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Geliefde broeders en zusters, ik wil deze prediking beginnen met te verwijzen naar het
schriftdeel Luk. 14:15-24. Jezus vertelt er een profetische gelijkenis: Iemand, waarschijnlijk
erg rijk, wellicht een koning, wilde een groot avondmaal bereiden en nodigde veel mensen
uit. Maar al die genodigden wilden niet komen en bedachten allerlei excuses. Over de reactie
van deze rijke man lezen we nu in Luk. 14:21-23 – “En dezelve dienstknecht wedergekomen
zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide
tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen,
en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heere, het is
geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht:
Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;”
Ook in onze dagen mogen we deze profetie tot vervulling zien komen. Er is een grote groep
zogenaamd ‘rechtvaardige’ naamchristenen die jaar in en jaar uit ter kerke gaan, doch niets
bemerken van wat er op het geestelijke slagveld aan de hand is. Want in christelijke
gemeenten waar de Here Jezus Christus en Zijn boodschap van liefde en genade centraal
staan, zie je gebeuren dat mensen tot bekering komen. Verslaafden, gebondenen, zondaren,
ontheemden, arme mensen en andere verschoppelingen van de maatschappij nemen Jezus
aan. Want zij hunkeren naar liefde en genade. En zij komen overal vandaan. Zij komen uit
diepe, duistere ravijnen van ellende. Zowel letterlijk als figuurlijk! En zij grijpen de redding die
Jezus biedt met beide handen aan.
Maar ook onder christenen, die Jezus reeds lang hebben aangenomen, zijn er velen die
eveneens nog arm, kreupel, blind of verminkt zijn. Die zich nog steeds in duistere ravijnen
bevinden of zich nog steeds verstoppen in het struikgewas langs de weg, die leidt tot God.
In geestelijk opzicht zijn ze nog dolend. De koning zei: “Dwing ze om in te komen!” Voor hen
is deze bijbelverkondiging in het bijzonder bestemd.
Een van de oorzaken waarom christenen zich arm, ellendig, afgewezen of kreupel voelen, is
onreinheid. Op sexueel gebied! Zij hebben hierdoor geen innerlijke rust en vinden zichzelf
totaal tekort schieten. En het lukt hen maar niet om vrij te worden.
Ik las eens, dat uit wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat, naar ik meen, zelfs ruim
de helft van de christelijke mannen in meer of mindere mate gevoelig is voor sexuele onreinheid of eraan is gebonden. Varierend van zwakte ingeval van geestelijke vermoeidheid tot
nieuwsgierigheid en uiteindelijk verslaving uit pure lust.
Broeders, weest alert, indien onreinheid uw zwakke plek is, zal satan van tijd tot tijd proberen
u te verzoeken. Dat is mijn eigen ervaring. Satan kent mijn zwakke plekken!
Ook nieuwsgierigheid naar onreinheid is niet onschuldig, want het kan snel tot gebondenheid
leiden. Zelfs nieuwsgierigheid (uitproberen!) of men (nog wel) aantrekkelijk is voor het
andere geslacht, kan erg gevaarlijk zijn.
Het percentage m.b.t. de christelijke mannen uit het onderzoek weet ik niet meer, maar het
was shockerend hoog. En ook het percentage m.b.t. de vrouwen was alarmerend.
Maar God is goed. Hij wil u en mij vrijmaken. Ook vandaag nog. Zijn liefde en genade is
immers meer dan genoeg om ons te vergeven, te reinigen en te verlossen.
Maar eerst wil ik met u afstemmen, wáár we het precies over hebben. 1 Thess. 4:3-5,7-8 –
“3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4 Dat een
iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; 5 Niet in kwade beweging der
begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen. ……………………. 7 Want God
heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. 8 Zo dan die dit verwerpt, die
verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.”
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Vers 3:
Het is Gods wil dat wij ons onthouden van hoererij. Het woord “hoererij” komt van het
Griekse “por’neia” , dat een verzamelnaam is voor alle vormen van onreinheid of ontucht.
Het omvat alle vormen van seks die God niet heeft bedoeld. Zowel sex in overspelige
relaties als in voorechtelijke en homosexuele relaties. Met inbegrip van incest, pornografie,
prostitutie en ontucht met dieren. Onder de Wet in het Oude Testament stond hierop de
doodstraf (Deut. 22-23; Lev. 20). Ik benadruk dat ook voorechtelijke sexuele relaties,
waaronder dus ook het tegenwoordig zo ‘moderne’ en fanatiek door satan gestimuleerde
samenwonen (1 Tim. 4:3a), met de dood werden bestraft (Deut. 22:20-21).
