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De Amsterdamse nadere reformator ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662) schreef een handboek: 
“Oeconomia Christiana”, dat in 1661 in kwartoformaat in 2 delen is verschenen met 60 respectievelijk 
38 hoofdstukken: in totaal 2034 pagina’s.  

Doel van zijn schrijven was om leer en leven van de Christelijke huisgezinnen in overeenstemming 
met elkaar te brengen. 

Het geschrift kan worden getypeerd door een 5-voudige karakteristiek: 

- Reformatiegeschrift  

- Huwelijks- en gezinsethiek  

- Zedenkunst  

- Handleiding voor gezinsgodsdienst  

- Toetssteen van ware genade  

 

De Oeconomia Christiana is een handboek bij uitstek om ons toe te rusten in de strijd tegen de 
moderne en antichristelijke tijdgeest en cultuur.  

 

De “Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen” geeft dit 
handboek in hedendaags Nederlands opnieuw uit in 5 delen: ISBN 978-90-77530-11-5. 

https://www.inhetspoor.nl/boeken/ 

Deel 5 van deze uitgave heb ik als basis genomen voor mijn samenvatting, getiteld:  

Het smalle pad van de godzaligheid, deel 5, 2017, ISBN: 978-90-77530-27-6. 

https://www.inhetspoor.nl/boeken/


 

In dit document zijn de essenties uit deel 5 van de 5-delige serie beknopt weergegeven, in de hoop 
dat het zal uitnodigen het origineel erop na te slaan: om er meer over te lezen.  

In deel 5 behandelt ds. Wittewrongel eerst nog de overige te houden huisgodsdienstoefeningen in het gezin te weten: 
het lezen van Gods Woord, het voeren van Christelijke gesprekken, het mediteren over God en Goddelijke zaken 
en het zingen van psalmen. Vervolgens gaat hij in op de door vaders en moeders in het gezin te organiseren orde 
en invulling van de godsdienstoefeningen. Ook zet hij aan tot het in het openbaar belijden van de ware godsdienst, 
het zich naarstig zetten onder de prediking, in het bijzonder op de dag des Heeren, en tot een juist gebruik van 
de heilige sacramenten. En ten slotte dringt hij concreet aan op reformatie in de gezinnen ten aanzien van de 
roomse hoogtijdagen, het kaarten en dobbelen, het gulzig gebruiken van drank en voedsel, het dansen, het oppron-
ken van onze lichamen en huizen en het deelnemen aan of bezoeken van toneelspelen.  

Tolle lege, neem en lees! 

In de rechterkantlijn zijn verwijzingen naar de pagina’s van de volledige uitgave opgenomen: achter 
de hoofdstuktitel het eerste en laatste paginanummer van het desbetreffende hoofdstuk en daarna 
eventueel één of meer nadere pagina aanduidingen voor een specifiek onderwerp. Hiermee is het 
tevens bruikbaar als leeswijzer. Naast de inhoudsopgave aan het begin van dit document, is aan het 
eind ook een index van kernwoorden opgenomen.  

 

In geval van een uitleg over een Hebreeuws kernwoord is dit in het kwadraatschrift en als transli-
teratie tussen schuine streepjes weergegeven; daarachter de vertaling tussen aanhalingstekens, bij-

voorbeeld: ִ ׁשִיא  /’îš / ‘man, echtgenoot’. 

Bij een uitleg over een Grieks kernwoord is ook hiervan de transliteratie tussen schuine streepjes 

gegeven met de vertaling, bijvoorbeeld: τίμιος /timios /‘eerlijk’.  

Gebruikte Latijnse uitdrukkingen zijn cursief weergegeven met de vertaling erachter, bijvoorbeeld: 
humiliatio legalis ‘een vernedering of verootmoediging door de wet’. 
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Wittewrongel schrijft in zijn voorwoord onder andere: 

 

Wij eisen in dit werk geen dingen van u 

die ons niet in het Woord Gods nauwkeurig worden voorgesteld. 
 

 

 

Omslag: “De smalle weg en de brede weg” door Jan Luyken (1649-1712) 

  



 

INHOUDSOPGAVE 

 Over het lezen van de Heilige Schrift ....................................................................... 1 

 Onderhouding van Christelijke gesprekken over Gods Woord en de godsdienst ....... 2 

 Heilige meditaties en overdenkingen ...................................................................... 3 

 Het zingen van de psalmen ..................................................................................... 5 

 Tijd en wijze van godsdienstige oefeningen ............................................................. 6 

 Aansporing om de ware religie openlijk te belijden ................................................. 9 

 Liefde tot Gods Woord en de Evangelieverkondiging ............................................. 11 

 Gebruik van de sacramenten ................................................................................ 14 

 Noodzakelijke verbetering van de huisgezinnen .................................................... 19 

 Oorsprong en schandelijkheid van herdenking van paapse feesten ........................ 20 

 Kaartspel, dobbelsteen en speelbord behoren niet in onze huizen.......................... 22 

 De ondeugd van brasserij en dronkenschap........................................................... 24 

 De lichtzinnige danspartijen bij feesten ................................................................. 27 

 Versieren en oppronken van onze lichamen en huizen ........................................... 30 

 Schouwburgen en toneelspelen zijn scholen van zondige ijdelheid ......................... 33 
 

 

 



1 
 

 OVER HET LEZEN VAN DE HEILIGE SCHRIFT 
De noodzakelijkheid van deze plicht in de huisgezinnen. 

Niet alleen de Levieten en de priesters werd dit geboden, maar het gehele volk van Israël (Deutero-
nomium 6:6 en 9).  

Onze Zaligmaker gaf ook genoegzaam te kennen dat het de plicht van de discipelen en toehoorders 
was om het Woord van God te lezen: ‘Hebt gij niet gelezen …’ (Mattheüs 12:3 en 5). Alles wat God 
door ons gelezen wil hebben, heeft Hij de profeten en apostelen geboden op te schrijven (Romei-
nen 15:4). Kinderen, jongelingen en vaders moeten de Heilige Schrift lezen: om verleidingen te 
weerstaan en anderen aan te kunnen sporen tot kennis van God (Johannes 5:39 en 2 Petrus 1:19). 

Werd in de tijd van de patriarchen Gods Woord nog zorgvuldig mondeling overgeleverd, zodra de 
Heere Zijn wet heeft laten opschrijven, maakten de Joden zeer veel werk van het lezen van Gods 
wetten, geschreven op perkamenten rollen. Denk aan David (Psalm 119:97 tot 99), de mensen van 
Beréa (Handelingen 17:11), maar ook de Moorman (Handelingen 8:28). 

Behalve als gebod, is het ook als noodzakelijk middel voorgeschreven: als aansporing tot beoefe-
ning van de godzaligheid. Het lezen van Gods Woord is het voeden van de ziel: als met manna van 
de hemel, maar ook in het gebruik als heilzaam medicijn: balsem uit Gilead èn als het aangorden 
van onze wapenrusting.  

Het lezen van Gods Woord betekent: wandelen in het Licht van de volmaakte Wijsheid (Hieronymus). 

De vaders van het Concilie van Trente hebben aan de Heilige Schriften een slot en sleutel vastge-
maakt opdat gewone Christenen (: leken) die niet zouden lezen; maar reeds in de eerste Christen-
kerk was de Heilige Schrift in verschillende talen vertaald: Gotisch, Slavisch, Syrisch, etc. 

Velen werden in die tijd vanuit hoge wereldse ambten tot kerkelijke bedieningen geroepen doordat 
zij anderen in kennis overtroffen door het ijverig lezen van de Heilige Schrift. Het schandelijk 
nalaten van de godsdienstige oefening van het lezen van de Heilige Schrift kunnen wij voor de 
Heere nooit verantwoorden. 

De oudvader Hieronymus getuigde dat hij nooit de brieven van Paulus kon lezen, of het scheen 
hem toe dat hij donderslagen hoorde, die hem het hart deden beven. En Origenes werd bij het 
lezen van de tekst vóór zijn prediking daarover (Psalm 50:16 en 17) zo door zijn eigen hart be-
schuldigd, dat hij niet één woord meer kon uitbrengen. Dit zou ons ook moeten aangrijpen, als wij 
met ons leven, hetgeen wij lezen, zeer jammerlijk overtreden. 

Beweegredenen om de Heilige Schrift te lezen.  

De uitnemende voortreffelijkheid van Gods Woord 

Al het nodige tot zaligheid is in de Heilige Schrift te vinden (2 Timotheüs 3:16 en 17). 

Wij kunnen er zo heel veel in lezen over de Naam van God en over de Naam van onze Zaligmaker! 
Onze ziel kan volkomen rusten in het Woord omdat het vast en zeker is (2 Petrus 1:19). De aan-
gename harmonie en overeenstemming bij al deze woorden Gods, verklaren en bevestigen elkaar: 
sprekend als uit één Mond (Augustinus).  

Er is geen duisterheid in deze heilige Geschriften (Romeinen 1:2). Hoewel ons duistere verstand, 
al is het verlicht door de Heilige Geest, niet alles duidelijk kan verstaan: de dingen die nodig zijn tot 
zaligheid kan ieder naar behoren bevatten (Augustinus). Andere stichtelijke geschriften zullen ons (als 
het goed is), aanlokken tot onderzoek van deze onovertroffen Geschriften! 

Onze eigen omstandigheid bezien 

Gods heiligen hebben lust in het lezen van de in hun harten geschreven wetten (Hebreeën 8:16). 

Alle ware gelovigen hebben recht op alle boeken en geschriften van het Boek des Verbonds en 
zullen dit in hun huisgezinnen onderzoeken en lezen. 

Lezen en horen van Gods Woord zal doen komen tot de zaligmakende kennis van het geloof en 
zal ons doen blijven staan op de weg der waarheid en godzaligheid. 

De voordelen naar lichaam en ziel door het lezen van de Heilige Schrift, zijn talrijk en velen zijn er 
wonderlijk door bekeerd, zoals Augustinus. Vlijtig lezen ervan maakt bekwaam in de godsdienstige 
oefeningen en geeft troost en zekerheid aan een geheiligde ziel. 

Deel 5 

p. 13 - 36 

p. 18 

p. 25 

p. 28 
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Regels tot hulpmiddelen in het lezen van de Heilige Schrift. 

Een goede voorbereiding is nodig 

We moeten onze eigen zinnen gevangen geven onder de leiding van Gods Geest en alle vooroor-
delen afleggen. Als een letterlijke betekenis van een Schriftplaats goed overeenkomt met een an-
dere, moeten we geen figuurlijke betekenis gaan zoeken. 

We moeten de Heilige Schrift lezen om daardoor zelf geoordeeld te worden en niet om haar af te 
keuren, ook al kunnen wij het niet altijd begrijpen. 

Het lezen van Gods Woord maakt het luisteren naar de Evangelieverkondiging en haar uitleg niet 
overbodig (Handelingen 8:30 en 31). 

Om met profijt de Schrift met huisgenoten te lezen, moeten wij: 

- gepaste eerbied betrachten, 

- ons hart zuiveren (Psalm 50:16), 

- een geestelijke honger in de ziel gevoelen, 

- een vast voornemen hebben om ons leven hiermee te beteren, 

- ons vooraf begeven tot bidden (Psalm 199:18). 

Enige zaken tijdens het lezen zijn nodig 

Pas orde toe in het lezen: 

- begin met eenvoudige zaken, zoals het Evangelie, 

- lees de gehele boeken, zonder iets over te slaan, 

- de tijd van ons leven is kort: zoek en verzamel dagelijks het liefelijke manna, 

- zonder bepaalde tijden af: morgen- en avondstond, waardoor zowel de dag als de nacht 
ernaar zou mogen smaken. 

Overweeg inhoud en verband van het boek: auteur, doel, tijd, etc. 

Lees met achting en hoogste waardering: God spreekt tot ons door Zijn Woord. Wie altijd met God 
wil zijn, moet bidden en lezen (Augustinus). Alleen heilige bedoelingen moeten ons aanzetten tot deze 
godsdienstige oefening. 

Lezen van Gods Woord moet met het geloof vermengd zijn (Hebreeën 4:2).  

Voorbeelden van de heiligen worden voorgesteld om na te volgen; hun zonden om ze des te zorg-
vuldiger te vermijden. 

Eindig het lezen van Gods Woord ook in gebeden. 

 ONDERHOUDING VAN CHRISTELIJKE GESPREKKEN OVER GODS WOORD EN DE GODS-

DIENST 
Kinderen Gods lezen niet alleen Gods Woord maar het is hun vermaak dat zij over de dingen van 
hun hemelse Vader met huisgenoten en anderen kunnen spreken. 

De noodzaak van Christelijke gesprekken. 

Gods bevel aan Mozes was om Zijn woorden de kinderen van het volk Israël te leren (Deuterono-
mium 4:10). In de brieven van Paulus worden we opgewekt: 

- geen vuile rede uit onze mond te laten gaan (Éfeze 4:29), 

- elkaar te onderwijzen en te vermanen (1 Thessalonicenzen 5:14). 

Alle heilige patriarchen en gelovige Israëlieten (: Job, David, Salomo, e.a.) spraken over de wet des 
Heeren en Zijn heilige instellingen in hun huizen of op de weg (Deuteronomium 6:7). Ook hier is 
de noodzaak niet alleen een gebod maar ook een middel om het Woord des Heeren beter te ver-
staan. Helaas wordt deze profijtelijke oefening schandelijk onder ons verzuimd en verwaarloosd. 

Beweegredenen tot aansporing van deze noodzakelijke plicht.  

De evangelische plicht is een deel van de gemeenschap der heiligen (Psalm 133). 

Christelijke samensprekingen verwarmen de harten zoals bij de Emmaüsgangers (Lukas 24:32). 

De samensprekingen vormen een algemene schat tot voordeel van onze naaste zonder dat wijzelf 
iets verliezen; het zal eerder onze kennis en geestelijke genaden vermenigvuldigen (Spreuken 11:24). 

p. 31 

Deel 5 

p. 37 - 51 

p. 33 

p. 42 
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De oefening van onze geestelijke gaven is als het meel in de kruik en de olie in de fles van de 
weduwe te Zarfath (1 Koningen 17:15 en 16). Voor deze oefening geldt ook dat de overvloed van 
sommigen is om het gebrek van een ander te vervullen (2 Korinthe 8:14 en 1 Petrus 4:10). 

Vele mensen zijn vlijtig in het spreken over hun eigen – vaak geringe – zaken; zullen dan niet alle 
ware Christenen dikwijls over de hemelse zaken met elkaar spreken? Onze wandel is toch in de 
hemelen? (Filippenzen 3:20). De overdenking van ons eigen voordeel in deze heilige samenspre-
kingen lokt geweldig aan, daar deze God de Heere en onze Zaligmaker Christus uitermate aange-
naam zijn en in het grote boek opgetekend worden (Maleachi 3:16). 

Regels als aansporing tot Christelijke gesprekken. 

Onze redenen moeten met het zout van Christelijke wijsheid en bedachtzaamheid naar behoren 
gezouten zijn (Kolossenzen 4:6). 

Onderscheid daartoe de volgende omstandigheden. 

De persoon met wie wij spreken 

- Als het wijzen zijn in de genade moeten wij ras zijn om te horen (Jakobus 1:19). 

- Als ze minder kennis hebben dan wij, moeten we bereid zijn hen wat te onderwijzen. 

- Als het wereldse mensen zijn, moeten we handelen als Paulus met Agrippa (Handelingen 
26:28 en 29). 

- Als het goddelozen zijn die de spot drijven met religie en godsvrucht, moeten we de regel 
van Christus volgen (Mattheüs 7:6).  

De tijd en gelegenheid om te spreken 

Men moet niet altijd over heilige en hemelse dingen met anderen willen spreken: wij moeten op de 
juiste tijd ons zaad in de akker werpen. 

De stof van onze gesprekken 

Dit betekent dat we in onze Christelijke bijeenkomsten onze tijd niet met onnutte en ijdele twisten 
proberen door te brengen, maar elkaar in de leer van het geloof en de godzaligheid van het leven 
trachten te versterken. 

De gesteldheid van ons hart 

Door een nederig hart, dat Gods eer zoekt en in liefde de naaste beschouwt, moeten wij de duivel 
en zijn helse verzoekingen weerstaan. Ons hart moet daarom van de wereld losgemaakt worden en 
in gebed Gods hulp en bijstand van Zijn Geest vragen. 

 HEILIGE MEDITATIES EN OVERDENKINGEN 
De aard van deze oefeningen. 

Het zijn: 

Religieuze en godvruchtige oefeningen, waardoor alle oprechte Christenen in hun ziel met de overdenkingen van gees-
telijke en hemelse dingen zo opgetrokken worden dat zij, doordat zij in de zaligmakende kennis daarvan toenemen, 
hun heiligmaking alle dagen bevorderen en zich des te geschikter vinden om hun God te verheerlijken en hun eigen 
zaligheid in vreze en beven uit te werken. 

Religieuze en godvruchtige oefeningen 

Een meditatie is geen gedachte maar een deel van onze inwendige godsdienst, die aanspoort het 
goede te verkiezen en de kracht van het geestelijk leven in de ziel opwekt. Het zijn sancta colloquia, 
heilige samensprekingen en sancta soliloquia, heilige alleenspraken die de ziel met zichzelf en met 
haar God houdt (Exodus 33:11). 

Oefeningen van een oprecht Christen 

Zij die nog dood liggen in de zonde kunnen zulke werkingen van het geestelijke leven niet voort-
brengen (Psalm 50:16 en 17).  

De dikke dampen en duistere wolken van de zonde, die onze zielen en lichamen verontreinigen, 
en ons verstand benevelen en verdonkeren, moeten alle dagen verdreven worden door de vernieu-
wing van onze bekering, eer wij deze heilige en hemelse dingen in waarheid zouden kunnen over-
denken en er troost uit trekken. 

p. 47 

Deel 5 

p. 52 - 72 
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Overdenkingen van geestelijke en hemelse dingen 

Zulke zielen houden zich bezig met de overleggingen van de dingen des toekomenden levens (1 Timo-
theüs 4:8). 

Om in de zaligmakende kennis toe te nemen 

De consciëntie onderzoekt zijn hart – als een rechtbank – en bekent gevonden schuld met droefenis 
voor God en doet alle krachten inspannen tot betering. 

Oefeningen tot Gods eer 

Het is tevens een gepast middel om ons verstand te verlichten, ons leven te heiligen en de ziel tot 
godzaligheid aan te sporen. 

Er is tweeërlei soort meditaties: 

Meditaties bij geval 

Deze kunnen elk moment worden waargenomen, bijvoorbeeld als het grote boek der natuur bezien 
wordt en de ziel daardoor opklimt tot de hemel. 

Meditaties op vaste tijden 

Als Gods kinderen zich van al het aards gewoel en het gezelschap van andere mensen afscheiden, 
is dat een bijzonder deel van de redelijke godsdienst wat zorgvuldig waargenomen moet worden. 

