
Liturgie preek Deut 32,35-36 (transcript)
-'Feest van genade' 2, 'Zonde, je grootste vijand'
-GKv Loppersum-Westeremden, 24-02-2013, 09.30u

Welkom, mededelingen

Komen tot de Here
 Stil gebed
 Votum/zegengroet
 Aanbidding:
 -Psalm 1 'Welzalig wie niet volgt der bozen raad' (staan)
 Schuldbelijdenis met Rom 3,10-20, zingen GK 156,1 'Heer, ik kom tot 
 U' (staan)
 -genadeverkondiging, Rom 3,23-26, zingen GK 156,4 'Jezus op uw 
 Woord' (zitten)
 Gebed

Luisteren naar de Here:
 Zingen voor Schriftlezing, Psalm 119,40 'Uw Woord is als een lamp'
 Kidsmoment
 Schriftlezing(en), zie onder 
 Verkondiging: tekst en thema zie onder
 Gebed aansluitend aan verkondiging 
 Zingen Psalm 51,3-5 'Ik ben o Heer'
 Wet van God

Geven aan de Here:
 Dank- en voorbedegebed   
 Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte
 Inzameling gaven

Gaan onder de zegen van de Here
 Zingen GK 170 'Vaste Rots van mijn behoud'
 Zegen

Leesgedeelte(n): Deut 32,1-43
Tekst: Deut 32,35
Preekthema: ‘Zonde, de grootste vijand!'
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(Voorafgaand ad Bijbellezing)
Iets over het boek Deuteronomium, Deuteronomium wordt wel theologie voor 

onderweg genoemd1, en dat is ook wel te begrijpen want Israel staat op het punt het 
beloofde land in te trekken.

En voordat het volk het beloofde land intrekt, geeft Mozes hen mee hoe ze in het 
beloofde land moeten leven, hoe ze onderweg in hun leven hebben te leven.

En dan gaat het in Deuteronomium steeds hierom: hoe gaan ze persoonlijk en 
samen kiezen hoe ze willen leven?

Dat is de vraag van het boek Deuteronomium, wat gaat het volk kiezen, kiezen ze 
voor het leven of kiezen voor de dood?

Deut 30,19: 'kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht'.
Wij hebben uit het slot van Deuteronomium gelezen, de hfdst'en 27-34, daar gaat 

het erom dat het volk echt gaat antwoorden op Gods genade.
Het gaat in de slothfdst'en over zegen en vloek, hoe leef je onder Gods zegen, hoe 

leef je onder Gods vloek?
Deuteronomium, theologie voor onderweg, het volk Israel is onderweg en komt 

straks in het beloofde land…
...hoe willen ze leven, wat gaan ze kiezen, Mozes laat zien dat keuzes in het 

dagelijkse leven het een zaak zijn van leven en dood.
Mozes wil heel graag dat het volk het leven met God omarmt, en Hem liefheeft met 

heel hun hart, ziel en al hun kracht.

[Bijbellezing]

1. Het beeld 'uitglijden'

We gaan naar de tekst, de vss 35-36 van hfdst 32, eerst vers 35, wat leren we daar?
U weet hoe vervelend ik het vind om te zeggen: 'dit staat er niet', maar het is weer 

zo, de NBV heeft Deut 32,35 iets te vrij vertaald.
Er staat in vs 35: 'Mij komt de wraak toe, en de vergelding, tegen de tijd dat hun 

voet wankelt'.
Het voorbeeld dat hier gebruikt wordt, is het beeld van uitglijden - je loopt op een 

gladde weg en je glijdt uit, het heeft een beetje gevroren en je glijdt uit.
Een vloer is net geboend en je glijdt uit - en daar ga je, je glijdt uit!
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Maar als het gaat om dat uitglijden, van wie zegt de Here God dit?, de Here zegt dat 
dit gebeuren zal met de ongelovigen onder het volk Israel: 'hun voet zal wankelen', 

zij zullen uitglijden.
Het eerste wat we hier leren is dit: ook al hebben die ongelovigen gezien dat de 

Herre God barmhartig is, Hij heeft hen uit Egypte geleid, hebben ze dat 
meegemaakt.

Ook al hebben ze Gods geboden gehoord, Deut 5-6, ook al hebben ze gezien en 
geproefd dat God barmhartig is, met het manna en het water uit de rots...

