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INHOUD van het EERSTE en TWEEDE deel 

 

APPROBATIE. 

VOORREDE 

OPDRACHT AAN MIJN zeer geliefde en waarde Gemeente van Woubrugge. 

AAN DE LEZER. 

AAN DE LEZER. II 

 

1. Een dodige en benauwde ziel biddende om Levendmaking en troost. Uit Psalm. 

143: 21.  

O Heere, maak mij levendig, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, 

om Uw gerechtigheid.  

 

2. Het verlaten van God, de enige Heilbron en gaan tot de gebroken bakken, een 

dodige en laag levende Christen tot deszelfs overtuiging en beschaming voorgesteld. 

Uit Jeremia 2: 13.  

Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, de Springader des levendigen 

waters, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die 

geen water houden.  

 

3. Een gelovige door gevoel van ellende getroffen, en daar uit werkzaam in het 

wederkeren tot zijn Verbonds-God. Uit Hoséa 2: 6. Tweede deel.  

Ik zal heengaan en keren weder tot mijn vorige Man; want toen was mij beter dan nu.  

  

4. Een gelovige tot de eersten Man, met geween en smeking naderende.  

Uit Jeremia 31: 9. Zij zullen komen met geween en met smeking zal ik ze voeren. Ik zal 

ze leiden aan de waterbeken in een rechten weg, daarin zij zich niet en zullen stoten: 

want ik ben Israël tot een Vader en Efraïm die is Mijn eerstgeborene. 

 

5. Een hartsterking voor een wederkerende gelovige, tegen het bezwijken onder het 

gemis van de Goddelijke troost. Uit Jesaja 41: 17.  

De ellendige en nooddruftige zoeken water, maar daar is geen; hun tong versmacht 

van dorst. Ik de Heere zal ze verhoren, Ik de God Israëls zal ze niet verlaten. 

 

6. Een wederkerende gelovige, onder gemis van Jezus nabijheid niet, bezwijkende, 

maar om nabijheid in de gebeden worstellende, en daarin drangredenen gebruikende, 

ontleent van de goede reuk van zijn oliën, enz.  

Uit Hooglied 3. Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie, die uitgestort 

wordt; daarom hebben U de maagden lief. 

 

TWEEDE DEEL 

 

7. De dodige herstelt door Gods genaderijke Toenadering. Uit Psalm 102: 18, 19. Zich 

gewend zal hebben tot het gebed desgenen die gans ontbloot is; en niet versmaad 

hebben hunlieder gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslachte en 

het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. 

 

8. Een herstelde gelovige zijn verdenkers onderrichtende. Uit Hooglied 1:3.  

Ik ben zwart, doch Lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten Kedars, 



gelijk de gordijnen Salomons. 

  

9. Een herstelde, zijn onderrichting tot waarschuwing toepassende, opdat ongeoefende 

voor haar zelf geen nadelig gebruik van zijn vorige dodigheid mochten maken. Uit 

Hooglied 1: 6.  

Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De 

kinderen mijner moeder waren tegen mij ontsteken, zij hebben mij gezet tot een 

hoederin der wijngaarden; mijn wijngaard dien ik heb, heb ik niet gehoed.  

  

10. De Verbonds-God zich in Zijn Algenoegzaamheid aan de herstelde voorstellende, 

om ze op te wekken tot een wandelen voor Zijn aangezicht in alle oprechtheid.  

Uit Genesis 17: 1.  

Ik ben God de Almachtige, wandelt voor Mijn aangezicht en zijt oprecht. 

 

11. LIJKREDEN OVER DE HEER CORNELIUS VAN SCHELLINGERHOUT 

Uit 1 Samuël 25 vers 1. 

En Samuel sterf, en gans Israël vergaderde zich, en zij bedreven rouw over hem en 

begroeven hem in zijn huis te Rama. 

En David maakte zich op, en toog af naar de woestijn Paran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROBATIE. 

 

De Classis van Leiden en Neder-Rhijnland approbeert het Boek, geintituleert. 

Verzameling van Leerredenen enz., door ALEXANDER CONIRIE, scoto Brittannus 

enz., Latende echter enige uitdrukkingen en spreekwijzen voor rekening van de 

Auteur. 

 

JOHANNES DE BANDT, 

 

1.1. h. t. Praeses. 

 



VOORREDE 

 

 

WAARDE LEZERS! 

Onder de mannen die een naam hebben verkregen wegens hun helder inzicht in en 

onvermoeide ijver voor de zuivere genadeleer, mag in de eerste plaats wel genoemd 

worden ALEXANDER COMRIE, predikant te Woubrugge, wiens geschriften tot op 

de huidige dag nog staan als een getuige voor de kracht der waarheid Gods. 

COMRIE'S geschriften boeien ons dan ook meer dan menig geschrijf van de oude 

dag, aangezien wij in hem zien doorstralen een kennis van Gods waarheid geheiligd 

aan het hart. Waar we zijn werken ook openslaan, overal schittert er een 

benijdenswaardige godsvrucht in door. Hij is inzonderheid de man, die door de 

bijzondere leidingen des Heiligen Geestes is doorgedrongen tot in de binnenste 

schuilhoeken van het menselijk hart, maar die ook daardoor te meer in staat is om de 

vrijmakende en vertroostende kracht der zuivere genadeleer uit eigen ervaring op 

grond van Gods onfeilbaar woord in al hare lengte en breedte, hoogte en diepte te 

kunnen peilen. 

Wiens hart zou dan niet vervuld zijn met blijdschap als geschriften van zulke mannen 

als ALEXANDER COMRIE en anderen in deze donkere dagen, nu allerlei 

afwijkingen van de ware genadeleer in het geheim en openbaar plaats grijpen, worden 

herdrukt?  

Met volle vrijmoedigheid beraamde ondergetekende dan het plan van de geachte 

Uitgever J. J. H. KEMMER, Boekhandelaar te Utrecht, om COMRIE'S werk over: 

"De afgezakte, kranke en kwijnende staat der gelovigen, enz." in leerredenen door een 

onveranderde uitgave op nieuw in het licht te laten verschijnen, en van ganser hart 

gevoelt hij zich bereid om een Voorwoord deze uitgave te laten voorafgaan, tot 

aanbeveling van dit zo gewichtige werk aan een ieder, die het in de hedendaagse 

rechtzinnigheid niet vinden kan, maar door genade behoefte heeft gekregen aan die 

alleen zaligmakende waarheid, die God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het 

diepst vernedert, ja aan ieder medereiziger naar de grote eeuwigheid.  

Immers die waarheid en geen andere moet er gekend worden bij eigen ervaring aan 

deze zijde des grafs, zal er een hoop overig blijven in leven en in sterven die niet 

beschaamt, een waarheid die wel indruist tegen vlees en bloed, maar nochtans dierbaar 

en troostvol is een iegelijk, die uit God mag geboren zijn door de Heilige Geest. Ja, zij 

die in waarheid van de Heere mogen geleerd zijn, kennen ook geen andere waarheid; 

die waarheid bestendig te mogen beoefenen in het leven is het vermaak van als des 

Heeren oprechte Gunstvolk; aan die waarheid ook alleen hebben ze door ontdekkende 

en onderwijzende genade des Heiligen Geestes lust gekregen naar de inwendige mens; 

met die waarheid zijn zij het ééns mogen worden; bij die waarheid wensen ze door 

genade te leven en te sterven. 

Welaan dan, Nederlands Sion! ontvangt deze uitgave van COMRIE'S geschrift met 

hartelijke belangstelling en innige blijdschap, ja ontvangt deze Leerredenen met de 

vurige begeerte, dat zij onder of na het lezen door de onmisbare Toepasser: God de 

Heiligen Geest mogen worden geheiligd aan uw hart, opdat ze u nog hetzij tot 

ontdekking en beschaming, hetzij tot bemoediging en vertroosting mogen dienstbaar 

zijn, al naar dat de Alleenwijze zulks voor u goed en nodig keurt. Immers toch het 

genadeleven levert een dagelijkse leerschool op. geen noodzakelijker les voor des 

Heeren volk hier beneden dan meer en meer bekend te mogen worden gemaakt door 

de Heere zelf met de breuk van hun hart, met de ware diepte van hun ellendestaat van 

nature voor God, om alzo des te hoger te leren waarderen de vrijmacht ige genade 



Gods in Christus Jezus aan hen, onwaardigen en ellendigen in zichzelf verheerlijkt. 

Geen ware vrede der ziel tenzij voorafgaande kennis aan onvrede; geen ware hoop 

tenzij de arme zondaar het heeft leren verstaan dat het aan zijn zijde zonder hoop is, 

maar ook geen vaster hoop, geen sterker geloof, geen vurige liefde, geen inniger en 

blijvender blijdschap dan die door God zelf in Christus Jezus door de werking des 

Heiligen Geestes in het hart is gewrocht. 

Waar wij dan des Heeren volk in onze dagen in zoveel treurige gestalten en wegen 

zien verkeren, bijna algemeen voortvloeiende uit de zo algemene onkunde onder hen 

heersende met het getuigenis Gods, daar doet het ons goed een werk op nieuw in het 

licht te zien verschijnen, dat onder Gods onmisbare zegen in dezen zulk een nuttige 

strekking kan hebben. Immers in deze leerredenen van COMRIE worden zaken 

behandeld, waarheden besproken, waarvan men in onzen tijd maar zelden meer hoort 

gewagen.  

Door COMRIE wordt niet zozeer de breuk in 't algemeen genoemd, maar meer in 

bijzonderheden aangetoond met ernstige en liefdevolle vermaningen vergezelt tot 

wederkering tot die God, Dien men verlaten heeft in plaats van de toevlucht te nemen 

tot gebroken bakken, die geen water houden. Ik weet het, elk wederkeren tot de 

Springader des Levens is en blijft een daad van de Vrijmachtige God door de kracht 

des Heiligen Geestes, gelijk de Kerk des Ouden Verbonds daarvan ook doordrongen 

was, toen zij bad: "trek ons, dan zullen wij U nalopen," maar ook weet ik en al Gods 

ware volk met mij dat elk niet wederkeren tot de levenden God de schuld verzwaart, 

de donkerheid en duisternis in het gemoedsleven doet toenemen en hoe langs hoe 

meer een kwijning veroorzaakt in hetzelve, terwijl het zo teer is.  

Gods ogen zien naar waarheid in het binnenste: met praten over de ellende (een in 

onze dagen helaas! bijna algemene ziekte) gaat het zielsleven verloren; in de vallei 

van verootmoediging wil de Heere God zich laten vinden, soms ongedacht. Immers 

nog nooit heeft Hij tot den huize Jakobs gezegd; "zoekt mij te vergeefs."  

Zo dan, gebruikt deze woorden met het oog op Hem, die het hart moet openen opdat 

het zaad Zijner waarheid nederwaarts bij u wortelen schiete en opwaarts vruchten 

voortbrenge de Drie-enige getrouwe Verbonds-God tot eer en heerlijkheid; ja zo kan 

het niet anders of in die weg zal de zuivere waarheid u zoveel te dierbaarder worden 

en uw eigen ziel er bij wel varen. 

 

Jeugdigen op de weg des levens weet dit, in de weg van genade valt veel te leren. Uw 

werkzaamheden zijn wel oprecht, vloeien wel uit de rechte bron voort namelijk: liefde 

tot God, door Godzelf in het hart uitgestort, maar niet steeds zijn uw 

geloofswerkzaamheden recht; er is veel in uw doen en laten, in uw spreken en zwijgen 

wat ge naderhand nog moet aan- of afloeren; leest dit geschrift dan met aandacht en 

oplettendheid, wellicht zult u er menige wenk in vinden die u op meer gevorderden 

levensweg ten nutte zal zijn.  

Nu klinken u misschien die diepe wegen die nog door u moeten worden doorge-

worsteld, vreemd in de oren, 't is die diepte der zelfkennis die u in deze letteren van 

COMRIE zult aantreffen, u thans wellicht nog onbekend, op zijn tijd en op Zijn wijze 

zal de Heere u wel eenswillend maken met COMRIE'S ervaring opdat gebied. 

Verlegen en bekommerde zielen. U verkeert onder een stroom van allerlei in- en 

uitwendige aanvechtingen, weshalve u nog niet durft te geloven en te hopen zoals gij 

dat wel begeerde. Hier kunt u bij voorlichting des Heiligen Geestes het leren, dat de 

oorzaak uwer vele bekommernissen veeltijds gelegen ligt in uzelf, dat niet de Heere en 

zijn genade aan u, maar gij aan uzelf nog zo gedurig in de weg staat door nog te 

weinige ontdekking en verloochening aan eigen zin, wil en weg. Van de ogenblik 



uwer ontdekking zijt u het wel met don Heere eens geworden om uit genade zalig te 

worden, maar om uit gonade zalig te worden zoals God wil, nietwaar, o welk een 

moeilijk, ja voor ons hoogmoedig hart onmogelijke les om na te komen!  

