polititeagent. Het bespottelijk maken van heel de rechterlijke macht. 
Het is een openbaring van de mens der zonde, van de mens der 
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wetteloosheid, van de mens der goddeloosheid. En dat al die dingen 
zich manifesteren, daarin wordt geopenbaard dat de Heere in de 
gang naar het einde der dagen de kooi als het ware open zet en de 
teugels los gelaten worden, de beteugeling haast verdwenen is. Wat 
vroeger een mens uit eerbied en respect niet deed, dat is vandaag 
de dag de gewoonste zaak van de wereld. In die wereld van van-
daag is dit gebod een ongewone zaak. Dat ik mijn vader en mijn 
moeder en allen die over mij gesteld zijn eer, liefde en trouw be-
wijze. Dat is een ongewone zaak geworden. Maar, mensen, als het 
in je leven gebeurd is dat God je als een beest in Zijn heiligdom voor 
de dag heeft laten komen; als het in je leven gebeurd is dat die 
vreemde ruil heeft plaats gegrepen, en dat God uit genade Zijn 
Christus voor je heeft gegeven; als het in je leven gebeurd is dat je 
adem gehaald hebt in de genadelucht, als dat gebeurd is, dan besef 
je één ding ten volle: ik ben voor mezelf het allergrootste gevaar wat 
er bestaat. Ik ben in mijn eigen hand niet veilig. Als God het niet ver-
hoed had, had ik mijzelf in mijn eertijds in de dood gestort, had ik 
mijzelf in de gevangenis gedraaid. Dan had ik alle mogelijke ellende 
over me heen gehaald. Maar God heeft het behoed. En na ontvan-
gen genade houdt de Heere Zijn volk wel klein hoor. Of ben je nog 
nooit gestruikeld? Is de zwakheid van je vlees, van je bestaan nog 
nooit voor de dag gekomen? Daar lag je al weer met een plof in je 
oude boezemzonde terug enzo. Het was alweer gebeurd. En weer 
de vrede Gods uit je hart weg enzo. Dat! En als dat in je leven aan 
de gang is, als dat een zaak is die je elke dag moet beleven, dat je 
in eigen hand niet vertrouwd bent, dan krijg je waardering voor het 
gezag. Weet je wat dat betekent? Dan vind je het een wonder dat 
het God belieft, zo staat het er… Aangezien het Gode belieft. Dat is 
de Goddelijke beschikking. Dan vind je het een wonder dat het 
Gode belieft je te regeren. Dat betekent, dat beestachtig bestaan 
van je te beteugelen. Dan vind je het een wonder dat de Heere je 
niet door laat gaan en alle kanten op laat vliegen, maar dat de Hee-
re je nog in de klem houdt, dat Hij je klein houdt. 
Heb je zo weleens naar je vader en moeder gekeken? U weet wel 
wie ik bedoel. Die ouderwetse mensen, die het allemaal zo bekorm-
pen zien, die helemaal niet meer van deze tijd zijn. Ze zijn ergens 
blijven steken, zoiets. Dat! Waar zo minachtend over gesproken kan 
worden. Waar je je natuurlijk aan ontworstelen moet en onttrekken 
moet. Want onder het gezag van ouders vandaan, dan ben je pas 
vrij. Zo! Heb je zo weleens naar je ouders gekeken? Dat je zegt: “Als 
ik onder dat gezag van mijn ouders vandaan ben, dan ben ik niet 
vrij, dan ben ik in gevaar, ben ik in het allergrootste gevaar”. Wat 
een wonder dat God mij ouders gegeven heeft, die mij door het 
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Woord van God nog in toom willen houden. Wat een wonder dat er 
scholen en docenten zijn die me willen leren het spoor van het 
Woord te gaan. Wat een wonder dat er in ons land nog een overheid 
is. O ja, er is zat op af te dingen. Dat weet ik ook wel. Maar wat een 
wonder dat de totale anarchie hier nog niet om zich heen gegrepen 
heeft. Wat een wonder dat het beestachtig bestaan van ons nog 
enigszins beteugeld wordt. Wat een wonder! Heb je het weleens ge-
waardeerd, mensen, want er staat: “Dat ik mijn vader en mijn moe-
der en allen die over mij gesteld zijn”. Zie je dat? Dus je vader en je 
moeder en al die anderen, zijn geen mensen die naar de macht ge-
grepen hebben en gezegd hebben: “Nu zal ik die macht van mij 
eens even fijn gaan manifesteren en ik zal eens even laten zien en 
horen wat ik wel niet in mijn mars heb”. Zo niet! Zo niet! Maar die 
door de Heere over mij gesteld zijn. 