...hun hart is zo hard dat ze uitglijden en blijven uitglijden - en het onderwijs vd 
hele Bijbel is: diegenen die zich niet tot God bekeren…

...diegenen die zich niet voortdurend bekeren tot de Here, lopen het gevaar dat ze 
weer en steeds weer zullen uitglijden totdat ze voor eeuwig verloren gaan.

Dat is het beeld hier in Deut 32, en daar gaat het vanmorgen over, waarover?, dat 
zonde een patroon kan worden in je leven…

...waardoor je uitglijdt en steeds weer valt, en steeds dieper valt terwijl je het soms 
niet eens doorhebt - zonde is je allergrootste vijand. 

2. Uitglijden, wat is de reden?

Het tweede dat we hier leren is ook verhelderend, het beeld is dat van iemand die 
uitglijdt, maar waarom?, omdat 'ie er zelf voor kiest om op een gladde weg te lopen.

Dat is de reden, degene valt dus niet door een ander, het is niet iemand die hem of 
haar omduwt, degene die valt kan niet zeggen: 'ja maar ik ben omgeduwd'.

Degene die hier valt, valt omdat 'ie er zelf gekozen heeft om op een gladde weg te 
lopen, omdat 'ie er zelf voor gekozen heeft om dingen te doen die God verbiedt.

Waarvan God heel duidelijk zegt: 'als je die kant opgaat loopt het fout me je af!'
Het zijn zijn eigen keuzes die ervoor zorgen dat je uitglijdt en valt, dat je misschien 

wel weer opstaat, maar het vallen werd steeds erger.

3. Uitglijden is Gods oordeel
Het derde dat we hier leren: het is zo dat dat uitglijden een oordeel is van God, kijk 

maar, eerst staat er: 'Mij komt de wraak toe en de vergelding', vs 35…
...en als antwoord op de vraag: wat is dan die wraak, die vergelding?: dan is het 

antwoord: 'tegen de tijd dat hun voet wankelt'.
Dus het oordeel van de Here God is dat de zondaar wankelt en valt, en steeds weer 

valt, dat de Here God de zondaar loslaat om uit te glijden…
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...en dat die niet verhoedt om te vallen want de zondaar wil zich niet bekeren, dat is 
hier het beeld van het uitglijden.

Hij moet de gevolgen van zijn zonde dan ook maar zelf dragen, 'als jij wilt 
uitglijden, dan zul je uitglijden', dat is wat de Here hier zegt..

En je leest in de Bijbel, dan kan de Here wel laten horen of zien dat Hij genadig is…
...maar wie ervoor kiest om zich niet te bekeren, om niet weer op te staan, die weer 

uitglijden.
Dus wat staat hier?: die persoon glijdt uit maar de Here verhindert het niet, diegene 

heeft er zelf voor gekozen om op een gladde weg te lopen, dat 'ie dingen doet die 
slecht zijn.

Dat het een patroon wordt in z'n leven om keuzes te maken die hem bij God 
brengen en bij God vandaan houden, die hem/haar van God afhouden.

4. God heeft het recht om te oordelen

'Mij komt de wraak toe en de vergelding', het 4e dat we hier leren is hoe we aan 
moeten kijken tegen zonde en de gevolgen ervan.

Wat leert de Bijbel ons?, dat we onszelf niet naar de mond moeten praten, dat we 
allemaal de dood hebben verdiend.

Ik, u en jij, de harde boodschap dat we allemaal de dood en de eeuwige 
veroordeling in de hel verdienen.

En de kern van de Bijbel is dat het de Here Jezus en Hij alleen om Hem ons redt van 
het eeuwige oordeel van God.

Dus, wat betekent dat?, niets of niemand kan het verhinderen dat je niet in de hel 
terecht komt, dat kun jezelf niet, hoe goed je ook leeft.

Dat kan een ander niet verhinderen, de Bijbel leert: dat kan alleen de Here Jezus, Hij 
kan dat verhinderen.

Hij alleen is onze redding, Hand 7, Hij alleen wil de eer van onze redding die geeft 
Hij niet aan een ander, Jesaja.

Het 4e dat we hier leren in Deut 32, is dat de Here God het recht heeft om mensen 
voor eeuwig te veroordelen, 'Mij komt de wraak toe', zegt de Here.