De noodzaak van deze oefeningen. 

Het is niet voorbehouden aan de monniken in het pausdom, afgezonderd levend binnen hun kloos-
ters. Nee, het is een deel van onze godsdienst wat God van eenieder van ons verwacht, niet alleen 
als wij het boek der natuur aanschouwen, maar ook als wij met vermaak ons tot meditatie afzon-
deren. 

Gods bevel is duidelijk 

- Paulus beveelt dit aan Timotheüs: μελέτα /meleta/ ‘bedenk deze dingen, overleg die zorg-

vuldig’ (1 Timotheüs 4:15); en hij eist het van de gelovige Filippenzen: …bedenkt datzelve 
(Filippenzen 4:8). 

- Het is de gelovige praktijk van de heiligen: Izak (Genesis 24:63), David (Psalm 119), Maria 
(Lukas 2:10). 

Heilige en hemelse overdenkingen zijn noodzakelijk voedsel voor de ziel 

Het versterkt tegen geestelijke verdorvenheden en geneest de ziel. Deze overdenkingen wapenen 
ons hart tegen verzoekingen van de satan, de verleidingen van de wereld en de bedrieglijkheden 
van ons hart. 

De overdenkingen van veel mensen zijn alleen maar gedachten der ijdelheid (Psalm 36:5). 

Hinderpalen die afschrikken van deze beoefening 

- Het is een moeilijke plicht, zoals alle plichten in het begin moeilijk vallen. Wanneer een gelo-
vige ziel hierin echter eenmaal geoefend is, vindt zij er enkel zoetheid in en overwint de 
moeilijkheden met groot gemak. 

- We zijn er onbekwaam toe, daar ons verstand zeer onwetend is en ons hart er afkerig van is. 
Onze natuurlijke tekortkomingen moeten ons juist tot deze oefeningen aansporen! 

- We hebben geen stof tot meditatie. We hebben echter het boek van de natuur en het Boek 
van de Heilige Schrift, waarin overvloedig stof te vinden is. 

- Onze geestelijke vijanden (: duivel, wereld en verdorven vlees) verhinderen ons dikwijls in- en 
uitwendig. Daarom moeten we des te meer op onze hoede zijn (Mattheüs 6:33). 

Bijzondere beweegredenen ter aansporing. 

De uitnemendheid van deze oefening 

De zalige engelen oefenen zich hierin in de hemel: als wij ons aan hen gelijk willen maken, zullen 
we onze zielen ook trachten zo hoog op te trekken (Filippenzen 3:20). 

  

p. 56 

p. 61 
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De nuttigheid van deze oefening 

Het zal een helder gezicht en diep gevoelen van zonden verschaffen en onze inwendige boezem-
vijanden kunnen ontdekken. In het verachten van de dingen van deze wereld kunnen zulke zielen 
zo overvloedig de invloed van hemelse vertroostingen vinden. 

Bijzondere regels voor deze oefeningen. 

Zaken om op te letten 

- Verbindt overleggingen niet aan verboden voorwerpen zoals bijvoorbeeld de pausgezinden 
(Jeremia 10:15) 

- Zaak en overlegging moeten overeenkomen om profijtelijk te zijn. 

- Bijna elke aanblik die ons voor ogen komt, kan een gepaste les tot meditatie geven. 

Regels voor meditaties op vaste tijden 

Gepaste voorbereiding 

- Vernieuw uw bekering want de zonde verduistert het gezicht van de ziel (Psalm 26:6). 

- Bezwaar uw lichaam niet al te veel met spijs en drank of door overmatige arbeid vooraf. 

- Zet uw aardse beslommeringen aan de kant, heilig hart en hartstochten en versier uw ziel 
met ware ootmoed. 

- Werk met dingen in uw overleggingen die een Christenmens betamen en te vinden zijn in 
de goudmijn van het Boek van de Heilige Schrift. 

- Zoek een plaats waar u van weet dat u er de minste belemmeringen zult vinden, zoals de 
Zaligmaker (: op de berg), Izak (: in het veld), Daniël (: in zijn kamer), Petrus (: op het dak). 

- Kies de tijd uit die het beste overeenkomt met uw omstandigheden: in de morgen, de avond 
of de nacht (Psalm 16:7), maar zeker op de dag des Heeren als in de prediking geschikte 
stof voor meditatie wordt gegeven. 

- Nader ook met uitwendige eerbied tot de Heere, waarbij de houding van de ziel belangrijker 
is dan de houding van het lichaam, welke ook niet altijd dezelfde hoeft te zijn. 

De wijze van beoefening 

- Begin met gebed. 

- Houd wacht over uw ziel: gedachten kunnen wegzweven (Spreuken 4:23). 

- Het verstand moet leiden tot de keuze van een onderwerp en de ziel moet de vrucht gewaar 
worden op Gods tijd. 

 HET ZINGEN VAN DE PSALMEN 
Door het zingen van Davids Psalmen wordt de ware godsvrucht en godzaligheid - God loven en 
danken – bevordert. Tijd en gelegenheid daartoe kan per gezin verschillen, maar mag niet nagelaten 
worden in de gezinnen. 

De noodzaak van deze oefening. 

Als gebod 

In het O.T. wordt deze godsdienstige plicht geëist (Psalm 81:5), maar ook vele profetieën kunnen 
toegepast worden op de godsdienst van de gelovigen van het N.T. (Jesaja 12:3 tot 5). Ook het N.T. 
kent opwekkingen daartoe (Éfeze 5:18 en 19): zowel wanneer we in lijden zijn als wanneer we 
goedsmoeds zijn. 

Hoewel vele heiligen in het O.T. bijzondere lofzangen gemaakt hebben (: Debóra, Hanna, Salomo), 
worden alleen de Psalmen Davids aan de opperzangmeester gegeven om in de tempel gezongen te 
worden. Tijdens het pascha werd het grote Hallel (: Psalm 113 – 118) gezongen, zoals ook de 
Zaligmaker deed. Steeds hebben de ware heiligen van alle eeuwen een bijzonder vermaak in deze 
oefening gehad (Psalm 118:15). 

Als middel 

Het wekt terdege op tot de dienst van onze God en de praktijk der godzaligheid (Jakobus 5:13). 
Een vrolijk gezang is als de speelman voor het hart en de geest van Elisa (2 Koningen 3:15): het 
verkwikt onze geest inwendig en sterkt tot de dienst van God. 

Deel 5 

p. 73 - 91 

p. 65 

p. 79 
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Klacht 

Helaas vinden weinigen hun lust en vermaak in de hemelse lofzangen. Mensen leven zorgeloos en 
onteren God met hun gruwelen (Amos 6:5 en 6). De vrolijke wereld kent slechts dronkemansge-
zangen (Psalm 69:13) en hoerenliederen (Jesaja 23:15) die het hart tot de zonde ophitsen. Weliswaar 
willen wij ook andere gezangen en liederen die door sommige heiligen gemaakt zijn en die ook met 
stichting gezongen kunnen worden, niet uitgesloten hebben; ook Paulus schrijft hierover (Éfeze 
5:19). Hieronymus vergelijkt het Woord van God bij een goed voorziene apothekerswinkel en het 
Boek der Psalmen bij de troostvolste hartversterkingen die daarin te vinden zijn. 

Tegenwerpingen weggenomen 

Zeg niet: ‘De Psalmen Davids zijn oud’. Een vernieuwd hart kan van een oude psalm een nieuwe 
lofzang maken. 

Zeg niet: ‘De Psalmen Davids zijn voor ons te hoog’. Tracht door aandachtig zingen van psalmen uw ziel 
te bewerken om naar de Heere te verlangen.  

‘Maar die scherpe vervloekingen dan?’ Die moeten we toepassen op onze geestelijke vijanden, en als 
dingen in de psalmen niet goed met onze omstandigheden overeenkomen, kan het zijn om ons 
andermans omstandigheid tot de onze te maken (Romeinen 12:15). 

‘Er zijn vele onvolmaaktheden in de berijming!’ Dit zijn volkomen ijdele uitvluchten: als het hart maar 
oprecht is! Anderen hebben de psalmen zonder rijm op een vloeiende maat gebracht (: de Engelse 
chants - BS). Soms moet psalmen zingen een middel zijn om de geestelijke vreugde op te wekken 
en uitwendige droefenis te verdrijven: denk aan de martelaren. 

Zeg niet: ‘Mijn gezin is te klein.’ Paulus en Silas zongen met hun tweeën. 

Zeg niet: ‘Ik woon tussen goddeloze buren die ons bespotten.’ Hoon vanwege het goede is beter dan ver-
oordeling door gebrek aan godsvrucht. 

Beweegreden tot opwekking. 

Voor deze hemelse oefening hebben de engelen Gods zich zelfs niet geschaamd (Job 38:7 en 8). 
Als wij met de engelen en heiligen eens de lofzang van Mozes en het Lam willen zingen, zullen we 
ons vermaak op aarde in de hemelse melodie leren nemen (Openbaring 19:2 tot 4). Dikwijls hebben 
Gods kinderen zich in deze oefening gesterkt gevoeld tegen de duivel en zijn verzoekingen (Psalm 
68:2), maar ook tegen allerhande kruis en tegenspoed. 

Regels voor het zingen van psalmen 

- Deze heilige oefening vereist een in waarheid geheiligde ziel. In Psalm 148:10 wordt onder alle 
genoemde schepselen een goddeloos mens niet opgewekt tot lof van God (Chrysostomus). 

- Bovennatuurlijke genaden zijn nodig om de Heere waarlijk te loven. Gods muzikale instru-
menten moeten goed gestemd zijn en er moet goed op gespeeld worden. 

- Om hemelse vreugde te betrachten, moet men ook in Goddelijke droefenissen geweest 
zijn: David heeft in de diepste droefheid zijn aangenaamste psalmen gemaakt. 

- Zij die in hun droefenissen weigeren getroost te worden, zijn niet geschikt voor deze he-
melse oefening om de Heere met gezang te loven. 

- De ziel moet voortdurend Gods goedertierenheden overdenken om in staat te zijn de Heere 
daarvoor te loven (Psalm 39:17). 

- Het hart moet gericht zijn op de lof van zijn God (Psalm 57:8). 

- Het moet geen lippenwerk, lichamelijke oefening of uitwendig vermaak zijn. 

 TIJD EN WIJZE VAN GODSDIENSTIGE OEFENINGEN 
De tijd die m.b.t deze oefeningen waargenomen moet worden. 

Enkele regels 

- Elke dag moeten we deze beoefenen (1 Petrus 1:17), zoals het volmaakte voorbeeld van 
onze Zaligmaker (Johannes 9:4), omdat ons leven zo onzeker is. God de Heere verwacht 
dit van ons en er kan geen tijd beter besteed worden. Het is het ware voedsel van onze ziel 
(Monica de moeder van Augustinus), en verzuim zou grote schade toebrengen. Als wij 
Gods werk niet doen, dan zullen ons vlees, wereld en duivel ons leren hún werk te doen. 

p. 86 

Deel 5 

p. 92 - 131 
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- Benut de meest geschikte tijd van elke dag: alleen of met de huisgenoten (Prediker 3:1). Het 
getuigt van wijsheid, zal gemakkelijker vallen èn aangenaam zijn (Spreuken 25:11). 

- De morgen- en de avondstond zijn het meest geschikt: God de Heere begeerde het mor-
gen- en avondoffer (Numeri 28:3 en 4). In de morgenstond zijn wij voor onze godsdienstige 
betrachtingen het meest geschikt. In de avondstond zijn wij het meest vrij en van al ons 
werelds gewoel verlost. De Christelijke vrijheid moet ons voorschrijven wat en hoeveel tijd 
wij elke dag hieraan besteden. Wanneer de Heere onze afzonderingstijd voor ander werk 
van barmhartigheid vraagt, zijn 2 zaken van belang: 

 stel het geestelijke alleen in uiterste noodzakelijkheid uit om het tijdelijke, 

 wees diep aangedaan in de ziel als u zulke hemelse oefeningen achterwege moet 
laten. 

De wijze en orde in de beoefening. 

Regels voor algemene gewone oefeningen 

Persoonlijk: zorgvuldig waarnemen 

- Vroeg in de morgen. Als u uit de slaap ontwaakt bent, zult u terstond aan geestelijke ontwaking 
uit de slaap der zonde (Éfeze 5:14) beginnen te denken. Aanschouwen van onze naaktheid, 
doet de jammerlijke naaktheid van de ziel overdenken. Ons aankleden zal doen verlangen 
naar de geestelijke klederen van Christus’ gerechtigheid. 

- In de avond. Overdenk vóór het ter ruste gaan wat voor goed of kwaad u die dag gedaan 
hebt (Psalm 3:6). 

- Gedurende de nacht. Dit beoefenden vele van Gods kinderen (Hooglied 3:1, Jesaja 26:9). 

Gezamenlijk: met lust betrachten 

Alle huisgenoten hebben samen belang bij het welvaren van hun huis; denk aan Noach, Rachab en 
Obed-Edom, maar ook aan Achan! 

- Neem op een geschikt moment gezamenlijk deze oefening waar (Deuteronomium 6:7). 

- Laat één als de mond onderwijzen (: bidden en lezen) en laat de anderen nauwgezet luiste-
ren en daar Amen op zeggen; het zingen van een psalm dient gezamenlijk tot vermaak 
Gods te geschieden (2 Kronieken 5:13). 

- An de huisvader heeft God de plicht toegewezen om voor te gaan in het gezin, waarom hij 
zich hieraan niet mag onttrekken. 

- Het hoofd van het gezin kan om zeer gewichtige redenen dit godvruchtige werk op de 
schouders van iemand anders leggen, zoals: 

 in zeer grote gezinnen, 

 in geval van ouderdom, 

 bij ontbreken van bekwaamheid of vrijmoedigheid, 

 de aanwezigheid van een ambtsdrager, 

 afwezigheid van de huisvader. 

- De huisvrouw moet een nalatig huisvader hiertoe ernstig aansporen. 

- Als een goddeloos huisvader godsdienstige oefeningen niet wil toelaten, moet de huisvrouw 
met de andere huisgenoten deze betrachten zoals de wijze Abigaïl (1 Samuël 25:23 en 24). 

Getuigenissen van oude leraren ter opwekking 

Citaten van Basilius, Origenes, Chrysostomus en Ambrosius tonen aan dat zij erop aandrongen. 

Niet alleen horen naar de Goddelijke lessen in de kerk, maar ook zelf in huis lezen of luisteren als anderen daar 
lezen (Augustinus). 

Regels voor beoefening bij bijzondere en ongewone omstandigheden 

Tonen van bijzondere vroomheid 

- In een bijzondere ijver, zoals Mozes, die wenste uit Gods Boek gedelgd te worden (Exodus 
32:32), wat ook in uitwendige lichaamsaandoeningen te zien was: zuchtingen, luid roepen, 
slaan op de borst, neervallen op de aarde, etc. 

p. 96 

p. 101 

p. 104 
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- In het langer aanhouden, zoals David, die zolang bad dat hij vermoeid was (Psalm 69:4), maar 
ook Abraham (Genesis 18) en onze Zaligmaker (Mattheüs 26:44, Lukas 6:12). 

- Door heilige geloften aan God die de consciëntie verplicht – zonder uitstel! – ons te verbin-
den tot het nakomen van Zijn wil. 

Omstandigheden voor bijzondere vroomheid 

Tweeërlei toestand wekken de Christelijke gezinnen op tot betrachting van godsdienstige oefening: 
tegenspoed en voorspoed. 

Algemene vasten- en bededagen 

Gods volk laat dan de slaafse werken van hun beroep na en verootmoedigen zich, daar zij Gods 
hulp benodigen. 

Zowel het O.T. als het N.T. spreekt over vastendagen (Leviticus 16:29 en Handelingen 13:2 en 3). 
Men onthield zich op deze dagen van vernedering en droefenis van allerlei voedsel en drank. 

Dankdagen 

Genadige verlossing of voortreffelijke zegeningen viert Gods volk met grote plechtigheid om zo 
hun zielen tot dankbare erkentenis jegens God op te wekken. Ook in het Woord des Heeren vinden 
we duidelijke voorbeelden: de verlossing uit Egypte, de inwijding van de tempel, de viering van het 
pascha, de verlossing ten tijde van Esther, etc. 

Door de tekenen van vreugde: het vette eten en het zoete drinken is er duidelijk onderscheid met de 
vastendagen. Deze dagen kunnen dan ook niet op hetzelfde moment gehouden worden. 

Persoonlijke vastendagen 

Naast vele voorbeelden in het O.T. en het N.T. geeft onze Zaligmaker ons een regel en voorschrift 
hoe persoonlijk te vasten (Mattheüs 6:16 en 17). Ook het vasten als gezin (en met buren en vrien-
den?!) leert ons Gods Woord in het voortreffelijk voorbeeld van koningin Esther (Esther 4:16). 

Persoonlijke dankdagen 

Voor de onderhouding van persoonlijke tijden van de vrolijke dankzeggingen tot God, moeten we 
ook vroom en voorzichtig handelen. 

- In gezelschap van verscheidene personen is het waarnemen van godsdienstige oefeningen 
soms tot meer nuttigheid en voordeel, daar er dan meer verscheidenheid van gaven is: 

 in het beklagen van eigen verdorvenheden, 

 in het uitdrukken van de droevige toestand van Gods Kerk, 

 in de bekwaamheid om zich als Mozes bij de Heere in de bres te stellen, 

 in het kunnen vermanen en vertroosten van de harten van de broeders. 

- Verscheidene gezinnen en gehele geslachten kunnen samen getroffen worden door een 
ongeluk of een geval van algemene vreugde. Dit kan een aanleiding vormen om zich bij 
elkaar te voegen in een godsdienstige oefening. 

Laten we ons toch bekommeren over de verbrekingen van het Sion des Heeren door zulke bijzon-
dere oefeningen in acht te nemen (Maleachi 3:16 en 17). 

Onderricht voor waarnemen van godsdienstige oefeningen 

Persoonlijke en bijzondere vastendagen 

- De persoon moet hierin ervaren zijn. 

- Onervaren beginnelingen kunnen de krachtige oefening van het vasten nog niet verdragen 
(Mattheüs 9:15 tot 17). 

- De persoon moet geen toestemming hiertoe hoeven vragen aan een gezagsdrager. 

- Al vasten wij te weinig, dit plechtig werk mag niet veranderen in een formaliteit. 

- Alleen bijzondere omstandigheden moeten een bijzondere aanleiding vormen om te vasten 
en te bidden (1 Korinthe 7:5). 

- Al haat God alle zonde met een volkomen haat, in Zijn waarneming is de ene gruwelijker 
dan de andere (Psalm 11:5), daarom zal Gods kind deze heilige oefening naar gelang de 
omstandigheden langer uitstellen of verhaasten, verlengen of verkorten. 