Onderzoekt dan deze woorden van COMRIE, God geve! met de bede in uw ziel om 

dat onderscheidende licht des Heiligen Geestes, dat David, en met hem alle ware 

gunstgenoten des Heeren, zo behoeven elke dag, elk uur, elk ogenblik van hun leven 

willen ze niet aanstonds gereedstaan om Gods werk aan hun zielen te verdenken en 

des vijands listen en lagen voor ware bekommernissen aannemen. 

 

En gij meer gevorderden op de weg des levens, ook u ondervindt dagelijks nog de 

waarheid van Jeremia's betuiging: "arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk 

is het, wie zal het kennen." Hoe verder op de weg hoe ellendiger, zondiger en 

goddelozer u u bij de dag leert bevinden, maar ook hoe dierbaarder en gepaster u die 

Christus wordt door genade die in de wereld is gekomen niet om rechtvaardigen maar 

om goddelozen te roepen tot bekering.  

Welaan ook u kunt hier in deze schone woorden van de nu reeds juichende COMRIE 

daarboven een grazige weide vinden voor uw arme ziel die u bevindt zo gelijk te zijn 

van nature aan een land dor en mat, zonder water. Onder de bedauwende en 

vruchtbaarmakende kracht des Heiligen Geestes zullen ook deze woorden voor uw op 

de reis door de woestijn hierbeneden zijn een lamp voor uw voet en een licht op uw 

pad. 

Kortom u allen die de Heere, in waarheid vreest! Leest en herleest, maar met een 

biddend hart om dien Heiligen Geest die zo nodig is om de geestelijke kracht der 

waarheid Gods te kunnen verstaan. In die weg zult u hier een schat vinden van nuttige 

lesringen en liefelijke vermaningen die van oneindig meer waardij door u zullen 

bevonden worden voor uw arme ziel, dan hetgeen door u gegeven wordt tot bekoming 

van dit voortreffelijk werkje.  

De Heere, de Al- en Vrijmachtige heilige het dan door Zijn Heiligen Geest aan uw 

harten tot zegen voor uzelf, tot uitbreiding van het rijk der waarheid en godzaligheid 

in ons gezegend Vaderland en bovenal tot eer en verheerlijking van Zijn nooit 

volprezen Naam. 

 

Maar ook voor u reizigers naar de grote eeuwigheid, die nog geen Borg hebt voor uw 

arme ziel, ook voor u zijn in dit boekske te vinden zilveren appelen op gouden 

schalen. Mocht gij dan deze leerredenen lezen met oprechte belangstelling in uw 

zieleheil, daar de tijd van genade voorbij gaat en de nacht van eeuwige rampzaligheid 

nog niet is aangebroken. Och! dat u nog eens opmerkte het gewichtvolle van de dag 

der zaligheid, in denwelke u u nu nog bevinden moogt daar nu nog het woord des 

Heeren geldt: "heden, heden zo gij mijn stem hoort, ver "hardt u niet maar laat u 

leiden." Zegt mij, is er dan zo veel begeerlijks in het najagen der wereldsche dingen, 

in het doen van zonde en ongerechtigheid, in een leven buiten God, en Christus dat 

eenmaal een ééuwig verderf ten gevolge heeft?  

Wij bidden u dan om uws levenswille, leest en herleest deze leerredenen met de bede 

dat de Heere door de kracht van zijn Heiligen Geest u de blinde ogen opene voor die 

waarheid, die leidt tot de godzaligheid, en die ook in dit geschrift van COMRIE zo 

heerlijk doorstraalt. 

Op welk een droggrond voor de eeuwigheid ge u ook bevinden mag, mocht de Heere 

deze woorden nog dienstbaar maken als een middel in zijn hand tot uw ontdekking, 

opdat gij soms niet met een ingebeelde hemel ter helle komt te varen. Nog roept de 

Heere, nog is de deur niet gesloten. Wie weet hoe spoedig de onverbiddelijke dood u 



voor de troon komt dagen en dan, ja dan in die ure te staan in het oordeel zonder 

schuldovernemende Borg. 

Och! arme zondaar of zondares, sta eens een ogenblik stil bij het gevaarvolle van uw 

weg en wederstaat toch niet langer de liefelijke en dringende roepstem des Hee- ren 

tot bekering en geloof. Kunt gij u niet bekeren, vraag de Heere dat Hij dan het goede 

werk in u aanvange en voortzette. Is het bidden daarom aan de troon der genade u niet 

minder onmogelijk, zij het dan uw behoefte de Heere te vragen, al zij het ook 

verstandelijk, dat Hij u leer bidden door de Heiligen Geest. Meen niet dat uw 

dodelijke onmacht u ontslaat van de roeping tot bekering en geloof. God heeft de 

mens recht geschapen. Uw diepe ellendestaat berooft God niet van het recht om van u 

te eisen wat gij in de staat der rechtheid had kunnen doen, evenmin als iemand die een 

huis of iets anders gehuurd heeft, ontslagen is van de verplichting om de huur aan de 

wettigen eigenaar op te brengen, zo hij door slecht gedrag in een staat van onmacht is 

gekomen om te kunnen betalen. Uw onmacht is gegrond in uw onwil. Onmachtig zijt 

gij, omdat gij onwillig zijt van nature om ten leven in te gaan, onwillig om uit enkele 

genade alleen door het geloof in Jezus Christus zalig te worden. Mocht God de Heere 

u dan nog eens te sterk worden, u de wapenen van vijandschap tegen de weg van 

soevereine genade ontnemen en u als een anderen Saulus ter aarde neder werpen in het 

stof, opdat deze bede nog eens gehoord worde van uw lippen: "Heere! wat wilt Gij dat 

ik doen zal." Immers dan roept het ganse woord u toe van vrede in het bloed des 

kruizes, van heil en zaligheid in Jezus Christus, die geenszins uitwerpt dengene die tot 

Hem komt. 

 

Zo eindig ik dan mijn Voorwoord tot dit geschrift van COMRIE, met de wens en de 

bede, dat het een rijke ingang moge vinden in alle huisgezinnen, maar vooral in veler 

harten. De tijd, dien wij thans beleven, is donker, de zuivere waarheid struikelt langs 

de straten, de ware schapen van Jezus kudde zijn verstrooid. Mocht dit boekske dan 

nog onder de onmisbare zegen des Heiligen Geestes bevorderlijk bevonden worden tot 

vereniging van het verstrooide, tot bemoediging voor vele ware bekommerden, tot 

verootmoediging van al des Heeren volk in Nederland als een énig man met Davids 

bede: "doorgrond mij, o God! en ken mijn "hart; beproef mij en ken mijn gedachten. 

En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwigen weg." 

 

Uw heilwensende vriend 

 

P. DeETMAN, 

 

Predikant te IJsselmuiden 

 

 



 

OPDRACHT AAN MIJN 

 

Zeer geliefde en waarde Gemeente van Woubrugge. 

 

Waarde en zeer geliefde in de &ere! 

Nooit hebben wij enig werk van ons uitgegeven, of wij hebben uwer altoos gedacht; 

omdat al het geen, dat wij aan het gemeen ten nutte mededelen, eerst tot u gesproken 

is. 

En nu, terwijl wij dit eerste stuk van een werk uitgeven, hetweelk gij met graagte 

gehoord hebt, en ook wenste het te mogen hebben om te lezen, hebben wij u niet 

kunnen vergeten, omdat uw liefde en genegenheid zich zonderling tot ons openbaarde 

in het voorleden jaar, doen ons een beroep van de Gemeente te Bommel opgedragen 

werd, en ik in het eerste niet anders, om vele redenen, dacht als om het zelve 

te:accepteren; doe drongen enige, die ik het beste van u achte, zo sterk aan, met zo 

veel klemmende redenen, die ik zwijge, dat schoon mij enigen tijd van de Kerkenraad 

van Bommel gegeven was om mij, die dat niet begeerde, te beraden; Ik evenwel mij 

zelf, door uw liefde en Redenen, van mijn vorige menige overgehaald vindende, heb 

per expresse daar van in alle liefde aan de voornoemde Gemeente kennis gegeven; 

opdat ze door mij niet verhinderd zou worden, om spoedig tot een andere beroeping 

over te gaan, voordat het Jaargetij te ver zou verlopen; en dus heb ik mij naderhand, 

zolang de Heere wil, aan u verbonden. 

 

Ontvang dit werk dan met een toegenegen hart; leest het al biddende; en zo u er 

enigszins door opgewekt wordt, geeft Gode de ere, en gedenkt onzer in liefde, gelijk 

wij uwer steeds in den gebede Gode doen, en blijven 

Uwe dienstwillige dienaar in het werk des Heeren,  

 

ALEXANDER COMRIE. 

 

Woubrugge, de 16 Mei 1749. 

 

 

 



 

AAN DE LEZER. 

 

WAARDE LEZER 

Het is geen schrijflust om u te overkroppen met boeken, ofte ook om ons enigen naam 

te maken, dat ons tot de uitgaaf van dit werk aanzette; maar alleen het aandachtig 

beschouwen, met droefheid des harten, van de nare en ellendige toestand van Gods 

Kerke, waarin zich een doods wezen opdoet. 

Zo mijn arbeid mag gezegend worden, om iets tot uwer opwekking toe te brengen, zal 

het mij tot grote verkwikking strekken: en ik laat de bescheiden Lezer oordelen, of dit 

werk tijdig of ontijdig is. 

Wij hebben dit werk moeten uitgeven bij stukken, wegens het aanhoudend verzoek 

van diegene, die er na verlangden, en ook om de prijs voor de minvermogende 

dragelijker te maken. 

Wij hebben in onze verklaringen zoeken practicaal te zijn, het geen de reden is, dat 

onze toepassingen kort zijn; want wij geloven, dat al toepassende te verklaren de beste 

wijze is. 

Gebruikt dan dit werk in des Heeren vrees, wij twijfelen niet, of gij zult er wel iets in 

vinden tot uwer stichting. Gedenkt hem in uw Gebeden, die zich noemt 

Uwen heikoekende Dienaar,  

 

ALEXANDER COMRIE. 

Woubrugge, de 16 Mei 1749. 

 

 



 

AAN DE LEZER II 

 

WAARDE LEZER! 

 

Gelijk mijn voorgaande werken uw goedkeuring gehad hebben, zo is het mij ook zeer 

aangenaam, dat dit werk zo wel van u ontvangen is, zijnde in de tijd van acht weken 

zo ver uitverkocht, dat er gesproken is van een nieuw of tweede druk, welke u hoewel 

wat later als ik gemeend had, nu bekomt; en van welke ik zeggen kan, dat dezelve van 

de meeste fouten, tot mijn leedwezen in de eerste druk ingeslopen, gezuiverd is. 

Is hier en daar een uitdrukking, die zo goed Duits [Nederduits] niet is, gelijk het 

behoorde, ik vertrouw, (terwijl u weet dat ik geen geboren Hollander ben,) dat u dat in 

mij zult verschonen.  

Ik ben verzekerd dat gij niet als oude en beproefde Waarheden in mijn Schriften zult 

vinden, en over al mijn grote afkerigheid van de Pelagiaanse gronden zien. Och! dat 

daartegen mocht gewaakt worden in een tijd, dat de leer der Hervorming als sneeuw 

tussen de vingeren begint weg te smelten.  

Tot mijn groot blijdschap moet ik bekent maken, dat de Wel Eerw. Heer NICOLAUS 

HOLTIUS twee traktaten, een over het geloof, en een over de rechtvaardigmaking, 

staat uit te geven, waar in de oude leer, die vele beginnen te vergeten, in een klaar 

licht zal hersteld worden.  

Ik hoop, dat gij met mij zeer na die Verhandelingen zult verlangen, en ze met liefde 

ontvangen. Verders moet ik u zeggen, terwijl vele na het tweede stuk van ons werk 

verlangen, dat het niet alleen onder de perse is, maar dat het ook al vrij gevorderd is. 

U nu Gode en zijn genade bevellende, zo blijve ik, mij in uw gunst en gebeden 

recommanderende, 

 

Uw heilzoekende dienaar,  

 

ALEXANDER COMRIE. 

Woubrugge, de 20 Maart 1750. 
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1. Een dodige en benauwde ziel biddend om levendmaking en troost. 