God zegt: “onthoudt je hiervan”. Het Griekse grondwoord is “ap’echomai”, dat “zich ver
houden van, terugdeinzen voor, zichzelf terugtrekken van, onthouden van” betekent.
Als God zegt: “Deins terug voor al dié vormen van sex en dié sexuele relaties, die Ik niet heb
bedoeld”, dan betekent dit ook dat er geen ruimte meer is voor onze eigen wil of het
bevredigen van onze nieuwsgierigheid. God zegt simpelweg: “Kap af, want dat is Mijn wil!”
Vers 4:
God zegt: “Weet je vat in heiligmaking en eer te bezitten”. Het woordje “vat” komt van het
Griekse “skeu’os”, dat allereerst natuurlijk “een gebruiksvoorwerp was om iets in te bewaren
of op te bergen”. Maar het was ook een veel gebruikte “metafoor voor lichaam”, omdat de
Grieken meenden dat de zielen tijdelijk in lichamen woonden. Lees 2 Tim. 2:20-21.
Het vat, dat Gods Woord hier bedoelt, is dus allereerst je eigen lichaam. Bezit je eigen
lichaam in heiligmaking en eer is de oproep! Maar dat vat is óók je vrouw! 1 Petr. 3:7 – “Gij
mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer
gevende, als die ook medeërfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw
gebeden niet verhinderd worden.”
Vers 4 roept op om dit vat te “bezitten”, d.w.z. in het Grieks “‘ktaomai”. Dit betekent “voor
zichzelf verkrijgen als een kostbaar bezit, zichzelf eigen maken, één maken”. De uitdrukking
“je vat bezitten” was ook Grieks idioom. Metaforisch betekende het: “een vrouw trouwen”.
“Weet je vat in heiligmaking en eer te bezitten”, betekent samengevat dus:
1. bezit je eigen lichaam rein!
2. trouw met een vrouw in reinheid!
3. woon in reinheid samen met je vrouw!
Vers 5 en 7:
Als er iets is waar satan en de wereld een hekel aan hebben, dan is reinheid het wel. Verzen
5 en 7 leggen er nadruk op: “Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de
heidenen, die God niet kennen………… Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid,
maar tot heiligmaking.” De ongelovige mensen geven volop toe aan hun onreine lusten en
roepen: Sex voor het huwelijk en samenwonen moet kunnen! Overspel tijdens het huwelijk
moet kunnen! “Gelukkig gehuwd? Ga naar www.secondlove.nl.” Maar satan is aan het werk.
Vers 8:
Vers 8 waarschuwt, dat als wij volharden in onreinheid, wij dan niet de mens verwerpen,
maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. De Heilige Geest woont immers
in ons. Wij zijn Zijn tempel (1 Cor. 6:19-20).
Wel, broeders en zusters, reinheid is Gods wil! Prijst God, dat wij daarom vandaag berouwvol tot Jezus mogen komen. Hij zal ons met Zijn Bloed reinigen, ons van harte vergeven en
rechtvaardigen. En er is geen enkele reden om beschuldigend naar elkaar te kijken. Want wij
hebben allemaal op dit vlak gezondigd. En zeker ik, die Gods genade niet verdien. Jezus zei
in de Bergrede in Matth. 5:28 – “Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te
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begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.” Hetzelfde geldt uiteraard
voor de vrouw die een andere man begeert! Maar misschien zijn er sommigen onder ons die
zeggen, dat zij deze zonde nooit hebben begaan. Dan wil ik u erop wijzen, dat er in de bijbel
ook sprake is van geestelijk overspel. Jak. 4:4 – “Overspelers en overspeleressen, weet gij
niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der
wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.”
Neen, er is geen enkele reden om elkaar te beschuldigen of te veroordelen. Neen, laten we
elkaar genade betonen, wat helemaal niet betekent, dat we de zonde gaan vergoeilijken!
We zullen daarom eens bezien, hoe Jezus in deze situaties reageerde.
Joh. 8:3-11 – “En de Schriftgeleerden en de Farizeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze
vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet
geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij, Hem
verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende,
schreef met den vinger in de aarde. En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en
zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar. En wederom
nederbukkende, schreef Hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd
zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en
Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande. En Jezus, Zich oprichtende,
en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers?
Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo
veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.”
Het verhaal is eigenlijk duidelijk genoeg. De schriftgeleerden en farizeërs hadden de vrouw
op de daad van overspel zelf gegrepen. En de Wet was dan helder: doodstraf door steniging!
Maar zij waren toeschouwers geweest. Zo zijn er naast de mensen die zelf onreinheid
praktiseren, altijd ook mensen die het willen bekijken!
