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Predikatie over Zondag 15 H.C.  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 22 mei 2016 
 
Votum. 
Zingen Psalm 65 : 2. 
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
Zingen Avondzang : 7. 
Schriftlezing Galaten 3 vers 1 t/m 18 
 
  1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid 
niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen 
tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? 
  2 Dit alleen wil ik van u leren: Hebt gij den Geest ontvangen uit de 
werken der wet, of uit de prediking des geloofs? 
  3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen hebt, vol-
eindigt gij nu met het vlees? 
  4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs. 
  5 Die u dan den Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij 
dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? 
  6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot recht-
vaardigheid gerekend; 
  7 Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams 
kinderen zijn. 
  8 En de Schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof 
zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie ver-
kondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. 
  9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelo-
vigen Abraham. 
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den 
vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in 
al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is 
openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens die deze dingen 
doet, zal door dezelve leven. 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek ge-
worden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iege-
lijk die aan het hout hangt; 
14 Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in 
Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zou-
den door het geloof. 
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15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond 
dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. 
Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw 
Zaad, Hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op 
Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren ge-
komen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis teniet te doen. 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de be-
loftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk 
gegeven. 
 
Gebed. 
Zingen Psalm 51 : 2 en 3. 
 
Aan de orde van behandeling, gemeente, Zondag 15 van de Heidel-
berger Catechismus. 
  
37. Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden? 
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op de 
aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods 
tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, 
opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en 
onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods gena-
de, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve. 
 
38. Vr. Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden? 
Antw. Opdat Hij, onschuldig onder den wereldlijken rechter veroor-
deeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over 
ons gaan zou, bevrijdde. 
 