 

O HEERE, maak mij levend om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid 

om Uw gerechtigheid. Psalm 143:11 

 

 

Hoe ellendig de toestand van Gods kinderen ook is en hoe zij die bij Gods licht van 

alle kanten en in alle omstandigheden zien, waardoor zij de naarheid en 

jammerlijkheid ervan in hun hart ervaren, zij moeten daardoor echter niet zoals Kaïn 

van God afgedreven worden, alsof hun zonden te groot zouden zijn om vergeven te 

worden en alsof hun herstel onmogelijk zou zijn. Nee, zij moeten naarmate hun ziel 

door benauwdheid gekweld is, des te ernstiger de toevlucht tot God nemen, opdat 

zoals het verderf uit hen is voortgekomen, zij ook in de Heere hun hulp, redding en 

verlossing mogen vinden. Hierdoor zijn zij te onderscheiden van wanhopigen en 

tegelijk op de rechte weg tot hun redding. Zo handelde de verloren zoon, toen hij alles 

had doorgebracht en van honger bijna gestorven was. Hij zei: ik zal opstaan en tot 

mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 

voor u, Luk. 15:18. Zo deed Job: heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensen-

hoeder? Job 7:20a. Zo deed David na zijn zware val, toen hij door Nathan uit zijn 

zorgeloosheid wakker geschud werd, in Ps. 51:3, 4: Wees mij genadig, o God, naar 

Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barm-

hartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.  

En zo doet hij ook in onze tekstwoorden, als hij uit zijn dodige en benauwde toestand 

om levendmaking en verruiming bidt.  

Deze psalm bevat een gebed van David tot de Heere, toen hij in zware benauwdheid 

was vanwege de vervolging en verdrukking van zijn vijanden en vanwege de 

verberging van Gods aangezicht. Zo stelt hij om beurten die beide benauwende 

omstandigheden aan God voor. Omdat de Heilige Geest noch de tijdsomstandigheden 

noch de namen vermeldt van de vijanden die David hier verdrukken, zullen wij er ook 

aan voorbijgaan. 

David treedt ons in het tweede vers tegemoet als iemand die zich bewust is van het feit 

dat hij een groot zondaar is en dat God daarom een rechtvaardige reden had om hem te 

kastijden. Daarna gaat hij de toestand waarin hij terecht was gekomen vanwege de 

vervolging van zijn vijanden en vanwege de gesteldheid van zijn ziel daaronder, voor 

de Heere openleggen van het derde vers tot het einde. Dat doet hij ook in onze 

tekstwoorden, waarin hij belijdt dat hij in een zeer dodige en benauwde toestand is en 

begeert daaruit verlost te worden.  

 

Wij moeten dus letten op twee zaken. 

I. Een ernstige zielszucht tot Jehovah of het Hem behagen mocht om Zijn Naams 

wil de ziel van de psalmist levend te maken. 

II. Een bede om verkwikking, of het Jehovah omwille van Zijn gerechtigheid 

behagen mocht hem uit de benauwdheid te voeren. 

 

I. We geven de verklaring van het eerste deel van de tekst, waar we een ernstige bede 

lezen tot de Heere of Hij om Zijn Naams wil de ziel van David Zijn knecht wilde 

levend maken: o HEERE, maak mij levend om Uws Naams wil. Hier moeten we op 

twee zaken letten: 

1. Op de bede zelf: o HEERE, maak mij levend. 



2. Op het Voorwerp van zijn gebed of de Persoon tot Wie hij zijn smeking opzendt: 

de HEERE. 

 

We beginnen met het laatste. De Persoon noemt hij HEERE of Jehovah, dat is de 

enige ware en eeuwig levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Die op de 

allervolmaaktste en noodzakelijkste wijze het leven heeft in Zichzelf en Die zó het 

leven, de adem en alle dingen geeft, dat we in Hem leven, ons bewegen en zijn, Hand. 

17:28. We zullen van deze onmededeelbare Naam van God nu niet uitvoeriger 

spreken, omdat we dat bij andere gelegenheden vaak moeten doen.  

Als David hier God als HEERE aanspreekt, dan laat hij zien dat: 

a. hoe dodig hij ook was, hij bij niemand anders hulp zocht of verwachtte dan alleen 

bij Jehovah. O, deze alleen is God en niemand meer. Omdat het tevergeefs is heil 

te verwachten van de bergen en van de heuvelen, roept hij de HEERE aan: in U 

alleen is Israëls heil en ook mijn heil.  

b. Als hij HEERE zegt, dan laat hij ook zijn kennis zien die hij van God als Jehovah 

had, namelijk dat Hij het alleen is Die een dodige ziel levend kan maken. De 

Heere doodt en maakt levend. Middelen kunnen opwekken en de ziel haar 

dodigheid doen zien, maar het is de Heere alleen Die een ziel in een levendige 

gestalte kan brengen. Daarom staat er: Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij 

levend naar Uw woord.  

c. Als hij hier Jehovah aanspreekt en zijn bede tot Hem uitstort, dan laat hij zien dat 

hij zijn zaligheid wat de gestalte van zijn ziel betreft buiten zichzelf zoekt en dat 

hij waarlijk zichzelf verloochent. O, bidden is, mijn vrienden, niet anders dan een 

verloochenen van zichzelf en een gaan uit zichzelf naar Jehovah bij Wie 

gerechtigheden zijn en sterkten, opdat men tot Hem komen zou. 

d. Als hij de Heere als Jehovah aanspreekt, laat hij ook zijn gelovig vertrouwen op de 

verbondsbelofte zien. Want deze Naam ziet op het verbond en wij kunnen niet 

bidden zoals het betaamt, tenzij onze zielen gelovig op de belofte en de toezegging 

van Jehovah kunnen rusten, om te kunnen zeggen: Gedenk HEERE aan het woord 

waarop Gij mij hebt doen hopen of vertrouwen. Dit vertrouwen is in de grondtaal 

helderder uitgedrukt dan in onze vertaling, omdat het in de toekomende tijd staat, 

namelijk: Gij zult mij levend maken. Vertrouwen op de belofte en bidden moeten 

tezamen gaan, omdat degene die twijfelt een baar der zee gelijk is en van God 

niets zal ontvangen. 

 

Hoewel het woordje 'O' niet in de tekst staat, hebben onze vertalers toch hier en op 

andere plaatsen dat woordje niet zonder gewichtige redenen erbij gevoegd. Aan de ene 

kant geeft het de gedruktheid van zijn gemoed onder zijn dodige toestand te kennen. 

De ziel is niet in haar element, maar kwijnt weg. Aan de andere kant drukt het uit, dat 

zijn begeerte tot herstelling niet oppervlakkig is, maar voortkomt uit de grond van zijn 

ziel. De woordjes 'o' en 'och' drukken namelijk de aandoening van het gemoed uit. 

Trouwens, mijn geliefden, eer men gered wordt uit zijn ellendige en dodige toestand, 

is het gewoonlijk Gods weg dat wij het niet langer kunnen uithouden; en zo begint 

men uit de diepte van zijn ellendigheid en machteloosheid te roepen tot God, Ps. 

130:1. De ziel begint te bezwijken van verlangen en wenst, dat het weer eens 

merkbaar mag zijn zoals in vroegere dagen, toen Gods licht haar bescheen en zij zich 

kon verlustigen in de Almachtige. 

 

Laat ons nu de bede zelf nader bezien: Maak mij levend.  

Wij merken op, dat ons Hebreeuws werkwoord in de toekomende tijd staat, zodat men 



zou moeten vertalen: O HEERE, Gij zult mij levend maken om Uws Naams wil. Ze 

drukt dan het vertrouwen van de psalmist op de Goddelijke belofte uit. Hij geloofde 

namelijk dat hoe ellendig en dodig hij ook was, God hem toch levend zou maken en 

hem zou verkwikken, omdat Jehovah het werk Zijner handen niet zal laten varen. Het 

is echter bekend dat de toekomende tijd wel gebruikt wordt voor de gebiedende wijs; 

zoals bij Glassius te zien is, Boek III, traktaat 3; werkwoord blz. 897. Daarom houden 

wij het met onze vertalers op de gebiedende wijs: Maak mij levendig, of zoals in de 

kanttekeningen staat: Behoud mij in het leven, omdat het werkwoord die beide 

betekenissen kan hebben. (Vid. Mich. In Locum)  

Als we nu tot de zaak zelf komen, laat het dan voor uw aandacht komen dat deze bede 

vooronderstelt dat David dodig was, omdat hij bidt om levendig gemaakt te worden. 

Daarom zullen wij spreken over hetgeen hier voorondersteld wordt, namelijk dat hij 

dodig was.  

Ik weet wel dat we in het nagaan van de plechtige inhoud van deze psalm moeten 

beseffen dat het een psalm van David is, die hij dichtte toen hij beangst was en zwaar 

vervolgd werd door Saul en zijn aanhang. We moeten dus bij het woord 'dodigheid' 

letterlijk denken aan het gevaar waarin hij verkeerde om omgebracht te worden. Maar 

ofschoon dit naar de letter het belangrijkste is, zullen wij toch zien bij het nagaan van 

dit lied, dat hij spreekt van zijn zielstoestand. Zie vers 6: Ik breid mijn handen uit tot 

U, mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela. Wij zullen zien dat hij bidt om 

geestelijke zegeningen van God. Hij bidt om vergeving van zijn schuld te ondervinden 

in vers 2. Hij bidt om met Gods goedertierenheid verkwikt te worden en door God 

geleerd te worden in vers 8 en 10. En trouwens, als we bedenken dat God Zijn licht en 

invloed menigmaal inhoudt als men in dergelijke gevaarlijke omstandigheden is, dan 

zal het niet vreemd zijn, dat wij, terwijl wij het eerste niet uitsluiten, ons hier bepalen 

bij die ongestalte van de ziel, die men dodigheid noemt en waarvan David begeert 

verlost te worden. 

 

Om met uw aandacht over de dodigheid helder en uitvoerig te kunnen spreken, zullen 

we eerst de redenen aangeven, waarom we over deze stof zullen spreken. 

1. De eerste reden is, dat de tijd die wij beleven een zeer geesteloze en dodige tijd is. 

De Heere is zeer geweken van Zijn volk. Hij staat van verre, Hij verbergt Zich van 

Zijn erfdeel, want de ongerechtigheid heeft een grote scheiding gemaakt en de zonde 

is er de oorzaak van dat hoewel men roept, de Heere niet alleen niet hoort, maar 

bovendien rookt tegen het gebed. Niettegenstaande al het roepen in het openbaar en in 

het verborgene om verlost te worden van de oordelen waaronder wij zuchten, is er 

geen verlossing, maar integendeel vermeerdering en verzwaring van oordelen. De 

algemene klacht van de vromen in landen en steden, niet alleen hier maar ook in 

andere koninkrijken, bevestigt dit zeer duidelijk, omdat bijna iedereen uitroept dat nu 

of sedert twintig of dertig jaar God zeer geweken is. Mijn geliefden, wilt u zich laten 

overtuigen van deze waarheid, probeer dan maar met mij acht te geven op de volgende 

zaken, en overweeg ze in uw hart. 

 

a. Dat het waar is wat we gezegd hebben, blijkt uit de godloosheid in de praktijk van 

het leven en uit de indrukloosheid van het hart, die zich als een kanker en 

melaatsheid uitgespreid heeft over het erfdeel des Heeren. Waar is het ontzag voor 

Gods geduchte hoogheid? Waar is het zich voortdurend voor ogen stellen van de 

Heere? Waar is het wandelen in het openbaar en in het verborgen voor des Heeren 

oog en in Zijn tegenwoordigheid? Waar is die nauwgezetheid en preciesheid om 

het kwaad te ontvluchten, zowel groot als klein, openbaar of verborgen, de schijn 



of het kwaad zelf? Waar is dat teer achtgeven op alle geboden des Heeren om zijn 

gangen geheel daarnaar te richten, zodat men uit een kinderlijk ontzag voor de 

Heere niet wil noch, vanwege de teerheid van gemoed, kan leven in het verzuim 

van enige plicht of in het bedrijven van enige zonde? Mijn geliefden, mij dunkt dat 

dit zo ver te zoeken is, dat men van zichzelf en anderen moet zeggen, dat wij de 

meeste tijd leven alsof er geen God is. Men moet vaak bidden dat men die 

allereerste waarheid, namelijk dat er een God is, eens oprecht geloven mocht. Hier 

komt de losbandigheid uit voort en het weiden in de ruimte als een ongewend kalf. 