En het bijzondere is, en het meest confronterende is dat het geldt voor een aantal 
onder het volk van God, die worden door de Here God voor eeuwig veroordeeld.

En waarom?, omdat ze steeds tegen de Here God kiezen, omdat ze in hun leven 
patronen hebben die hen steeds verder bij God doen wegdrijven.

Misschien heb je een veel te lievig beeld van God?, misschien houd je van het idee 
dat God altijd genade is en altijd liefde is.
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Dat staat in de Bijbel, maar dat is zo eenzijdig, je leert hier dat er mensen zijn die 
het verdienen om voor eeuwig veroordeeld te worden.

Ook onder Gods volk, ook in de gemeente van de Here Jezus, en het is zelfs niet zo 
dat de Here God dat zielig voor hen vindt, ze hebben het verdiend, 'aan Mij komt de 

wraak toe en de vergelding'.
Het is niet zo dat de Here God zijn ogen sluit voor het onrecht in de wereld en de 

zonden van mensen en de gevolgen ervan.
Als het de tijd is, zal de Here God oordelen, en weet je, dit mag een troost zijn voor 

ons christenen.
En waarom, omdat fouten gestraft worden, er komt een dag dat de Here recht gaat 

zetten.
De Bijbel leert ons dat God een God is van recht die zonde haat en die zonden straft.

[tussenzang, Psalm 51,3]

5. Patronen van zonde
Het thema van vanmorgen is: 'Zonde is je allergrootste vijand', de vijand die je 

absoluut moet mijden, de vijand waar je maar je keihard voor moet vluchten.
Waar je samen als gemeente tegen moet strijden, waar je samen als gemeente 

elkaar in moet helpen om tegen te strijden.
En waartegen je je kinderen moet leren te strijden, daarom straf je je kinderen ook, 

zodat ze geen patroon van zonde in hun leven krijgen.

En waarom?, omdat zonde gemeen is, omdat zonde je verblindt, zonde is niet alleen 
een foutje doen 'even Apeldoorn bellen'.

Nee, als je zondigt kom je in een krachtenveld terecht, waarin de duivel en boze 
geesten het op je gemunt hebben.

En als je het weet wat het betekent o in zo'n krachtenveld terecht te komen, dat 
zonde inderdaad iets is waar je in gezogen wordt…

...dan weet je wat het is om gered te moeten worden, je komt in een krachtenveld 
terecht waarin de duivel en demonen het op je gemunt hebben.

In Jak 1,15 staat bijv dat zonde zonde voortbrengt, wat wil dat zeggen?, verkeerde 

keuzes hebben gevolgen.
Als je eenmaal de drempel over bent om een bepaalde zonde te doen, dan is het de 
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volgende keer makkelijker om het nog een keer te doen: 'zonde brengt zonde 
voort'.

En dan wordt je er steeds dieper ingezogen en je komt erin vast te zitten, en zo kun 
je je eraan gaan wennen, maar de gevolgen zijn dramatisch.

Je kunt er op den duur blind voor worden dat het zonde is wat je doet, een paar 
vb'en, bijv. roddelen is zondig omdat God van je vraagt respect te hebben voor je 

naaste, en dan kan het zijn dat als je veel roddelt, dat je niet meer als zonde?
Waarom, omdat je er verblind voor bent geworden.

Jaloers zijn op een ander, dat is een zonde want de Here God vraagt van je om 
tevreden te zijn met wat Hij geeft.

Een lauw geloofsleven leven, dan leg je voor jezelf de lat heel lag omdat je heel veel 
ruimte voor jezelf wilt houden.

En dat is zonde, waarom?, omdat de Here God vraagt dat je Hem liefhebt met heel je 
hart, kracht en verstand.

Anderen veroordelen is zonde, de Here Jezus zegt: als je dat doet, veroordeel je 
jezelf.

Porno op internet kijken, dat is zonde want de Here Jezus zegt dat als je naar een 
vrouw kijkt om haar te begeren, heb je al overspel gepleegd.

Waarover gaat het?, het gaat over patronen van zonde, die ontstaan als je niet meer 
opstaat uit zonden maar erin blijft liggen.

In Rom 6 staat dat voor wie in de Here Jezus zijn, voor die heeft zonde en dood niet 
langer macht over je leven.

De zonde heeft geen vat op ons als we naar de Here Jezus luisteren, want dan 
bekeer je je.