Je werd aangesproken: “Gij kinderen”. De plek van een kind gekre-
gen. Ontworstel je dan ook niet aan die plek van een kind, en wil het 
dan ook nemen, aannemen, dat God beschikt heeft deze vader en 
deze moeder en deze anderen die Ik over je stel, die zijn van Mijn 
Goddelijke hand je toegeschikt. Dat heb Ik bepaald. 
Even een iets ander spoor. Dat mag wel hè? Hebt u weleens ge-
dacht toen je volwassen geworden was: “Toch een wonder dat ik in 
een christelijk gezin heb geboren mogen worden. Toch een wonder 
dat ik bij het Woord en de kerkdienst opgegroeid ben. Toch een 
wonder dat God mensen over mij gesteld had die mij hebben willen 
leren en oefenen in het Woord van God, die mij hebben gewezen op 
dat ene nodige, het allerbelangrijkste in het leven. Wat een wonder, 
want als ik mijn eigen hart had gevolgd, ik was de wereld in gegaan, 
alle kanten op en ik had nog nooit een kerk van binnen gezien, ik 
had niet geweten hoe een Bijbel er uit zag, laat staan wat er in 
stond”. Wat een wonder. En wat een wonder dat het God behaagd 
heeft om dat al bij kinderen te doen die nog zo klein zijn en die nog 
zo vers zijn en die nog zo gevormd kunnen worden, en die alles wat 
ze in hun kindse dagen leren hun leven lang niet meer vergeten. 
Wat een wonder! Zal ik het je tonen met een praktijkvoorbeeld? Mijn 
eigen lieve opa Van Keulen. Ach, hij was nergens bij opgebracht. 
Niet gedoopt. En door het huwelijk met mijn oma bij de kerk geko-
men. Als volwassen man gedoopt. Later nog eens belijdenis ge-
daan. En toen de Heere in zijn leven ging werken vanaf zijn 70ste le-
vensjaar en hij zachtjesaan op zijn 77ste op zijn sterfbed terecht 
kwam, zei hij: “Zul je altijd als je onderhand preekte en als je onder-
hand catechisanten hebt, zul je altijd zeggen: “Leer het Woord, leer 
toch de Psalmen, want ik lig hier ziek op mijn sterfbed, en nu moet 
jij, mijn kleinzoon, mij een psalmversje voorlezen, omdat ik ze als 
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kind niet geleerd heb en er niet één uit mijn hoofd weet. Ik heb geen 
kracht meer om nog een boekje vast te houden, ik ben totaal af-
hankelijk van anderen. Had ik ze maar in mijn jeugd geleerd, dan 
was ik ze nooit vergeten”. 
Daarom heeft de duivel het zo op de jeugd voorzien, mensen. Daar-
om wil de duivel de jeugd vast houden. Daarom zijn de verleidingen 
voor de jonge mensen zo groot. Daarom heeft hij zoveel verlok-
kingen klaar liggen als een prachtige etalage. Daarom spiegelt hij je 
allerlei droombeelden voor, om maar bij dat Woord vandaan te blij-
ven. 
Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is 
recht. 
Laat ik er maar onder uit gaan, dan kan ik tenminste vrij leven. De 
apostel zegt: “Dat brengt nu precies het tegenover gestelde op”. 
Want er staat: “Eert uw vader en uw moeder, hetwelk het eerste 
gebod is met een belofte”. Alleen in het waarderen en in het eren 
van het wettige gezag over u ligt er ruime en rijke beloften van God 
voor u gereed. Alleen in die weg. En bedenk het goed, de aarde is 
des Heeren en haar volheid. Dus je kunt ploeteren wat je wilt, maar 
die aarde is van God. En Hij schikt een iegelijk mens toe wat Hij wil. 
Bovenal die geestelijke zegeningen, die zijn alleen te ontvangen in 
de weg van het Woord van God. 
Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn 
trouw bewijze. Dat ik ze het bewijs, als een offer van dankbaarheid 
aan God. 