- Het opschorten van deze oefening door tussenbeide komende noodzakelijke dingen, moet 
ons oprecht bedroeven; op een andere dag moeten wij dit met des te meer ijver betrachten. 

p. 115 

p. 120 

p. 125 
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- De huisvader zal ’s avonds tevoren zijn huisgezin vermanen dat zij zich de volgende dag 
zullen verootmoedigen met vasten en gebed. 

- Behalve uitwendig vasten en ons van ons dagelijks beroep onthouden, moeten wij ook onze 
zielen (: inwendig) tot een diepe vernedering trachten te bewerken (Joël 2). 

Deze weg lijkt wat al te stipt, maar bij buitengewone omstandigheden zullen wij daarin voor onze 
zielen bijzonder nut vinden. 

Geheiligd vasten reinigt het verstand en maakt dat het vlees zich gewillig aan de geest onderwerpt. 

Persoonlijke feesten van dankzegging 

- Als wij ongewone en grote weldaden als persoon, gezin en land ontvangen, mogen en moe-
ten wij gaarne onze persoonlijke dankoffers voor de Heere brengen, naast de openbare 
dankdagen. 

- Deze dankdagen moeten wij eveneens na noodzakelijke voorbereiding, doorbrengen met 
lezen van de Heilige Schrift, gebeden, dankzegging, meditatie, Christelijke gesprekken en 
zingen van Davids psalmen. 

- Deze dagen mogen tevens in gematigde vreugde en geheiligde blijdschap worden doorge-
bracht. 

- Vergeet de Christelijke liefde en mildheid t.o.v. de arme broeders niet als bijzondere manier 
van dankzegging. 

 AANSPORING OM DE WARE RELIGIE OPENLIJK TE BELIJDEN 
Wij moeten leren ook van de openbare godsdienst een gewetenszaak te maken, anders zullen we 
ook nauwelijks werk maken van de huisgodsdienst zoals die hiervoor is aangewezen. 

Het ware kenmerk van Gods kinderen is dat zij een volk zijn dat nabij Hem is (Psalm 148:14), en dat 
is inzonderheid in Zijn heiligdom. 

Redenen waarom God in Zijn huis gediend wil worden 

- God eist van ons dat wij Hem zó verheerlijken (Leviticus 10:3), in het betonen van onder-
danigheid en eerbied (Psalm 29:1 en 2), wat ook tot bijzondere troost gerekend mag worden 
(Psalm 42:3 en 5). 

- Het zien van de voorbeelden, ook van grote en aanzienlijke personen die in grote getale 
openlijk samenkomen om God te dienen, moet het hart, ook van onze huisgenoten, ont-
vonken tot de godsdienst (Spreuken 27:17). 

- Hoewel onder het N.T. het onderscheid van plaatsen om God aan te roepen, is weggeno-
men (Johannes 4:20 en 21), evenwel heeft onze God de openbare godsdienst zelf niet willen 
wegnemen (1 Timotheüs 2:8), waarin Gods kinderen een bijzondere zoetheid kunnen vin-
den (Psalm 65:5). 

Het profijt van Gods heilige instellingen blijkt uit hun gemis 

Helaas is er wat dit betreft grote nalatigheid in deze gezegende Nederlanden en gebeurt het dat 
God de Heere ook wel Zijn kandelaar van zijn plaats weren kan (Openbaring 2:5): 

- dan wordt het licht van de ziel uitgeblust en weggenomen en komt er enkel duisternis, 

- dan worden wij van ons geestelijk voedsel beroofd (Amos 8:11 tot 13); als wij van het 
hemelse manna walgen, dan zal het zeer spoedig tot onze schade ophouden, 

- dan worden alle geestelijke medicijnen tot genezing van de zieke ziel, weggenomen; het 
Heilig Avondmaal is het pharmacum aegroti ‘medicijn voor de zieken’ (Calvijn), 

- dan verliezen wij ook de zoetheid van de Christelijke bijeenkomsten: de gemeenschap der 
heiligen, 

- dan moeten wij tegelijkertijd al onze zegen en welstand tezamen verliezen, want God de 
Heere gaat Zelf van ons weg (Hosea 9:12). 

De aard en de noodzakelijkheid van de plicht om de ware religie openlijk te belijden. 

Oprecht gelovige harten belijden dit ook openlijk met de mond 

De livrei van het Christendom is de confessio et professio fidei ‘belijdenis van het geloof’, die oprechte 
Christenen voor vriend en vijand - als het vereist wordt - openlijk belijden (2 Timotheüs 1:8). 

Deel 5 

p. 132 - 160 

p. 136 
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Het geloof van het hart maakt iemand tot lid van de onzichtbare Kerk. De belijdenis van het geloof 
met de mond maakt ons tot lidmaten van de zichtbare kerk hier op aarde. 

In de tijd van Enos begonnen de ware kinderen van God zich reeds door openbare belijdenis van 
de anderen af te zonderen (Genesis 4:26, kanttekening 52). 

De grote heiligen uit het O.T. en het N.T. (: David, Anna, Paulus, Petrus, Johannes) zijn te allen 
tijde bereidwillig geweest tot een vrijmoedige belijdenis, maar ook de latere martelaren of confessoren 
‘belijders’. 

Gods kinderen waren bereid om rekenschap te geven van de hoop die in hen was: 

- door hun vrijmoedige geest (Spreuken 28:1), 

- door hun geloof in Gods Woord en beloften (2 Timotheüs 1:12); dit deed hun a.h.w. zonder 
ziel (: gedood – BS) leven, 

- door de levende hoop op een beter leven (Romeinen 5:5), 

- door de sterke liefde tot Christus en Zijn waarheid (Hooglied 8:6). 

De belijdenis van een Christen komt wel eens, net als de zon, achter een donkere wolk door laster 
of vervolging.  

Als echter Gods eer en een goede consciëntie dit van ons eist, moet een Christen bereid zijn om 
van zijn geloof belijdenis te doen. 

Nalatigheid om de ware religie openlijk te belijden 

Uit schaamte 

Het minste gevaar zal zeer gauw vele mensen afschrikken (Johannes 12:42).  

Het is met Judas de zaak van Christus verraden om zijn eigen eer of zijn leven te behouden, maar 
zo’n mens zal het zeker verliezen (Lukas 12:8 en 9). 

Uit ergernis 

De veelheid van gezindheden en scheuringen belet sommigen belijdenis te kunnen doen, maar wij 
hebben op Gods bevel acht te geven (1 Petrus 3:15). 

Uit misplaatste veroordeling 

De uitwendige belijdenis wordt door sommigen als geveinsdheid en hypocrisie aangemerkt, maar 
omdat Judas een verrader was, mag men niet alle apostelen veroordelen.  

Onachtzaamheid in het openlijk belijden van de ware religie 

- Wel met de mond, maar niet met het hart (Jesaja 29:13). 

- Wel met de mond, maar niet in de wandel (2 Timotheüs 3:5). 

- Wel met de mond, maar ongestadig en onstandvastig (Éfeze 4:14). 

Opwekking en aansporing de ware religie openlijk te belijden 

Maak er een gewetenszaak van 

- God de Vader gaf Zelf een heerlijk getuigenis van Christus bij Zijn doop en op de berg 
(Mattheüs 3:17; 17:5). 

- God de Heere eist dit als deel van de dienst die wij Hem schuldig zijn (Romeinen 15:6). 

- Het is een eer die onze Zaligmaker van Zijn Vader heeft ontvangen (Filippenzen 2:9-11). 

- Als wij het hier niet gewillig doen, dan zullen we het voor de rechterstoel van Christus wel 
moeten doen (Romeinen 14:10-12). 

- Het is tot onze eigen eer: als Gods getuigen (Jesaja 43:10). De hemelse waarheid is Gods dochter 
en schoner dan Helena bij de Grieken (Augustinus). 

- Het is tot bijzonder nut, want: 

 God de Vader zal van en voor ons getuigen als van Abraham, van David, van Daniël, 
van Abel, van Henoch en voor Mozes, voor Job, 

 de Heere Jezus zal ons versterken en ons Zijn toegenegenheid bewijzen om de 
duivel te overwinnen en ons te belijden voor Zijn Vader. 

- Het is tot grote schade als wij deze plicht nalaten (Lukas 9:26). 

- Ons voorbeeld zal anderen opwekken en vrijmoediger maken tot deze godsdienstige oefe-
ning. 

p. 141 

p. 147 
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Onderricht in belijden van de ware religie. 

Onze godsdienst moet vrijwillig zijn 

God wil geen afgedwongen belijdenis aannemen (Psalm 110:3). 

Onze belijdenis moet volkomen en duidelijk zijn 

Johannes de Doper is hierin een voorbeeld (Johannes 1:19 en 27). 

Een zwangere vrouw moet baren, al zou zij daardoor sterven. Het ware geloof moet vrucht voort-
brengen, al moet de gelovige nog zo veel gevaren doorstaan (Handelingen 4:20). 

Wij moeten oprecht zijn in onze belijdenis 

Geveinsdheid of hypocrisie mag geen plaats hebben (Spreuken 23:26). 

Wij moeten vrijmoedig de Heere belijden 

Vrees en schaamte zijn menigmaal grote hinderpalen zoals bij Petrus, Nicodemus, e.a. 

Wij moeten voortreffelijke belijders en martelaren navolgen 

De waarheid van Christus belijden in kwade tijden is de roem van een Christen. 

Wij moeten onze belijdenis met een Christelijke wandel versieren 

De belijdenis moet zowel door de werken als door het geloof bewezen worden (Jakobus 2:18). Wat 
zou het ons baten om Jakobs stem te hebben, als wij nog Ezau’s handen bij ons hadden. 

 LIEFDE TOT GODS WOORD EN DE EVANGELIEVERKONDIGING 
Telkens als wij, om aangaande de weg des levens en der zaligheid onderwezen te worden, ons onder 
de prediking zetten, stellen wij ons voor Gods aangezicht en met Maria aan de voeten van onze 
Zaligmaker.Het komt echter niet enkel en alleen aan op een horen van het Woord Gods, maar wij 
moeten ons nut er mee doen.  

Wij moeten zo horen dat wij begrijpen, in acht nemen, geloven en gehoorzamen. 

Betekenis van het werkwoord horen in de Schrift 

- Opmerken met de oren en aandacht schenken aan wat gesproken wordt (Psalm 45:11). 

- Begrijpen: in Jeremia 5:15. 

- Geloven: in Johannes 9:27. 

- Instemmen, in acht nemen: in Jesaja 33:15. 

- Gehoorzamen als in Jozua 1:17. 

De noodzakelijkheid van deze godsdienstige plicht. 

Oefening met heilige ernst en ijver 

Noodzakelijkheid van het bevel 

Voortdurend horen we in Gods Woord het bevel: Hoort des HEEREN Woord (Jesaja 1:10, e.v.). 

Het woord der prediking (1 Thessalonicenzen 2:13) wordt daarom λόγος ἀκοῆς /logos akoēs/ 
‘woord des gehoors’ genoemd (Kanttekening 23). 

Alle ware kinderen van God zijn altijd zeer bereidwillig geweest om naar Gods Woord te horen 
(Psalm 85:9). Zelfs onder de zwaarste vervolgingen zijn vergaderingen waar het Woord gepredikt 
werd, met gevaar voor het leven waargenomen. 

Noodzakelijkheid van het middel 

- Het gepredikte woord verlicht ons verstand en maakt wijs tot zaligheid. 

- Het is Gods gewone beleid om de Zijnen hierdoor tot het zaligmakende geloof te brengen 
(Romeinen 10:14-17). 

- De Geest moet middels de prediking des geloofs ontvangen worden (Galaten 3:2 en 5). 

- De mensen worden er door ingewonnen om God heilig en kinderlijk te vrezen (Deutero-
nomium 4:10). 

- Het werkt de waarachtige bekering (Jeremia 23:29). 

- Het vertroost de zielen van Gods kinderen (Psalm 119:92 en 143). 

- Het kan onze zielen zalig maken (Jakobus 1:21). 

p. 156 

Deel 5 
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Gods Woord heeft daarom vele heerlijke benamingen zoals:  

de bediening der verzoening, Evangelie des vredes, zwaard des Geestes, hemels zaad, spijze, 
drank, medicijn, regel des levens, lamp, licht, etc. 

Het is echter niet de kracht van het Woord zelf, maar het is de vinger van Zijn Geest, Wiens adem 
het Goddelijke Woord zo’n kracht geeft (Jesaja 59:21). 

God de Heere wil in de herschepping van onze verdorven natuur net zo handelen als in de schep-
ping van de wereld: door Zijn Woord. 

Oefening door hier zorgvuldig werk van te maken 

Neem alle gelegenheden waar 

- Niet alleen op des Heeren sabbat (Handelingen 2:46). Onze Zaligmaker predikte Zelf op 
doordeweekse dagen! 

- God de Heere neemt ook in de vrijwillige offers van Zijn volk een bijzonder welgevallen, 
daarom zijn we verplicht ook op de weekdagen naar de openbare predicaties te komen. 

- Als wij soms in de week niet met ons lichaam aanwezig kunnen zijn, dan zou dat tot een 
hartelijke droefheid moeten zijn (Psalm 84:1-4). 

- Als we gaarne onze tijd besteden aan de openbare godsdienst in de week: is dit tot voordeel 
(Psalm 34:10), geeft dit geen verlies (Psalm 119:165), en stort de Heere Zijn rijke zegen uit 
(Hebreeën 6:10). 

Inzonderheid de dag van des Heeren sabbat 

In de Acta van de Nationale Synode van Dordrecht wordt de overheid in de 134e sessie uitdrukke-
lijk opgeroepen de ontheiliging van de zondag tegen te gaan, daar het 4e gebod van de wet des 
Heeren ten tijde van het N.T. niet is afgeschaft en dat daarover niet onnodig getwist moet worden. 

Laten we de bijzondere en dagelijkse godsdienstige oefeningen die hiervoor zijn aangeprezen, ver-
dubbelen zoals de Joden hun offeranden op de sabbat vermeerderden (Numeri 28:9 en 10) en ons 
persoonlijk heiligen als voorbereiding daarop. 

- Het is Gods instelling. 

- Het is een sacrament en zegel van Gods genade aan Zijn volk. 

- Het is den dag des Heeren (Openbaring 1:10) welke als een Goddelijke instelling veranderd is 
naar de 1e dag der week toen onze Zaligmaker opstond. De discipelen hielden hun bijeen-
komsten meteen op de 1e dag der week: Christus leerde hen (Handelingen 1:3) en onge-
twijfeld ook aangaande het stuk van de Christelijke rustdag. Ook de uitstorting van de Hei-
lige Geest is naar alle waarschijnlijkheid op de 1e dag der week geweest. 

Beweegredenen tot beoefening van deze godsdienstige oefening. 

Helaas verachten velen de boodschap van Gods knechten (Hosea 8:12). Sommigen menen dat zij 
net zo goed thuis wat kunnen lezen of vinden de dienaar al te eenvoudig. God de Heere bindt 
echter de vrucht van Zijn Woord niet aan de geleerdheid of welsprekendheid van Zijn dienstknecht 
maar aan Zijn zegen (1 Korinthe 3:5). Als het Woord des Heeren schaars is, als wij ver naar de kerk 
moeten lopen en als onze Christelijke bijeenkomsten zelden en slechts met groot gevaar gehouden 
kunnen worden, is er een zonderling vermaak om een predicatie te horen. Zodra het Woord Gods 
overvloediger wordt, krijgen we er een afkeer van. 

Ook de ontheiliging van de dag des Heeren is algemeen onder ons geworden: om te reizen, te 
kopen en te verkopen. Velen menen ook dat zij genoeg aan hun plicht voldaan hebben als zij één 
keer naar de kerk zijn geweest, maar God de Heere wil niet de halve, maar de hele sabbat hebben. 

Lichtzinnige Christenen maken van de zondag hun zondedag of sabbathum satanae : duivelse sabbat. 
Hoevelen zitten met het lichaam in de kerk, maar hun gedachten vliegen heen en weer! 

Nadere aansporingen 

Het dreigende gevaar van nalatigheden (:de berg Ebal) 

In het oordeel zullen 2 boeken geopend worden: het boek van Gods wet en het boek van onze 
eigen consciëntie.  

p. 172 
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God kan de geringschatting van Zijn Woord niet verdragen; Hij zal het dan kunnen wegnemen 
(Amos 8:11 en 12). Allen die het Woord des Evangelies verstoten, achten zichzelf het eeuwige 
leven onwaardig te zijn (Handelingen 13:46). 

De beloofde zegen bij “horen” (: de berg Gerizîm) 

Vruchtbare hoorders zullen de kracht van Gods Woord in een heilige wandel en godsvrucht tot 
uitdrukking brengen. 

- Het zal ons tot nut zijn. Gods Woord is een hemelse goudmijn. Als wij in het aanhoren van 
dit Woord onze God trachten te verheerlijken, is er niets in het Evangelie dat wij ons niet 
zouden mogen toe-eigenen (Romeinen 10:5 tot 8). 

- Als wij het Woord van onze God met de vrucht willen horen zoals Paulus deze benoemt 
in 1 Thessalonicenzen 1:3 tot 5, dan zullen wij van onze eeuwige verkiezing verzekerd kun-
nen worden (Lukas 11:28). 

- Onze zielen zullen de heiligmakende kracht van Gods Woord meer en meer gewaar worden 
(Filippenzen 2:15 en 16). 

- Ook zullen de heerlijk makende zegeningen aanvankelijk in dit leven genoten worden en in 
alle eeuwigheid de volle gelukzaligheid.  

Dit moet ons toch aansporen?! 

Inzonderheid op des Heeren rustdag mogen wij deze godsdienstige oefeningen niet nalaten. 

- Het volk des Heeren toont dan zijn genegenheid zijn God te dienen De heiliging van de 
sabbat is compendium omnis religionis ‘kort begrip van alle godsdienst’. Het nalaten hiervan is 
een gruwelijk vergrijp (Ezechiël 22:8 en 23:38). 

- God belooft het land te zegenen als de sabbat geheiligd wordt (Jeremia 17:24 en 25, en 
Jesaja 56:4 tot 8) 

- God vertoornt Zich en dreigt met verschrikkelijke verwoestingen wanneer wij weinig werk 
maken van Gods Woord te horen op de dag des Heeren (Leviticus 26:27 tot 35). 

 Laten wij er ons vermaak in hebben dat wij in Gods huis mogen komen. Hebben wij niet een vrije 
toegang tot de Heere in de gemeenschap van Zijn heiligdom? (Psalm 65:5). Als God de helft van 
onze tijd met ons had willen delen, zouden wij dan niet hebben moeten gehoorzamen? Hoe kunnen 
wij het verantwoorden, als wij onze God niet één dag van de zeven zouden willen schenken? 