Hoe blijf je dus in een patroon van zonde hangen?, denk aan vorige week: als je 
jezelf het evangelie niet vertelt, als je jezelf niet terecht wijst…

...als je niet tegen de zonde vecht maar eraan toegeeft en het alle ruimte geeft, dan 
wordt het vanzelf een patroon.

6: Gevolgen van patronen van zonde

Op die manier sluipt zonde je leven binnen, heel gemeen, terwijl je het zelf niet 
doorhebt.

Het tragische van een patroon van zonde is dat je er zelf blind voor wordt.
Eerst zie je iets nog als zonde en schaam je je ervoor, maar hoe vaker je die zonde 

doet, ga je er anders over nadenken…
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...waarom heb je je hersens gekregen?, om na te denken over wat er in de Bijbel 
staat

.als je niet nadenkt over wat in de Bijbel staat, dan is dat de oorzaak van het steeds 
weer uitglijden en vallen, niet meer weten en willen wat goed en fout is, zelf invullen 

wat goed en wat niet goed is.
Het beeld dat in Deut 32,35 gebruikt wordt, is een beeld zoals de Here God het ziet, 

Hij ziet iemand uitglijden.
Maar hoe zien wij het?, als je zonde doet zie je dat niet zo, dan zie je het als een 

kans, een opluchting, als een mogelijkheid, als vrijheid, als eindelijk m'n eigen gang 
gaan, maar de Here ziet het als uitglijden.

Zeg tegen iemand die geld meer liefheeft dan God, dat 'ie een materialist is, en hij 
zal verontwaardigd reageren- hij is er blind voor.

Sommige mensen zitten vast in een patroon altijd boos of negatief te reageren, het 
gevolg kan zijn nergens naar te willen luisteren.

Ook zo iemand, zondigt zichzelf bij God vandaan zondigen zonder dat 'ie dat zal 
willen toegeven.

Het gevolg van een patroon van zonde is dat je iets anders buiten de Here Jezus 
aangrijpt om jezelf te rechtvaardigen: je eigen gelijk, de waarheid, ik zie het anders, 

jouw idee van hoe iets hoort te zijn.

7: Ga zonde haten
Maar wat is het medicijn?, het eerste medicijn is dat je zonde moet gaan haten.

Dat gaat niet automatisch, de duivel wil graag dat je in de duisternis blijft, de duivel 
zal er alles aan doen dat je in de duisternis blijft.

Rom 5-7: zonde is een macht die niets liever wil dan je kapot maken.
Zonde zorgt ervoor dat je de lat voor je geloofsleven laag legt en dat je tegen jezelf 

zegt: het valt wel als Hij vraagt dat ik m'n hele leven aan Hem moet wijden.
Zonde doet je ook denken dat de Here God wel tevreden ook als je de dingen voor 

God doet zonder erbij na te denken doet, zonder er plezier in te hebben.
Dat kan een patroon worden, de dingen voor God als pure plicht doen, plichtmatig.

Wie zo naar de kerk gaat doet God vreselijk onrecht omdat Hij wil dat we met liefde 
tot Hem komen, niet omdat het moet.

Dan kun je maar beter thuis blijven en je bekeren!
Dus hoe werkt dat?, een heel herkenbaar voorbeeld, je hebt geen zin om  Bijbel te 

lezen, want je moet nog dit of dat, wat doe je dan?
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Allereerst: besef dan dat het de Here God is die graag wil dat je uit Zijn Woord leest, 
want Hij wil graag tot je spreken dan dat je gevoel tot je spreekt.

Ook al heb je geen zin, wees dan hard voor jezelf, en zeg tegen jezelf: 'ik heb voor 
van alles en nog wat tijd, stel je niet aan, ik wil naar God luisteren, Hij is mijn Vader!'

Zonde is een fout begaan tegenover de Heilige God, je schendt zijn genade, je stapt 
uit de relatie met Hem.

Het is de heilige God die iets vraagt, je staat niet onder je eigen wet, maar Hij is je 
Koning, Hij kan je redden maar ook eeuwig veroordelen.

Wat is het 1e medicijn?, ga zonde haten omdat de Here God het haat, dat is het 
eerste medicijn.