39. Vr. Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij 
met een anderen dood gestorven ware? 
Antw. Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking die 
op mij lag, op Zich geladen heeft; dewijl de dood des kruises van 
God vervloekt was. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest stil 
te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Onder Gods toorn. 
2e. Onder Gods oordeel. 
3e. Onder Gods vloek. 
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Tja, als ik u allemaal hoofd voor hoofd zou langs gaan vanmiddag, en 
u allemaal zou vragen: “Is het nu in uw leven allemaal over rozen 
gegaan? Of zijn er jaren, maanden, weken, dagen; zijn er vele plaat-
sen in uw leven aan te wijzen waarvan u zegt: “Het was moeilijk, het 
was zwaar, het heeft me verwond en ik ben er nooit helemaal boven-
op gekomen”? Wie zal niet vertellen van een kruis dat gedragen 
moet worden. Wie zal niet vertellen van die ziekte die er maar niet 
onder gehouden kan blijven. Wie zal niet vertellen van die rouw. Je 
zegt: “Dat gaat dag aan dag met mij mee, en in de nachten houdt het 
me wakker”. En een ander zegt: “Het liep op school helemaal mis; en 
op de werkvloer, het ging allemaal verkeerd. En ik had verkering, ik 
dacht: “Nu gaat het goed”. Maar ook dat liep spaak”. Alles, alles 
wordt afgebroken. Wie zal in deze dag niet kunnen vertellen dat het 
waarachtig is wat er in het Woord van God staat, dat het uitnemend-
ste van dit leven moeite en verdriet is. Nee, inderdaad, niet al onze 
dagen zijn gevuld met blijdschap, met lachen. Vele tranen zullen er 
op de aarde vallen. Het is een wereld, het is een leven vol van lijden. 
En toch, en toch, moet je nu eens nagaan, zeker in het licht van wat 
we verdienen. Moet je nagaan, het is niet alle dagen, het is niet alle 
uren, het is niet alle minuut lijden, moeite en verdriet. Er zijn ogen-
blikken dat we er bovenuit getild worden. Er zijn tijden dat we in 
rustiger vaarwater terecht komen. Er zijn tijden…, ja, zeg je, ik had 
nooit gedacht in de diepte van die moeite, dat het waar zou zijn. 
Maar er zijn zelfs tijden dat je genietingen ontvangt. Dat het leven 
nog schoon is en dat het je nog toelacht als het ware. 
Nee, dan veel meer de Heere Jezus Christus. Zo zet de Heidelberger 
in Zondag 15 in. Wat verstaat ge door het woordeke “geleden”? Weet 
u wat ik daar eerst van wil zeggen? De vraagsteller…, dat is op het 
Woord van God gefundeerd. De vraagsteller vangt in dat woordje 
“gele-den” het hele aardse leven van de Heere Jezus Christus. Niet 
het meeste. Van de Heere Jezus gold niet ‘het uitnemendste van dit 
leven is moeite en verdriet”. Nee, heel Zijn leven was moeite en ver-
driet. Hij zegt het Zelf, de Heere Jezus, in de bange nacht dat het 
sterven dichterbij komt: “Mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood 
toe”. Weet u wat dat betekent? De droefenis van Mijn ziel zal bij de 
dood pas ophouden. Heel Zijn leven ligt besloten onder dat lijden. En 
u zegt: “Ja, dat weet ik wel, dat klopt. Want het is wat geweest voor 
de Heere Jezus. In de hemelzalen daarboven bij Zijn Vader verkeerd 
te hebben, en daar gediend te worden van al de engelen, en van de 
gezaligden lof toe gezongen te krijgen. En daar in die heerlijke rijk-
dom, in die harmonie, in die volheid, daar uitgescheurd, daar weg-
gehaald en naar deze wereld gekomen. Natuurlijk is dat lijden”, zegt 
u. En dat is wat geweest, dat Hij, Die de Koninklijke klederen droeg, 
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met doeken omwonden werd en in een kribje werd neergelegd. Dat is 
wat geweest! Dat is een lijdensweg geweest. En wellicht opgegroeid 
in betrekkelijke armoede. Ja, dat is wat geweest. En toen Hij een-
maal openbaar kwam, de mensen hebben Hem in het aangezicht ge-
spuwd. De mensen zijn ongelovig geweest. De mensen hebben zich 
tegen Hem gekeerd. De mensen hebben op Zijn leven geloerd. Je 
zegt: “Ja, dat is een lijden geweest!” En wat dacht je aan het einde! 
Ze hebben Hem opgejaagd als een crimineel. Met stokken en met 
zwaarden zijn ze uitgegaan om Hem te vangen. En ze hebben Hem 
in het gericht gebracht en aan het kruis geslagen. Dat is een lijden 
geweest! Moet je je eens proberen voor te stellen wat een pijn Hij 
gevoeld heeft, wat een smart Hij gevoeld heeft, wat een ellende dat 
voor Hem geweest is waar Hij dwars doorheen moest. 
Maar nu gaat de Heidelberger verder. De Heidelberger zegt: “Wat is 
nu geleden? Wat verstaan wij daar nu onder?” We verstaan er dit 
onder, dat Hij aan lichaam en ziel de ganse tijd Zijns levens op de 
aarde, maar in zonderheid aan het einde Zijns levens (nu komt het) 
de toorn Gods tegen de zonde des gansen mensenlijken geslachts 