Ja, dat ook wel wat hoor. Natuurlijk. Die volwassen is die moet we-
ten dat hij ook puber geweest is. Dat moet hij nooit vergeten. Dan 
begrijpt hij misschien wat van die jongen en dat meisje. 
Maar zo nu eens naar te kijken. God heeft mij jullie gegeven. En 
weet je wat het grootste wonder is? Dat is bovenal de taak van een 
moeder. Weet je wat het grootste wonder is? Aan moeders hand tot 
Jezus. Wat is er schoner dan een moeder die zomaar in alle een-
voudigheid d’r kleine kindje op schoot leert: “Zing maar mee met 
mama: “God heb ik lief”. Zing maar mee met mama: “Heere, ai, 
maak mij Uwe wegen”. Die dat kind wijst op het liefdehart van God 
in Christus. Is dat geen wonder, mensen? En dat gezag, dat God nu 
over ons gesteld heeft, dat is dus niet in de eerste plaats een hard 
gezag. Dat is niet in de eerste plaats een tirannie. Dat is niet een 
dictatuur. Maar dat gezag dat God over ons gesteld heeft, is een 
liefdesgezag. Een gezag dat geleerd heeft te luisteren naar het aller-
hoogste gezag, naar God Zelf. En alleen in dat spoor te gaan dat Hij 
wijst. 
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Nou, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld 
zijn alle eer, liefde en trouw bewijze. Alle eer bewijze, jazeker. Want 
met eer bewijzen en erkennen wij dat dat gezag over ons een wettig 
gezag is. En eren van de ouders, daarin ligt opgesloten de eer van 
God. U heeft die ouders over mij gesteld. Ze liefde te bewijzen, 
daarmee bewijzen wij ook onze liefde en dank tot God. Dank u, 
Heere, dat het U behaagt mij door hen te regeren. En we gevoelen 
dat ze uit liefde het beste voor mij zoeken. 
O ja, want dat is het echte gezag. Dat mij de weg leert die ik van na-
ture haat. En met trouw toon ik mij eenswillend met de ordening van 
God. Ik onderwerp mij met trouw aan dat gezag. Want ik wens al de 
dagen van mijn leven in Gods gebod te gaan. 
En er komt nog wat bij, bij die trouw. Ik zoek altijd en overal het bes-
te gerucht van mijn ouders en alle andere gezagsdragers te ver-
spreiden. Ja, dan staat hier schuld op de preekstoel. Dat mag u ge-
rust weten. Het is tot mijn schande. Hebt u het er beter van afge-
bracht? Nooit een keer onder de thee zitten kletsen over die domi-
nee? Nooit eens gezellig in de supermarkt met iemand staan te pra-
ten: “Heb je het al gehoord, die ouderling”? Nooit eens onder je 
vrienden gezegd: “Die ouders van mij…”? Hoe zit dat eigenlijk? 
En als de ouders oud geworden zijn? En als de grootouders oud ge-
worden zijn? Hebben die hun tijd gehad? Doen die niet meer mee? 
Of verstaan we er nog iets van dat we eerbied hebben voor het 
grijze haar? Mijn leerde vroeger, als alle stoelen bezet waren en er 
kwam een volwassen mens binnen, dan moest ik overeind: “Gaat u 
zitten”. Tegenwoordig laten ze ze staan in de bus. Vreselijk! Het is 
een teken van de tijd. Een teken aan de wand. 
Alle eer, liefde en trouw bewijze. Dus niet alleen op die dagen dat je 
het aardig met elkaar kunt vinden. Maar ook als het gezag iets van 
je vordert wat nu dwars tegen je in gaat. Alle! 
En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid 
onderwerpe. Er staat een woord in dat tweede zinsdeel, dat gaat nu 
dwars tegen ons in. Daar staat het woordje “onderwerpen”. We wil-
len ons niet onderwerpen. We onderwerpen ons niet ook. We vech-
ten ons overal bovenuit. En hier zegt de Catechismus: “God wil in 
het vijfde gebod onderwerping”. Hij wil onderwerping aan hen en 
aan allen die Hij macht heeft toebedeeld. Hij wil onderwerping. Nou, 
daar heb je het al: weer schuldig, weer tekort. En die dag dat je on-
bekeerd was, heb je je niet onderworpen aan God. En die dag dat je 
heel bewust dat je het verbod van vader en moeder overtrad, heb je 
je niet onderworpen. En toen je daar gezellig met elkaar in de super-
markt stond te kletsen over die dominee of over die ouderling, je 
hebt je niet onderworpen. Je hebt maar één doel op het oog gehad: 
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jezelf naar voren steken en er zelf beter uit komen dan een ander. 