8: Kies voor liefde en gehoorzaamheid

Het 2e medicijn is: ga bewust ervoor kiezen om God lief te hebben met heel je hart, 
ziel, heel je verstand en al je krachten (jaarthema).

Het is de Here God die ons door de Here Jezus alleen redt van zonde en dood, je 
wordt niet gered van zonde en hel omdat jij iets doet, of omdat je zielig bent…

...je wordt gered uit zonde en hel omdat de Here Jezus de straf droeg die jij had 
moest dragen.

Als je weet wat dat betekent, dat het alleen genade is, en dat je er zelf niets aan 
kunt bijdragen, ga je ervoor kiezen om de Here lief te hebben, dan ga je je 

voornemen om Hem te dienen.
Kijk maar naar vs 6, 'doet u dit de Here aan, dwaas en onwijs volk, is Hij niet uw 

Vader, uw Schepper, Hij heeft u gemaakt en riep u tot leven'.
Wat staat er dus tegenover die patronen van zonde?, het eerste dat we hebben 

gezien is: ga de zonde haten om te kunnen strijden tegen zonde.
En het tweede is: kies steeds bewust voor het liefhebben en dienen van de Here…

...ondanks dat je vallen zult, ondanks dat je misschien vaak valt, Hij houdt van 
diegenen die Hem vragen om vergeving.

Kies voor liefde en gehoorzaamheid, en leg daarbij de lat niet laag, maar wees hard 
voor jezelf, laat aan jezelf zien dat je de Here echt liefhebt.

In de Bijbel staat: uit de vruchten van je eigen geloof, wil de Here je bemoedigen, 
dat de je de Heilige Geest hebt ontvangen.

Slot

Wat hebben we vanmorgen gezien?, de Here God laat zien dat er onder het volk 
Israel zijn die steeds weer en meer zullen uitglijden totdat het de tijd is dat God hen 
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veroordeelt tot hun eeuwige ondergang.
Zien we dat ook niet in Nederland?, de kerk in Nederland wordt steeds kleiner, en 

daarom worden er zoveel kerken gesloopt, waarom?
Omdat er velen zijn die ervoor kiezen om zonder God te willen leven, en natuurlijk 

wordt er dan om heen gedraaid: 'ik kan wel zonder de kerk'…
...maar ten diepste zegt men dit: 'ik maak mijn eigen keuzes, ik doe wat ik zelf wil, 

ik leef zoals ik het wil!'
Maar besef dat dit een zonde-patroon kan zijn, wie zegt: 'ik leef zoals ik zelf wil, 

laat wellicht eerst de kerk los…
…maar wie garandeert dat dat niet uitgroeit tot een loslaten van God in de 

toekomst, of dat dat gebeurt bij je kinderen omdat ze bij jou het begin daarvan 
hebben gezien?

Het evangelie is dat de Here God zonden straft, dat is een troost, anders zou de 
Here God een God zijn die alles toelaat.

Wat we vanmorgen gezien hebben is dat zonde een patroon kan worden, dat de ene 
zonde de volgende al in zich draagt.

Deut 32 laat zien dat God diegenen veroordeelt die zich niet bekeren, eerst oordeelt 
Hij hen om hen terug te brengen tot Zichzelf…

...en later laat Hij hen los in hun vallen om voor eeuwig veroordeeld te worden.
De Here God heeft ons dit vanmorgen voorgehouden om tot de Here Jezus te komen 

- wij zijn allemaal zondiger dan we zelf weten.
Er zijn veel verborgen zonden die we niet willen of kunnen, niemand van ons is vrij 

van zonde.
Maar de Here God heeft in Jezus de straf weggenomen, Hij gaf zijn leven vrijwillig.

De Here Jezus zegt ons allemaal dat we welkom zijn bij Hem, dat we ons tot Hem 
moeten keren, nu en steeds weer.

Maar wie zich niet wil bekeren - jong of oud - die laat aan zichzelf en aan God zien 
dat zijn hart hard is…

...maar daarmee breng je alleen maar meer boosheid van God over je leven met het 
grote gevaar van onbekeerlijkheid.

Zonde is je allergrootste vijand, een vijand die jezelf niet aankunt, de Here Jezus 
heeft die vijand verslagen.

God straft zonden omdat Hij heilig is, haat daarom zonde en heb de Here God lief in 
de Here, omdat Hij de zondaar liefheeft.

Laten we bidden
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