gedragen heeft. Dát is Zijn lijden geweest. Dat Hij was, niet tussen 
mensen die Hem in het aangezicht spuwde. Ja, dat is vreselijk ge-
weest. Niet dat Hij was tussen mensen die Hem niet geloofden. Ja 
natuurlijk, dat is verschrikkelijk geweest. Niet dat Hij was in armoede 
en ellende. Hoe vreselijk dat ook was. Maar Hij was op deze wereld, 
op de plaats waar wij wonen, onder Gods toorn. En dát maakte het 
lijden uit. En kijk eens, dan is het natuurlijk in ons leven een heel 
voorrecht dat we niet alle dagen huilende over de wereld gaan; dat 
we niet smart, droefheid, rouw en moeite elk ogenblik ondervinden. 
Dan is het een heel wonder als we er nog eens bovenuit getild wor-
den. 
Maar versta je er iets van als de Heidelberger zegt: “Dit is voor de 
Heere Jezus het lijden geweest: de toorn Gods tegen de zonde”. Dat 
de hand op de mond is gegaan. Want ja, je was het natuurlijk niet 
eens met Gods wegen, want u zult wel net zo in elkaar zitten als ik, 
daar ga ik maar van uit. Je was het natuurlijk niet eens met Gods 
wegen. We hadden allemaal commentaar en kritiek. En we hoopten 
op beter. Dat is het teken van het natuurlijk leven. We hopen altijd op 
beter, dat er nog dagen komen dat het anders wordt. We denken nog 
altijd in onze dwaasheid dat wij hier een Paradijs kunnen stichten. 
Dat het nog wat opknapt. Dat we nog wat kunnen maken. Dat we nog 
wat kunnen doen. Ik zal eens dit, ik zal eens dat. Ik ga eens daar 
raad zoeken. Ik ga het daar eens proberen. Dat zie je wel als we ziek 
geworden zijn. Eens die dokter, en dan eens naar die heelmeester, 
en het daar nog eens vragen. Dat zie je wel als we in de moeite ko-
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men en het geld op raakt en de krachten uitgeput raken. Ik zal vlees 
tot mijn arm stellen. Wie weet kom ik er bovenuit. Maar zit je leven zo 
in elkaar? Dat zelfs als de bloemen bloeien en de bomen hun loof 
weer geven, zelfs als het jonge vee in de weilanden loopt en de lente 
het nieuwe leven aankondigt en de mensen blij en vrolijk worden van 
het heldere licht. Dat je zegt: “Ja maar, wacht even, lachen gaat niet 
zo best meer; vrolijk zijn, nee, ik heb vandaag te eten en te drinken, 
en het gaat allemaal aardig naar ’t zin, maar toch, er is iets anders, 
de toorn Gods rust op mij, de toorn Gods tegen de zonde”. Zo staat 
het hier. En waar heeft de Heere Jezus nu die toorn Gods gevoeld? 
Aan lichaam en ziel. Dat betekent: aan Zijn totale mens-zijn heeft Hij 
die toorn gevoeld. Dus Hij heeft het aan het lijf ondervonden en in het 
hart gevoeld de toorn van God. Precies in die delen die in de dag der 
wrake van God zullen worden geoordeeld en veroordeeld. Want het 
is niet alleen de ziel die straks in de eeuwige nacht zal wegzakken 
als we in de Heere Jezus niet geloofd hebben. Maar in de dag der 
opstanding zullen de lichamen van de ongelovigen uit de graven 
tevoorschijn komen en bij de zielen worden gevoegd, en lichaam en 
ziel beide zal in die vreselijke rampplaats de toorn Gods tot in alle 
eeuwigheid moeten dragen en ondervinden. De vreselijke ramp, 
waar wij onder terecht gekomen zijn, waar we in ontvangen en ge-
boren zijn, daar is Hij in ingegaan. O ja, het heeft weinig zin, het heeft 
weinig nut om op het allerlei te letten. God geeft mij die ziekte. God 
geeft mij die rampspoed. Maar al die omstandigheden wijzen heen 
naar dat ene: de toorn Gods. En die toorn Gods, die rust op u en op 
mij. En weet u wat er gaat gebeuren? Ja, dat is zo, je kunt het een 
poosje uitzingen. Ja, door Gods kracht blijf je in het leven, en zeven-
tig, tachtig, misschien negentig jaren. Maar vroeg of laat, we knak-
ken, we breken er onder, onder de last van de toorn Gods. Onze be-
nen zijn te zwak en te slap om die toorn van God te kunnen dragen. 
Ons bestaan is te klein en te nietig, om tegen die toorn van God in 
het verweer te kunnen komen. Daar zullen we onder bezwijken. Dat 
kan niet anders. En dat is dan nog maar alleen, moet je nagaan, de 
toorn Gods tegen onze eigen persoonlijke zonden. En de een heeft 
het er beroerder aan toegebracht dan de ander. Zo redeneren wij 
dan. Maar voor God is zonde zonde. Een chocolaatje bij moeder uit 
de pot stelen is net zo erg als de belasting oplichten. Begrijp je wel? 
Voor God is zonde zonde. Dat is ongehoorzaamheid. Dat is niet 
onderworpen, niet leven naar de heilige wet van God. Dat is zonde. 
Maar wat is nu op Christus neergelegd? De toorn Gods tegen de 
zonden des gansen menselijken geslachts. Hoeveel mensen hebben 
er op aarde geleefd? Hoeveel zijn er nu? Ja, ze zitten maar te tellen. 
Hoeveel zullen er nog komen als er nog tijd zal zijn? Miljarden. Mil-