Dat heb je op het oog gehad. Maar het gezag eren. Dat betekent 
onderwerpen. Met eer, liefde en trouw. Dat betekent het beste voor 
ze te zoeken. Dat betekent gehoorzaamheid. Dat betekent wat. En 
dat woord “betekenen”, kan je ook vervangen door dit woord: “Dat 
kost wat”. Dat kost je jezelf. Dat kost je alles. Dat kost je eigen ik. 
Maar zul je één ding goed bedenken. Hetwelk het eerste gebod is 
met een belofte. Het kost je jezelf, maar je krijgt God. Kiest dan 
heden wie ge dienen zult. Wat heb je nu liever? Het doodlopend 
spoor van de handhaving van jezelf, of de levensweg door Christus 
verworven, door God geschonken? Op de eeuwige zaligheid aan. 
En weet je wat God Zijn Kerk belooft? Gij zult met Mij als koning 
heersen. In eeuwige onderworpenheid aan God onze Schepper zal 
het gezaligde volk met Hem als koning mogen heersen tot in alle 
eeuwigheid. Mensen, wat een zaligheid! Wat een weg! Dwars tegen 
je vlees in. Maar de weg des Geestes gaat altijd tegen je vlees in. 
Dat laat het vervolg ook nog wel zien van deze afdeling. 
 
Maar we zullen eerst samen zingen, Psalm 71 en daarvan het 12e 
vers. 
 

Gij hebt mij, van mijn kindse dagen, 
Geleid en onderricht; 
Nog blijf ik naar mijn plicht 
Van Uwe wond'ren blij gewagen. 
O God, wil mij bewaren, 
Bij 't klimmen mijner jaren. 

 
En dan de derde gedachte, het gezag respecteren. Want de Cate-
chismus stelt: “En ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb-
ben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren”. 
Mensen, wie in zelf-ontdekking leeft, ja, ik voeg dit er maar bij, en 
daardoor in zelf-verfoeiing leeft, die kan niet meer boven een ander 
uit komen. Zo eenvoudig is het. Wie geleerd heeft wat de Heere 
zegt in Zijn Woord: “Ik zal maken dat zij een walging van zichzelf 
hebben”. Ach, wat zal die nog van een ander zeggen?! Wie de balk 
in het eigen oog ziet, die kijkt over de splinter in het oog van de an-
der heen. Dan wordt de zaak omgekeerd, omgewenteld. Het ligt al-
tijd aan een ander voor de natuurlijke mens. Maar de geestelijke 
mens, die geleerd heeft: “Ik heb er alles aan gedaan om de Heere 
en Zijn genade buiten de deur van mijn leven te houden”, die schiet 
zelf als schuldenaar over. Dat kan niet anders. En wie als schulde-
naar overschiet, die kan het lije, die kan dat hebben. De natuurlijke 
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mens weet precies de vinger te leggen bij de zwakheid en gebreken 
van een ander. U kent dat gezegde wel: “Als je met één vinger naar 
een ander wijst, wijzen er wel drie terug”. Ik ben zelf drie keer zo erg 
dan die ander, waar ik het over zou hebben. Zwakheid en gebre-
ken? Ik zit er zelf boordevol van. Zwakheid en gebreken? Ach, die 
ouders, die andere gezagsdragers, het zijn ook mensen buiten het 
Paradijs. Het zijn ook mensen die zichzelf in d’r val in Adam aan de 
duivel verkocht hebben. Het zijn ook mensen die moeten leren van 
genade te leven. Het zijn ook mensen die geen wijsheid hebben. 
Want het Woord zegt: “De vreze des Heeren is het beginsel der 
wijsheid”. Juist die ouders en die gezagsdragers, die van het God-
delijk wonder mogen leven, die kennen hun zwakheid en hun ge-
brek. Weet je wat ik daarmee bedoel? Wel dit, die begrijpen als ik 
zeg: die hebben het commentaar van hun kind niet nodig, maar veel 
meer het gebed. Waar zou een ouder, met heel zijn zwakheid en ge-
brek meer mee gediend wezen? Een hoop kritiek? Oorlog in huis? 