Een op de juiste wijze onderhouden sabbat zal onze ziel de gehele week deugd kunnen doen. 

Nader onderricht hóe wij deze plicht betrachten 

De voorbereiding om voor de Heere te verschijnen 

Als men t.o.v. de dingen van deze wereld zich terdege voorbereid, zouden we dit t.o.v. de zaken 
die onze eeuwige zaligheid betreffen dan verzuimen? (Prediker 4:17). Hoe bereidt een mens zich 
voor, eer hij in de nabijheid van een prins of koning zal durven komen! 

- Bereidt uw hart voor in heilige vrees en verootmoediging (Jakobus 4:6). Alle aardse en 
vleselijke gedachten moeten ver van ons geweerd zijn: zij verstikken als distels en door-
nen het goede zaad van Gods Woord (Mattheüs 13:7). Schoenen van aardse bezigheden 
moeten door ons uitgetrokken worden, eer wij naar het huis des Heeren komen (Exodus 
3:5). Elk vooroordeel tegen het Woord van God en tegen de leraar moeten we proberen  
af te leggen. Ook mogen we niet al te veel met ijdele nieuwsgierigheid bezet zijn. 

- Verschijn voor de Heere met honger en verlangen naar geestelijk voedsel voor uw ziel  
(1 Petrus 2:2). 

- Kom met het vooraf genomen besluit om alles wat voorgesteld wordt, aan te nemen als 
Gods Woord (Jesaja 2:3).  

- Bidt vooraf voor de predikant en voor uzelf dat God verheerlijkt en uzelf gesticht wordt. 

- Bidt om een zegen over het geestelijk voedsel, wat meer nodig is dan bidden om een zegen 
over ons dagelijks voedsel.  

Ons gedrag als wij Gods Woord horen 

- Kom met gepaste eerbied van het lichaam en het gemoed naar het huis des Heeren, want 
God spreekt daar tot ons door Zijn Woord (Lukas 10:16). 

p. 194 

p. 199 
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- Luister oplettend, zoals een misdadiger op elk woord, hetzij van leven of dood, dat in zijn 
vonnis voorkomt, zeer nauwkeurig acht geeft (Jesaja 55:2 en 3). Nero kon een slaper bij 
zijn muziek niet verdragen; zal God dezulken bij Zijn dienst wel kunnen dulden? De lange 
rede van Paulus verontschuldigde Eutychus niet: hij stortte neer en werd dood opgenomen 
(Handelingen 20:9). 

- Tracht met een gezond oordeel de woorden van God te begrijpen (2 Timotheüs 2:7). Het 
is een van de zwaarste oordelen van God dat de mensen horen en niet verstaan (Mattheüs 
13:14 tot 19). 

- Probeer het gehoorde woord gelovig op uw eigen hart toe te passen (Hebreeën 4:2).  
Al is de spijze nog zo goed bereid, als wij er niet van eten, doet het ons geen nut  
(Jesaja 55:2). 

- Verheug u in het horen van Gods Woord met de blijdschap des harten die voortkomt uit 
een oprechte liefde voor het Woord (Psalm 119:16 en 162). 

Onze plicht ná het horen van Gods Woord 

- Bewaar het gehoorde in uw hart (Deuteronomium 32:45 tot 47). Ons verwonderen en dan 
weggaan is niet genoeg (Mattheüs 22:22). 

- Mediteer voortdurend op het gehoorde (Filippenzen 4:8). Dit herkauwen van de geestelijke 
spijze geeft veel krachten aan onze ziel. 

- Spreek gaarne met anderen over wat gehoord is (Psalm 119:46). 

- Onderzoek als er twijfelingen aangaande het gehoorde mogen overkomen en ondervraag 
eventueel de leraars (Maleachi 2:7). 

- Breng het gehoorde in praktijk (Mattheüs 7:24). 

 GEBRUIK VAN DE SACRAMENTEN 
God wil in deze heilige oefeningen door ons verheerlijkt worden. 

Het woord 

Het woord sacrament wordt niet letterlijk in Gods heilig Woord gebruikt. Het is een Latijns woord 
wat betekent: tot een heilig gebruik afzonderen of met een heilig gemoed gebruiken. 

Tertullianus is waarschijnlijk de eerste die het woord sacrament gebruikte, in plaats van het Griekse 

woord μυστἡριον /mysterion/ ‘geheim’. 

De zaak 

Deze zal niet als leerstuk, maar als godsdienstige plicht en gebruik worden onderwezen. 

Het bijzondere nut van Doop en Avondmaal in de beoefening van de godzaligheid. 

De tekenen en zegelen van Gods genadeverbond dienen om ons zwak geloof te versterken en te 
verzekeren dat Christus en al Zijn weldaden ons toekomen; dat zijn: vergeving der zonde, verzoening met 
God en de gave van de Heilige Geest. Deze voorgestelde onwaardeerbare weldaden ontsteken onze har-
ten in een brandende liefde tot een godzalig leven. 

Het oprechte gebruik van de sacramenten bemoedigt steeds opnieuw om alle ongelovige twijfelin-
gen aan de kant te zetten en het werk van de heiligmaking te bevorderen. Hebben wij zo niet op 
een geestelijke wijze en door het geloof, de Heere Jezus en al Zijn weldaden in onze harten ont-
vangen? 

De Christelijke Doop 

- Deze zichtbare en uitwendige eerste inlijving in de kerk ziet op de geestelijke en sacramen-
tele vereniging met de Heere Christus door het geloof (Galaten 3:26 en 27). 

- De kracht van onze Doop blijft steeds durend als sacrament van onze wedergeboorte en 
verkwikt tot de nieuwigheid des levens en strekt zich uit tot de gehele koers van ons Chris-
telijke leven. 

- In deze verbintenis met God beloven wij Christus met al Zijn weldaden door het geloof 
aan te willen nemen en een Christelijke wandel te laten zien: er ligt daardoor een band op 
onze ziel om in alle godzaligheid te wandelen. 
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Het Heilig en hoogwaardig Avondmaal des Heeren 

Op de juiste wijze gebruikt is het een krachtig middel om de ware godzaligheid te bevorderen en 
wel om de volgende redenen. 

- Het bevestigt en versterkt onze vereniging en gemeenschap met Christus (Johannes 6:56). 

- Het versterkt ons geloof omdat het Zijn beschreven genadeverbond met zegelen bevestigt 
en zo twijfel in ongeloof geen plaats geeft. 

- Het is geestelijk voedsel voor de ziel (Johannes 6:55), die deze vertroost en versterkt, waar-
door wij uit dankbaarheid alle dagen in de ware godzaligheid zullen trachten toe te nemen. 

- Het bepaalt ons bij het lijden van onze Zaligmaker om onze zonden, en doet deze bewenen 
en voor het toekomende verfoeien en ten enenmale verzaken. 

- De voorbereiding voor zo’n groot bruiloftsmaal geeft de gelegenheid om geestelijke gena-
den – ons geloof, onze bekering en ons verbond met God – te vernieuwen. 

Het hoogwaardig Avondmaal: een noodzakelijk deel van onze openbare godsdienst. 

Een naderen tot, en zeer nauwe gemeenschap oefenen met God 

God eist deze dienst van ons om daardoor de zegen van het genadeverbond te ontvangen uit on-
verdiende genade.  

Dit is geen eigenwillige godsdienst, want God Zelf heeft deze dingen ingesteld: waarom wij daar 
dingen verwachten die de aard en krachten van deze uiterlijke tekenen ver te boven gaan. 

Een zeer noodzakelijke plicht van onze godsdienst 

Het nalaten van dit bevel van onze Zaligmaker (Mattheüs 26:26 en 27) is oorzaak van aanmerkelijke 
schuld, tenzij wij er geen gelegenheid toe hebben.  

Wij doen daarin ook een plechtige belijdenis des geloofs. 

Het voornaamste: wij moeten trachten hierin God te verheerlijken 

Als wij in het nemen van dagelijks voedsel hier toe verplicht zijn (1 Korinthe 10:31), hoeveel te 
meer als wij zo vriendelijk tot dit hoogwaardige feest genodigd worden. 

De voor het oog eenvoudige tekenen stellen ons de grootste verborgenheden voor 

De uitwendige, geringe zaken betekenen de diepten van Gods Raad betreffende het eeuwige leven. 

De Heere Jezus Christus Zelf heeft deze heilige instelling nagelaten 

Toen Hij Zelf voor ons worstelde, zag Hij dat Zijn kinderen zulke panden van Zijn liefde nodig 
hadden en stelde ze in voor ons bestwil. 

Wie kan deze liefde ten volle uitdrukken? 

Een zeer nauwe gemeenschap met Christus 

Hij spijzigt Zijn kinderen met Zijn eigen vlees en bloed. 

Zullen wij dan niet trachten Gods grote Naam te heiligen? 

Hier verzekert ons God de Heere dat Hij onze God wil zijn 

Wij nemen van onze kant op ons ons te gedragen als Zijn volk. 

- Gods bondgenoten zijn een heilig volk en zullen dan ook in het gebruik hiervan heilig tot 
God willen naderen. 

- Onheilig naderen tot de Heere in het gebruik van deze gewichtige instelling betekent dan 
ook het grootste gevaar: eerst moeten wij ons in waarheid beproeven (1 Korinthe 11:28). 
We laden anders een bloedschuld op ons, die op zichzelf gruwelijk is en waaraan bijv. David 
zich schuldig gemaakt had (Psalm 51:16). Wie de zegels van de koning schendt, wordt ge-
acht de koning in zijn majesteit geschonden en zijn persoon beledigd te hebben. 

De luister van deze heilige instelling overtuigt de consciëntie om heilig te naderen 

Als God kinderen zich aan een of andere wandaad schuldig weten - door goede voorbereiding – 
zullen zij zich van het Avondmaal des Heeren afhouden. 

Nalatigheid in het gebruik, hoewel men zich uitgeeft voor huisgenoten Gods 

Het is zeer beklagenswaardig als wij zo vriendelijk genodigd worden en traag zijn om met Christus 
te eten en te drinken. O gruwelijke weerspannigheid! 

p. 225 
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De verleider in de lusthof wordt geloofd (Genesis 3:4), en de vriendelijke nodiging van de Zalig-
maker wordt verworpen. 

Onze Zaligmaker heeft de ijdelheid van vele uitvluchten aangetoond (Mattheüs 22 en Lukas 14): 

- Een akker gekocht: hier wordt genodigd om zonder prijs te komen kopen. Nodig om hem te 
bezien: het is profijtelijker om hier de Heere Christus te beschouwen: dit kan geen uitstel 
lijden (Mattheüs 6:33). 

- Vijf juk ossen gekocht: zal men meer op hebben met de ossen dan met het onbestraffelijk en 
onbevlekt Lam Gods (1 Petrus 1:19)? Zult u daarom nalaten te doen wat kan verhinderen dat 
uw ziel onder een zwaar juk gebracht wordt (Klaagliederen 1:14)? Heengaan om die te beproeven: 
er is een hogere noodzakelijkheid om te leren onszelf in waarheid te beproeven. 

- Een vrouw getrouwd: het huwelijk is op zichzelf geen verhindering van de godsdienst.  
Een man komt gaarne met zijn vrouw naar de bruiloft. 

De mensen kunnen ook overal en altijd excuses vinden waarop zij zich menen te kunnen veront-
schuldigen: 

- “Ik zie fouten en gebreken bij Avondmaalgangers, daarom kom ik daar niet.” 
U beproeft zo een ander en niet uzelf! 

- “Een ander is nalatig in zijn plicht, daarom ga ik ook niet ten Avondmaal.”  
Paulus leert iets anders (Galaten 6:5)! 

- “Ik leef in twist en tweedracht met mijn naaste; daarom kom ik niet tot het Avondmaal.” 
U bedekt zo de ene wandaad met de andere; dit is een schadelijk bedrog van de duivel 
(Mattheüs 5:23 en 24). In onverzoenlijkheid, in twist en tweedracht met zijn naaste te le-
ven is nooit geoorloofd (Mattheüs 5:25 en 6:15). Kunnen we zo wel met vrucht Gods hei-
lig Woord horen of tot onze God bidden? 

Wij vermanen niemand ten Avonmaal te komen dan die zichzelf tevoren in waarheid beproeft, 
over zijn zondige zwakheden een hartelijk berouw en leedwezen heeft en zijn uiterste best doet om 
alle dagen zijn zondige gebreken te beteren. Het Heilig Avondmaal is des Heeren spirituale pharma-
cum ‘geestelijk medicijn’, tot genezing en verkwikking van de zwakke ziel of pharmacum animae ‘me-
dicijn van de ziel’, want volmaakt rechtvaardige zielen wonen slechts in de hemel.  

Als wij uit hoogachting voor Gods heilige instellingen ons niet geschikt achten, is dit dan geen 
geveinsdheid? Willen we dan niet liever vrij blijven van het juk van Christus om de wereld en het 
vlees te blijven dienen? 

Bij de vroege kerk was er meer ijver om het Avondmaal des Heeren te houden; eerst alle dagen, 
toen elke sabbat, later eens per maand en omdat de vroomheid steeds afnam, heeft men besloten 
dat elkeen het tenminste driemaal per jaar zou gebruiken.  

Ongetwijfeld zijn de droevige vervolgingen een scherpe aansporing geweest om de ijver van de 
Christenen op te wekken, maar Christus’ bloed heeft altijd dezelfde kracht en Zijn lichaam dezelfde 
aangename reuk.  

Zien wij niet onze verdoemelijke traagheid? 

Naderen tot de Heere zonder voorbereiding en aandachtige overlegging 

Zullen we meer letten op onze uitwendige kleding dan op het inwendige en geestelijke sieraad van 
onze ziel als we tot deze koninklijke Maaltijd komen, dus zonder enige noodzakelijke voorberei-
ding?  

Wie zegt tegen zijn ziel: Wat heb ik gedaan? (Jeremia 8:6). Zien we slechts de splinter in het oog van 
onze naaste? Wij worden boos op de ziener, als hij ons in de poort bestraft (Amos 5:10). 

Alle heiligen hebben hun voorbereiding gehad, eer zij tot God hebben willen naderen: 

- de zondares in Lukas 7 in diepe droefheid en veel tranen: ware ootmoed, 

- Thomas wilde zijn geloof versterken, 

- Johannes vloeide over van liefde, 

- Paulus had diepe kennis van hemelse geheimen en verborgenheden, 

- Petrus had bekering nodig. 
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Krachtige beweegredenen tot juist gebruik van deze hoognodige plicht. 

De heiliging van Gods Naam om als aangename gast ontvangen te worden 

De voorbereiding tot het Avondmaal 

De habituele voorbereiding 

- Ware deelnemers moeten door de Geest geheiligd zijn en in een verbond met God staan. 
Om de genade te doen toenemen, moet er eerst zo’n genade in ons zijn. 

- Ook een inwendig sieraad moet deel van ons bruiloftskleed zijn om welkom te zijn, en wel: 

 kennis van de verborgenheden van het hoogwaardig Avondmaal; wij kunnen in Christus, noch 
in Zijn heilige instellingen enige troost vinden als wij door de Geest der wijsheid en 
der Goddelijke kennis niet eerst verlicht zijn, hetwelk het eerste sieraad geeft aan 
het geestelijke bruiloftskleed, 

 het zaligmakend geloof: hierdoor wordt ons hart gereinigd (Handelingen 15:9); het is 
ook een gedeelte van het geestelijke zout dat wij in onszelf moeten hebben om 
onze geestelijke spijze smakelijk te maken: zonder geloof is dit sacrament slechts 
een zegel aan een onbeschreven blad papier, 

 de oprechte bekering, anders kan onze ziel niet aan de tafel gevoed worden; de bittere 
kruiden bij het paaslam zijn een levendig voorbeeld van de gepaste voorbereiding: 
bittere tranen van berouw waarin de ziel zich eerst gewassen heeft om zich aan het 
Avondmaal te kunnen verzekeren van de vergeving der zonden,  

 de oprechte liefde voor de broeders, om tot één Geest gedrenkt te kunnen worden (1 Korinthe 
12:13 en kanttekening 42); wij moeten eerst één van geest zijn, eenzelfde gevoelen 
hebben en ook eensgezind zijn, 

 de nieuwe gehoorzaamheid, wil men Gods heil aan de tafel des Heeren zien; om dit 
sacrament van het verbond waardig te ontvangen, moet men zich verplichten tot 
ruimhartige gehoorzaamheid aan Christus als Zijn bondgenoten (Openbaring 3:20). 

De dadelijke voorbereiding 

Behalve het bezitten van deze genaden (: kennis, geloof, bekering, liefde en gehoorzaamheid), moet 
er in ons voortdurend beoefening van deze genaden zijn, inzonderheid als wij tot de bruiloft geno-
digd worden. 

- Wij moeten ons heilig afzonderen, zodat dagelijkse beslommeringen ons niet hinderen en 
wij met David kunnen zeggen: Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. (Psalm 57:8). 

- Wij moeten ons voortdurend terdege onderzoeken in de spiegels van wet en Evangelie, 
inzonderheid rond deze tijd (2 Korinthe 13:5), en daarbij bedenken dat ons eigen hart zeer 
bedrieglijk is; alleen bij verzekering van geschiktheid zal een waar Christen troost hebben 
bij het gebruik van het hoogwaardig Avondmaal (Romeinen 14:5). Behalve onderzoek door 
vrienden èn vijanden, moeten wij het boek van onze eigen consciëntie met grote opmerk-
zaamheid kunnen lezen om overtuigd te raken van onze onvolmaaktheid en geestelijke 
armoede (Psalm 139:23 en 24). 

- Wij moeten inzonderheid m.b.t. deze tijd de talenten van de genade in ons, in beoefening 
brengen, waarom voor het Avondmaal al de leerstukken van de Christelijke religie beleden 
worden tot oefening van onze kennis aangaande ons geloof; het geloof is namelijk alles:  
os, manus, oculus ‘de mond, de hand en het oog’ (Ambrosius). 

- Wij moeten onze ziel in deze gestalte trachten te behouden. 

 Met diep besef van onze zonde waardoor onze ziel verbrijzeld wordt, zich verne-
dert en God verhoogt (Jesaja 57:15). 

 Met hetzelfde verlangen als onze Zaligmaker tot het pascha kwam (Lukas 22:15); 
geestelijke honger en dorst zijn een gedeelte van het geestelijke bruiloftskleed van 
de arme van geest en zo’n mens heeft geen sterke nodiging om te eten en te drinken 
nodig. Een kind van God kan onder de verzoekingen van de satan nog maar nau-
welijks van deze levendige heilsfontein gedronken hebben, of hij wordt meteen ge-
troost en welgemoed in de strijd (Psalm 42:12). 
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 Door veel in gebeden te zijn, inzonderheid voordat wij toetreden tot des Heeren 
tafel: om ons in het gebed daartoe te heiligen. 