 6 

jarden. Dat is voor ons niet te overzien, niet te bekijken. En de toorn 
Gods tegen het gánse menselijke geslacht is op Hem neergelegd. 
Laat ik meteen een theologische haper wegnemen. De vaderen re-
kenen hier af met onze zogezegd vrome gedachte dat Christus 
alleen leed voor Zijn volk. Ja, ik weet het wel, Zijn volk, de verkore-
nen hebben er alleen het profijt van. Maar Hij heeft de toorn Gods 
tegen de zonde des gansen menselijksen geslachts gedragen. Wat 
wil dat u en mij zeggen? Dat is dit: dat u in de dag van het gericht 
van God, als uw knieën knakken en als uw bestaan breekt onder de 
uitgieting van Gods toorn, u nooit zult kunnen zeggen: “Maar er is 
voor mij geen bloed gestort geweest, er is voor mij geen genade en 
vergeving geweest, ik was geen verkorene. Kon ik er wat aan doen!” 
Nee, het zal tot u branden worden toegeroepen: “Ge hebt het bloed 
van Jezus Christus, Gods Zoon, onrein geacht, al de dagen van uw 
leven”. Want Hij heeft een gerechtigheid teweeg gebracht. Ja, je zou 
haast zeggen: daar passen nu al die miljarden mensen wel in. De va-
deren zeiden: “Al waren er tienduizend werelden, ze zouden gezaligd 
kunnen worden met de bloedstorting van Christus”. Zoveel bloed is 
daar gestort. En Hij heeft de zonde van het ganse menselijke ge-
slacht gedragen. 
Weet u wat er staat? Moet je goed opletten. Er staat niet: Hij is onder 
de toorn Gods tegen het ganse menselijke geslacht bezweken. Dat 
staat er niet. Dat geldt van ons. We bezwijken er een keer onder. 
Maar er staat dat Hij het gedragen heeft. Weet u wat dat woord “ge-
dragen” wil zeggen? Dat is een voltooid woord. Hij heeft het tot het 
einde toe gedragen. Hij is niet halverwege bezweken. Hij heeft de 
volle toorn van God gedragen. Waar wijst dat op? Dat ziet hier op: Hij 
is God. En die Goddelijke natuur heeft Hij met het aannemen van de 
menselijke natuur niet afgelegd. Dat blijkt wel, tot op het vloekhout 
der schande, dat Hij die Goddelijke natuur niet heeft afgelegd. An-
ders had Hij, om zo te zeggen, Golgotha’s kruis nooit bereikt. Dan 
was Hij allang gebroken en verbrijzeld geweest onder de toorn Gods. 
Nee, Zijn Goddelijke natuur heeft Zijn menselijke natuur, lichaam en 
ziel, ondersteund. 
En er staat van Hem: Hij heeft aan lichaam en ziel, de ganse tijd 
Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde die toorn 
gedragen. Weet u wat “gedragen” nog meer wil zeggen? Hij is het 
onderworpen geweest. We zeggen, dat zie je vandaag de dag nog al 
eens in rouwadvertenties enzo, en mensen zeggen dat tegen elkaar 
als iemand na een ziekbed is gestorven: “Een geduldig gedragen 
lijden”. Nou ja, dat kan. Het ene karakter is minder opstandig dan het 
ander. De ene mens is eerder geneigd zich er bij neer te leggen en 
ergens aan over te geven dan een ander. Het is wel schoon als er 
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geen wanklank wordt gehoord. Maar ach, als er geen wanklank wordt 
gehoord, maar er wordt ook geen klank gehoord van de hoop die in u 
is. Wat zal ons geduldig gedragen lijden dan uitwerken? Met recht 
kan van de Heere Jezus gezegd worden: een geduldig gedragen 
lijden. Weet u wat de profeet van Hem zegt? “Als een lam, stem-
meloos voor het aangezicht van zijn scheerders, Hij deed Zijn mond 
niet open”. Hij heeft niets gezegd. Niets er tegenin gebracht. Ja, wat 
ik de Heere Jezus hoor zeggen is dit: “Uw wil geschiede”. Hij heeft 
het gewillig doorleden. Dus wat gevoelde de Heere Jezus als de 
mensen Hem ongelovig waren en als ze Hem uit de landpalen weg-
dreven? Hij gevoelde de toorn Gods. Wat gevoelde de Heere Jezus 
in de hof van Gethsémané, toen Hij kroop als een worm en geen 
man? Niet Zijn naderend einde en de pijn-scheuten door Zijn handen 
en voeten. Maar Hij gevoelde de toorn Gods. Wat gevoelde de Heere 
Jezus toen Hij stond in het rechthuis en Hij veroordeeld werd? Hij ge-
voelde de toorn Gods. Wat gevoelde Hij toen de mensen spottend 
rondom dat kruis stonden en zeiden: “Indien Gij Gods Zoon zijt, kom 
af van dat kruis”. Wat gevoelde Hij toen Hij naakt onder de hitte van 
de zon hing? Hij gevoelde de toorn Gods tegen de zonden des gan-
sen menselijken geslachts. 
Niet voor niets staat daar het woordje “tegen”. Daar staat niet het 
woordje “over” bijvoorbeeld. Maar dat woordje “tegen” wil aangeven, 
er staan twee partijen lijnrecht tegenover elkaar. Het ganse mense-
lijke geslacht en God, die staan tegenover elkaar. En Hij Die nu in 
harmonie met Zijn Vader verkeerde, van eeuwigheid af, Hij heeft die 
plaats, die positie, die tegenpositie in willen nemen. De positie van de 
schuldige, daar is Hij in gekomen. En Hij heeft gedragen. Weet u 
waar gedragen naar toe wijst. Ik zei het al, het is een voltooid woord. 
Gedragen wijst heen naar dat heerlijk woord van de Heere Jezus 
Christus: “Het is volbracht”. Het is doordragen, uitgedragen. Het is 
voltooid. Heel de toorn Gods tegen het ganse menselijk geslacht is 
op Hem gelegd, op Hem gebleven, tot het einde toe, tot op het 
