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Vrijgesproken  &  Gered 
 

 
http://nos.nl/video/189653-ina-post-vrijgesproken.html 

 

Na een slopende rechtsprocedure van gedurende 24 jaar tegen de verpleegster Ina Post, sprak het 

gerechtshof in Den Bosch haar afgelopen woensdag dan toch uiteindelijk vrij van de vele 

aanklachten door het OM tegen haar geponeerd. Dit soort dingen zie je niet meer zo vaak, lezer.  

Toen het gerecht haar vrijsprak, was ze zeer ontroerd en innerlijk uitzinnig van blijdschap. Ze 

moest vechten tegen haar tranen van vreugde.    

 

 
http://nieuwsuur.nl/video/191191-redding-chileense-kompels-succesvol.html 

 

33 mijnwerkers zaten opgesloten in een ondergrondse gevangenis, en konden zichzelf niet meer 

helpen. Wat was ook deze mijnwerker uit Chili uitzinnig van blijdschap en vreugde, toen hij, na 

69 dagen opgesloten te hebben gezeten in een kopermijn ong. 600 meter onder de grond, 

eindelijk werd bevrijd met hulp van boven de grond. Wat zal deze man zijn redders dankbaar zijn 

geweest. Sommigen hadden zelfs de tranen in hun ogen, toen ze na ruim 2 maanden hun vrouwen 

en kinderen weer in hun armen mochten sluiten.  
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http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/10/12/explainer.chile.mine.rescue/index.html?hpt=T1 

 

   Vreugde en blijdschap! 
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Geliefde lezer, hoe bekijkt u het nieuws? Met welke ogen heeft u deze beelden bekeken? Maakt u 

soms ook weleens een geestelijke toepassing? Moest u ook denken aan het moment dat uw ziel in 

en door Christus voor eeuwig gered was geworden, en op grond van Zijn volbrachte werk werd 

vrijgesproken? Opmerken is ook hierin beter dan het vette der rammen. Iemand die nooit gevoeld 

heeft dat hij geestelijk gevangen zat in de klauwen des satans, geketend aan de macht der zonden, 

kan zich ook niet voorstellen wat het is om bevrijd te zijn uit de gevangenis der zonden. Daar 

konden deze mijnwerkers (naar het aardse) wel van getuigen. Iemand die niet weet wat het is 

wanneer Gods heilige wet hem ten dode toe vervloekt en verdoemt, niet weet wat het is wanneer 

de satan en zijn geweten hem aanklaagt, kan zich ook de uitzinnige blijdschap en vrede niet 

voorstellen wanneer hij van al deze aanklachten uiteindelijk toch wordt vrijgesproken door een 

weg van recht. Dat is een blijdschap die alle verstand te boven gaat, lezer. Deze verpleegster werd 

vrijgesproken, en deze mijnwerkers werden nog bevrijd uit dat donkere hol. Velen in onze dagen 

staan (geestelijk) al te juichen wanneer ze door Gods heilige wet aangeklaagd en veroordeeld zijn 

geworden. Weer anderen zijn verblijd wanneer ze gezien hebben dat ze in een duistere gevangenis 

zitten. Hoe komt het dan, dat ze zo dwaas denken en redeneren? Wel, omdat ze misleid zijn 

geworden door valse dwaalleraren. Hoe anders was dit bij deze verpleegster en 33 mijnwerkers. In 

dit aardse beeld ligt een prachtig beeld van hoe het is en gaat in het geestelijke. Het zal wat wezen 

lezer, wanneer al deze geestelijke aanklachten op uw sterfdag tegen u zullen blijven getuigen, het 

zal wat wezen wanneer er nooit bloed over uw kerfstok gesprenkeld is. Dan zult u straks voor 

eeuwig weg moeten zakken in de ondergrondse put van het eeuwige hellevuur. Dan zal er geen 

hulp van Boven meer mogelijk zijn, lezer. Dan zult u voor eeuwig in deze donkere gevangenis 

moeten verkeren, waar de worm nimmer sterft. Ik kan maar nooit vergeten wat Thomas Boston 

geschreven heeft tot waarschuwing over de eeuwige rampzaligheid. Ik citeer hier een stukje:  

 

De vloek waaronder de verdoemden zullen worden opgesloten.  

“Wat betreft de vloek waaronder de verdoemden in de hel zullen worden opgesloten, merk ik op, dat deze het 

verschrikkelijke vonnis is van de wet, waardoor zij als overtreders vast verbonden zijn aan de toorn Gods. 

Deze vloek legt niet pas beslag op hen wanneer zij, als zij voor de rechterstoel staan, hun vonnis ontvangen. 