Ook is hieruit te verklaren dat er geen of althans een zeer klein onderscheid is 

tussen beschaafde mensen en vromen, wat betreft hun openbare en verborgen 

godsdienst en hun levenswandel. O, wat zijn de kostelijke kinderen Sions de 

aarden flessen gelijk geworden.  

b. Zijn er al mensen die enige indruk hebben van de nare toestand van hun ziel, dan 

worden zij gewaar dat het niet zo drukt, werkt en weegt als vroeger, en dat de 

indrukken niet diep genoeg gaan en niet blijven wegen op hun gemoed. Die 

indrukken veroorzaken geen aanhoudend gevoelig roepen om redding en 

verzoening, maar zij verlaten ons voordat we halverwege zijn gekomen tot het 

bloed van Jezus Christus, dat alleen het geweten reinigen kan van dode werken om 

de levende God te dienen. Och helaas, de benauwdheid en de smart over zijn 

kwaad en het ernstig aanhouden om Jezus opnieuw aan te nemen is meestentijds 

maar als een morgenwolk, een vroeg komende dauw, die zo snel voorbijgaat en de 

ziel verlaat zonder dat ze gered of hersteld wordt. 

c. Als men verwaardigd wordt zo nu en dan tot de Heere Christus te komen, Hem 

hartelijk en gelovig te omhelzen, zijn schuld op Hem te leggen, zichzelf kwijt te 

raken, kwijtschelding van schuld in zijn geweten te ondervinden en de daarop 

volgende vrede der ziel te ervaren, dan is dat niet alleen zeldzamer dan in vorige 

tijden, maar bovendien bespeurt men dat de ziel niet die kracht eruit ontvangt om 

nauwgezetter, standvastiger en eerbiediger te wandelen voor de Heere. De liefde 

verkoelt zeer snel. Kort na de kwijtschelding van schuld bezoedelt men zich weer 

en komt men binnen enkele dagen weer in zijn oude doen. Dit is een helder bewijs 

dat de dodigheid groot is. Anders zou het kleed van Christus' gerechtigheid zeker 

verwarmen en zou Zijn vlees en bloed, door het geloof gegeten en gedronken, 

kracht bijzetten om zijn hart te verheffen in de wegen des Heeren. 

d. Tenslotte blijkt de grote dodigheid uit de wereldse instelling en het slordig gedrag 

van het volk des Heeren. Zo nu en dan zien zij het zelf en klagen: Ach mij! En ook 

anderen zien het. Zij die door hun kleding, hun eerbiedige houding in het openbare 

leven en in Gods huis plachten te stichten en anderen tot navolging op te wekken, 

ofschoon zij geen woord spraken, zijn nu aan de wereld gelijkvormig, in de 

godsdienst tot ergernis en vanwege hun traagheid en verzuim van de 

genademiddelen tot een struikelblok voor hun onbekeerde buren. Zij zijn in de 

omgang kletserig, vol kwinkslagen en spreken ijdele en onbedachtzame woorden, 

zodat zij die met hen omgaan, niet gesticht, niet verwarmd, niet beschaamd, niet in 

toom gehouden en niet opgewekt worden om God te zoeken. Iedereen zal 

erkennen dat het hiermee droevig gesteld is en wij hopen dat het gegeven zal 

worden het zo nu en dan te betreuren en uit te roepen: Ach ik, ellendig mens! Wie 

zal mij verlossen? Het volk des Heeren is het zout der aarde; als dit smakeloos 

geworden is, waarmee zal het dan gezouten worden? 

e. Vele anderen bewijzen van de dodigheid zouden we kunnen geven, maar omdat ze 

in het vervolg naar voren zullen komen, gaan wij ze thans voorbij omdat het hier 

vermelde genoeg is tot overtuiging. 



 

2. Wij dachten dat de behandeling van deze stof in de tweede plaats noodzakelijk was, 

omdat de dodigheid zo weinig opgemerkt en betreurd wordt. Ach, ofschoon de 

grauwigheid op ons verspreid is, men merkt het niet, Hos. 7:9. Nee, men is rijk en 

verrijkt, hoewel men zo ellendig is. Nooit beleefde men een tijd waarin men zo 

verwaand en uit de hoogte durfde te spreken als deze dodige tijd waarin wij leven. En 

men kan niet verdragen dat zijn dodigheid voor ogen gesteld wordt. Nee, zegt men, zij 

die dat doen, moeten zichzelf in acht nemen. Zij handelen partijdig en liefdeloos, zij 

veroordelen maar en letten op ditjes en datjes, terwijl men zijn christelijke vrijheid 

met een goed geweten mag gebruiken. Zij zien meer op uiterlijke dingen dan op inner-

lijke. Zij zijn maar wettisch en weten niets van het leven door het geloof, enz.  

Al deze uitvluchten zijn duidelijke bewijzen dat men zijn dodigheid niet bemerkt en 

ook niet erkennen wil, want anders zou men nooit op mensen zien en zo de 

overtuiging ontduiken, maar op de zaak die gezegd wordt. Men zou het niet zo ruim 

mogelijk nemen en zo dicht mogelijk aan Gods grensscheiding komen als men maar 

kon. Want wie zo doen, zullen ook de grens overschrijden. Wie zo dicht als maar 

enigszins mogelijk is tot de zonde komt, zal ook geen gewetensbezwaren hebben om 

daadwerkelijk te zondigen. Men behoorde echter te trachten zo nauwgezet en stipt 

mogelijk te zijn en de volmaaktheid na te jagen, Filipp. 3:14. De zalige Lodensteijn 

zag dit gebrek al in zijn tijd, maar als hij nu Sion zou beschouwen, wat zou hij wenen! 

Zijn verzen zijn het waard dat u ze hoort: 

Al voel ik al die fikkefakkerij
1
 niet 

'k En weet van min of onmin, vreugd' of pijn,  

't Geloof is 't al, en als deez' tijd voorbij schiet,  

Wat kan ik meer als in de hemel zijn? 

En daar moet mij 't geloof der waarheid brengen. 

 

3. Wij meenden dat het in de derde plaats nodig was hierover te spreken, opdat men 

enerzijds bij het zien van deze ongestalte tot ware vernedering en wezenlijke 

verootmoediging over zijn verval mocht komen en men zich zou bekeren tot het doen 

van zijn eerste werken; anderzijds ook om gelegenheid te hebben iets tot besturing en 

opwekking aan te wijzen. 

 

Als we nu tot de zaak zelf komen en opzettelijk over de dodigheid gaan spreken, dan 

zullen we eerst spreken over de dodigheid zelf.  

Deze is, mijn geliefden, een ongesteldheid, ziekte of kwijning van een wedergeboren 

mens, veroorzaakt door zonden en nalatigheid; een ongesteldheid waarin de 

wedergeboren mens lauw en traag blijft in de oefening van de plichten der 

Godzaligheid en dor en ongevoelig is onder alle middelen die tot zijn opwekking 

worden aangewend.  

Wij dachten dat deze omschrijving nodig was, opdat u zou begrijpen dat wij niet 

zozeer over de dodigheid of liever gezegd over de algehele doodsheid van de 

onbekeerden zouden spreken, maar over de ongestalte van een oprechte. En ook opdat 

u in een korte samenvatting deze ongestalte zou kunnen zien als we enkele 

bijzonderheden noemen. Daarom vraag ik u met een bijzondere aandacht en toepas-

sing op uw eigen hart te willen letten op de volgende punten. 

1. Deze dodigheid komt onder andere tot uitdrukking in een blindheid, duisternis en 

onkunde van het gemoed aangaande de heerlijkheid, de lievens- en 

                                                 
1
 Een wisselvallig gevoelsleven 



dienenswaardigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één Goddelijk Wezen 

en drie Personen, zoals Zij Zich naar buiten openbaren in het werk van de schepping 

en bijzonder in het werk van de verlossing. En deze blindheid geldt ook voor de 

genoeglijkheid en zaligheid die er opgesloten ligt in de dienst en de gehoorzaamheid 

van deze God. Mijn geliefden, zolang de bovengenoemde zaken in Gods licht gezien. 

worden, zolang heeft de ziel van een oprechte meer blijdschap in God en in Zijn dienst 

dan de goddelozen hebben, wanneer hun koren en most vermenigvuldigd worden. De 

ziel verheft zich met die van Jósafat in de wegen des Heeren. De oprechten lopen 

zonder moede of mat te worden, terwijl het hun innigste blijdschap is goed te doen en 

zich te verheugen in en over Gods bevelen. Maar zodra dit zien in Gods licht van hen 

weggenomen wordt of wanneer er iets tussen hun geloofsoog en dit licht komt zodat 

het zicht hen ontnomen wordt, dan komt er een dodigheid en verslapping in de ziel. 

De liefde, de hoogachting en de verlustiging in de Heere en Zijn dienst verkoelen en 

bevriezen. Ja, ze worden zó ijskoud en onverschillig, dat de ziel die heerlijkheid in 

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet zien kan en daarom ook geen reden 

heeft die heerlijkheid te begeren en er zoveel moeite voor te doen om die te 

verkrijgen. Dit was één van de aspecten van de algehele dodigheid van de Joden, Jes. 

53. Zij zagen geen heerlijkheid in Hem, waarom zij Hem begeren zouden; en dit is 

ook één van de kenmerken van deze dodigheid in de gelovigen. 

Deze dodigheid zien we ook in de oprechten: de bruid, die haar dodigheid niet inzag, 

kon op haar leger blijven liggen en de dochters van Jeruzalem vroegen: 'Wat is uw 

liefste meer dan een andere liefste?' Deze blindheid en duisternis hebben haar trappen. 

Soms is ze zeer groot, zodat men geen licht heeft, maar als een blinde naar de wand 

tast. Soms is er wel enig licht vanwege de herinnering aan vorige dagen of vanwege 

gevoelige genade. In deze toestand echter is 't als met de winterzon die haar licht niet 

loodrecht in de zielen laat stralen, zodat de verkleumde genegenheden niet ontdooid 

worden en er geen warmte gevoeld wordt, waardoor er ook geen levendigheid en 

vruchtbaarheid veroorzaakt wordt. Zo is het ook met een boom in de winter: ook al 

wordt hij door de winterzon bestraald en verlicht, hij blijft echter zonder blad, 

bloesem en vrucht, stijf bevroren en onbuigzaam. 

 

2. Deze dodigheid kenmerkt zich ook door het gemak, waarmee men kan leven zonder 

waarachtige gemeenschap te oefenen met God in Christus. Als men enigszins levendig 

is, dan veroorzaakt de minste vervreemding van de Heere en het missen van Zijn 

gemeenschap - die de ziel zo goed doet - smart, schreien en roepen. Men klaagt: Hoe 

lang, hoe lang, hoe lang, Heere! De ziel kan niet leven; zij dorst naar God en het vlees 

verlangt in een land, dor en mat zonder water. Maar de bovengenoemde dodigheid 

drukt dit gemis niet op het hart en zij veroorzaakt niet dat bitter schreien, treuren en 

weeklagen; zij weigert om vertroosting of verkwikking in enig ding te ontvangen. 

Nee, de zienlijke dingen nemen Gods plaats in en naarmate deze hem toelachen, is 

men tevreden en kan men het in en met het schepsel stellen, ofschoon men de 

Schepper Zelf mist. Dat dit zo is, blijkt ook uit het feit dat men als de uiterlijke dingen 

hem niet toelachen, hij meer gedachten en overleggingen hierover heeft dan over het 

gemis van God. 

 

3. In deze dodigheid is ook een smakeloosheid op te merken. De ziel die gewoon was 

te kunnen zeggen: 'Bij deze dingen leef ik' en 'O, wat waren de redenen des Heeren 

mijn gehemelte zoeter dan honing en honingzeem', die ziel is nu zo ingezonken, dat ze 

niet alleen geen zin of verlangen heeft naar de redenen des Heeren, maar deze zelfs 

smakeloos vindt als het wit van een ei. Het zoete van de beloften noch het prikkelende 



bitter van de dreigementen veroorzaakt een aandoening. Komt men in Gods huis, is 

men in 't verborgene, waar God door Zijn geschreven of gepredikte Woord een volle 

maaltijd voorstelt, men ziet het soms en men zegt: het is kostelijk voedsel. Maar men 

zegt metterdaad, omdat men niets proeft: ik heb er geen smaak in. Of men maakt 

enige excuses zoals: de bereiders zijn niet zindelijk genoeg; of: de reuk zelf verveelt 

me en doet me walgen. Soms valt men terwijl de spijs wordt aangereikt in slaap, of 

men begint ander voedsel te begeren, wat zeer zondig is en een teken van een 

bedorven smaak, terwijl men het reine voedsel, de gezonde melk van Gods Woord laat 

staan. Dit is wel het allerduidelijkste teken van een dodige gesteldheid van de ziel. Het 

is te vrezen dat zulke zielen, voordat hun herstelling en genezing komt, een honger 

zullen hebben niet naar brood, maar naar het Woord dat zij menigmaal versmaad 

hebben.  