ogenblik dat het niet meer nodig was. Toen alles doorleden en alles 
doorstreden was en Hij gezegd had: “Volbracht is het”. Toen heeft Hij 
Zich overgegeven in de handen van Zijn Vader. 
En waartoe heeft Hij nu geleden? Waartoe heeft Hij nu de toorn 
Gods van het ganse menselijk geslacht gedragen? Waartoe? Want 
er is een doel. 
Wat is het doel eigenlijk van ons lijden, van ons sterven? Wat is het 
doel van ons verdriet? Nou ja, laat ik één hoofddoel dan maar noe-
men. Verder weet ik het natuurlijk niet zo goed wat ’s Heeren wegen 
met u zijn. Maar dit is het doel: dat je het leven bij jezelf niet meer 
kunt hou-den. Dat is het grote doel. Dat je met al het eigene om komt 
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en Hem nodig krijgt. Eindelijk. Dat is het doel. Maar heel ons lijden en 
ons sterven, o nee, het beantwoordt nergens aan dat doel wat Hij 
heeft bereikt, wat Hem voor ogen stond. Dit is het doel waar de Hee-
re Jezus Christus voor leed en voor streed: opdat Hij met Zijn lijden 
als met het enige zoenoffer ons verloste en ons verwierve. Opdat 
Hij… En dan staat er iets, dat is ook zo opvallend. Met Zijn lijden als 
met het enige zoenoffer. Jawel, daar ga ik maar van uit, u zult het 
allemaal wel met mij eens zijn, dat alleen inderdaad het bloed van de 
Heere Jezus reinigt van alle zonden. U zult het wel met mij eens zijn. 
U zult met de mond wel belijden: Er is maar één weg tot zaligheid, 
één weg tot behoud. En dat is ook zo. Maar de Heidelberger is ook 
altijd pastoraal van inzet. Het wil ook dit zeggen: Spreekt het naar uw 
hart, als er staat: “Het enige zoenoffer”? Dat u nu bent uitgekeken op 
al de andere eventuele mogelijkheden. Dat er voor u geen moge-
lijkheid van zalig worden meer overgebleven is dan alleen Zijn lijden 
en Zijn sterven. Bent u nu met heel uw bestaan, met alle verlorenheid 
wellicht, geworpen op Zijn enige zoenoffer? Is dat de zaak van uw 
hart, dat u zegt: “Dat zal ik moeten kennen. Daar zal ik van moeten 
weten wil ik verlost zijn en wil dat eeuwige leven mijn deel zijn. Daar 
zal ik kennis, in het diepst van mijn ziel, van om moeten dragen wil 
het wel met mij zijn”. Want dat lijden van de Heere Jezus, dat is niet 
iets…, dat hebben de ethici natuurlijk gedaan in de theologie. Die 
zeiden: “Tjoh, wat een voorbeeld, wat een voorbeeld! Zo moeten wij 
de pijn en de moeite ook maar verdragen. Kijk de Heere Jezus eens 
gaan. Wij gaan achter Hem aan door dit leven van lijden en wij doen 
onze mond ook niet open”. Maar ze hebben nooit dat lijden en 
sterven van de Heere Jezus leren waarderen als het enige zoenoffer. 
Velen noemen de Naam van de Heere Jezus. Maar is die Naam van 
de Heere Jezus een Naam Die in uw ziel gespeld is als uw enige 
Hoop en uw enige Verwachting? Hoe zal ik rechtvaardig voor God 
verschijnen? Alleen met Zijn lijden als met het enige zoenoffer, om 
ons lichaam en onze ziel (ik heb het u al gezegd), precies die beide 
zaken die straks verloren zullen gaan en de toorn Gods tot in alle 
eeuwigheid moeten dragen. 
Waarom moet onze ziel, waarom moet ons lichaam verloren gaan als 
we sterven buiten deze Heere Jezus? Wel hierom, omdat we in onze 
ziel afscheid van God, onze Schepper en Formeerder, hebben geno-
men; omdat we in onze ziel de dodelijke keus tegen God hebben ge-
maakt; omdat we in onze ziel Hem op het hart hebben getrapt. Maar 
ook ons lichaam, het lichaam der zonde, dat lichaam vol van onge-
rechtigheid, dat lichaam waarin we dagelijks uitleven wat er in onze 
ziel huist. Het komt wel voor de dag wie we zijn, met onze leugentjes 
om bestwil, met onze roddelpraat bij de buurvrouw, met onze dieve-
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rijen, met onze…, weet ik het wat allemaal. U vult het zelf maar in. 
Met heel ons bestaan maken we openbaar dat onze ziel en ons 
lichaam tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde zijn. 
Nou, en dat, dat waar nu schuld op ligt, dat wil Hij met dat enige 
zoenoffer verlossen. Waarvan eigenlijk? Verlossen betekent bevrij-
den, losmaken, ergens uitrukken waar het zichzelf niet uit bevrijden 
kan. Van de eeuwige verdoemenis. 
Ik zou eens als pastoraal begeleider mee gaan met een groep men-
sen. Toen was mij van tevoren gezegd: “Nu mag u niets over de hel 
zeggen. Dat mag niet, want dan schrikken de mensen zo”. Ik zeg: 
“Het zal moeten”. “Dan moet u maar thuis blijven”. Dat is dan het lo-
gisch gevolg. Ik kan er ook niets aan doen. 
We leven in een tijd, ik heb het meegemaakt, ook aan de universiteit, 
hier mag niet over gesproken worden. Maar je zult maar onder het 
beslag van de eeuwige verdoemenis liggen. Je zult maar iets… Ja, 
wat verstaan we nu. Je zult maar ietsjes beseffen wat eeuwig is. 
Eeuwig! Dat begint een keer, maar daar komt nooit een einde aan. 
Weet je wat de mens tegenwoordig zegt? Pleeg bij mij maar eutha-
nasie, want dan is mijn lijden voorbij. Dat zegt de mens. Dat zeggen 
wij. Dat is het eigenlijk natuurlijk. Nee, dat begint, en er is geen 