Zij werden eronder geboren en zij leidden hun leven eronder in deze wereld. Zij stierven eronder en zij stonden 

ermee op uit hun graf, en de Rechter Die oordeelt dat de vloek op hen rust, zendt hen ermee weg naar de put 

des afgronds, waar de vloek tot in alle eeuwigheid op hen zal liggen. Van nature verkeren alle mensen onder 

de vloek, maar hij wordt van de uitverkorenen afgenomen krachtens hun vereniging met Christus. De vloek 

blijft rusten op de overigen van de zondige mensheid en zij worden erdoor tot het verderf overgegeven, 
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“afgescheiden ten kwade”, zoals men de vloek volgens Deuteronomium 29:21 wel kan beschrijven: “En de 

HEERE zal hem ten kwade afscheiden. Zo zullen de verdoemden voor eeuwig mensen zijn die aan hel verderf 

overgegeven zijn. Zij worden afgescheiden en apart gezet van de overigen van de mensheid tot het kwade, als 

vaten des toorns. Zij worden neergezet als doelwit voor de pijlen van de Goddelijke toorn. Zij nemen in het 

algemeen de wraak in ontvangst die op hen komt te rusten. Deze vloek heeft zijn eerste vruchten op de aarde 

en ze zijn een onderpand van de hele massa die zal volgen. Tijdelijke en eeuwige weldaden worden soms onder 

dezelfde uitdrukking samengevat in de belofte aan Gods volk, zoals in Jesaja 35:10: “En de vrijgekochten des 

HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen”, enzovoort, wat zowel betrekking heeft op de terugkeer uit 

Babel, als op de heiligen die tot hun eeuwige rust in de hemel ingaan. Zo wordt ook tijdelijke en eeuwige 

ellende die rust op de vijanden van God, soms samengevat in één en dezelfde uitdrukking in de bedreiging, 

zoals wij die vinden in Jesaja 30:33: Want Tofeth is van gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; 

Hij heeft hem diep en wijd gemaakt; het vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem des HEEREN 

zal hem aansteken als een zwavelstroom.” Dit heeft zowel betrekking op het tijdelijke als op het eeuwige 

verderf van de Assyriërs die voor Jeruzalem vielen door de hand van de engel. (Zie ook Jes. 66:24). Wat is die 

verblindheid om te kunnen oordelen waaraan velen zijn overgegeven “in dewelke de god dezer eeuw de zinnen 

verblind heeft” (2 Kor. 4:4) anders dan de eerste vrucht van de hel en van de vloek? Hun zon gaat midden op 

de dag onder, hun duisternis neemt steeds toe alsof er geen eind aan wil komen, totdat ze uitloopt op uiterste 

duisternis. De consciëntie geeft de godlozen in de duisternis menige zweepslag waarvan de wereld niet hoort. 

Wat is dat anders, dan dat de worm die nooit sterft al aan hen begonnen is te knagen? Er is er niet een van 

deze of ze kunnen hem wel Jozef noemen, want de Heere zal een andere eraan toevoegen of liever Gad, want 

“er komt een hoop”. Deze druppels van de toorn zijn verschrikkelijke voortekenen van de stortbui die zal 

volgen. Soms worden zij overgegeven aan hun “oneerlijke bewegingen”, zodat zij er geen macht meer over 

hebben (Rom. 1:26). Zodoende bereiken hun wellusten steeds meer de volmaaktheid, als ik het zo eens mag 

zeggen. Zoals in de hemel de genade tot volmaaktheid geraakt, zo bereikt de zonde in de hel haar hoogste 

punt. Terwijl de zonde zo in de mens oprukt, is hij steeds dichter bij de hel en is hij steeds meer aan de hel 

gelijk.” 

 

Lees hier verder : 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/01/thomas-boston-over-de-hel.pdf 

   

 

Daarnaast zal ik ook nooit vergeten toen God mij in Zijn hemels gericht kwam te trekken, en ik 

daar iets van Zijn toorn over mijn verdreven zonden kreeg in te leven. Totdat het moment 

aanbrak dat mijn Heiland daar ging staan waar ik niet meer kon bestaan voor God. In Zijn 

volbrachte werk had God Zijn toorn en gramschap over mijn zonden geblust, lezer. Want een 

ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het 

geween, maar des morgens is er gejuich, Psalm 30 vers 6. Wij dan, wetende den schrik des 

Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook 

in uw gewetens geopenbaard te zijn, 2 Kor. 5:11. 

 

 

 

 

D.J. Kleen 
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De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; 

mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. Ik riep den HEERE aan, Die te prijzen is, en werd 

verlost van mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen, en beken Belials verschrikten mij. 

Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Als mij bange was, riep ik den HEERE 

aan, en riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep voor Zijn aangezicht kwam in 

Zijn oren, lees verder in Psalm 18. 
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Een dankbare mijnwerker op zijn knietjes voor God.  ‘Muchas gracias,…mi Dios.’ 