 

4. In deze dodigheid zit ook een loomheid, vadsigheid, luiheid en traagheid van de ziel 

in het beoefenen van de plichten die ze betrachten moet. De plichten worden wel niet 

nagelaten, maar toch is de ziel zonder ijver en aandoening. Het hart is bezig met 

duizenderlei dingen, niet alleen met betrekking tot het dagelijks beroep maar ook met 

vele andere zaken, zodat het hart spreekt tot de schepselen die in zijn verbeelding 

aanwezig zijn, terwijl de mond bezig is tot God te spreken. Het hart gaat uit in 

haastigheid en wraakzucht, nu eens in toorn, dan weer bezig met het regelen, het 

wikken en wegen van de zienlijke dingen. En hoewel deze overwegingen van het hart 

niet altijd merkbaar zijn, gaan toch de raderen van de ziel in de godsdienstige plichten 

als door zwaar zand en de bewegingen naar boven tot God hebben vanwege de 

bezwaardheid van de ziel die aan het stof vastgekleefd is, geen vleugelen van liefde en 

ijver om zich te kunnen opheffen. Zo zijn de godsdienstige werkzaamheden dodig en 

men verlangt dat het 'amen' uitgesproken wordt en men is wel tevreden met het 

gedane werk. 

 

5. In deze dodigheid zijn de kloppingen van het geweten over de schuld en dodigheid 

slechts zeer flauw en ze doen de ziel weinig zeer. Ze veroorzaken geen gevoelige 

smart in de ziel, zodat men niet proeft en smaakt hoe kwaad en bitter het is tegen de 

Heere te zondigen. Nee, men wordt er van binnen niet door beroerd, men hoort niet 

wat het geweten zegt, net alsof het hen niet aangaat. Men stelt het achtgeven hierop uit 

tot een gunstiger tijd, maar die komt haast nooit; en zo worden de schulden op het 

geweten zó verzwaard dat dit zijn mond bijna niet meer opendoet. Het is hier net zo 

als bij een mens die vlakbij de dood is: de polsslag is zó flauw geworden, dat men 

hem nauwelijks voelen kan. Wat is dit erg! Want als het geweten, dat Gods stadhouder 

is, niet twist, is dat een teken dat God Zelf niet twisten wil, maar dat Hij zegt: Efraïm 

is vergezeld met de afgoden, laat hem varen, Hos. 4:17. O, mijn geliefden, bid toch tot 

God dat de dodigheid nooit zo ver komen mag. Zo lang het geweten een slag slaat, is 

er hoop op herstel, als de slagen maar diep inslaan en een geweldige smart 

veroorzaken. 

 

6. Ofschoon men in deze dodigheid nu en dan wat opwekking en enige levendigheid 

schijnt te hebben en men zich voorneemt om nauwgezetter en ernstiger te leven, toch 

verflauwt dit zeer snel en men wordt weer ongevoelig zoals men voorheen was. Vaak 

wordt men nog veel dodiger dan vroeger, zoals een kaars of lamp, waaraan de 

brandstof gaat ontbreken, nu en dan een opleving en sterke flikkering van licht geeft. 

Maar kort daarna brandt ze zo flauw, dat men zou denken dat ze uitgegaan is. En zo 

maakt een ziel duizendmaal een verkeerde berekening. Ze denkt: Nu zal het gaan en ik 



zal tot mijn vroegere levendigheid terugkomen, maar helaas ziet ze achteraf dat haar 

gerechtigheid als een morgenwolk geweest is, Hos. 6:4. 

 

7. In deze dodigheid is en blijft de ziel onverbeterlijk, ondanks alle middelen die aan 

haar ten koste gelegd worden. De oordelen noch de zegeningen, de Wet noch het 

Evangelie brengen bij haar vrucht voort of hebben de uitwerking die haar bij haar 

schuld brengt en beschaamd maakt vanwege haar verachtering en omzwerven buiten 

de Heere. Het is met deze dodigheid zoals God zegt van Zijn wijngaard in Jesaja 5. 

Ofschoon Hij er alles aan gedaan had wat er aan gedaan moest worden, ze bracht 

echter geen goede en rijpe druiven voort. 

 

8. Tenslotte openbaart deze dodigheid zich naar buiten toe, zodat ze door degene die 

er acht op slaat, gezien kan worden in een levenswandel die niet overeenkomstig is 

met het Evangelie: Gods Beeld wordt er niet in uitgedrukt. De levenswandel is niet 

een kopie of afschrift van de bijbel. Ook zijn de mensen in wie deze dodigheid zich 

openbaart, geen wandelende bijbels. Integendeel, zij zijn aan deze tegenwoordige 

wereld gelijkvormig, zodat er weinig onderscheid is tussen hen en de wereld. 

 

In de tweede plaats willen we er nu over spreken, hoe ver deze dodigheid al dan niet 

gaan kan.  

Ik weet wel, mijn geliefden, dat er geen teerder punt is dan juist dit. We kunnen niet 

goed bepalen hoe dicht een werkheilig mens bij het Koninkrijk Gods kan komen, en 

toch dood en onbekeerd kan zijn en blijven. En wij weten ook niet hoe diep ellendig 

en laag een ware bekeerde kan vallen en toch de wortel der zaak hebben kan. Dit 

maakt de zaak ingewikkeld. Bovendien kunnen velen, die slechts een arglistig en boos 

hart hebben, veel verkeerde conclusies uit deze stof trekken, waardoor zij ondanks hun 

zorgeloos en ongoddelijk leven, gestijfd kunnen worden in hun inbeelding kinderen 

Gods te zijn. Misschien zou deze stof ook door een begenadigde misbruikt kunnen 

worden waardoor hij nog dodiger wordt.  

Toen we deze zaken overdachten, twijfelden we of we hierover zouden spreken of 

niet. En we overwogen of het niet beter was nu snel over te gaan tot het aanwijzen van 

de oorzaken van deze dodigheid. Toch bedachten we dat deze stof nuttig en nodig 

voor des Heeren volk zou kunnen zijn en daarom zullen we er iets over zeggen.  

 

A. Allereerst hoe ver deze dodigheid kan gaan.  

(1) De oprechte kan zo dodig worden dat het schijnt dat hij al zijn ijver verloren heeft, 

zodat hij niet voor God en Zijn zaak in de bres springt. Dan kan hij de ontering 

van God door de zonde in zichzelf en in anderen beschouwen, alsof die hem niet 

behoorde te raken en de ziel in brand steken om voor God en Zijn weg uit te 

komen. Dit was de dodigheid en zo ver ging de slapheid van de Godzalige man, de 

oude Eli, 1 Sam. 2:20-23. Dit was ook de dodigheid van de gemeente van 

Laodicéa, Openb. 3, die noch koud noch heet was, dat is onverschillig. Dat er toch 

gelovigen onder waren, blijkt uit het 19e vers: Zo wie Ik liefheb, die bestraf en 

kastijd Ik. Wees dan ijverig en bekeert u. 

(2) Een oprechte kan zo dodig worden, dat al zijn genegenheden en hartstochten 

schijnen uitgedoofd en gestorven te zijn. De hartstochten zijn als de vleugels van 

de ziel; wanneer die dodig zijn, wordt de ziel als gekortwiekt en de dingen die men 

doet, zijn zonder geest en leven. Nu kan het zover komen dat Gods dierbaarheid en 

goedertierenheid de ziel niet doen ontvonken tot liefde en niet aanwakkeren zich 

in Jehovah te verlustigen. Gods hoogheid veroorzaakt geen vrees of ontzag en het 



eigen wanbedrijf veroorzaakt geen schaamte en bedroeft de ziel niet, Matth. 24:12. 

De liefde van velen zal verkouden, Openb. 11:4. Hoewel de kerk van Eféze 

gearbeid had en niet moe was geworden in de eerste tijd, toch verflauwde dit. Haar 

genegenheden stierven en daarom zegt Christus: Gij hebt uw eerste liefde verlaten 

en dit heb Ik (Die uw hart grondig ken) tegen u. Zie, hoe ver dit gegaan is bij Asa, 

2 Kron. 16:10-12. God zond een profeet om hem op te wekken. Hij bracht een 

ziekte over hem met hetzelfde doel, maar hoe dood waren zijn hartstochten tot het 

goede en hoe werkzaam in het kwade. Asa wierp de profeet in de gevangenis en in 

zijn ziekte zocht hij niet God en de verzoening over zijn zonden, maar hij ging 

naar de artsen. Ook Davids hartstochten waren als dood. Joab laat hem weten dat 

velen van het volk Gods gedood waren en dat Uria ook gedood was. Men zou 

menen dat zijn ziel nu wel bewogen zou worden; dat zijn droefheid hem zou over-

stelpen en schaamte over zijn kwaad hem zou bedekken. Maar wat staat er in 2 

Sam. 11:25? David zeide: Zeg aan Joab: Laat deze zaak niet kwaad zijn in uw 

ogen, want het zwaard verteert zowel dezen als genen. In vers 27 lezen we dat hij 

Bathséba bij zich liet brengen als zijn vrouw. 

(3) Een kind van God kan zo dodig worden dat het schijnt dat de wereld en de dingen 

van de tijd zijn hart hebben ingenomen, zoals wij zien in Demas, van wie wij 

geloven dat hij een ware gelovige geweest is; en toch kreeg hij de tegenwoordige 

wereld lief. Zo was het met de meesten van Paulus' metgezellen te Rome. Een 

ieder zocht zó zijn eigen zaken, dat hij nauwelijks iemand kon krijgen om naar 

Filippus te zenden, Filip. 2:20, 21. 

(4) Een kind van God kan in deze dodigheid ook in zware zonden vallen en in zijn val 

geruime tijd blijven liggen. Er is geen belofte dat hij ervoor bewaard zal worden. 

Lot, David, Salomo, Asa en Petrus zijn er bewijzen van. Hoelang deze dodigheid 

kan blijven voortduren, kunnen wij niet bepalen. De aartsvaders, Jozefs broers, 

leefden twintig jaar of langer ongevoelig over de mishandeling van Jozef. En 

David ruim één jaar. Zowel de wijze als de dwaze maagden sliepen en waren 

dodig, mogelijk tot kort voor hun einde. Zodat u zien kunt dat deze dodigheid zeer 

ver kan gaan en ook zeer lang kan duren. Wij hebben met opzet kort over deze 

zaak gehandeld, omdat al deze voorbeelden als bakens in zee moeten zijn en 

daartoe moeten strekken dat wij op onze hoede zullen zijn. 

 

B. Hoe ver deze dodigheid ondertussen ook mag gaan, toch is ze zo beperkt, dat de 

gelovige de volgende zaken beslist niet zal verliezen. Deze zullen dan tot kenmerken 

strekken, waaraan u zult kunnen weten of u onder al uw dodigheden een beginsel van 

genade hebt of niet. 

(1) Het zaad Gods blijft in hem, 1 Joh. 3:9. Dit is een onvergankelijk zaad dat 

nimmermeer sterft, 1 Petrus 1:23. Daardoor blijft dit beginsel der wedergeboorte 

en heiligmaking, hoewel het bedekt en begraven is onder de kluiten van de ver-

dorvenheid, in een gelovige, hoe dodig hij ook worden kan. Hoewel zowel hij als 

de goddeloze zondigt, hij is toch niet zonder God in zijn zondigen en hij zondigt 

niet op dezelfde wijze als de goddelozen, want hij is uit God geboren en hij 

zondigt niet, want het zaad Gods blijft in hem. De zonde kan groot geweld op hem 

uitoefenen, maar hij ligt niet zo onder de heerschappij daarvan dat hij met zijn 

gehele hart gewillig de zonde doet, Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet 

heersen, want gij zijt niet onder de Wet, maar onder de genade. 

(2) Het zaligmakende geloof blijft ook. Dit versterft niet helemaal in de ziel wat de 

wortel en het wezen ervan betreft, ofschoon het zich niet in levendige daden 

vertoont in werkzaamheden, in een dadelijk gaan tot Christus en een gebruik 



maken van Hem, waardoor men zich weer verlevendigd voelt. Toch is het in de 

ziel als een vonkje onder de as. Nu, mijn geliefden, het geloof is de wortel der 

zaak, Job 19. Blijft die wortel in leven, hoewel de takken en de stam dood en 

verstorven schijnen te zijn, toch zal er op Zijn tijd een uitbotten komen. De duivel 

mag ziften met zijn zeef als de tarwe, Jezus bidt dat dit geloof niet zal ophouden, 

Luk. 22:32. 