De oefeningen tijdens het Avondmaal 

Heilige eerbied moet ons tijdens heel deze bediening bezetten.  

We moeten ons nauwgezet houden aan de instelling van onze Zaligmaker door gezamenlijk aan 
één tafel te zitten om het breken van het brood en het schenken van de wijn met eigen ogen te 
zien. 

Wij moeten voortdurend overdenken het bitter lijden van Christus (Psalm 104:34), en tevens be-
denken: 

- de weg die onze God tot onze verzoening heeft uitgedacht, 

- dat deze Middelaar een waarachtig mens is, 

- dat deze Middelaar om ons met God te verzoenen, alles voor ons gedaan heeft, 

- dat Hij ons met Zijn bloed gekocht heeft: Christus, Die God is – een Geest zonder lichaam en 
bloed – en blijft, en mens geworden is – met vlees en bloed – dit betekent een oneindige prijs 
van de verdiensten van Christus, Gods Zoon. 

De dankbaarheid na het Avondmaal 

Degene die aan deze Maaltijd ontvangen wordt, betaamt het daarvoor dank terug te geven.  

In de eerste kerk sprak men: ‘Drinkt dit in gedachtenis van Christus’ bloedvergieten en weest dank-
baar’. Dit sacrament heet dan ook wel eucharistia ‘dankzegging’. 

Wij moeten thuis onderzoeken wat het sacrament heeft uitgewerkt tot troost, blijdschap, geloofs-
versterking en een voornemen tot heilige wandel. Als wij geen genadige vrucht gevoelen, moet ons 
dit vernederen (1 Korinthe 11:31), hoewel God ook zijn redenen daar voor kan hebben. 

Opwekking om te komen als welkome en aangename gasten 

De vernieuwing van deze Maaltijd is een dag van het verbond (Deuteronomium 26:17 tot 19). 

Versmaden van de nodiging: onverantwoord! 

- De verzekering van de hemelse erfenis – die grotendeels voor onze ogen verborgen is – 
wordt verzegeld door het sacrament van het Avondmaal. Zolang we in deze doodsvallei en 
in dit tranendal moeten leven, hebben we de levendige vertoningen en panden van het 
hiernamaals nodig. 

- Al zijn de uiterlijke tekenen eenvoudig, de waardigheid is gelegen in de grote Gever van dit 
pand, Die ons gebiedt te eten van dit brood en te drinken van die drinkbeker; zullen wij dat 
dan durven nalaten? Zullen wij er weinig vermaak in vinden de verborgenheden van dit 
grote testament te onderzoeken? Let op de tijd (: in de nacht toen Christus Zijn verlos-
singswerk met Zijn dood heeft verzegeld), en op de plaats (: een geleende maar toegeruste 
opperzaal, wat onze harten omhoog verheft). 

- Het is niet alleen Zijn bevel als de Insteller, Hij is ook het Wezen van het sacrament Die 
wij in het gebruik genieten tot ons voordeel: genezing van het dodelijk vergif van de satan. 
Zouden wij zulke tekenen van Gods liefde, zo’n volheid durven minachten of versmaden? 
Cyprianus zei: Lex esum sanguinis prohibit Euangelium praecipit ut bibatur ‘de wet verbiedt het 
eten van bloed; het Evangelie gebiedt ons het te drinken’. 

- Dit heilig sacrament verzekert ons dat de ware gelovigen door de levendmakende Geest 
met Christus verenigd worden en het geestelijk leven deelachtig worden, waar onze Zalig-
maker zo vurig Zijn hemelse Vader om gebeden heeft (Johannes 17:20 en 21). Zullen wij 
dan het zegel van deze gemeenschap der heiligen versmaden? 

- Dit Heilig Avondmaal is een Koninklijk bruiloftsfeest waar niets ontbreekt en waardoor 
ons het leven der genade wordt verzekerd in rechtvaardigmaking, heiligmaking en hierna-
maals heerlijkmaking. Hier is het beste gezelschap dat men zou wensen op het feest (Open-
baring 3:20). Dit bruiloftsfeest is een vreugdemaaltijd, welke hier begint, maar in de hemel 
voltrokken wordt en eeuwig zal zijn en dat niemand moe wordt. Hoe zullen wij ontvlieden, 
indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? (Hebreeën 2:3). 
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Komen zonder bruiloftskleed 

Schande 

Zullen wij in onze onreinheden en zonder sieraad aan Gods tafel durven komen, waar alles zo 
heilig is? Aangename gasten zijn geroepen heiligen. 

Gevaarlijk 

Onwaardigen laden een zware schuld op zich en eten en drinken zich een oordeel (1 Korinthe 
11:29). Zij eten op z’n best genomen alleen panem Domini ‘het brood van de Heere’, en niet panem 
Dominum ‘het brood den Heere’.  

Als wij Gods heilige dingen durven ontheiligen en in ongeloof tot Hem durven naderen, wordt de 
drinkbeker des Heeren tot een doodsbeker van de: 

- tijdelijke dood; over Gods oordelen kunnen we lezen als Zijn heilige instellingen worden ver-
acht: Nadab en Abíhu, de lieden van Beth-Sémes en Uza; 

- geestelijke dood; van deze veel ergere plaag dan de geestelijke dood lezen we o.a. bij Judas 
(Johannes 13:27); zulke onvoorbereide zielen komen dikwijls van de tafel des Heeren met 
een grotere geneigdheid tot zondigen aangespoord; 

- eeuwige verdoemenis; onwaardige disgenoten kunnen deze tweede en laatste dood niet ontgaan 
indien zij onbekeerlijk blijven (Mattheüs 22:13); dit moet ons van deze zonde afschrikken! 

Onzorgvuldigheid 

Naarmate onze voorbereiding minder of meer is, zal ook de kracht van deze heilige instelling zich 
minder of meer aan onze ziel openbaren. Oprechte zielen zijn Gods aangenaamste gasten en lie-
velingen van de Bruidegom (Hooglied 1:4). 

 NOODZAKELIJKE VERBETERING VAN DE HUISGEZINNEN 
De hoogte van zondige verdorvenheden en goddeloosheid geven reden tot zorg, daar God de 
Heere daarom de zegeningen onder ons zou kunnen vervloeken, daar deze de beoefening van onze 
godsdienst en betrachting van de ware godzaligheid doen verachteren. 

Verbetering is zeer nodig. 

Als de huisvaders en de huismoeders heilig zijn, dan zullen zij de zonde in geen van hun huisgeno-
ten verdragen (3 Johannes :4). 

De heilige mannen Jakob, Job en Jozua waren bekommerd over de huisgenoten opdat zij zich van 
de zonde zouden ontdoen; zo ook David (Psalm 101:2 tot 7). 

Verwoesting of welstand van onze huisgezinnen hangt af van het al dan niet wegnemen van alle 
goddeloosheid. 

Algemene plagen volgen op zonden van het huis en het gezin 

Christelijke gezinnen waar de zonden bedreven worden, zijn de Achans die daarover een ban bren-
gen en de Jona’s die overal zware stormen verwekken (Spreuken 13:6). 

God de Heere kan geen uitwendige onreinheid verdragen in het leger van Israël (Deuteronomium 
23:13 en 14). Zou Hij dan wel de onreinheden van de zonden in onze huizen en binnenkamers 
kunnen aanzien? 

De zegen van God zal bij ons vernachten als onze huizen woningen der gerechtigheid zijn 

In de gewoonlijke besturing van onze God zullen wij ondervinden dat woningen der gerechtigheid, 
woningen zijn waarin vele zegeningen zijn (Spreuken 14:11). 

De grond van blijdschap en vrede in landen, steden en huisgezinnen is niet spijze of drank, maar 
gerechtigheid (Romeinen 14:17).  

Dit noodzakelijke werk van de reformatie in de Christelijke huisgezinnen wordt helaas weinig be-
oefend, ja de kinderen maken het erger dan de vaders. Zonder een reformatie waardoor de zeer 
hooggaande en roepende goddeloosheid van het land uit ons midden weggenomen wordt, kan het 
land - niettegenstaande al onze vastendagen - niet met de Heere verzoend worden (Jozua 7, Rich-
teren 10). 

Laten alle Christelijke huisvaders en huismoeders bij zichzelf en bij hetgeen in hun huisgezinnen 
ontregeld is, een begin maken om dit door een Christelijke ijver te verbeteren. 
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Reformatie moet in de gezinnen beginnen 

Pas dan kan een reformatie in de kerk of bij de overheid doorbreken.  

Hoe zullen wij het verantwoorden, als wij niet uit onze huizen weren wat ons huis ontwricht, be-
roert en verwart?  

Er is geen ander middel dan reformatie om Gods toorn van ons af te wenden. 

Laat niemand zeggen: “ik ben alleen, wat zal het helpen?”. Weten we niet dat de zonde van één 
man het welvaren en de zegen van een geheel volk kan wegnemen? (Prediker 9:18) 

Hanteer de volgende regels bij reformatie 

1. Begin – als fundament – met openbare belijdenis van eigen zonden en van uw huis (Ezra 10). 
Treurigen te Sion zijn de grote reformators in Israël geweest. 

2. Vernieuw het genadeverbond tussen God en uzelf, als pand en zegel van de reformatie: zoals 
ten tijde van Ezra en Nehemia (Nehemia 10:29). Denk hierbij aan de geloften bij Doop en 
Avondmaal, welke verplichting wij niet doen in eigen kracht maar in de kracht van Christus. 

3. Het moet een nauwgezette reformatie zijn met Gods Woord als regel en niet de algemene koers 
in andere gezinnen (Romeinen 12:2). 

4. Het moet een spoedige reformatie zijn, want uitstel is zeer gevaarlijk (Hebreeën 3:13) en zonder 
deze verbetering kunnen wij nooit een zegen tegemoet zien. 

5. Het moet een volkomen reformatie zijn; geen ongerechtigheid mag in ons midden overblijven. 
Er mag niet het geringste overblijfsel van de zuurdesem van de zonde in onze huizen over-
gelaten worden. 

De te verbeteren hoogten. 

Het is niet de bedoeling om de gruwelijke aard van openbare overtredingen van Gods wet, we-
reldsgezindheid en goddeloosheid met hun schadelijke vruchten breedvoerig te beschrijven. 

De beschrijvingen van de Christelijke deugden (Deel 3 en 4 – BS) èn hun beoefening, hebben 
voldoende de gruwelijkheid van de zonden daartegenover getoond! 

Enkele overgebleven zondige hoogten, die degenen welke zich voor gereformeerde Christenen 
uitgeven, goedpraten, willen we nog proberen open te leggen zodat wij onze zielen daarmee niet 
meer verontreinigen: 

- paapse hoogtijdagen (Hoofdstuk 99), 

- kaartspel en dobbelspel (Hoofdstuk 100), 

- brasserij en dronkenschap (Hoofdstuk 101), 

- danspartijen (Hoofdstuk 102), 

- pracht en praal van lichaam en huis (Hoofdstuk 103), 

- toneelspel (Hoofdstuk 104). 

 OORSPRONG EN SCHANDELIJKHEID VAN HERDENKING VAN PAAPSE FEESTEN 
Veel mensen doen nog elke dag zonder nadenken, dingen die veel kwaad van zonde in zich hebben 
en waarvan zij moeilijk af te brengen zijn (Jeremia 44:17). 

De afgodische oorsprong van Bacchusfeesten (: dronkenmanspartijen). 

Ontelbaar waren de feesten onder de heidenen, die gewoon waren hun afgoden (: Saturnus, Pan, 
Flora, e.a.) te vereren met brassen en drinken, dansen en springen en allerlei volksspelen (1 Petrus 
4:3 tot 5). 

Paapse inwijdingen 

De Joden, Gods eigen volk, kenden zeer plechtige en heilige – eenmalige – inwijdingen:  

- nieuwe wijnbergen of woningen (Deuteronomium 20:5 en 6), 

- altaren en tabernakel, 

- tempel en de muren van de stad. 

Judas Makkabeüs heeft in 162 v. Chr. de verontreinigde tempel opnieuw gezuiverd, geheiligd en 
ingewijd, waarvan een jaarlijkse feestdag werd gemaakt (Johannes 10:22). Vele leraren zijn van me-
ning dat de inwijdingen van de kerken al vanouds hier hun oorsprong hebben gevonden. 
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Ondanks gevallen van heilige inwijdingen van kerken onder keizer Constantijn I de Grote, zijn er 
geleidelijk bijgelovige zaken ingevoegd, die vooral in het pausdom zijn voortgezet en uitgebreid 
met ceremonies en processies.  

De pauselijke stoel van Rome heeft in 150 na Chr. de mis ingesteld voor inwijdingen van kerken: 
de kerkmissen, welke met feestelijkheden gepaard gingen, de latere kermissen. 

Wij moeten echter de consciënties van de mensen niet binden aan nieuwe jaarlijkse feestdagen 
welke zuiver menselijke instellingen zijn. 

Vastenavonden 

Ook deze – door latinisten aangeduide – Bacchanalia vinden hun oorsprong in het heidendom: van 
de Egyptenaren via de Grieken naar de Romeinen, en hebben een gruwelijk onzedelijk karakter. 

Sint-Nicolaasavonden 

Dit totaal verzonnen, bijgelovig en afgodisch werk wordt tot blaam van onze reformatie gehouden. 

Met de fabel dat deze Sint Nicolaas om 3 dochters, die door armoede zich voor hoererij lieten 
misbruiken, van hun onkuisheden af te brengen, ’s nachts in hun huis 3 klompen goud door de 
schoorsteen zou hebben laten vallen, heeft het pausdom zijn kinderen aan bijgelovigheid doen 
wennen en geleerd ook hun schoenen in de schouw te hangen, opdat deze Sint Nicolaas er ook iets 
goeds in zou kunnen leggen. Ook hiervan zouden gereformeerde Christenen zich moeten laten 
afschrikken. 

Overige onheilige dagen 

De oorsprong van feestdagen als Sint Maarten, Driekoningen, Sint Pontiaan, witte Donderdag en 
wat voor Bacchusfeesten er nog meer zijn, is eveneens gelegen in het heidendom. De oude vaderen 
hebben aanvankelijk de gedachtenis aan martelaren en heiligen willen vieren, als sobere tegenhan-
ger van de heidense feesten, maar allengskens heeft de duivel dezelfde bijgelovige zaken en afgo-
derijen ermee weten te vermengen. Hieruit is ontstaan dat men in het pausdom de heiligen is be-
ginnen te aanbidden, tempels voor hen te bouwen en feestdagen in te stellen. Als zodanig moet 
men van deze Bacchusfeesten noodzakelijk een afkeer en gruwel hebben. 

De zeer schadelijke vruchten van deze feesten. 

Kermissen 

Deze jaarlijkse feesten van weelde en ijdelheid hebben niets van doen met de feesten van kerkver-
nieuwingen naar de oude gewoonte. De goddeloosheid wordt als met trompetten langs de straten 
uitgeblazen alsof de satan uit de hel is losgebarsten. 

Vastenavonden 

Deze feesten overtreffen alle andere paapse hoogtijden in ongebondenheid! Alle vroomheid en 
godzaligheid liggen dan achter de kist. Allerlei onmatigheid, beestachtigheid en goddeloosheid 
schijnt dan geoorloofd te zijn (Éfeze 5:12). 

Na deze ongelooflijke ongebondenheid van de Vastenavonden (: carnaval heden ten dage – BS), 
toonden deze mensen de volgende dag – Aswoensdag – een uitwendige vroomheid en geveinsde 
nederigheid waarmee zij de gehele wereld leken te willen overtreffen. 

Sint Nicolaasavonden 

Dat vermaak en apenspel bezoedelt onze jonge kinderen in hun tere jeugd met grove bijgelovige 
zaken en afgoderijen. Dit moet noodzakelijk tenslotte een bitterheid zijn. 

Overige onheilige dagen en avonden 

Gezien hun oorsprong en wortel kunnen daaruit geen goede vruchten voortkomen. 

Augustinus bedroefde zich er reeds over dat men op de vierdagen van de martelaren begon te 
brassen en te drinken en op heidense wijze ging dansen en springen voor de bedehuizen van de 
heiligen. 

Nieuwjaarsdag 

De gewoonte van de heidenen om op die dag elkaar geschenken te geven, is ook door de pausge-
zinden overgenomen en een groot misbruik geweest, daar deze gaven meestentijds nutteloos ver-
bruikt werden. 
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Nog vele paapse overblijfsels, waarbij allerhande lichtzinnigheden bedreven worden, zouden kun-
nen worden opgesomd, maar met de hier genoemde vleselijke onreinheden maken helaas velen 
onder ons – dikwijls ook degenen die het wel het minst betaamt – zich schuldig. 

Vermaning om zich af te houden van deze feesten. 

De gereformeerde Christenheid kan en mag deze Bacchusfeesten, welke zo’n vloed van zonden 
achter zich aan slepen, niet goedpraten, ook als wij letten op hun bijgelovige en afgodische oor-
sprong. Dit jaarlijks terugkerende geroep van de zonden naar de hemel, doet ons vrezen dat God 
in Zijn toorn tot ons zal komen en land, steden en gezinnen zal straffen. 

We zullen nu enkele tegenwerpingen weerleggen. 

“Deze dingen zijn maar beuzelingen” 

Zullen wij om Gods wil zo’n – in onze ogen – geringe zaak niet verbeteren? De vruchten ervan 
zijn vol bitterheid! 

“Men moet niet al te betweterig zijn” 

Een getrouwe leraar mag geen zonde in ons goedpraten maar al de raad Gods getrouw verkondigen 
(Éfeze 5:15). 

“Het zijn oude gewoonten; als de misstanden maar weggenomen worden” 

Augustinus zei dat onze Zaligmaker niet sprak: ‘Ik ben de gewoonte, maar Ik ben de Waarheid” 
(Johannes 14:6). Als de waarheid ons wordt geopenbaard, dan moet de oude gewoonte wijken. 

Als Paulus afkeurend sprak over de viering van Joodse feestdagen (Galaten 4:10 en 11), menen wij 
dan dat de Joodse feestdagen weggenomen zijn om plaats te maken voor deze Bacchusfeesten? 

“Men mag zich wel wat aanpassen en niet al te zeer vervreemden van de mensen van het pausdom” 

Meent u als ruimdenkend Christen het hart van deze mensen door voorbeelden van lichtvaardig-
heid tot God te trekken? 

“Mag men – de jeugd – niet eens vrolijk zijn?” 

Een Christen mag wel vrolijk zijn, maar hij moet zich verblijden in de Heere (Prediker 11:9). 