En deze mannen wilden Jezus strikken. Ze wilden zien of Jezus wel de Joodse Wet wilde
toepassen. Als Hij dat niet deed, konden zij Hem beschuldigen. Deze vrouw zou moeten
sterven! Maar zij hadden niet in de gaten, dat zij met Degene te maken hadden, Die Zelf
Gods Woord is en Zelf de Wet met Zijn vinger in stenen tafelen had geschreven (Ex. 31:18).
Misschien was dat de reden dat Jezus met Zijn vinger in de aarde schreef. Om hen te tonen:
“Luister, Ik Zelf schreef de Wet en willen jullie nu dat Ik over die Wet verantwoording afleg?”
Maar Jezus had ook gezegd, dat degene die een vrouw met begeerte aanziet, reeds overspel in zijn hart heeft begaan (Matth. 5:28). Ook die schriftgeleerden en farizeërs moesten
dus eigenlijk gestenigd worden. Misschien schreef Hij dáárom wel in de aarde. Wellicht
schreef Hij hun namen op (Jer. 17:13).
Jezus kon de Wet natuurlijk nooit ontkennen. Maar Hij was niet gekomen om mensen te
stenigen. Hij was gekomen om mensen te redden. Uit liefde kwam Hij om hen overvloed van
genade te schenken. Daarom zei Hij: “Wie van jullie zonder zonde is werpe de eerste steen.”
En állemaal werden zij door Gods Geest overtuigd van zonde en gingen beschaamd weg.
En Jezus bleef alleen over met die vrouw. En Hij zei: “Vrouw, waar zijn uw beschuldigers?
Heeft u niemand veroordeeld?” En zij zeide: “Niemand, Heere!” En Jezus sprak: “Zo
veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.”
Jezus was niet gekomen om mensen te veroordelen. Hoe vies en vuil hun zonden ook waren
geweest. Hij was gekomen om Zelf hun zonden op Zich te nemen en hun oordeel, de rechtvaardige doodstraf, te ondergaan. Daarom zei Jezus haar: “Ik veroordeel jou niet”. Wat een
grote liefde! Maar Hij vergoeilijkte de zonde niet. Hij zei: “Ga heen en zondig niet meer”.
En weet u wat ook zo geweldig is. Hij veroordeelde die schijnheilige schriftgeleerden en
farizeërs, die gluurders, óók niet. Zijn liefde en genade was ook voor hen bestemd.
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In Joh. 4:1-30 staat het verhaal van een vrouw beschreven, over wie waarschijnlijk zwaar
werd geroddeld. Zo erg dat zij op het heetst van de dag water ging putten. Want dan ontliep
zij de dorpelingen, die dan siësta hielden. Zij werd beroddeld omdat zij inmiddels vijf mannen
had gehad. Jezus herkende de intense geestelijke dorst in haar ziel. En Hij bood haar het
levende water van Gods Geest aan. Joh. 4:13-14 – “Jezus antwoordde, en zeide tot haar:
Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; Maar zo wie gedronken zal hebben
van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat
Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige
leven.” Broeders en zusters, Jezus beschuldigde ook haar niet. Hij zei niet, dat zij volgens de
Wet gestenigd moest worden (Deut. 22:20-21). Jezus bood haar vergeving en overvloed van
liefde en genade aan. En dát leidde tot haar radicale bekering (Joh. 4:28-29).
In de bijbel wordt gesproken over een andere vrouw. Twaalf jaar lang had zij bloed gevloeid.
Een typebeeld voor sexuele onreinheid. Leest u Lev. 15:19-25. Volgens de Wet was het
ongehoord, dat zij het kleed van Jezus zou aanraken. Dan zou Hij volgens diezelfde Wet
onrein worden en zij zou als overtreedster moeten worden gestraft. Maar Jezus was
gekomen om ook haar overtredingen en zonden op Zich te nemen. Hij was gekomen om ook
haar liefde en genade te schenken. En deze vrouw geloofde dat. Zij geloofde, dat Jezus haar
zou genezen. En zij raakte Zijn kleed aan en genas. Matth. 9:21-22 – “Want zij zeide in
zichzelven: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, Zich
omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden.
En de vrouw werd gezond van dezelve ure af.)”
Jezus beschuldigde haar niet. Hij veroordeelde haar niet. Het geloof van de vrouw had haar
behouden. “Behouden” komt van het Griekse “sozo” en dat betekent “genezen, hersteld,
vergeven, gered”. “Sozo” is afgeleid van “saoz”, dat “veilig” betekent. Haar geloof had haar
niet alleen genezen en hersteld, maar ook gered van het eeuwige verderf. Daarom, broeders
en zusters, raak vandaag nog Jezus aan en wordt gered en genezen en hersteld.