(3) De zalving die de oprechten hebben, blijft ook, 1 Joh. 2:27. Onder deze zalving 

moet men verstaan de Heilige Geest en Zijn werking in de uitverkorenen. 

Ofschoon Gods Geest niet daadwerkelijk in deze dodige toestand de ziel verleven-

digt, toch koestert Hij Zijn eigen werk in de ziel en al haar vermogens, zodat het 

toch in leven blijft, hoewel het voor een tijd kwijnt. Zouden deze overschaduwing 

en koestering van de Heilige Geest er niet zijn, dan zouden de gelovigen zeker 

sterven. 

(4) Er blijft in de oprechten niettegenstaande hun dodigheid ook een vrees over, dat al 

wat zij ondervonden hebben, zal overgaan; dat hun werk niet oprecht geweest is, 

maar louter bedrog. Zij vrezen dat zij tenslotte bedrogen zullen uitkomen, dat zij 

helemaal terug zullen keren tot hun vorige levensweg en een blaam zullen leggen 

op de weg en het volk van God. Ze denken dat het beter zou geweest zijn, dat zij 

zich nooit hadden uitgegeven als een oprechte. Zij vrezen dat zij in schijn met de 

Geest begonnen zijn en nu in het vlees zullen eindigen. Vaak zouden ze daarom 

liever sterven dan nog langer leven. Hoe dodig en afgezakt ze ook zijn, toch zuch-

ten ze vaak, hoewel niet aanhoudend zoals het hun betamen zou. 'O God, ik ben 

afgedwaald, ik ben als een verloren schaapje, ik ben in duizend noden, ik lig als 

in de dood. Wilt U mij opzoeken en terecht brengen? Wilt U mij ontdekken als er 

een leugen in mijn rechterhand is, o God; geef toch dat mijn werk oprecht en in 

der waarheid mag zijn.' De voorbeelden van mensen die afvallen of terugkeren, 

zijn niet voorgehouden om er dan maar op los te zondigen, maar als bakens in zee. 

De ziel die deze zaken overdenkt, schrikt van zichzelf, en daarom is het waar, hoe 

zwak dit ook kan zijn, dat de ogen die gezien hebben, niet terug zullen zien. Er 

blijft ook een diep en bevindelijk veroordelen van zichzelf en van al zijn 

werkzaamheden over. Daardoor legt een christen uit kracht van het in hem 

aanwezige licht van het geestelijke leven zich enerzijds met meer of minder 

aandoening voor God neer als een geheel melaatse en als iemand die onrein is van 

de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Hij is als iemand die zo walgelijk en 

verdoemelijk is, dat God een eeuwige afkeer van hem zou moeten hebben en Zich 

jegens hem nooit in Zijn gunst zou openbaren indien er geen Borg was. 

Anderzijds doet dit hem in de oordelen, in de wegen van beproeving en in de 

kastijdingen waarmee hij getuchtigd wordt, God rechtvaardigen en goedkeuren 

wat Hij doet, omdat hij erkent dat God niet met hem handelt naar zijn zonden, en 

dat het geringste wat hij boven hel en verdoemenis heeft, alleen goedheid van 

God is, Klaagl. 1:18: De HEERE is rechtvaardig, want ik ben Zijn mond 

wederspannig geweest. 

(5) In wat voor ingezonken toestand de oprechten ook kunnen komen, zij blijven toch 

standvastig in hun gedane keus volharden. O, die genadekeuze berouwt nooit, ook 

al leven zij er niet naar. Het is voor hen integendeel een oorzaak van leedwezen, 

dat zij die keuze zo lang hebben uitgesteld, en dat zij, nu ze in oprechtheid gedaan 

is, zo weinig aan hun vrijwillige verbintenis beantwoorden. De ogen die eens 

gezien hebben, zullen niet terugzien. Hoewel elke oprechte deze niet in dezelfde 

mate aan de dag laat treden, heeft hij evenwel dezelfde, in de kern aanwezige 



grondhouding die er in David was: Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik 

onderhouden zal de rechten Uwer gerechtigheid, Ps. 119:106. 

(6) Ja, in wat voor doodse gestalte een oprechte ook kan komen, er blijft in hem toch 

een diepe ontevredenheid met zijn bestaan, zijn gesteldheid en zijn werkzaamheid 

ten opzichte van God. Hij is niet in zijn element. Het is met hem niet zoals 

voorheen; hij denkt menigmaal aan vroegere dagen die hij nu niet meer kent. Hij 

heeft zijn eerste liefde en tere gemoedsgesteldheid verlaten; en in zijn 

machteloosheid om op te staan, zit hij vaak zuchtend en met hartbrekende 

overleggingen neer. Ach, dat het met mij was zoals in vorige dagen! Ach, hoe lang 

zult Gij U verbergen en van verre staan? Ach, dat mijn hulp eens uit Sion kwam! 

Dat op mij, die zo lang een Gilboa geweest is, de dauw der Goddelijke genade 

mocht neervallen, opdat ik zou mogen groeien als een lelie, en de wortelen 

mochten uitschieten als de Libanon; en dat van mijn hart, dat zo lang een 

woestijn geweest is, , een Eden gemaakt mocht worden. Dat er in plaats van de 

alles verstikkende doornen en distels der zonde dennen- en mirtenbomen mochten 

opgroeien! 

(7) Tenslotte, in wat voor doodse gestalte een oprechte ook kan komen, zijn achting 

voor het oprechte volk van God blijft aanwezig. Hoe levendiger zij gesteld zijn, 

des te liever is het hem en des te waardevoller zijn zij in zijn ogen. Ook al durft 

hij wegens zijn eigen ongestalte en hun levendige gesteldheid niet in hun 

gezelschap te komen, zoals dat soms wel gebeurt, zijn begeerte strekt zich toch uit 

tot deze heiligen en heerlijken op aarde. 

 

Wij achten het nodig dat deze zaken opgemerkt worden, omdat zij voor een oprechte, 

hoe dodig en dor hij ook gesteld is, als even zoveel kenmerken dat de wortel der zaak 

in hem is, kunnen functioneren. En als dat zo is, dan behoort hij niet al te mismoedig 

te worden, omdat de wortel van de rechtvaardige zeker vruchten zal voortbrengen. 

Oorzaken van dodigheid 

 

C. Ons derde punt was, dat wij over de oorzaken van deze ingezonkenheid van de 

gelovige mens zouden spreken. Het onderzoek naar de oorzaken van de dodigheid van 

een gelovig mens is zeer noodzakelijk, omdat de zielenkwalen evenals die van het 

lichaam niet zullen genezen kunnen worden dan alleen wanneer ze in de kern worden 

aangepakt. De heiligen zijn altijd begerig geweest om de oorsprong van hun ellende te 

doorgronden, Job 10:2: Doe mij weten, waarover Gij met mij twist. De bevinding leert 

hen immers, dat er nooit herstel, maar op z'n best een kwijnend leven is te verwachten, 

als ze niet bij de oorzaak van hun ellende gebracht worden. Hierdoor komt het, dat zij 

in het besef van hun eigen onvermogen om deze te kunnen vinden en in het besef van 

de bedrieglijkheid en de gebondenheid aan 'koning zonde' van hun hart, menigmaal 

ootmoedig tot God gaan en met ernst en in oprechtheid van hun hart uitroepen: 

behalve dat ik zie, leer mij; onderzoek mij, o God, en beproef mij, en zie of er een 

schadelijke weg bij mij is, Job 34:32; Ps. 139:23, 24. Als het onderzoek naar de 

oorzaak van zijn ingezonkenheid in de eerste plaats nauwkeurig werd gedaan en als de 

ziel voorts dagelijks tot een streng en nauwgezet onderzoek werd gebracht, dan zou 

men niet zo ver van zijn plaats geraken, dat men niet meer weet waar men uit gevallen 

is en waar men momenteel verkeert en dat men niet meer weet welke koers men moet 

uitzetten om te komen waar men moet zijn. Maar helaas, omdat men zijn stuur-

manskunst heeft verloren en die is vergeten, wordt men op de golven heen en weer 

geslingerd. Men is als een afgedwaald schaapje, dat in de struiken verward is. 

Teneinde de oorzaken te achterhalen, kunnen we ze terugbrengen tot twee 



categorieën, namelijk: 

 de oorzaken buiten de mens om  

 én die van binnenuit komen.  

We zullen trachten deze zo helder mogelijk te ontleden en daarom spreken we 

allereerst van de oorzaken buiten de mens om die deze droevige ingezonkenheid van 

een, gelovige bewerkstelligen. Deze kunnen we heel gemakkelijk opnieuw tot twee 

zaken terugbrengen. 

 

A. Hier moeten we allereerst spreken over de grote, geduchte en driemaal heilige God. 

Hij kan onmogelijk de zonde noch enige kwade zaak uitvoeren, omdat die strijdig is 

met en zich kant tegen Zijn vlekkeloze heiligheid. Dit is ook tegen de aard der zonde 

zelf, die niet iets wezenlijks is maar een niet-zijn, een ontbreken van het goede. 

Evenwel moet en kan de Heere ten aanzien van deze zaak niet als een ledig 

aanschouwer van de zonde en die verkeerde staat des levens beschouwd worden, maar 

Hij laat die op werkzame wijze toe en schenkt dan om heilige, wijze en rechtvaardige 

redenen Zijn weerhoudende en actief meewerkende genade niet. Hij bestuurt ook deze 

omstandigheid wat het begin, de voortgang en de mate ervan betreft, en ook de 

langere of kortere duur. Dit zijn zaken die wij elk jaar uit Gods Woord bewijzen 

tegenover de aanhangers van Spinoza en de pelagiaans-gezinden, en daarom zullen 

wij ons daarmee nu niet verder bezighouden. We willen liever tot enkele bijzon-

derheden overgaan om u verschillende kanten van de zaak te laten zien, namelijk op 

welke wijze en om welke redenen de almachtige en heilige God ten aanzien van deze 

dingen handelt. 

* Wij zouden dan moeten uiteenzetten, op welke wijze God als een toelatende 

Oorzaak ten aanzien van deze zaken wel of juist niet werkzaam is door het inhouden 

van Zijn handelingen om te voorkomen, mee te werken en tot effect te brengen, én in 

het niet ten onder brengen van de zonde, en dergelijke meer. Maar de eerwaarde 

Saldenus heeft over deze dingen al op een heldere wijze geschreven, die niet te verbe-

teren is. Daarom wensen wij dat onze lezers zijn geschrift bij deze gelegenheid ter 

hand mogen nemen. Zie hierover: De droevige staat van een christen, blz. 25-30. 

 

* De heilige en vrezenswaardige God heeft heilige, wijze en belangrijke redenen, 

waarom Hij dit toelaat. Zeer zeker beoogt Hij Zijn eigen eer en de zaligheid van Zijn 

volk; en hetgeen Hij beoogt, verkrijgt Hij op Zijn eigen tijd.  

Geef uit het vele eens acht op de volgende zaken: 

 

(1) God houdt Zijn heiligende en zonde-dodende werkingen ten opzichte van Zijn 

volk nu en dan niet zozeer in om deze of gene begane zonde, maar in Zijn 

vrijmachtige soevereiniteit. Zo handelde Hij met Job; maar dit komt zeer zelden 

voor, en er is mogelijk maar één voorbeeld van in het Woord. Daarom moeten wij 

ten aanzien van een dodige stand des levens slechts heel zelden menen dat God om 

deze reden zo handelt. 

(2) God handelt soms zo, omdat Hij het voornemen heeft een land rijp te laten worden 

voor de straf en die dan metterdaad uitvoert. Op deze wijze houdt Hij Zijn Geest 

en genade in van Zijn kinderen, zodat zij niet krachtig voor het volk kunnen 

bidden en het ook niet door hun Godzalige wandel kunnen overtuigen. Zo schijnt 

het in Jes. 5:9 geweest te zijn, en er is een sterke reden om te vrezen dat dit voor 

Nederland geldt. Mij dunkt, dat Gods volk zal zeggen: Wij zijn niet vrijwillig in 

zo'n afgezakte staat; de Heere weet, dat er begeerte is naar een opgewekter 

geestelijk leven, maar wij worden het niet gewaar, Jes. 49:9: Wij wachten naar 



licht, en er is duisternis; op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. 