Nog enkele beweegredenen om u tot nadenken te brengen 

De minste gemeenschap aan de zonde van bijgeloof en afgoderij maakt ons schuldig voor de Heere 
(1 Korinthe 8:10). Menen wij dat o.a. het kopen van Sint Nicolaasgoed voor onze kinderen aan 
God gewijd en geheiligd is? (1 Korinthe 10:7).  

Zullen wij de Bacchusfeesten navolgen? Dit is hoogverraad en rebellie tegen Gods majesteit. 

Ook de oude leraren Tertullianus, Chrysostomus, Nazianzenus en Epiphanias keurden de over-
blijfselen van de heidense feestdagen ijverig af. 

 KAARTSPEL, DOBBELSTEEN EN SPEELBORD BEHOREN NIET IN ONZE HUIZEN 
Aard en omstandigheid van deze wereldse hoogten. 

Bij uitwendige vermakelijkheden moeten wij de Christelijke matigheid (Deel 4 – BS) betrachten, 
maar deze spelen zijn op zichzelf slecht daar het lot hierin zijn bijzondere werking heeft en schan-
delijk misbruikt wordt. Hoewel het vuile dobbelspel – waarbij degene die de hoogste ogen gooit 
het geld neemt – wat eerlijker en vermakelijker gemaakt is in spelen als het ganzenbord of uilenspel, 
worden ook deze gedreven door het lot. In het Woord des Heeren wordt het lot slechts in zware 
en gewichtige zaken gebruikt (Jozua 7:8, 14:2, 15:1 en andere plaatsen). Het tegendeel vinden we 
bij de krijgsknechten (Johannes 19:23 en 24). Paulus waarschuwt de Éfeziërs voor bedriegerijen 
waarmee dwaalgeesten hen van de waarheid probeerden af te leiden (Éfeze 4:14). Het Griekse 

woord κυβεία /kubeia/ ‘bedriegerij’ betekent letterlijk dobbelspel. Het gebruik van het lot voor spe-

len is een zonde tegen het 3e gebod, omdat daardoor Gods bijzondere en alwijze besturing tot een 
spel gemaakt wordt. De verfoeilijke oorsprong en schadelijke vruchten van deze spelen zijn zoda-
nig, dat ze in het gemoed een zeer scherpe angel en tenslotte niets dan bitterheid nalaten, evenals 
het droevige en bloedige spel van Joabs en Abners krijgsknechten (2 Samuël 2:14 tot 16). Niemand 
zal hierin blijvende vreugde en voldoening vinden. 

Waren het vroeger vagebonden en wereldse kinderen Belials die zich hiermee bezig hielden, nu 
hebben eerlijke burgers en ook gereformeerde Christenen er hun vermaak in. 
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Opwekking aan de Christelijke huisvaders en huismoeders tot verbetering van dit kwaad. 

De oorsprong van deze spelen 

Volgens de oudvader Cyprianus was de heidense afgod Mercurius de eerste uitvinder van de lot-
spelen: ‘De duivel is aanwezig waar men speelt’ zei hij. De Egyptenaren waren gewoon de afbeeldingen 
van de heidense afgoden op hun kaarten te plaatsen.  

De Chinezen en andere soortgelijke duivelsdienstknechten waren zo verzot op het gokken en dob-
belen dat zij niet alleen hun goed, maar ook zichzelf, hun vrouw en kinderen verspelen wilden. 

Natuurlijke mensen en die in duisternis leven, hebben vermaak in deze werken omdat zij niet van 
God en Christus geleerd zijn: de duivel is nog hun meester. Het is onbetamelijk dat gereformeerde 
Christenen met zulke onvruchtbare werken der duisternis gemeenschap willen hebben. 

De gezondste van de blinde heidenen veroordeelden het dobbelen en spelen als een verfoeilijk 
werk: de welsprekende Cicero rekent degenen die schuldig waren aan dobbelen en spelen tot de 
snoodste booswichten; ook andere heidenen als Chilon, Suetonius en Xenophanes rekenden het 
spelen met de dobbelsteen tot de oneerlijke dingen. Maar ook koningen (Karel VII) en keizers 
(Justinianus) maakten wetten die dergelijke spelen verboden. 

Tenslotte het ius canonicum ‘kerkrecht’ verbiedt deze spelen aan alle personen en wil dat men zulke 
spelers van het Avondmaal zal afhouden. 

De zielsverderfelijke vruchten van deze spelen 

Hoewel vele leraren in het pausdom deze spelen hebben goedgepraat, hebben anderen hier scherp 
tegen gewaarschuwd. 

Alle geboden Gods worden hiermee overtreden 

Sommigen maken er hun afgod van: voor hen zijn deze spelen het enige vermaak van hun ziel, en 
hierbij wordt voornamelijk ontheiliging van Gods Naam gehoord. Ook de dag des Heeren wordt 
meestal met de zondige ijdelheden van kaarten en spelen doorgebracht. Daarnaast openbaart zich 
door deze spelen weerspannigheid jegens de ouders (om hun geld af te persen), maar ook onder-
linge twist, tot doodslag toe! 

Door het late verblijf in kroegen went men aan onzedelijke praat en vervalt men tot overspel!  

Velen zijn louter bedriegers en dieven van hun naaste bekenden en vrienden; ze hebben een on-
verzadigbare begeerte naar het geld en goed van hun naaste. 

Enkele zeer bittere vruchten van deze schadelijke boom 

Nutteloze tijdsverkwisting 

Gezworen spelers en gokkers zijn er zo verzot op dat zij hun eten en slapen er om zouden nalaten. 
Echter heeft het lichaam geen enkele oefening, evenmin het gemoed en de geest hun opscherping. 
De speler wordt daardoor zo bezeten, dat hij er niet mee kan ophouden. De verliezer hoopt dat de 
kans eens zal keren en het lot hem wat beter zal dienen om zijn schade te verhalen. 

Onnutte verkwisting van het geld 

Gokkers en spelers zijn vuilgewinzoekers die de winst van het geld het meest op het oog hebben. 
Winnaars zijn dieven, daar er geen sprake is van eerlijke winst onder Gods zegen.  

Spelers zijn verkwisters en slechte rentmeesters welke soms in korte tijd arm geworden zijn en 
hiervan Gode rekenschap zullen moeten geven. 

Anderzijds, wat voor troost kan een dergelijke winst geven? Er is gewoonlijk een vloek bij: zo 
gewonnen, zo verloren! 

Een spel zonder vergenoeging 

Bij degene die verliest, wordt het tot droefheid, smart en (te laat) berouw over zijn dwaasheid 
waardoor bij thuiskomst vrouw en kinderen het moeten ontgelden. 

Sommigen willen deze spelen onder middelmatige oefeningen plaatsen en alleen het misbruik ver-
oordelen, zoals het drinken van de wijn (Spreuken 31:6).  

Maar deze lichtzinnige Christenen zouden dit spel beter kunnen missen dan de wijn (Jesaja 5:20). 
Als niet bij iedereen deze kwade vruchten in dezelfde mate gevonden worden, is dit slechts aan 
Gods weerhoudende genade toe te schrijven. 
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Zeg niet bij uzelf: ik zal mij beter bedwingen. Denk aan Petrus, die zichzelf spoedig in de strik 
bevond (Mattheüs 26:33 e.v.). Onze Heidelbergse Catechismus leert ons dat God ook de wortel 
van doodslag en onkuisheid verbiedt, hetgeen de aard van deze spelen voortbrengt. 

Zouden wij onze kinderen niet de kaart en de dobbelsteen met al zijn zondige vermakelijkheden 
moeten onthouden? Als Christelijke huisvaders en huismoeders vinden dat deze spelen alleen om 
het vermaak gedaan worden en dat zij wel zoveel macht over hun gemoed hebben, dat zij ermee 
kunnen stoppen als zij dat willen, dan zullen wij dit eenvoudig kunnen tegenspreken. Wanneer het 
gemakkelijk is om het misbruik in deze spelen te vermijden, is het nog veel gemakkelijker het ge-
bruik ervan geheel na te laten! 

Enkele vragen om over na te denken 

- Worden dobbelaars en spelers niet vermaand zich van de tafel des Heeren te onthouden 
en zullen wij daarvan geen afstand willen doen? 

- Als heidenen deze spelen scherp veroordeelden, zullen wij deze dan onder ons nog in stand 
houden? 

- Onze verdorven natuur is al te veel geneigd om het kwade aan te nemen; zouden we dan 
deze zondige ijdelheid bij ons laten overnachten? 

- Zullen geroepen heiligen zich in de beoefening van deze ijdelheid aan de goddelozen ge-
lijkvormig maken? 

- Kunnen wij enig goeds of zegen in deze spelen zien? Doen wij dit wel ter ere Gods? (1 
Korinthe 10:31). Iets wat niet baat, moet op zichzelf schadelijk zijn. 

- Zal de schade die met deze spelen verbonden is, ons daarvan niet afschrikken?    

Laten wij terdege aan ons einde denken en de dag van onze laatste afrekening (Prediker 12:14), en 
laten wij de Heilige Schrift meer doorzoeken dan deze boeken en bladen van de satan. 

 DE ONDEUGD VAN BRASSERIJ EN DRONKENSCHAP 
De mens kan de spijze en drank geenszins missen zolang hij hier op aarde is, zelfs niet in het 
paradijs (Genesis 1:20). 

Tot instandhouding en bevestiging van Christelijke vriendschap is het geoorloofd dat Christelijke 
huisvaders en huismoeders hun maaltijden en bruiloftsfeesten met hun goede vrienden en beken-
den houden: God heeft Zijn schepselen ook tot vermaak gegeven (Deuteronomium 12:18). 

Ook de allerheiligsten zijn ons hierin met hun voorbeeld voorgegaan: Abraham, Izak en Jozef, 
maar ook onze Zaligmaker was op de bruiloft te Kana en op de maaltijd bij Levi de tollenaar en bij 
Simon de farizeeër. 

Paulus verzette zich wel tegen overdaad in de liefdesfeesten (1 Korinthe 11:21 en 22). Zo moeten 
onze maaltijden besloten blijven binnen de grenzen van de Christelijke matigheid. Schandelijke 
overdaad – brasserij en dronkenschap – moet daarvan weggenomen worden (Lukas 21:34). 

Overdadige gulzigheid opengelegd. 

Brasserijen 

Het Griekse woord dat Paulus gebruikt in Romeinen 13:13, is κῶμοι /kōmoi/ ‘brasserij’, wat gul-

zigheid of overdadig eten en drinken – en wild dansen – betekent. Tijdens de Bacchusfeesten van 
de heidenen was men gewoon overdadig te eten, te drinken en te dansen. 

Origenes noemt deze brasmaaltijden luxuriosa et inhonesta, convivia ‘wufte en onzedelijke maaltijden’. 

In de voorbereiding van de maaltijd 

Als men teveel klaarmaakt en er goede sier mee wil maken, ver boven zijn staat en vermogen.  

Ook als de gasten deze voorraad in onmatigheid verslinden: dan maken zij zich gelijk aan het graf 
en de hel en moeten het daarna tot hun schande weer uitbraken. Daarover spreekt Habakuk een 
wee uit (Habakuk 2:15). 

In het dagelijks feest houden 

Als men bijna altijd gast of gastheer wil zijn (Jesaja 22:13) en voor niets anders leeft en voor niets 
hogers zorg heeft te dragen (Jakobus 5:5). 
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Ten opzichte van de tijd die men besteedt aan de maaltijd 

- Als men van geen ophouden weet en tot diep in de nacht feest (Jesaja 5:11). Verkwisting 
van tijd wordt nooit beklaagd, maar is erger dan verkwisting van geld! 

- Als men op dagen van openbare godsdienst feesten houdt; God de Heere wil Zijn dag 
geheiligd hebben. 

- Als men feesten houdt als Gods oordelen om ons heen zijn (Prediker 3:4). 

Ten opzichte van de gasten die op het feest zijn 

Wij moeten met de goddelozen niet te veel omgang hebben (Psalm 1:1), en slechts door de nood 
gedwongen zijn te eten met een gezelschap van alle man (Spreuken 23:20). 

Ten opzichte van de weelderige manier van feesten 

- Hoewel het geoorloofd is tijdens maaltijden over wereldse dingen een gesprek te voeren en 
een woord tot matige vrolijkheid te spreken, mogen hemelse en geestelijke gesprekken niet 
van onze tafel gebannen worden. 

- Laat de maaltijden geheiligd worden door het Woord Gods en door het gebed (1 Timotheüs 4:5). 

- Laat maaltijden en bruiloften niet gepaard gaan met ijdelheid en ongebonden dartelheid  
(1 Korinthe 10:7). Blinde heidenen lieten wel te midden van hun grootste vreugde een glas 
in stukken breken om de broosheid van hun leven voor ogen te kunnen houden. 

- Betoon liefde jegens de armen door de berekening voor het feest zo te maken dat deze niet 
vergeten worden (Lukas 14:12 en 13). 

- Christelijke maaltijden moeten liefdesfeesten zijn om de onderlinge vriendschap met so-
berheid en matigheid te vermeerderen (Spreuken 15:17), en niet naar het voorbeeld en het 
doel van Ahasvéros (Esther 1:4). 

Dronkenschappen 

Er zijn verscheidene soorten. 

Geestelijke dronkenschap 

De geoorloofde geestelijke dronkenschap bestaat in een innerlijke vreugde die een gelovige ziel, 
vervuld met de Geest, ondervindt in de gemeenschap met God (Éfeze 5:18). 

Dronkenschap zonder wijn 

Hiervan sprak de profeet (Jesaja 51:21), als zeer diep uit de beker van de grimmigheid des Heeren 
gedronken was. 

Brooddronkenheid 

Dit betekent onbeschaamde lichtzinnigheid en ijdelheid van de kinderen der wereld. 

Tabaksdronkenschap 

Als men te zeer tot het roken genegen is (: verslaafd – BS), is dit onmatig misbruik te veroordelen. 

Dronkenschap door alcohol 

Dit misbruik of onmatig gebruik van bier, wijn of sterke drank maakt de mens dronken en deze 
excessen worden door de apostel verboden (1 Petrus 4:3).  

Geoorloofd gebruik 

Er is een geoorloofd gebruik van deze scheppingsgaven in matigheid met dankzegging  
(1 Timotheüs 5:23). De Zaligmaker gaf ook te kennen dat men op een bruiloft wel eerlijke vreugde 
mag bedrijven (Mattheüs 9:15) en verbood Hij niet het gebruik van wijn toen Hij het tekort aan de 
wijn door een wonder aangevuld heeft (Johannes 2:7). 

De ongeoorloofde dronkenschap kent trappen van onmatigheid. 

Beestachtige dronkenschap 

Deze berooft de mens van zijn verstand en verzwakt zijn ledematen, zodat zijn benen hem niet 
kunnen dragen. 

Zondige dronkenschap 

Dit is onmatig gebruik en te grote geneigdheid tot de wijn, hoewel de mens zijn verstand niet geheel 
verliest. 

Misbruik van wijn en overdadigheid openbaart zich op verschillende wijzen. 

p. 381 
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- In de samenstelling van de drank. 
Als drank gemengd wordt die wij niet kunnen verdragen, of om vleselijke lusten op te 
wekken. 

- In de hoeveelheid van de drank. 
Als ‘de maat zonder maat is’ (Augustinus). 

- In de manier van drinken. 
Werelds en goddeloos in plaats van de ogen op de Heere te slaan in het gebruik van zo’n 
edele scheppingsgave (Psalm 104:15). 

- In het doel van ons drinken. 
Als wij onze consciënties hiermee in slaap zouden kunnen wiegen (Jesaja 22:13), in plaats 
van tot Gods eer te drinken om – tot versterking – Hem des te bekwamer te dienen.   

Helaas heeft dit kwaad bij velen zozeer de overhand gekregen, dat het zeer sterk in hen heerst en 
zij zelfs anderen dwingen te drinken (: de heildronk), waarover de profeet een wee uitspreekt (Ha-
bakuk 2:15). 

Opwekking tot verbetering van deze ergernissen. 

Hoewel wij in het Woord des Heeren zo dikwijls vermaand worden om af te zien van deze gruwe-
lijke zonden (Lukas 21:34), zijn brasserijen en dronkenschappen hoog onder ons geklommen.  

Het waren reeds de zonden en gruwelen van de eerste wereld (Mattheüs 24:38), en steeds weer 
openbaarde zich deze zondige overdaad, waar inzonderheid Jesaja en Amos een wee over hebben 
uitgesproken, maar ook de apostelen Paulus, Jakobus, Petrus en Judas. 

De overdaad in onze maaltijden en bruiloften 

Men dient meer op voor de ogen dan voor de buik, en dikwijls zo kunstig bereid, dat we nauwelijks 
weten wat ons voorgezet wordt. Ook bezwaren overdadige maaltijden mensen en zijn hun tot last. 

Dit kwaad neemt onder ons nog alle dagen toe, omdat er wet noch straf tegen gulzigheid en over-
daad bestaat. Ook is het enkel gekkernij en onzinnige praat wat er wordt gehoord tijdens maaltijden 
en bruiloften: wij moeten ons schamen en verfoeien. 

De onmatigheid in drinken neemt eerder toe dan af 

Niet alleen onder jonge mensen, maar ook onder ouderen met grauwe haren is deze zonde al te 
veel in zwang, ja zelfs onder zusters der gemeente. 

Vele beestachtige dronkaards rusten niet voordat zij elkaar onder de tafel gedronken hebben en 
men schaamt zich heden ten dage niet om op een heldere middag dronken langs de straten te 
zwalken, wat in Paulus’ dagen anders was (1 Thessalonicenzen 5:7). 

De tabak misbruikt men vervolgens om de ene dronkenschap met de andere te verdrijven, wat 
buiten alle twijfel de duivel ons geleerd heeft! 

Redenen tot afschrikking van brasserijen 

Goddelijke waarschuwingen en bedreigingen 

Deze bewijzen hoezeer ons verdorven vlees daartoe geneigd is. Zullen wij de zonden van Sódom 
navolgen? 

Brasserij is een gruwelijke moederzonde 

- Het is verkwisting van Gods gaven als ontrouwe rentmeesters. 

- Het benadeelt de armen en maakt ons onbarmhartige broedermoordenaars. 

- Het kan onszelf de grootste schade toebrengen (Spreuken 23:21). 
De onverzadelijkheid nadert (leidt) tot buikpijn. (Sirach 37:31b). 

Gulzigaards maken menigmaal hun eigen graf met hun tanden. Maar wat het allerergste is: deze 
zonde vervuilt ook de ziel: de brasser verliest zijn verstand en zou met Ezau het recht van zijn 
eerstgeboorte om een schotel rode moes verkopen (Genesis 25:33). 

De zonde van brasserij sluit ons uit de hemel (Galaten 5:21 en 22). 

Redenen tot afschrikking van dronkenschap 

Ook hier maant de Heere ons van af (Lukas 21:34). 