euthanasie, er is geen dood, dat gaat eeuwig door. Moet je dat 
eens… Laat het maar duizelen, hoor! Moet je dat eens tot je door 
laten dringen. Waar we voor staan. Waar we onder liggen. Wat dat 
is, dat de toorn Gods op ons rust, eeuwig! Zonder einde. En wat dan 
eeuwig? Verdoemenis! Verdoemd! Ik zei het tegen die jongens op 
school. Ik schreef het maar uit als ze die vloek lieten. Wat bid je nu 
eigenlijk? God, verdoem mij. “Daar denk ik niet over na, meneer”. 
Nee, dat weet ik wel. Maar het is een wonder dat God het nog niet 
verhoort terwijl je het bidt. Dat zeggen we zo gemakkelijk. We horen 
het elke dag aan de straat. Maar wat is dat, de verdoemenis? Dat is 
die toorn Gods, die eeuwige vlam waar het vuur niet uitgeblust wordt, 
waar de worm niet sterft. Eeuwig te moeten dragen en het niet te 
kunnen dragen. Verdoemenis! Wat een woord! Wat een woord! Weet 
u, laat dat tot ons door mogen dringen: we liggen onder de verdoe-
menis. We zijn in het grootste, in het dodelijkste gevaar. Ik zal dit, ik 
zal dat. Nee, wacht even. Verlost van de eeuwige verdoemenis. Dat 
betekent: dat overkomt mensen die zichzelf niet meer bevrijden kun-
nen. Die er wellicht een indruk van gekregen hebben, het in de gaten 
hebben gekregen onder de verdoemenis te liggen. Maar toch, je kunt 
je er niet aan ontworstelen. Of wel? Kunt u het beter maken? Kunt u 
het anders maken in uw leven? Ik niet. Ik niet. Maar hier staat dat Hij 
van de eeuwige verdoemenis verlost met Zijn lijden, als met het eni-
ge zoenoffer. Zie je nu ineens hoe heerlijk de prediking van de ge-
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kruiste Christus is? Dat is de prediking van een ontsloten weg tot 
zaligheid. Dat is de prediking dat het kán gebeuren dat u niet ver-
doemd hoeft te worden, maar dat u behouden wordt. Begrijpt u nu 
ineens de vuile  bedoeling van de duivel? Dat hij in het wit of in het 
zwart de Naam en de prediking van de Heere Jezus Christus uit het 
middelpunt wil wegdrijven. Begrijpt u het nu ineens dat er in zoveel 
kerken en gemeenten, van zovele kansels niet op die ene Borg en 
Middelaar wordt gewezen? Want de duivel wil u niet kwijt. Hij wil u in 
de onwetendheid houden, ook in de godsdienstige onwetendheid. Hij 
heeft graag dat u in het driedelig zwart ter helle nedervaart. Dat heeft 
hij graag, dat u met een zuinig gezicht, de mond vol van de gods-
dienst, allerlei wetenswaardigheden over de waarheid ter berde bren-
gend, straks zult wegzakken in de eeuwige nacht. Dat heeft hij graag. 
Dan heeft hij zijn doel bereikt. Maar de prediking van het Evangelie-
woord is zo kernachtig en slechts dit: Hij verlost alleen, die Heere 
Jezus, van de eeuwige verdoemenis. 
En dat, dat is even wat, als er één uit de gevangenis komt, dan zet-
ten ze hem op straat en zeggen: “Nou ja, je bent vrij, bekijk het maar, 
zie het maar”. Maar Hij verlost niet van de eeuwige verdoemenis, Hij 
maakt niet alleen vrij, om ons neer te zetten en ons aan onszelf over 
te geven. Maar Hij verlost, van het tegenover gestelde, dat schenkt 
Hij. Je zou ook kunnen zeggen: je draait in een andere gevangenis. 
Gelukkig maar! Liefdekoorden, eeuwige banden, onverbrekelijke 
banden van Goddelijke genade. Hij heeft verworven Gods genade, 
gerechtigheid en het eeuwige leven. Ze staan niet voor niets in die 
volgorde. Gods genade, dat betekent: Hij maakt u en mij met Zijn 
bloedstorting schoon voor God. Dat God ons ziet als mensen die 
nooit zonde hebben gekend en gedaan. Dus dan ben je bij het woord 
“gerechtigheid”. Mensen die rechtvaardig zijn voor het oog van God. 
En mensen die rechtvaardig zijn (God is eerlijk), die zal Hij niet ver-
loren laten gaan, maar daar zal Hij de beloftenis aan vervullen. Indien 
ge doet al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, zo zult ge 
zalig worden. En de Heere Jezus Christus: “Ik draag Uw heilige wet 
in het binnenst ingewand”. Hij heeft aan dat recht Gods voldaan. En 
voor al degenen die in Hem geloven, Hij heeft aan dat recht Gods 
voldaan. En er is geen beletsel, geen verhindering meer dat ze ten 
hemel in zullen gaan en het eeuwige leven zullen ontvangen. 
Maar ja, Hij heeft geleden. En dan gaat de Heidelberger verder: Maar 
waarom onder de rechter Pontius Pilatus? Wel, ik zei het u al, de 
toorn Gods, dat maakte Zijn lijden uit. En waarom is Hij nu veroor-
deeld geworden, de Onschuldige, onder de wereldlijke rechter Pon-
tius Pilatus? Wel, dat is een afschaduwing, een tekening, dat Hij door 
de hemelse Rechter veroordeeld is. Want waar gezondigd is, daar 
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moet straf op volgen. Dat is in het burgerlijke, in het natuurlijk leven 
ook zo, precies hetzelfde. Als u bij de rechter komt, dan is het mees-
tal niet best. Dan  hebt u wat gedaan dat niet door de beugel kan. 
Dan zegt de rechter: “Op grond van de wet moet ik u straffen, moet ik 
u veroordelen”. En u hoort de straf uit zijn mond. Daar bent u aan 