Of met het stille gebed tot God: “Het heeft U beliefd mij ouders te 
geven. Wilt U ze wijsheid geven?” Als het recht ligt, dan komen die 
kinderen aan de troon van Gods genade hun ouders tegen. Maar 
weet je wat die ouders zeggen? “Geef mij met Salomo mee dub-
bele wijsheid”. 
Ik weet niet hoe het met u zit. Maar als u kinderen hebt, hebt u het 
goed gedaan? Of is het tegen gevallen. Bij het doopvont heb ik wel 
“ja” gezegd. Ik had de beste plannen. Zolang dat kind van mij nog 
niet sprak, ging het nog wel. Toen het nog stil in de wieg lag, toen 
kon ik het nog wel aan. Maar het karaktertje is openbaar gekomen. 
Wat een beschaming voor ouders. Dan zie je in dat jochie of in dat 
meisje je eigen zwakheid en gebrek terug. Dan zie je wel terug waar 
het bij jezelf aan schort. “Kijk, man, dat heeft hij van jou”. “En dat 
heeft hij van jou, vrouw”. Hoe zit het nu eigenlijk? Wel zo, heeft je 
kind het ook niet in dubbele mate nodig dat je het in plaats van met 
hardigheid het met lieflijkheid behandelt?! Ik zeg niet zachte zepe-
righeid. Dat niet hoor. Maar met lieflijkheid. Dat je als vader en moe-
der, of als leraar op de school met kindertjes in je klas, of als predi-
kant en ambtsdragers, de gemeenteleden, en wel bijzonder wel de 
kinderen der gemeente, gedurig opdraagt aan de troon van Gods 
genade. Of niet? 
Zwakheid en gebrek, het is schering en inslag hoor, bij u en bij mij. 
Het is verschrikkelijk wat er voor de dag komt. Als het een beetje 
open gaat. Ik heb er eens een horen zeggen, die zei: “Onder dat 
dunne korstje beschaving van ons huizen beesten”. Ik zei het u al, 
het lijkt wel of bij het vorderen van de tijd dat korstje beschaving al 
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dunner en al dunner wordt, en er steeds meer beestachtigheid 
openbaar komt. 
Hardigheid of lieflijkheid? Nou, de apostel weet wel wat hij verkiest. 
En gij vaders… Daar zijn de moeders ook in besloten. Begrijp dat 
goed. Hier spreekt de apostel ineens die aan die kind geweest zijn, 
en die door God op een hoger plan gezet zijn, die door de Heere dat 
gezag hebben toegemeten gekregen. En de apostel wijst op de har-
digheid. Dat is als het ware zo, dat een vader en moeder het gezag 
in handen genomen hebben en gezegd hebben: “Zo, nu zal ik eens 
laten gelden mijn wetten”. De apostel zegt: “En gij vaders, verwekt 
uw kinderen niet tot toorn”. De apostel zegt dit: “Maakt het niet zo 
met uw kinderen, dat ze door uw harde optreden een hekel gaan 
krijgen aan u, maar bovenal aan die God Die u zegt te dienen”. 
Maakt het niet zo dat u de kinderen die u hebt mogen verwekken, 
geestelijk niet verwerkt worden tot het slechtste. 
De Heere is bij machte om uit stenen kinderen geboren te laten wor-
den. Maar het behaagt God om in het plan man en vrouw te be-
trekken, geestelijk. De Heere is helemaal niet afhankelijk van de 
middelen. Maar het behaagt God in Zijn plan vader en moeder te 
betrekken. De apostel spreekt hier dus met verwekken, over ergens 
toe geboren laten worden in geestelijke zin. De vaders en moeders 
kunnen door al te grote hardigheid hun kinderen geboren laten wor-
den tot toorn. Dat betekent: tot een wegwijken bij de geboden van 
God vandaan. Maar wat vaders en moeders niet kunnen, is kinderen 
verwekken tot Gods eer. 