Het licht van de natuur heeft zelfs vele heidenen zoals Seneca van de gruwelijkheid van deze over-
tredingen kunnen overtuigen. 

p. 392 
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Het is een zonde tegen God 

Dronkaards zijn afgodendienaars (Filippenzen 3:19). 

Het is een zonde tegen de naaste 

De dronkaard maakt zich ten enenmale onnuttig voor de dienst van overheid en kerk. 

Wat een nuchter mens in zijn hart opgesloten houdt, heeft een dronkaard op zijn tong. 

Het is een zonde tegen zichzelf 

De dronkaard maakt zich veracht en onteert zijn belijdenis. Ook gaat hij in zijn staat achteruit en 
verkwist alles wat hij heeft (Spreuken 23:21). 

- Het lichaam wordt door dronkenschap mismaakt en geschonden: het verandert sterkte in 
zwakheid, gezondheid in ziekte en het leven in de dood. 

- Het brengt nog grotere schade over de ziel: het verstand wordt verdwaasd, de wil verkeerd 
en de hartstochten verdorven. 

 Het zijn werken van de oude mens waarvan degenen die uit God geboren zijn, door 
de Geest gereinigd worden. 

 Zij blussen de gaven uit van de Geest; zoals rook bijen verdrijft, zo verjaagt over-
dadig drinken de geestelijke genaden. 

 Zij versterken onze vleselijke begeerlijkheden die ons overrompelen en waardoor wij 
openliggen voor alle verzoekingen van de satan, de wereld en ons eigen vlees. 

 Zij verharden ons tenslotte in deze zonde: Augustinus vergelijkt de dronkenschap 
bij de hel, waaruit geen uitgang en verlossing is! (Jesaja 56:12).  

Zouden we ons niet wachten voor deze zekere voorbode van onze eeuwige verdoemenis? 

Deze moederzonde is een dodelijk vergif en brengt vele andere gruwelen voort, zoals afgoderij, 
atheïsme (1 Korinthe 15:32), haat, doodslag, onkuisheid (Noach, Lot) en kwaadsprekerij. 

De dronkaards die in hun zonde sterven, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven (1 Korinthe 6:10).  

Dit moet ons toch van deze zonde afschrikken? Augustinus zegt: Als de dronkaard de wijn verslindt, 
dan wordt hij door de wijn verslonden. 

Verdedig u niet met de voorbeelden van de heiligen die ook wel in deze zonden gevallen zijn of 
met het feit dat deze zonde zo algemeen is geworden (Exodus 23:2). Laten we niet gering over deze 
zonde denken zoals helaas in de paapse kerk wel gebeurt, waar paus Johannes XIII een heildronk 
aan de duivel toebracht. 

 DE LICHTZINNIGE DANSPARTIJEN BIJ FEESTEN 
Danspartijen zijn onvruchtbare werken der duisternis: zij onteren de Christelijke belijdenis en kun-
nen daarmee niet samengaan. Gereformeerde Christenen moeten hier een afkeer en gruwen van 
hebben en zulke zondige ijdelheden niet proberen te verontschuldigen (Jesaja 5:20). 

Werken der duisternis en zondige ijdelheden. 

Niet alle danspartijen bij de heidense volkeren waren op zichzelf verfoeilijk. Degenen die in de 
krijgskunst onderwezen werden, oefenden in volle wapenrusting een soort dansen om op de meest 
geschikte manier de pijlen en slagen in de oorlog te ontwijken. 

De soorten van danspartijen die uitgevoerd werden uit dartelheid en vleselijk vermaak kunnen wij 
echter niet verdragen. 

De Heilige Schrift spreekt echter ook van danspartijen die niet alleen geoorloofd, maar ook te 
prijzen zijn geweest; denk aan Mirjam (Exodus 15:20), David (2 Samuël 6:14 en 15) en Jefta’s doch-
ter (Richteren 11:33 en 34). 

Ongeoorloofde danspartijen in de Heilige Schrift 

- Afgodische danspartijen van het volk Israël (Exodus 32:6) en van de Baäl priesters (1 Kro-
nieken 18:26). 

- Vleselijke danspartijen van de goddelozen (Job 21:11 en 12), van de Amelekieten (1 Samuël 
30:16) en van Heródias (Mattheüs 14:6). 

De wellustige, dartele en oneerbare danspartijen in onze dagen kunnen we daarbij zeer gepast ver-
gelijken. 
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Het is te beklagen dat niet alleen sommige paapse leraars en lutherse leraren deze danspartijen 
openlijk verdedigden, maar ook dat er onder de gereformeerde Christenen nu en dan nog zulke 
voorstanders van deze ijdelheden gevonden zijn. 

Zulke danspartijen zijn echter op zichzelf totaal onnodig en worden in het Woord des Heeren, 
alhoewel niet zo duidelijk en naar de letter, tenminste bij een goede gevolgtrekking veroordeeld en 
afgewezen. Vele Schriftplaatsen veroordelen gemengde danspartijen. 

Deugdelijke redenen dat wij deze danspartijen moeten verfoeien. 

De oorsprong van danspartijen 

Deze zijn niet door God ingesteld. Afgodische heidenen (: Grieken, barbaren en indianen) hebben 
bij het beoefenen van hun gruwelijke afgodendienst danspartijen ingevoerd om hun valse goden te 
vereren. 

De oude leraars, waaronder Chrysostomus, noemden de danspartijen een uitvinding en vermake-
lijkheden van de duivel, waarin hij de mensen lachend en springend naar de hel sleept. Wij mogen 
geen vermaak in de werken van de duivel hebben! 

De danspartijen op zichzelf bezien 

Deze oneerbare en lichtzinnige ijdelheid wordt gewoonlijk beoefend door dartele kinderen der 
wereld, afgodische mensen en genotzuchtige losbollen. Deze mensen zijn het meest bekwaam tot 
het dansen wanneer zij halfdronken of dwaas zijn. De omdraaiingen en capriolen van dansers en 
danseressen – met de onzedelijke bewegingen – lijken meer op die van een onzinnige dan van een 
wijs en verstandig mens. De schijnbewegingen van een onkuis, dartel en ongebonden gemoed, 
welke in de orde van de natuur schaamte met zich meebrengt, worden openlijk vertoond, terwijl 
men zich daarvan zorgvuldig moet onthouden (1 Thessalonicenzen 5:22). Zou iemand die met een 
dergelijke oefening bezig is, de dood en het laatste oordeel wel tegemoet durven zien? 

Ambrosius zegt: Een vrouw die eerbaar en kuis is, zal haar dochter in de godzaligheid oefenen en niet in het 
dansen, zoals de echtbreekster Heródias, die haar dochter had leren dansen. 

De schadelijke vruchten van danspartijen 

Indien alle lichamelijke oefening (…) tot weinig nut is (1 Timotheüs 4:8), dan kan ook deze oefening geen 
enkel voordeel aan het lichaam of de ziel geven. 

Schade aan het lichaam 

- Velen hebben zichzelf zoveel geweld aangedaan, dat het gehele lichaam ontregeld is: een 
verstuikte enkel, een gebroken been of erger. 

- Door jaloezie – wie ten dans gevraagd wordt (!) – zijn zware onenigheden en onheilen 
ontstaan. 

Schade aan de ziel 

- Vele godzaligen ergeren zich hieraan, inzonderheid als eerbare personen en lidmaten van 
de gemeente zich hiertoe laten verleiden (Lukas 17:1 en 2). 

- Het zijn strikken voor de mensen die het beoefenen en voor die het aanschouwen, daar het 
hart tot wellust en oneerbaarheid wordt ontstoken (Mattheüs 5:28). Heidense dichters 
noemden danspartijen ‘zwavelstokken tot onkuisheid’, blaasbalgen tot oneerbaarheid’ en 
‘instrumenten der dartelheid’. 

- De danspartijen verhinderen de beoefening van de ware godzaligheid omdat de ziel erdoor 
wordt verhard. De trippelende voeten van de lichtzinnige kinderen van deze wereld gaan 
liever in het huis van de vreugde dan in het klaaghuis (Prediker 7:2), in een schouwburg 
dan in een kerk. 

Gods oordelen en Zijn plagen over deze danspartijen 

- Onder de schrikkelijke toorn van God over het feest rondom het gegoten kalf vielen 3000 
man (Exodus 32:28). 

- Verschillende verschrikkelijke oordelen van God worden ons in de Schrift getekend, zoals 
over de Amelekieten die dansende waren en door David geslagen werden (1 Samuël 30:16-17). 
Het ergste is dat zij hun ellendige ziel verliezen zullen. Chrysostomus zegt: Heden ten dage 
geven de mensen de helft van hun koninkrijk niet weg, evenmin het hoofd van een mens, maar hun ziel.  
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Dit scherpe oordeel bevestigt overeenstemmende opvattingen 

- Geschriften en preken van de oude Chrysostomus, Basilius, Ambrosius en Augustinus zou 
men in deze tijd niet kunnen verdragen, daar zij zich niet hebben ontzien om uit te spreken 
dat het enkel gekoppel van de duivel is, waarin hij de voordanser is. Gregorius Nazianzenus, 
die door zijn vriend genodigd was op de bruiloft van zijn dochter, weigerde te komen, 
omdat hij oordeelde dat het onbetamelijk was dat hij als bisschop tussen de dansers zou 
komen te zitten. Ook anderen van onze tijd (: Erasmus, Bullinger, Calvijn) hebben allen als 
uit één mond deze danspartijen veroordeeld. 

- Gehele concilies – tot negentien toe -  hebben de danspartijen onder censuur van de kerk 
verboden. 

- Zowel de Nationale en Provinciale synoden als de Franse en Poolse kerken hebben de 
danspartijen ronduit veroordeeld. 

- Vele koningen, vorsten en prinsen zijn vijanden van het dansen geweest; Frederik III zou 
liever met koorts ziek te bed liggen dan dat hij zich in het dansen zou oefenen. 

- Hoewel de consciënties van vele paapse leraren hierin zo ruim geweest zijn als de mouw 
van een monnik, waren er ook die instemden met het oordeel van de oudvaders dat de dans 
een cirkel was, waarvan het middelpunt de duivel was. 

- Heidense wijzen en dichters (: Cicero, Seneca, Ovidius, Horatius e.a.) hebben, hoewel an-
ders lichtzinnig, danspartijen als verfoeilijk gebrandmerkt. 

Tegenwerpingen, die deze ijdelheden verdedigen, weggenomen. 

Helaas zijn er nu openbare dansscholen: ware huizen van ontucht! Laten wij daar onze kinderen 
onderwijzen in de schadelijke werken der duisternis en des duivels? Er kan ook nauwelijks een 
gezelschap van jonge mensen bij elkaar zijn, of men gaat meteen aan het dansen. 

Misbruik van de Heilige Schrift 

Mensen die om hun vuiligheden en zondige ijdelheden te verdedigen de Heilige Schrift misbruiken 
– door bijvoorbeeld te verwijzen naar Mirjam, Dina en de dochter van Jefta – moeten zich scha-
men. De Heilige Geest spreekt hiervan om de vreugde in de genieting van Gods zegeningen aan te 
duiden en niet om het dansen aan te prijzen. 

Middelmatige dingen 

Als men zegt dat het op zichzelf middelmatig is en alleen de misbruiken weggenomen moeten 
worden, welke maatstaf zou dan gehanteerd moeten worden, wil het tot eer van God zijn? 

Nuttig in de opvoeding 

Als men zegt dat het een nuttig middel is om uitwendige beleefdheid en gemanierdheid van het 
lichaam te leren, is het toch wel verwonderlijk dat zo vele rechtzinnigen zulke vijanden van dans-
scholen waren. Er zijn wel andere middelen om zijn kinderen in alle goede zeden en manieren op 
te voeden. 

Vrolijkheid hoort bij een bruiloft 

Zij zeggen dat vrolijkheid – de danspartijen – niet op een maaltijd of bruiloft uitgesloten mag wor-
den. Maar onze blijdschap moet bezadigd zijn en niet onzedelijk. 

Anders wordt andere onzedelijkheid bedreven 

Als men zegt dat er dan andere onzedelijkheid bedreven zal worden als men niet danst, wordt de 
ene zonde met de andere goed gemaakt. Onze maaltijden en bruiloften behoren Christelijke sa-
menkomsten en geen Bacchusfeesten te zijn. 

Danspartijen zijn nu zeer algemeen 

Het is nu zo algemeen – zegt men – dat men een lastpost is door niet mee te doen, maar de ge-
woonte mag ons niet tot een wet zijn. Hoe algemener de zonde is, hoe hatelijker ze is in de ogen 
Gods, wat we zien in de zonde van de eerste wereld (Genesis 6:12) en van Sódom (Genesis 19:4). 

Tevergeefs wordt hiertegen gepredikt en Gods dienaars worden door velen hierom uitgelachen of 
men zegt: de predikant heeft niet gestudeerd. Maar opzieners van de kerk mogen niet ophouden, 
tijdig en ontijdig, op de verbetering van deze zondige ijdelheden aan te dringen. 
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 VERSIEREN EN OPPRONKEN VAN ONZE LICHAMEN EN HUIZEN 
De leraren van de gemeente moeten inzonderheid aandringen op de verbetering van de onver-
draaglijke dartelheid die er bespeurd wordt in de kleding en de versiering van onze huizen. 

Naast Gods Woord waarin we onderwijzingen vinden over de onnutte praktijk van pracht en praal, 
hebben ook vele van de oude leraren – Tertullianus, Cyprianus, Hieronymus, Augustinus, Chry-
sostomus, e.a. – gehele traktaten over deze stof geschreven die we hier in het kort trachten samen 
te vatten. 

Het misbruik van de ongeoorloofde pracht en praal aangewezen. 

De uitwendige versiering van het lichaam 

Geoorloofd en noodzakelijk gebruik van de kleding 

- Warme kleren zijn voor de gezondheid. 

- Zuivere en nette kleren zijn voor gepast fatsoen en burgerlijke eerbaarheid. 

- Duurzame kleding strekt tot zuinigheid en noodzakelijke spaarzaamheid. 

- Kostbare kleding dient om een zeker uitwendig aanzien te tonen. 

Door de droevige verandering die de zonde in de wereld heeft gebracht (Genesis 3:7), kunnen we 
het gebruik van de kleding niet missen. De natuur – koude en hitte – èn de eerbaarheid eisen dat 
wij onze schandelijke naaktheid bedekken. 

Naaktheid wordt gerekend tot tegenspoeden of straffen van God; kleding daarentegen is gesteld 
tot zegen. 

Niet alle uiterlijke versiering van de kleding kan als kwaad der zonde worden veroordeeld: afhan-
kelijk van staat, toestand, beroep, omstandigheid, tijd en plaats mag een groot onderscheid gemaakt 
worden (Psalm 45:14 en 15, Spreuken 31:21 tot 23). 

Geoorloofde versiering van het lichaam 

Het vlechten van het haar door de vrouw, wat Paulus – en ook Petrus – noemt (1 Timotheüs 2:9 
en 10), moeten we niet opvatten zoals de ketter Pelagius deed: dat het geheel ongeoorloofd zou 
zijn. Het haar heeft zijn natuurlijk en noodzakelijk gebruik (1 Korinthe 11:15). 

Ook het aandoen van goud of parels kan op zichzelf niet als zonde afgekeurd worden, als de Chris-
telijke zedigheid en eerbaarheid daardoor maar niet gekwetst wordt. Wij lezen in Gods Woord 
meerdere malen van personen die God vreesden en uiterlijke versierselen van het lichaam niet 
afwezen: Rebekka, Jozef, Ruth, Esther, Mordechai en Daniël. Ook zijn hiermee veel heerlijke ge-
naden - onder gelijkenissen - aan Gods kinderen beloofd, o.a. in het Hooglied. 

Versiering van het huis op een gepaste wijze 

Het is geoorloofd een goed en gemakkelijk huis te bouwen om naar tevredenheid te wonen, als de 
matigheid maar in het oog wordt gehouden. De Christelijke religie eist niet van ons dat wij met de 
filosoof Diogenes in een rond vat zouden kruipen en met de beker van een holle hand ons water 
scheppen om te drinken. Ook het gebruik van schilderijen en muziekinstrumenten is geoorloofd, 
als het maar niet misbruikt wordt.  

We moeten ons wachten voor geveinsdheid om des Heeren wet trachten te gehoorzamen zoals 
monniken in hun kleding of quakers door hun ascetisch leven, waarvoor de Zaligmaker gewaar-
schuwd heeft (Mattheüs 7:15 en 16). Een van de oude leraren heeft zeer terecht gezegd dat er zowel 
een ijdele roem kan zijn in eenvoudige als in koninklijke kleren. 

Oprechte godzaligheid blijkt niet uit een effen kledingstuk en een opvallend kledingstuk kenmerkt 
absoluut niet alleen een kind van de wereld. Wel moet hierin bijzondere regelmaat gevolgd worden. 

Misbruik in de versiering in het stuk van de kleding 

Kleden boven onze staat 

Deze ijdelheid bespot Erasmus met de naam van ementita nobilitas ‘versierde adel’. Een ieder behoort 
in het stuk van zijn kleding te blijven binnen de grenzen van zijn beroep. 

Te grote pracht vertonen 

Hij die zich op het geruis van zijn kleren wil verheffen en wil menen dat hij wat is omdat hij sierlijke 
kleren draagt, is een ware dwaas en bedriegt zichzelf.  

Deel 5 
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We lezen over μετὰ πολλῆς φαντασίας /meta pollēs phantasias/ ‘met grote pracht’ bij Agrippa 

en Berníce (Handelingen 25:23), waarom het vaak als een vuile vlek in grote prinsen en koningen 
is aangemerkt; maar ook in burgers als zij gekleed gaan alsof zij koningen en koninginnen waren! 

Pronkzucht door overdadige veelheid van kleding 

We mogen ons van zoveel kleren voorzien als wij nodig hebben naar onze omstandigheid.  

Maar als men kleren op willen hopen die men niet nodig heeft, zodat zij dikwijls in een jaar of twee 
geen zon en  geen maan zien: dat is een overdadige verkwisting, een ondeugd die de apostel bestraft 
(Jakobus 5:2). Als onze vele kleren verschimmelen en wij ondertussen de arme en naakte broeder 
ongekleed laten gaan, is dat een bewijs dat we veel te werelds zijn. 

Pronkzucht door (te) veel kostelijke tijd aan kleding te besteden 

Het was de zonde van de rijke mens dat hij allen dag (…) prachtig leefde (Lukas 16:19). 

Hangen aan nieuwe mode en vreemde kleding 

Zich belachelijk maken voor de wereld door al te zeer aan de oude vormen te blijven hangen, is 
niet te prijzen. Maar het is in strijd met de standvastigheid en deftigheid van een Christen om al te 
gemakkelijk te veranderen, daar dit veelal in strijd is met de zedigheid; inzonderheid wanneer de 
vrouwen de leden die de natuur en de eerbaarheid bedekt willen hebben, ontbloten. 