Tot slot wil ik met u naar een verhaal in de bijbel over nóg een vrouw. Sommigen zeggen dat
zij de vrouw uit Joh. 4 was, die vijf mannen had gehad. Anderen zeggen dat zij de overspelige vrouw uit Joh. 8 was. Weer anderen zeggen dat zij een prostituee was. Wellicht zelfs
Maria Magdaléna! Maar dat alles weten we niet. De bijbel zegt er niets over. Maar wat we
wél weten is, dat zij een eerdere ontmoeting met Jezus had gehad en dat Hij al haar zonden
had vergeven. En met een hart vol diepe dankbaarheid en liefde ging zij naar Jezus toe en
zalfde Zijn voeten. NB, we moeten deze gebeurtenis niet verwarren met een andere zalving
van Jezus’ voeten door Maria van Bethanië (lees Joh. 12:1-11).
We zullen nu het verhaal lezen in Luk. 7:36-50 – “En een der Farizeën bad Hem, dat Hij met
hem ate; en ingegaan zijnde in des Farizeërs huis, zat Hij aan. En ziet, een vrouw in de stad,
welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeërs huis aanzat, bracht een
albasten fles met zalf. En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te
maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten,
en zalfde ze met de zalf. En de Farizeër, die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige
vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares. En Jezus antwoordende, zeide
tot hem: Simon! Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het. Jezus zeide: Een
zeker schuldheer had twee schuldenaars; de een was schuldig vijfhonderd penningen, en de
andere vijftig; En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan,
wie van dezen zal hem meer liefhebben? En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het
is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.
En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw
huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met
tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt Mij geen kus
gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen.
Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.
Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel lief-
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gehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Hij zeide tot haar: Uw
zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is
Deze, Die ook de zonden vergeeft? Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u
behouden; ga heen in vrede.”
Het verhaal spreekt erg duidelijke taal! Simon de Farizeër met zijn beschuldigende vinger
uitgestoken naar de vrouw had Jezus weinig lief. Waarschijnlijk in het geheel niet! Omdat
hem niet veel zonden waren vergeven. Hij zal ze nooit hebben beleden. Desondanks
veroordeelde Jezus ook zijn zonden niet, maar ik denk dat de Heilige Geest wel zijn hart zal
hebben beroerd.
Maar dan de vrouw, die zondares! De Griekse grondtekst zegt dat zij een “hamarto’los” was,
dat betekent “iemand die verknocht aan de zonde is, bij uitstek zondig, bijzonder slecht, een
mens getekend door bepaalde ondeugden of misdaden”. Wellicht was zij dus een prostituee.
“Hamarto’los” komt van “hamar’tano”. Dat betekent “het doel missen, afdwalen van het
rechte pad”, maar ook “geen aandeel hebben in de prijs”.
Zij had Gods doel met haar leven volkomen gemist en geen aandeel meer in het eeuwige
leven. Maar nu had Jezus al haar zonden vergeven. Mocht zij inderdaad een prostituee zijn
geweest, dan werd zij door iedereen veracht en gemeden als de pest. Dan werd zij
beroddeld en versmaad. Dan mocht zelfs haar schaduw niet op andere mensen vallen. Zó
hard was de maatschappij voor haar. Echt niet alleen die Simon! Begrijpt u nu, dat haar hart
wel moést overvloeien van liefde en dankbaarheid voor Jezus. Oh, ik bid de Heer, dat onze
gemeente niet zo hard is. Jezus had al haar zonden vergeven en haar overvloed van liefde
en genade geschonken. Oh, dat deze liefde en genade ook in onze gemeente aanwezig zijn.
Niet de zonde tolererend of vergoeilijkend, maar wél barmhartig jegens de zondaar. Wij
hebben immers zelf van Jezus overvloed van liefde en onverdiende genade ontvangen,
terwijl wij deze zonden eveneens begingen en des doods schuldig waren.
Geliefde broeders en zusters, heeft u overvloedig gezondigd in uw leven met betrekking tot
sexuele onreinheid? Vandaag wil Jezus u vergeven en u overvloed van liefde en genade
schenken. Aarzel niet, ga naar Hem toe, verstop u niet meer in de heggen en steggen langs
de weg, maar belijd uw schuld en raak Hem aan. Geloof dat Hij tot zonde werd gemaakt en
uw onreinheid heeft gedragen en daarvoor de doodstraf heeft ondergaan. Dan zal
genezende kracht van Hem uitgaan en zal Hij u rechtvaardigen en volkomen gezond maken.
Moge Jezus u en mij zegenen. Amen.