onderworpen. Nou, zo is het bij de Heere Jezus Christus geweest. 
Dat betekent: zo geldt het de mensenkinderen. Ze zijn niet alleen 
onder de toorn van God, maar ze liggen ook onder het vonnis, onder 
het oordeel van God. 
Hoe zijn ze nu toch onder dat oordeel gekomen? Ja, door hun eigen 
schuld. Door hun eigen zonden. Maar hoe zijn ze er nu achter geko-
men, dat ze onder dat oordeel liggen? Hierdoor: de wet, de heilige, 
de eisende wet van God. Waarop wordt een mens in het burgerlijk 
leven veroordeeld? Op grond van de wet. Waardoor wordt een mens 
voor Gods aangezicht veroordeeld? Op grond van de wet. De wet 
stelt schuldig. 
Dan ben je ook bij Galaten 3. De apostel zegt: “Gij uitzinnige Gala-
tiërs, wie heeft u betoverd?” Hij scheldt niet, hoor. Hij noemt ze uit-
zinnig. Hij zegt: “U bent buiten zinnen geraakt, hoe komt dat? Omdat 
u betoverd bent. Er is een betovering over u gegaan”. En wat is nu 
die betovering waar het in Galaten 3 over gaat? Die betovering is dit, 
dat er predikers de kansel hebben beklommen in de gemeente van 
Galatië, die hebben geleerd dat je uit de werken der wet zalig kunt 
worden. Die hebben geleerd: “Nu moet je je best doen, nu moet je 
het beter doen, nu moet je volmaakt zien te worden. Je moet die wet 
hoog achten. Je moet van die wet leven. En als er geen zaak meer is 
in je leven waarvan de wet zegt: “Je bent schuldig”, ja, dan zal je 
zalig worden”. En de apostel zegt: “Het is een betovering. Want de 
wet wordt precies tegenover gesteld voorgesteld als dat hij is, als dat 
hij zijn moet, als dat hij functioneren wil”. Die wet, daar vindt u geen 
leven in, daar vindt u geen hoop in, daar vindt u geen zaligheid in. 
Maar in die wet vindt u alleen maar het oordeel, de dood. Die wet 
klaagt u aan. En die wet die u aanklaagt, die wet die u op de nek zit, 
die wet die u in het aangezicht slingert: “Ge hebt geen heil bij God, 
want ge zijt niet gebleven in al hetgeen geschreven staat in het boek 
der wet, om dat te doen”. Die wet heeft maar één functie, en dat is u 
uit te drijven naar de Heere Jezus Christus. De wet veroordeelt de 
mens. En is het dan niet een wonder dat Hij, de Heere Jezus 
Christus, de Onschuldige, Zich heeft laten veroordelen door de rech-
ter, in de plaats van anderen, als Borg en als Middelaar! Dat Hij 
gestaan heeft in het gericht. Hij had Zijn mond kunnen open doen. Hij 
had kunnen optreden. Hij had kunnen zeggen: “Maar er is niets in Mij 
wat Mij aanklaagt. Die wet van God heeft over Mijn leven niets te 
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vertellen. Het is alles volkomen en het is alles volmaakt”. Maar Hij 
deed Zijn mond niet open. Hij heeft Zich laten beschuldigen, om ons 
daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, te 
bevrijden. 
Het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou. Dat betekent: 
waar wij allemaal voor liggen, wat ons allemaal te wachten staat. Het 
strenge oordeel. Weet u wat er van een oordeel geldt? Het oordeel 
wat uitgesproken wordt door God. Dat is een rechtvaardig oordeel. 
Dat is een kloppend oordeel. Weet u wat voor oordeel dat is? Ik ge-
loof vast dat er geen mens in de dag van het gericht zal zeggen: “Uw 
oordeel is niet recht, Uw oordeel is vals, Uw oordeel deugt niet”. Nee, 
dat is een kloppend oordeel. Een rechtvaardig oordeel. En heb je nu 
dat oordeel al thuis gekregen? Laat ik het zo maar vragen. Heb je dat 
thuis gekregen? Want het is nogal een verschil, om te lijden, om 
enigszins te gevoelen onder de toorn Gods te liggen, of onder het 
oordeel te liggen. Dat betekent, het is nogal een verschil, hier in dit 
leven mee te maken dat de wereld bloedt uit duizend wonden van-
wege onze zonden, of te ondervinden dat God over mijn leven von-
nist en oordeelt en mij schuldig stelt. Het is nogal een verschil als ik 
mijzelf moet aanklagen en in al de omstandigheden van moeite en 
verdriet, één ding maar lees: “Gij hebt gedaan dat kwaad is in het 
oog des Heeren”. Het is nogal een verschil. 
Hij is onder de rechter Pontius Pilatus geweest. Dat is een prediking 
van genade, een prediking van ruimte en zaligheid voor een mens 
die zegt: “Ik moet de gevangenis in, ik moet achter de tralies. En als 
ik daar zit in die kerker, in die dodencel, dan zal ik de Rechter gelijk 
moeten geven”. Voor een mens die daar in de benauwdheid en in de 
droefenis, in de angst van de hel geen uitzicht meer heeft, geen mo-
gelijkheid meer heeft om te ontkomen. Kijk eens even wat hier staat. 
De Heere zegt niet: “Zie maar dat je je ontworstelt uit die dodencel en 
tot Mij komt, dan zal Ik genadig zijn”. Nee, God zegt: “Kijk eens, hier 
is Mijn Zoon, en Die zet Ik in uw dodencel neer, opdat Hij u verlosse, 
opdat Hij u bevrijde, opdat Hij u onder dat oordeel en uit dat gericht 
wegneme”. De straf op Hem geladen, opdat u vrijuit zou gaan. Hij 
heeft geleden. Geleden onder Gods toorn en onder Gods oordeel. 
Maar het lijden is verder gegaan. Het is ook onder de vloek van God 
geweest. 
 