Misbruik in de uitwendige versiering door de vrouwen 

Paulus en Petrus hebben algemene regels voorgeschreven over het vlechten van het haar en het 
omhangen van goud en parels door vrouwen. Zij geven duidelijk te verstaan dat het oppronken 
van hun lichamen niet hun voornaamste versiering moet zijn – zij willen die niet ontnemen – maar 
om de ziel met Christelijke deugden te versieren.  

Voor mannen wordt méér deftigheid en standvastigheid geëist en is dit nog veel minder gepast. 

 

Zaken die op geen enkele wijze goed gepraat mogen worden, zijn: 

Versiering welke niet aan Gods Woord getoetst wordt: haar kleuren, gezicht blanketten 

Ons lichaam – een tempel van de Heilige Geest – mag niet verontreinigd worden met een in de 
Schrift als verfoeilijk gebrandmerkte versiering.  

Als men zonder noodzaak uit hoogmoed het haar verandert van kleur, de ogen schildert en het 
gezicht blanket, zijn dit gruwelijke daden die door vele oude leraren – Cyprianus, Tertullianus, 
Chrysostomus, Ambrosius en Augustinus – scherp veroordeeld zijn. 

Beplakken van het gezicht en krullen van het haar 

Als men de uitwendige schoonheid beter wil doen uitkomen en te veel bezig is om het haar te 
krullen, denkt men weinig aan de dood! 

Het Hebreeuwse woord ַמְחְלפֹות /maḥɘlɘpôṯ/ ‘haarlokken’ komt van ָחַלף /ḥālap/ ‘veranderen’ 

(Job 14:14); het grijs worden is praeludium mortis ‘het voorspel van de dood’.  

Wij mogen geen versiersel aandoen dat met de eerbare zedigheid en schaamte in strijd is, nog min-
der om daardoor de ogen van dartele (jonge) mannen naar ons toe te trekken en tot onkuisheid te 
verlokken. 

Algehele overgave om het lichaam op te pronken 

Als wij teveel tijd doorbrengen met deze ijdelheden, is dit een onverdraaglijke aanmatiging. 

Verkwistende verwaandheid in het versieren 

Als wij zozeer gehecht zijn aan kant en juwelen – zelfs boven ons vermogen – verderven wij door 
deze ijdele pronk ons huis. 

Misbruik in de versiering t.o.v. de huizen die wij bewonen 

Als wij daarin onze hoogmoed en ijdelheid des harten openbaren, door vele duizenden te verkwis-
ten en onze huizen met allerlei onnodige huisraad dubbel en viervoudig op te vullen, stellen we ons 
gelijk aan de weelderige stad Tyrus (Ezechiël 27). 

Deze pronkzucht heeft God de Heere schrikkelijk gestraft aan Nebukadnezar (Daniël 4:30 en 31). 

Als wij het bouwen van onze huizen timmeren met onrechtvaardig of gestolen goed, stinkt onze 
praal (Jeremia 22:13 en 14). 
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Bijzondere redenen om ons van dit groot kwaad af te trekken. 

Wij vrezen dat God de hoogmoed, de dartelheid en wellustige lichtzinnigheid van onze eeuw, de 
onverdraaglijke hoogmoed in onze kleding en de pronkerij in onze woningen met Zijn schrikkelijke 
oordelen zal bezoeken (Amos 6). Men volgt Italiaanse, Spaanse, Portugese, Franse en Engelse ma-
nieren en vormen van kleding en schaamt zich niet voor iets dat duidelijk met de eerbaarheid strijdt: 
naakte halzen, ontblootte armen tot de schouders, opengelegde borsten, ja hoerachtig opgepronkt 
tot aanmerkelijke ontstichting van de vromen. 

Wij zullen enkele beweegredenen aanbevelen om alle Christelijke huisvaders en huismoeders hier-
van af te trekken. 

De aard van pronkzucht opengelegd 

Pronkzucht rijst op uit de zonde 

God haat alle hoogmoed en onkuisheid die in ons zondig hart woont. 

Pronkzucht is zonde 

Deze zonde strijdt niet alleen met Christelijke deugden: het is zonde. 

Zonde tegen God de Heere 

Door schandelijk misbruiken van Gods scheppingsgaven en zegeningen. 

Zonde tegen onszelf 

Omdat wij daardoor niet veel denken aan de ziel maar heimelijke gebreken in onze ziel voeden, 
wat jaloezie en haat van anderen opwekt. Wij moeten in onze kleding zijn zoals het de heiligen 
betaamt (Titus 2:3). 

Zonde tegen onze naaste 

Omdat wij hen ergernis geven: de vromen, de zwakken maar ook de (wereldse) tegenpartijders. 

Pronkzucht is een vruchtbare baarmoeder van verschillende zonden 

- Ontsteekt vleselijke lusten en onkuisheden. 

- Is oorzaak van veel hoogmoed. 

- Baart onnutte tijdsverkwisting. 

- Maakt vrouwen ongeschikt voor de huishouding (Spreuken 31). 

- Maakt gierigaards en onbarmhartigen jegens ellendigen. 

- Doet verkeerde praktijken uitvinden om goed te vermeerderen. 

- Is oorzaak van het verval van vele Christelijke deugden. 

- Is een dief van de beurs en doet tijdelijke middelen verkwisten  

Pronkzucht heeft geen enkel profijt 

Kostbare kleding bezorgt geen tevredenheid van het gemoed of verbetering van het lichaam 

Het is slechts onnutte ballast, vergankelijk en geleend! In de onredelijke schepselen zult u dikwijls 
grotere schoonheid vinden (Mattheüs 6:28 en 29). 

Sierlijkheid die men aan heeft, wordt men niet deelachtig 

De voortreffelijkheid blijft bij de kleding en niet bij de eigenaar die het aflegt. Een mismaakt en 
ondeugend mens blijft dezelfde, al is het dat hij uiterlijk nog zo zeer versierd is. 

Het juiste gebruik van onze kleding 

Kleding is de schandvlek van onze ongehoorzaamheid en gegeven om onze naaktheid te bedekken 
en tegen allerlei schadelijkheden – koude en hitte – te beschermen. Laten wij nooit in hetgeen zijn 
oorsprong in de zonde heeft, onze verwaandheid of uiterlijke pronkzucht laten zien. 

Ons lichaam is slechts een ellendig vat door de zonde 

Al onze versiering is slechts als de mantel die een melaats mens om zich heeft, opdat hij zijn wal-
gelijke zweren des te beter kan bedekken. 

Onze eerste ouders kregen slechts eenvoudige kleding van God 

Dit toonde hun hoe diep ze gevallen waren (Genesis 3:21). Jakob verzocht niet meer van de Heere 
dan brood om te eten en klederen om aan te trekken (Genesis 28:20).  

Profeten, apostelen en onze Zaligmaker wezen ons de weg in eenvoud en matigheid. 
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Onze Zaligmaker wandelde in nederigheid op deze wereld 

Bedenk naar behoren hoe Hij voor ons geleden en naakt tussen 2 moordenaars aan het kruis ge-
hangen heeft. Dit zou ons schaamrood moeten doen staan als wij overdaad en weelderigheid laten 
zien. 

Ons einde en de 4 uitersten moeten pronkzucht doen neerzinken 

Uiterlijke versiering verdwijnt bij onze begrafenis, opstanding, dag des oordeels en het eeuwige leven. Ware 
burgers van de hemel verwachten een betere versiering (Markus 9:3) en hebben niet veel op met 
kostbare kleding. 

Deze tijd met Gods oordelen geeft geen reden tot pronkzucht 

Als wij dit kwaad in ons huis niet beteren, bewijst dit onze zorgeloosheid en is het een voorbode 
van ons verderf. Laten wij de voorbeelden van de godzaligen en niet de algemene gewoonte en de 
loop van de wereld navolgen. Laten we klederen aantrekken die de schandelijke naaktheid van onze 
ziel bedekken (Openbaring 3:18) en die strekken tot een volle wapenrusting Gods (Éfeze 6:10 en 11). 

 SCHOUWBURGEN EN TONEELSPELEN ZIJN SCHOLEN VAN ZONDIGE IJDELHEID 
Toneelspelen zijn een algemene afgod en overheersend kwaad waar mensen zeer moeilijk van af te 
brengen zijn en de veroordeling ervan niet in het minst kunnen verdragen. Pleitredenen van ver-
dedigers van deze zondige schouwtonelen – Joost van den Vondel! – braken bittere gal uit tegen 
de kerk en haar leraren, maar werden door ons (: Wittewrongel – BS) veracht. 

Welke schouwtonelen en toneelspelen bedoeld worden. 

Heidense toneelspelen 

Deze vertoonden deugden en gebreken en (verzonnen) wonderen van hun afgoden. 

Spelen van papisten 

Deze brengen verzonnen geschiedenissen of legenden vol leugens en bijgeloof: dodelijk vergif voor 
de ziel. 

Alle hedendaagse toneelspelen 

Er zijn vele verdedigers van deze zondige ijdelheden gevonden, maar alle aangevoerde redenen zijn 
door voorname leraren weerlegd. 

Redenen waarom deze veroordeeld worden. 

Wij hopen dat zij die in waarheid God vrezen, zullen onderschrijven dat toneeluitvoeringen, ko-
medies en tragedies zondige en schadelijke vermakelijkheden zijn, waaraan de ware Christenen geen 
gemeenschap mogen hebben. 

De oorsprong deugt niet 

Ze zijn voortgekomen uit de blindheid en ongebondenheid van de vuilste heidenen met de duivel 
als hun meester. Om de afgoden gunstig te stemmen zijn deze spelen ingesteld, zoals Augustinus 
ons te kennen geeft in zijn boek De Stad Gods. Wij mogen de afgodische heidenen geenszins in hun 
verdorven zeden navolgen of ons met hun zondige gewoonten verontreinigen (Jeremia 10:1 en 2). 
Deze vleselijke en lichtzinnige spelen zijn niet anders dan ontuchtigheden. 

De spelers maken zich eerloos 

Of het nu om geld, voor niets of met andere bedoelingen gedaan wordt: kamerspelers of toneel-
spelers doen zichzelf schande aan. Verschillende Romeinse filosofen en dichters spraken hun af-
keer over hen uit. Zullen wij, gereformeerde Christenen, de schouwburgen en degenen die daar 
spelen dan in achting laten zijn? 
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De gruwelijke stof die er verhandeld wordt 

Doorgaans zijn het verzonnen fabels, lasteringen van God, beschimpingen van personen en be-
spottingen van godsvrucht waarin onkuisheid en andere gruwelen van wreedheid en moorddadig-
heden vertoond worden. 

De auteurs van hedendaagse blij- en treurspelen beogen gewoonlijk niets anders dan vrome regen-
ten van de staat en ijverige predikanten in de kerk en hun persoon of ambt ergens in op de hak te 
nemen. De gewone stof is bovendien dikwijls volkomen ergerlijk, onkuis, vals en afgodisch. 

Oprechte Christenen behoren hier niet naar te luisteren (Jesaja 33:15). 

Mensen uitnodigen om Schriftuurlijke lessen aan te horen in de schouwburg, is Gods Woord krach-
teloos maken en Gods Naam en Zijn woorden schandelijk misbruiken (1 Korinthe 1:21). Zal een 
lichtzinnig mens de Persoon van God, Zijn engelen en heiligen op het toneel durven uitbeelden, 
de hemel en de hel daar vertonen? 

Men mag het Woord des Heeren niet met dartelheden vermengen (Galaten 6:7). Het trekt mensen 
juist af van de ware godsdienst! 

De uitvoeringsvorm van deze toneelspelen 

Vertoonde ondeugden worden metterdaad uitgevoerd 

Het noemen van deze zonden is te verfoeien (Éfeze 5:3), het vertonen is nog gruwelijker.  

De schouwburgen zijn in het openlijk vertonen van vleselijke ijdelheden veel erger en slechter dan 
openbare bordelen waar allerlei schandelijkheid in het heimelijke uitgesproken en gedaan wordt. 

Bijgevoegde andere zondige dingen 

- Dure, vrouwelijke hoerenkleding werd door oude leraren der kerk de dracht van de duivel 
genoemd. 

- Wellustige, ongepaste danspartijen kunnen slechts uit de hel voortgekomen zijn. 

- Vuile, onkuise liederen vergiftigen de harten en zielen van de mensen. Is het te verantwoor-
den dat wij Christenen ons vermaak daarin zullen zoeken? 

- Oneerbaarheid wordt onbeschaamd vertoond als vrouwen in mannenkleding en mannen 
in vrouwenkleren op het toneel gebracht worden (Deuteronomium 22:5). Dit verbod be-
hoort tot de morele wet, anders dan kleding van tweeërlei stof aan te doen of de akker met 
tweeërlei zaad te bezaaien wat tot de ceremoniële wet behoorde. Al zouden we de noodza-
kelijkheid van deze wet niet kunnen bedenken: God heeft er zijn bijzondere reden voor 
gehad. Het is ook gebleken dat mannen als Sporus en Heliogabalus hierdoor tot beestach-
tige onreinheden (: relaties met mannen – BS) verleid zijn. In de hoogste noodzakelijkheid 
– om zijn leven of zijn vaderland te behouden – zou het mogelijk geoorloofd zijn, maar dit 
betekent niet dat het tot uiterlijk vermaak geoorloofd is. 

- Veel lichtvaardige eden en vervloekingen in deze spelen schenden de grote en vreselijke 
Naam Gods. Zullen Christenen in die zonden hun vermaak scheppen? 

- Tot besluit van de toneelspelen laat men soms de duivel tevoorschijn komen om met schan-
delijke dwaasheden de vleselijke mensen te vermaken. Onze God is uitnemend lankmoedig 
om zulke huizen van de zonde nog niet te laten verzinken. 

De geplukte vruchten van deze verdorven boom 

Verkwisting van tijd 

Wereldse mensen valt de toneelvoorstellingen, die Chrysostomus duivelsfeesten noemt, altijd veel te 
kort en dat met zo’n grote schade voor de ziel! 

Eerbaar vermaak – met mate – willen wij de mensen niet ontnemen: lichaam en gemoed moet soms 
ook zijn verkwikking hebben. Het is echter schandelijk zo veel tijd in zulke vermakelijkheden door 
te brengen. 

Onnodige geldverkwisting 

Dit geld kan men beter gebruiken voor nuttige dingen als bouwen van kerken en onderhoud van 
eigen gezinnen en armen.  

De Grieken in Athene hadden zoveel geld verkwist aan deze ijdelheden, dat zij geen geld hadden 
voor de uitrusting van hun oorlogsschepen om het land te beschermen. 
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Oorzaak van verderving van zeden 

Zo de boom, zo de vrucht! Wanneer de mens al deze nieuwe vertoningen van de zonde aanschouwt 
en zich daarmee vermaakt – schaamteloos zien en horen – wordt zijn hart tot onkuise lusten en 
daden verleid (Spreuken 6:27 en 28). 

De eerbaarheid en schaamte worden daar het eerst schade aangedaan en zeer gemakkelijk verloren. 
Het gemoed van de mensen wordt volkomen verdorven waardoor zij de Goddelijke verborgenhe-
den beschouwen als een spel, dus net zoals zij de toneelspelen zien. 

De politieke schrijver Bodinus noemt in zijn boek De Republica de theatra ‘schouwburgen’, uitdruk-
kelijk turpitudines vitiorumque omnium sentinam et scholam ‘een pomp en school van vuiligheid en alle 
kwaad’. Zullen Christenen in zulke dingen nog langer vermaak hebben? 

De duivel vindt zijn advocaten. 

Er is niets zó verkeerd op zichzelf, of het heeft zijn verdediging (Jesaja 5:20). 

Een zeer hoogdravende verdediger (Joost van de Vondel – BS) ontziet zich niet de leraren van de 
kerken, die met name tegen het aanstotelijke treurspel van Lucifer – gesitueerd in de hemel, met zijn 
vele onheilige, onkuise en bijgelovige dingen – met de hoogste reden geijverd hebben, voor een 
troep onwetenden, dwarsliggers en dolle mensen uit te schelden. 

Gods Woord, dat alleen met vreze en beven gelezen, gehoord en behandeld moet worden, wordt 
met het zetten van de toneeltoon op Bijbelstof, de hoogste minachting aangedaan. 

Omdat Tertullus (Vondel – BS) het woord spel lelijk vindt, probeert hij het met het Griekse woord 

τραγωδία /tragōdia/  ‘treurspel of bokkenzang’ enigszins te verbeteren. Echter, anderen zijn van 

mening geweest dat dit spel om geen andere reden van een bok zijn naam heeft, als wel omdat die 
fabel of dat gezang gespeeld werd ter ere van de god wiens offerande een bok was.  

Men wil zo spelen met Gods Woord en dit tot hun vleselijk doel zeer schandelijk verdraaien en 
vermengen met toneelvreugde en zotte kluchten. 

Tertullus is zo onbeschaamd dat hij o.a. zijn Lucifer boven de predicaties in onze kerken verheft: 
zijn speelrollen zouden beter met pit van wijsheid gestoffeerd zijn dan de gewone lessen van de 
preekstoelen, wat – naar hij meent – een verzameling losse redeneringen zijn. Bij de toneelkunst 
moet de ontluikende jeugd in de leer gaan om in talen, welsprekendheid, wijsheid, tucht, goede 
zeden en manieren geoefend te worden. 

Waartoe kan het hart dat dronken is van eigen wijsheid niet vervallen! 

Wij zijn met het scherp veroordelen van de hedendaagse schouwburgen en toneelspelen geen vij-
anden van de dichtkunst en poëzie, net zo min als Paulus, die een vers van Menander aanhaalt       
(1 Korinthe 15:33), maar het niet dienstig vond toneel te spelen. 

Het is wat anders om een stichtelijk blij- of treurspel te dichten en dat te lezen, dan dat op een 
heidense wijze, met zoveel gedoe, tot vleselijk vermaak om geld te spelen. Van schrijven tot spelen 
besluiten, dat gevolg deugt niet. 

Tertullus beweert dat het vervaardigen van een kostbare en kunstige toneelhemel voor het wees- 
en oude mannenhuis ook een goed werk is en tot Christus’ dienst wordt gedaan, net zoals het ook 
zijn ergerlijke spelen groot moest maken welke men tot profijt van de genoemde godshuizen speelt. 
Het inkomen dat die huizen daarvan trekken, mag echter niet als geheiligd geld en een echte aal-
moes beschouwd worden (Deuteronomium 23:18). 

Tot besluit de woorden van Hippolytus, een oude martelaar, die rond het jaar 220 heeft geleefd:  
Christus zal ten jongste dage ook tegen de liefhebbers van de toneelspelen zeggen Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt (Mattheüs 7:23). 
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