Voel je je ook zo machteloos. Ik kan mijn kind de zaligheid niet ge-
ven. Is dat een gebonden zaak op je ziel? Ga je daar weleens zuch-
tend mee over de wereld, mensen? Waar zijn ook die onderwijzers 
gebleven, die naar boven keken en hoopten dat er in die klas onder 
de bijbelvertelling, onder het zingen van die Psalm een kind tot God 
gebracht zou worden. Waarom schamen we ons toch zo? Nee, we 
hoeven ons niet te schamen voor dat Woord van God. En het be-
haagt de Heere om middelen te gebruiken. De middelen! Opdat ze 
opgevoed worden in de lering en de vermaning des Heeren. Opge-
voed! Dat betekent: breng ze tot een levensstand. Laat uw lering, 
uw tuchtiging, dus uw optreden als vader en moeder of gezagsdra-
ger, en laat uw vermaning, laat uw onderwijzing, dat wat u spreekt 
tot uw kinderen, laat het zijn in de liefde. Laat het zijn tot dat ene 
doel: om ze tot God te brengen. Voedt hen op in de lering en verma-
ning des Heeren. Zie, daar staat niet dat woordje “verwekken”. Want 
er is er maar Eén Die ze voor Zichzelf kan verwekken, en dat is God 
Zelf. Die eer geeft Hij geen ander. Maar het gezag is gehouden om 



 16 

dat wat onderworpen moet zijn, daar heen te stuwen, opdat het bij 
God uit zou komen. 
Ach ja, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Dat 
maakt uw kind geduldig, als ze voelen: ze menen het goed, het is uit 
de liefde werkende, het is tot mijn nut en tot mijn voordeel. Ach ja, al 
begrijpen ze sommige dingen in hun kindse jaren nog niet, hoevelen 
zijn er niet tot volwassenheid gekomen en toen de grote ontdekking 
deden: vader en moeder hadden het zo slecht nog niet. Ach, ook 
met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. 
Ik wil er nog één ding van zeggen. We leven in een vreselijke tijd. 
Jawel, de tijd is altijd vreselijk. De eenzaamheid neemt toe. Een 
ieder moet het zelf maar zien. Wat doet u eigenlijk met uw oude va-
der en uw oude moeder, die dementerend is, die zwak en ziek 
wordt, die eenzaam wordt, die u constant hetzelfde vertelt? Wat 
doet u er mee? Is er nog eerbied? Laat het maar gebeuren. Het is 
die vader en het is die moeder die mij geleerd heeft dat het alles 
draait om de drie-enige God in mijn leven. Het is die vader en 
moeder die met alle zwakheid en gebrek gezocht hebben me te 
brengen aan Gods voeten. Zul je daar geen eerbied voor over hou-
den? Ja toch zeker! En weet u, een oud gezegde luidt: “Wie goed 
doet, goed ontmoet”. Ja hoor, zo is het ook nog een keer. 
Zult u uw ouders zo behandelen, zoals u zelf door uw kinderen 
wenst behandeld te worden! Zult u in alles God benodigen! En de 
regering die God over u geeft waarderen! Ook onder de prediking 
van het Woord weleens de scherpte van de wet die klinkt, aanvaar-
den in het hart met dankbaarheid, dat het Gode belieft ons door hun 
hand te regeren. God houdt bemoeienis met mensen, opdat dat 
heerlijke, die belofte, een zaak zal zijn die we beleven mogen. Op-
dat het u wel ga dat ge lang leeft op de aarde. Wat zou het er in de 
kerk anders uit zien. Wat zou het er op de christelijk, of reforma-
torische, hoe ze dan ook heten; wat zou het er op de scholen anders 
uit zien. Wat zou het er in de gezinnen anders uit zien. Wat zou het 
er in Nederland anders uit zien. Wat zou er een rust en een vrede 
gesmaakt worden. Wat zou Nederland een land zijn, vloeiende van 
melk en honing, waar het niemand aan iets ontbreekt. Als het gebod 
Gods intreedt, mensen, dan is het met ons gedaan, maar dan is het 
Gods begin. Dan zal het heerlijk worden, dat er niets anders over 
blijft dan de eer en de verheerlijking van Zijn Naam, dat Hij zo wijs 
is, zo goed voor ons is, om ons de gebondenheid en de teugels van 
Zijn heilige wet te schenken. 
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Mensen, waarom is u vanmiddag het vijfde gebod gepreekt? Hier-
om: dat het u wel ga en dat ge lang leeft op de aarde. Dat geve 
God. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
 
Slotzang Psalm 78 : 3  
 

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
Aan Jakobs huis; een wet, om naar te leven, 
Die Israël zijn nageslacht moet leren, 
Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 
God vordert, dat de naneef, eeuwenlang 
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