Het zou heel erg zijn als God om deze reden de ingezonkenheid zo algemeen liet 

worden. 

(3) Het gebeurt soms ook dat God, als Hij Zich opmaakt om een volk uit nare 

omstandigheden te redden, de ingezonkenheid toelaat, opdat Zijn volk, als de 

redding komt, er ten volle van overtuigd mag zijn, dat God het gedaan heeft niet 

ter wille van hen, maar alleen uit vrije en onverdiende genade en goedertierenheid, 

om Zijns Naams wil. Want als de redding direct volgt na de ernstige inkeer tot 

God, dan is men zeer genegen om te denken dat zijn eigen levendige gesteldheid 

iets heeft toegebracht, Jes. 49:16: Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette 

Hij zich, omdat er geen voorbidder was. Zo doods gesteld was de situatie. Maar er 

volgt een wonderlijk 'daarom' op: Daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn 

gerechtigheid ondersteunde Hem. Hoe gelukkig zou het zijn, als God Zijn volk in 

hun dodigheid met Zijn onverdiende goedheid kwam verrassen! Zij zouden 

worden als mensen die droomden. 

(4) De Heere houdt Zijn levendmakende en heilige werkingen menigmaal in om Zijn 

kinderen ter zake en op een bevindelijke wijze te leren, dat zij uit genade zalig 

worden. Dit wordt niet geleerd dan door vallen en opstaan. Ieder belijdt dit, maar 

het is heel wat andersom het grondig te verstaan. De ingezonkenen, die zien hoe 

ellendig zij eraan toe zijn zodat er in hun vlees niets goeds woont, geven aan God 

de eer van Zijn onbegrijpelijke goedertierenheid in Christus. 

(5) Soms houdt God Zijn levendmakende werkingen in vanwege een trots in het hart 

over zijn eigen goede gesteldheid en het laag neerzien op anderen wegens hun 

gebreken. Er is niets kwader in de gezelschappen dan het vertellen van zijn eigen 

goede dingen en van de afgezakte staat van zijn medechristen. Dat gebeurt dan 

niet met een bloedend hart en met een medelijdende ziel, maar de heimelijke 

bedoeling is om zelf meer achting te verkrijgen. Het is jammer, dat christenen zijn 

als schoolkinderen die blij zijn als ze slechte dingen over elkaar kunnen vertellen. 

Maar als dit zo is, dan heeft de doodsheid reeds haar voeten op de drempel van de 

ziel, want God kan het niet verdragen. Hij wederstaat de hoogmoedigen. Men 

heeft niets dan wat men ontvangt, en daarom is er geen reden om te roemen in 

zichzelf. 

(6) Soms handelt de Heere zo, om Zijn kinderen meer in staat te stellen om anderen 

tot onderwijs en bemoediging te zijn, waar ze anders ongeschikt voor zouden zijn. 

Zo worden christenen die tot nut van velen gesteld zullen worden, menigmaal niet 

wegens eigen schuld maar tot nut van anderen in dergelijke toestanden gebracht, 

opdat zij met de moeden een woord te rechter tijd zouden kunnen spreken.  

(7) Tenslotte is er de oorzaak van zondeschuld door onbedachtzaamheid, nalatigheid 

en vermindering van ernst en dergelijke, waarom de Heere van verre staat en Zich 

verbergt en de hulp uit Sion niet komt, Jes. 49:2: Maar uw ongerechtigheden 

maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen 

het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. 

 

B. Van de ingezonkenheid van een gelovige is de duivel vervolgens een oorzaak 

buiten de mens om. Hij is de god dezer eeuw, die een volkomen vijand van alle 

kinderen des Heeren is. Dan eens gaat hij rondom hen als een briesende leeuw, dan 

weer als een engel des lichts. Dan port hij aan tot zonde en vervolgens verbloemt hij 

de zonde. Nu eens werkt hij op de genegenheden in, dan schikt hij zich weer naar 

ieders temperament of oefent hij zijn invloed op anderen uit om Gods kinderen in een 

ongeestelijke toestand te brengen. In één woord gezegd, hij wendt al zijn arglistigheid 



aan om de hemel uit het hart van Gods kinderen te houden, omdat hij wel weet, dat hij 

henzelf toch niet uit de hemel kan houden. Zie verder het nooit genoeg te waarderen 

geschrift van Saldenus. 

 

C. Nu zullen we trachten de oorzaken van deze ingezonkenheid van de gelovigen na te 

gaan, zoals die in en bij hen zijn te zoeken en te vinden. Om dit te doen, zullen we de 

volgende oorzaken aanwijzen. 

Eerst in het algemeen.  

Het is overduidelijk, dat het verderf uit ons voortkomt. Als dat niet zo was, dan zou er 

ook niet zo'n dorre en dodige levensopenbaring zijn. U weet, mijn geliefden, dat de 

gelovigen weliswaar volkomen gerechtvaardigd zijn, maar nog slechts voor een deel 

zijn geheiligd. De beste en verst gevorderde heeft nog maar een klein beginsel van de 

heiligmaking. Er huist een oude mens in de dierbaarste van Gods kinderen. Er is een 

wet in hun leden die niet alleen strijd voert, maar menigmaal de gelovigen zo ten 

onder houdt, dat zij het goede dat zij willen niet kunnen doen. Ja, zij kunnen er zo 

onder raken, dat ze het kwade doen dat ze niet willen, zoals Paulus tot troost van ware 

christenen beschrijft in Rom. 7. 

Hieruit vloeit voort, aandachtigen, dat er geen enkele rechtvaardige is die niet zondigt, 

omdat de oude mens een vanzelfsprekende neiging heeft om op een meer verfijnde of 

op grovere wijze in woorden, gedachten en daden van de levende God af te wijken. 

Deze afwijking van God als het hoogste Goed en van Zijn wet als de volmaakte regel 

des levens gaat vergezeld met een dodigheid die direct gepaard gaat met het afwijken 

van de Heere, omdat de bezoldiging van de zonde de dood is, Rom. 6:23. Daarom 

zeggen wij, dat in het algemeen gesproken de zonde de oorzaak is van de 

ingezonkenheid die wij thans opmerken, gevoelen en betreuren. Ja, aangezien de 

ongerechtigheid thans overvloediger en algemener is dan voor dezen, is ook de 

doodsheid ernstiger, van langere duur en algemener verbreid dan ze placht te zijn. 

Degenen die nog kennis en herinnering hebben aan voorgaande tijden, zullen dit met 

betraande ogen toestemmen. Opdat dit nog duidelijker voor u zal zijn, zullen we ten 

aanzien van enkele punten een en ander toelichten. 

 

a. De zonde veroorzaakt deze dodigheid, omdat ze een scheiding maakt tussen de 

gelovige en zijn God, Jes. 49:2. U weet, dat een scheiding de afstand tussen twee 

personen aangeeft. U weet ook, dat er een afscheiding gemaakt wordt door de 

plaatsing van iets tussen twee personen, zodat de één niet bij de ander kan komen. 

In deze zin maakt de zonde een scheiding en is ze de oorzaak van de dodigheid, 

want zodra men de zonde bedrijft, vertrekt de driemaal heilige God uit de ziel; en 

de ziel valt neer en zakt van God af tot in de diepte. Er is dan een onderbreking 

van de innige omgang tussen God en de ziel, met als gevolg dat er een grote 

verwijdering en vervreemding van God plaatsvindt, Ps. 10 en 13. Daarom is er de 

uitroep: 'Waarom staat Gij van verre?' En dat wel tot driemaal toe, met daaraan 

gepaard: 'Hoe lang?' Een scheiding komt er als er iets tussen beide komt. Daarom 

moeten de zonden gezien worden als wolken die het licht wegnemen en de zon 

verborgen houden, en als hoge, massieve bergen die tot de hemel toe reiken. De 

zonde maakt de ziel zo melaats en onrein, dat ze uit de gemeenschap met God 

moet worden afgescheiden, zoals de melaatse uit het leger. God geeft als het ware 

een scheidbrief in de hand, omdat de ziel overtreden heeft, waardoor ze een Lo--

Ammi (= niet Mijn volk) en een Lo-Ruchama (= niet ontfermde) lijkt te zijn. U 

kunt gemakkelijk uit hetgeen tot nu toe gezegd is de conclusie trekken, dat 

wanneer een scheiding dit doet ervaren, er niets anders dan een dodelijke 



zielsgesteldheid op volgen kan, omdat de levendige gestalte der ziel en de groei in 

heiligmaking door de nabijheid Gods en door het zien van Zijn heerlijkheid in het 

aangezicht van Christus wordt veroorzaakt, 2 Kor. 3:11. Als met kracht zou 

worden geloofd dat men vanwege de zonde verbannen wordt van voor Gods 

aangezicht en uit Zijn gemeenschap naar zo'n ellendige gescheidenheid, dan 

zouden we de zonde meer vrezen dan de hel. Maar ach, dit wordt niet geloofd. 

b. De zonde veroorzaakt deze dodigheid, want de zonde is een werk des doods. En zo 

lang de zonde als een last op het geweten ligt, zo lang is het onmogelijk om de 

levende God te dienen, Hebr. 9:14; Rom. 8:13. Indien gij naar het vlees leeft, zo 

zult gij sterven. De zonde doet een gelovige in angst en onder beschuldiging leven. 

Zijn geweten dreigt, kwelt en beschuldigt hem, zodat hij in een godsdienst 

terechtkomt die Gode niet aangenaam is, omdat Hij op een levende wijze, dat is in 

Geest en waarheid, gediend wil worden, joh. 4:24. De zonde is de oorzaak van de 

ingezonkenheid, omdat ze een last is, Hebr. 12:1. Nu weet u, dat een last op de 

schouders en zelfs op de nek moeilijk is, wardoor elke arbeid gebonden, de manier 

van gaan bemoeilijk wordt. Zo is het ook met een gelovige. Zijn zonden maken dat 

hij krom loopt; zijn sappen worden veranderd in zomerdroogten, Ps. 32. Als hij 

die last niet kwijtraakt, zal hij nooit zijn hart kunnen verheffen in de wegen des 

Heeren. 

c. De zonde neemt tenslotte ook de troost weg van het aandeel van de gelovige in 

Gods gunst en genade in Christus, zodat hij gedurende die tijd de vreugde van 

Gods heil mist, Ps. 51. Ik weet wel, dat men weliswaar niet alle verzekering van 

zijn aandeel in Christus verliest; ik weet ook dat veel slordige christenen toch hun 

aandeel vasthouden. Ondertussen was het voor hen mogelijk beter als zij eens 

behoorlijk dooreen geschud werden, dan dat ze gerust en zonder beschuldiging op 

zo'n laag geestelijk niveau maar doorleven. We wilden maar kort zijn wat deze 

algemene redenen betreft, opdat we van de bijzondere des te meer kunnen zeggen. 

 

Nu komen we eraan toe om in het bijzonder de oorzaken van deze dodigheid te 

onderzoeken.  

Het kan voor u als christen duidelijk zijn, dat zich hier een ruim veld voor ons 

uitstrekt. We zullen echter zo kort mogelijk zijnen vooral proberen de tijd waarin wij 

leven daarin te betrekken. 

1. Een van de oorzaken van de ingezonkenheid die thans zo algemeen is, is de grote 

onkunde van God en van de dierbare waarheid van het Evangelie. Ik bedoel hiermee 

niet zozeer een gebrek aan letterkennis of onkunde ten aanzien van de beschouwelijke 

waarheid, die overigens ook erg groot is ondanks alle hulpmiddelen waarvan men zich 

kan bedienen. Het is niet mooi, dat oprechte christenen zo weinig weten en zo weinig 

moeite doen om hun kennis te vergroten. Het is zelfs zo, dat dit laatste door sommigen 

wordt veroordeeld, wat weer aanleiding is dat velen, zelfs in hun geschriften, over de 

Godzaligen klagen in deze trant: 'De uiterlijke kennis is wel genoeg; als er nu ook 

maar genoeg praktijk der Godzaligheid was.' Hoe prijzenswaardig die uiterlijke kennis 

van de waarheid ook is, men kan daarmee echter zijn hersens vol hebben en een slecht 

practicus zijn. Dan is men niet anders dan een luidende schel en een klinkend metaal 

en heeft men een kennis die opgeblazen maakt. Maar ik heb nu het oog op de onkunde 

ten opzichte van God en de waarheid van het heilig Evangelie, zodat men God niet 

kent in Zijn eigen licht waardoor Hij aanbidding, eerbied, liefde, verwondering, 

blijdschap en verlustiging waardig is, en waardoor men zich geestelijk vermaakt in 

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals Zij Zich openbaren in het verbond 

der genade. Ik bedoel ook een onkunde ten opzichte van de waarheid van het 



Evangelie door de verlichting van de Heilige Geest, waardoor de ziel daarop verliefd 

wordt en de gelovige die gestalte in zijn hart ondervindt die deze waarheid beschrijft. 