Maar laten we eerst samen zingen het 4e vers uit Psalm 51. 
 
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen; 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 



 13 

Dan sneeuw die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weêr gewenste zielenvreugd; 
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
En in mijn geest de ware rust herboren. 
 
Ja, als vandaag de dag in de rechtszalen de rechter recht spreekt, of 
althans, de Nederlandse wet laat klinken, vooruit, dan is het aan het 
end van de dag dat hij zijn tas inpakt en zijn toga aan de kast hangt 
en dan gaat hij naar huis. En wellicht zijn er vele dagen in zijn rech-
terlijke loopbaan dat hij het thuis alweer vergeten is welke zaken er 
allemaal aan de orde geweest zijn. Weet u wat voor die rechter 
geldt? Het raakt hem niet persoonlijk. Het is op afstand. Op afstand 
staat die schuldige en op afstand staat die wet. Hij is slechts een 
dienaar. Een dienaar om die wet te laten klinken, opdat het vonnis 
over die mens wordt uitgesproken. 
Maar met God is het anders. De zonde is niet een zaak op afstand, 
voor het aangezicht van God. Dat is niet iets wat Hij kan vergeten, 
wat ergens buiten Hem plaatsgrijpt. Maar weet u wat zonde is? Daar 
moet je eens over nadenken. Dat moet je van de week eens pro-
beren te onthouden als je het niet na kunt laten om die zonde te be-
drijven waar je zo in vast zit. Daar moet je eens proberen aan te 
denken. Weet je wat zonde is? Dat is God op het hart trappen. Dat is 
zonde. Dat is God in Zijn eer aantasten en krenken. Dat is God in 
Zijn Wezen raken. Hem verdriet doen. Wat had de Heere Jezus 
eigenlijk gezegd als samenvatting op de wet? Ge zult God liefhebben 
bo-ven alles. Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. U voelt het wel, 
het gaat in die hoofdsom om twee keer dat woord “liefhebben”. Koud 
en afstandelijk, ach ja, de wet overtreden. Nee, leert het Woord ons, 
nee, zegt Zondag 15, niet maar zo koud en onbewogen tegen een of 
andere wet gezondigd. Maar gezondigd tegen de wet van God, Die in 
uw leven heeft gesproken, opdat u het doen zou, u aan die wet zou 
onderwerpen uit liefde tot God, omdat u Hem bemint en daarom Hem 
ter ere wilt leven. Daarom is die wet gegeven. Kijk, dus er zit eigenlijk 
een steeds verdere verdieping in in Zondag 15. Lijden, de omstandig-
heden waarin wij verkeren, dat predikt ons iets. Christus onder de 
toorn des Vaders geweest. Maar ook in het oordeel geweest. Want 
de wet stelde de Onschuldige schuldig, borgtochtelijk in de plaats 
van anderen. Maar vraag en antwoord 39 wijst erop, er ligt een vloek 
op de mens. En de vloek dat wil zeggen, de vervloeking dat wil wij-
zen op dat dat God in Zijn liefde is gekrenkt. Dat God op het hart is 
getrapt. Hij spreekt de vloek uit over mensen die niet alleen een wet 
hebben overtreden, maar die Hem smaadheid hebben aangedaan. 
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Het gaat over het Wezen van God. En daarom is er zo’n afstand 
tussen God en onze ziel, omdat wij Hem op het hart hebben getrapt, 
omdat Hij de vloek over ons leven uitspreekt. 
Dan ben je weer bij Galaten 3. De apostel zegt: “Weest toch niet zo 
dwaas om het leven te zoeken in het onderhouden van de wet”. Weet 
u waar wij druk mee zijn? Dat is onze godsdienst. Opladen, opbou-
wen, van alles op de schouders, van alles op de rug, zakken vol met 
gerechtigheden, van alles opladen. Maar met al ons opladen, kunnen 
we de vervloeking Gods niet van ons afladen. We moeten niet iets 
hebben in dat opzicht, maar we moeten iets kwijt. We moeten de 
vloek kwijt, die op ons leven ligt. Nee, zegt de apostel Paulus, het 
heeft geen nut om op te laden als er nooit iets is afgeladen. Maar zie 
hier, dit is de enige mogelijkheid om er van afgehaald te worden, om 
er van bevrijd te worden. Christus heeft ons verlost van de vloek der 
wet. Zie je dat de apostel meteen afstevent naar de diepte! Van de 
vloek der wet, hoe? Omdat Hij een vloek geworden is voor ons. 
Nee, de prediking wil niet zeggen: Het is voor ons allemaal, dus 
maak je niet druk. Weet je wat de apostel wil zeggen? Wie bedoelt hij 
met “ons”? Hij bedoelt daar die mensen mee, die net als de apostel 
weten dat ze mens zijn. Hoe moet je dat duiden? Als schuldigen, 
overtreders. Wat moet je met een Christus, met een Zaligmaker als 
je niet onder de vloek ligt? Waar heb je het bloed der verzoening 
voor nodig als je geen mens bent die weet dat Hij God op het hart 
heeft getrapt! Waar heb je een Borg en Middelaar voor nodig, men-
sen, als je niet tot op het bot onrechtvaardig blijkt te zijn. Tot op het 
bot! Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: 
“Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt”. Weet je wat dat 
zeggen wil? Golgotha’s kruis, inzonderheid aan het einde Zijns le-
vens; Golgotha’s kruis, daar werd de Heere Jezus aan gespijkerd. 
Heb je al eens naar dat kruis gekeken en geweten, gedacht: “Daar 
hoor ik, daar hoor ik”. Waarom hoor je daar? Ik heb Gods wet over-
treden. Ik heb tegen Gods liefde gezondigd. Ik heb kwaad gedaan 
tegen een goeddoend God. Hoor je al aan dat kruis? Hoor je onder 
de vloek van God? Zie dan hier. Jazeker, het heeft iets meer in zich 
dat Hij gekruisigd is geweest. Want daardoor ben ik zeker dat Hij de 
vervloeking die op mij lag op Zich geladen heeft, dewijl de dood des 
kruises van God vervloekt was. 
Ik ben zeker. Waar zit die zekerheid eigenlijk in? Nee, niet in het 
gevoelen dat we onder de vloek zijn. Nee, daar zit de zekerheid niet 
in. Niet in de wetenschap dat we slecht zijn. Niet in de ellendekennis. 
Dat is tegenwoordig zo. Daar zit de zekerheid in. Maar dat is niet 
waar, hoor. Dat is niet waar. De zekerheid zit daarin dat Hij, zo staat 
het er, Hij in de plaats van anderen, de vervloeking die op mij lag… 
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Je zult maar bij dat kruis staat en zeggen: “Ik hoor daar. Ik hoor aan 
dat kruis”. 
Nu ga ik je toch dat geheim vertellen. Dat weet u onderhand uit de 
prediking die ik onder u breng. Maar op deze plek past dat geheim. 
Als ik daar sta en zeg: “Ik hoor aan dat kruis”, dan zegt Hij: “Ik voor u, 
daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik in uw 
plaats, opdat u Mijn plaats zou ontvangen”. Wat is dat voor een 
plaats? Geen vervloeking, geen verdoemenis, maar genade, gerech-
tigheid en het eeuwige leven. 
En kijk, dat is natuurlijk een zaak, maar dat wil bij de voortduur de 
zaak blijven. O ja, ze zijn uitzinnig geworden, die Galaten. Ze zijn 
betoverd geraakt. En dat is de dood in de pot als je hier niet uit leeft, 
als dit de zang van je ziel niet is: Hij een vloek geworden zijnde voor 
ons. 
Wat kan je er nu bovenuit tillen? Wat kan je nu verkwikken in het 
leven met al zijn lijden en verdriet, met al zijn moeite en dood? Wat 
houdt je nu op de been eigenlijk, met heel je leven waarvan je zegt: 
“Die wet blijft me maar aanklagen”. Want ook in het stuk der dank-
baarheid, om die te doen uit dankbaarheid; wat komt er van terecht?! 
Geen spat! Geen spat! Wat houdt je nu op de been? Ach, dat dit het 
maar alleen is: dat Hij in dat gericht van God is ingegaan, en dat Hij 
de toorn van God, dat Hij het oordeel van God, en dat Hij de vloek 
Gods heeft weggenomen. Weet je wat weggenomen betekent? Wat 
op Zich laden betekent? Dat het verdwenen is. Dat het nooit meer 
terug komt. Voor eens en voor altijd. Eenmaal is er bloed gestort. En 
het past (dat is mijn wens) om aan het einde nu te zeggen tegen u: o 
mens, beef voor de majesteit van God, beef onder het oordeel Gods 
vanwege Zijn toorn over uw zonden, beef vanwege de vloek Gods 
die op u ligt, als u niet weet uitgekocht te zijn met het bloed van de 
Heere Jezus Christus. Laat die vloek op uw ziel drukken en wegen, 
opdat ge u haasten en spoeden zou om uw levenswil. Want nog is 
het de dag der zaligheid. En nog wordt u gepredikt dat die Hem 
nederig te voet valt, van Hem Zijn wegen leren zal. Nog wordt u aan-
gewezen de Christus der Schriften. Zie het Lam God Dat de zonde 
der wereld wegdraagt. Nog wordt u heen gewezen naar dat bloed der 
verzoening, het bloed der gerechtigheid. Nog wordt u verkondigd dat 
God willende is om zondaren zalig te maken. Weet u waar dat in be-
wezen is, dat God wil dat mensen zalig worden? Hij heeft het liefste 
wat Hij had, Degene met Wie Hij in de meest heerlijke harmonie 
verkeerde, een vloek gemaakt, opdat zij die onder de vloek zijn tot 
vrienden, tot kinderen, tot erfgenamen zouden worden gemaakt en 
aangenomen. 
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Alleen het geloof in de Heere Jezus Christus zal u zalig maken. Een 
andere weg, een andere grond is er niet. Hier op te rusten. O ja, dan 
kan in leven en sterven gezegd worden: “Ik leg mij dus hierop ver-
trouwend neer”. Want als God het zoveel gekost heeft, nee, dan zal 
Hij het toch niet teniet doen, maar dat zal bestaan tot in alle eeuwig-
heid. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 25 : 5 
 
Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid, zijn des HEEREN paân 
Hun die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 
Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaân vergeven; 
Ik heb tegen U, o HEER', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