De gestalte van zijn hart is dan een kopie, een afschrift, ja, een levendige expressie 

van de waarheid; het leven van de mens is dan als een wandelende bijbel.  

O, mijn vrienden, elke waarheid die wij door Gods eigen licht werkelijk kennen, heeft 

deze uitwerking, omdat de waarheid een kracht en wijsheid van God is en een reuke 

des levens ten leven voor en in al degenen die behouden worden. Er is geen enkele 

waarheid of Gods heerlijkheid wordt erin ontdekt; en wie deze aanschouwen, worden 

in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest, 2 

Kor. 3:18. De Zaligmaker leert immers duidelijk, dat wanneer wij de waarheid 

verstaan, die ons zal vrijmake. Joh. 8:32. Als wij deze woorden vergelijken met Rom. 

6:18, zullen wij zien dat wij vrijgemaakt van de zonde, tevens dienstknechten der 

gerechtigheid gemaakt worden. Het ingezonken leven bewijst deze zaak zeer 

duidelijk, want dit staat bij mij als een paal boven water dat wij door zaligmakend 

licht niet méér bevindelijk kennen dan wat wij met ons gehele hart trachten te 

beoefenen en in de praktijk tot uitdrukking brengen. U kunt gemakkelijk hieruit 

afleiden en begrijpen hoe weinig ware kennis er is, hoewel men zeer roemt over het 

licht dat nu in de kerk aanwezig is. 

 

2. Een tweede oorzaak van de dodigheid die thans gevonden wordt onder degenen die 

voor christenen worden gehouden, is dat velen aanvaard en voor vromen gehouden 

worden die in hun bevinding of in welke zielsgestalte ook nooit de zalige overzetting 

van hun ziel in Christus ondervonden hebben. Zij kennen die inlijving in Jezus niet en 

ook niet de bevindelijke gewaarwording dat zij van een Ander geworden zijn. Zij 

hebben dat zichzelf aan Christus kwijtraken niet ervaren en ook niet die duidelijke 

verandering in al de vermogens van hun ziel, enz. Hun eigen geweten, als 

stadhouderes van God, zegt hun zo nu en dan dat zij dit missen. En toch worden zij 

voor christenen gehouden en men durft hen niet te ontmaskeren.  

Mijn geliefden, het is geen wonder dat er zodoende een ingezonkenheid komt en 

naarmate er vele van zulke mensen zijn, is de dodigheid algemener. Het moet immers 

opgemerkt worden, dat ware gelovigen en tijdgelovigen ieder een beginsel hebben van 

waaruit zij leven. De ware gelovigen zijn in Christus, als in de ware Wijnstok, ingeënt 

en krijgen deel aan de levenssappen van Hem Die de stam en de wortel is. Omdat Hij 

leeft, zullen zij ook leven. De anderen, die niets hebben dan algemene werkingen, 

kunnen zolang zij die ervaren, hongeren, dorsten, treuren, zich aan Christus 

aanbieden, enz., maar als die werkingen ophouden, dan verflauwen, verwelken en 

sterven ze en worden ze, als u er acht op geeft, gelijkvormig aan de wereld en tot een 

bittere smart voor Gods knechten en Gods volk. Dit is geen wonder, want zij zijn 

nooit in Christus ingegaan en innig met Hem verenigd als het levende Hoofd Die het 

leven aan Zijn leden meedeelt.  

 

3. Een volgende reden of oorzaak van de dodigheid is, dat er niet nauwkeurig gelet 

wordt op de pas bekeerden. Deze en gene wordt ontdekt en werkelijk veranderd. Maar 

er zijn mensen die daarop direct de hand leggen en het stempel erop zetten. Men laat 

hun dat weten; er wordt in elk gezelschap over gesproken; het gerucht gaat door 

landstreken en steden. Nu deze mensen zo toegejuicht worden, kunnen ze niet goed 

blijven staan. Dit geldt vooral als men meer acht geeft op wat ze zeggen ondervonden 

te hebben dan op hun gedrag, namelijk of ze Gods Beeld in hun levenswandel tot 

uitdrukking brengen. Het gaat om de vraag of die ootmoed, die tere gemoedsgestalte 

en heilige jaloersheid bespeurd worden, en een gewillige begeerte om ontdekt te 



worden aan zichzelf. We beleven wonderlijke tijden: de mensen worden overtuigd en 

het komt in enige weken tijd terecht. Ze worden niet in de gaten gehouden en worden 

eigenwijs en overmoedig.  

O mijn geliefden, zo ging het vroeger gewoonlijk niet. Men keurde niet af of goed; 

men wilde het laten overzomeren of overwinteren. Men was bevreesd dat het 

'hersenwerk' was, als de nieuw bekeerden zo duidelijk en nauwkeurig spraken. Een 

pas geboren kind wordt immers voor een gedrochtelijk schepsel gehouden als het 

direct al zou kunnen spreken. Men was gedachtig aan de les van de apostel om niet 

haastelijk de handen op te leggen. Maar nu dit alles veronachtzaamd wordt, is het 

geen wonder dat veel mensen opgeblazen zijn en uit de hoogte spreken, hoewel ze 

jammerlijk ellendig voor God staan. Ik hoop dat men dit toch zal overwegen. 

 

4. Een andere oorzaak van deze ingezonkenheid is, dat men niet op de kenmerken van 

genade en van een wedergeboren mens let, om zichzelf daaraan te onderwerpen en te 

onderzoeken of men op grond van die kenmerken kan en mag denken dat men 

werkelijk uit de dood in het leven is overgegaan. Dan onderzoekt men niet of de 

genade in het hart die uitwerking heeft zoals Gods Woord aangeeft dat elke ware 

oprechte ziel ze hebben moet en heeft. Nee, dit wordt verzuimd. Men zegt: Als ik het 

geloof oefen, dan heb ik Christus; dan heb ik de kenmerken niet nodig.  

Mijn geliefden, het is waar, dat als men geloof oefent, men Christus heeft. Maar moet 

dit geloof niet getoetst worden aan de kenmerken? Het geloof moeten wij immers 

toetsen aan de werken. Ten aanzien hiervan moeten we zeggen dat we niet alleen 

gerechtvaardigd worden uit het geloof maar ook uit de werken! Zou het geen schone 

weg zijn om aan ons eigen geweten gelegenheid te geven om uit de keel te roepen tot 

beschuldiging en aansporing? Waartoe heeft anders de Heilige Geest bijna één derde 

deel van de bijbel, waarin van het werk der genade gesproken wordt, in kenmerken 

laten beschrijven als wij ons daaraan niet dagelijks moeten toetsen? Dit is een grote 

oorzaak van de thans algemeen gangbare dodigheid, die zich over de gehele kerk 

uitspreidt. 

 

5. Als een volgende oorzaak van de ingezonkenheid kunnen we noemen, dat er een 

ban kan liggen op een particulier persoon of op een gehele gemeente of een land, 

waardoor alles wat voor hun bestwil en tot hun opwekking wordt betracht, te 

enenmale vruchteloos is en de verharding en dodigheid van het hart blijft bestaan. 

Zo'n ban kan lang blijven liggen, zoals te zien is in 2 Sam. 21:1-10. Welke bannen er 

zoal op deze en andere gemeenten kunnen liggen, zou ik wel kunnen zeggen, maar als 

ieder op zichzelf acht geeft en naar het getuigenis van zijn geweten wil luisteren, dan 

zal het hem wel gezegd en duidelijk gemaakt worden. Maar, mijn geliefden, als wij 

niet zó ver komen dat wij voor God verootmoedigd worden, deze zaak belijden en 

herstellen en Christus persoonlijk tot verzoening aannemen, dan zal de dodigheid over 

ons blijven. 

 

6. Een andere oorzaak van dodigheid is voor veel mensen dat zij ingezonken 

gezelschappen bezoeken of in een gemeente komen die, hoewel ze de middelen ter 

opwekking nog wel heeft, geheel en al doods en kwijnend is en niets van Gods Beeld 

vertoont. De ingezonkenheid heeft een overdraagbaar en besmettelijk karakter. Het is 

als met geeuwen: als de één dit doet uit lusteloosheid, dan doet een ander het ook. Of 

zoals de slaap: als de één slaapt, begint de ander ook te dutten. Zulke ingezonken 

gezelschappen of gemeenten zijn zoals een dode zee: hoewel er levende vissen in 

uitgezet worden, sterven ze zodra ze van het water proeven. Er zijn er misschien die 



dit vanuit droevige ervaringen zullen belijden. Zij zagen eerst zulke mensen met 

bedroefde ogen aan, ze keurden hun handelwijze af en ze waren er bang voor. Maar 

nu bemerken ze, dat ze, nu ze met hen verkeren, niet alleen even ingezonken zijn als 

zij maar zelfs nog erger. O mijn geliefden, wilt u voor uw zielen waken, houd dan in 

gedachtenis dat kwade gezelschappen goede zeden bederven. Terwijl daarentegen een 

levendige christen en vooral een levendig gezelschap of gemeente als een op-

vlammende kool velen in vlam kan zetten. 

 

7. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid is een grote nalatigheid in de 

beoefening van de plichten der Godzaligheid. Deze moeten niet zo maar half om half 

beoefend worden, maar geheel en al, en wat de gewone plichten betreft dagelijks. Als 

een mens uit vrije genade wedergeboren, geroepen en gerechtvaardigd wordt, alleen 

om de hem toegerekende gerechtigheid en genoegdoening van Christus welke door 

het geloof is aangenomen, dan wordt hij tot deugd geroepen. Hij is Gods maaksel, 

geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij 

in dezelve zouden wandelen, Ef. 2:10. En hoewel het God is Die in de gelovige werkt 

het willen en het werken naar Zijn Goddelijk welbehagen, nochtans komt het voor zijn 

rekening om zijn eigen zaligheid uit te werken met vreze en beven, Fil. 2:12, 13.  

De plichten die een Godvruchtige heeft te betrachten, bestaan niet alleen uit bidden en 

een hoofdstuk uit het Woord van God lezen, maar hij moet ook bezig zijn met 

mediteren om zijn ziel ernstig te stemmen. Hij moet zichzelf onderzoeken om na te 

gaan wat God gedaan heeft aan zo'n ellendige als hij en hoe trouweloos in alles hij 

daartegenover is. Dit moet hij doen opdat de lof Gods in zijn keel mocht zijn en hij in 

gebed, enerzijds in verwondering en anderzijds in de gewaarwording van zijn 

verdoemelijkheid, gevoelig mag wegzinken. Dit ook opdat hij in zijn ziel een 

hongeren en dorsten mag ervaren, niet alleen naar Jezus' gerechtigheid maar ook naar 

het krachtdadig aangrijpen en toepassen van Christus' bloed aan zijn geweten, opdat 

dit gereinigd mag worden van dode werken en hij in staat gesteld wordt om de 

levende God zonder vrees te dienen. Laat het een gewetenszaak zijn om Gods Woord 

niet als een taak maar als een vermaak te lezen om ootmoedig te letten op wat God 

daarin spreekt tot onderwijs en troost.  

Op deze wijze heeft hij ten aanzien van alle plichten stof tot overdenking. Laat men 

niet alleen in de aanwezigheid van zijn vrouw of van anderen bidden, maar juist ook 

in het verborgen afgezonderd en voor zich alleen om daar op de aangeduide wijze met 

God gemeenzaam om te gaan en gemeenschap met Hem te oefenen. A1 deze dingen 

samen behoren ten opzichte van God gedaan te worden. Nu, hoewel ik hoop en erop 

vertrouw dat niemand van Gods volk zo ellendig gesteld is dat hij het bidden en lezen 

van Gods Woord zou kunnen of durven nalaten zonder kloppingen van zijn geweten, 

dat dan immers als een brullende leeuw wordt, het is toch de vraag of het een 

gewetenszaak is om al die plichten te betrachten onder het oog van een alziend God. 

Worden er geen andere plichten nagelaten? Als dit zo is, dan kan er niets anders dan 

ingezonkenheid op volgen. Het is immers eis dat niet deze en gene steen vast ligt, 

maar dat steen aan steen met elkaar verbonden wordt om een stenen boog vastheid te 

geven. Zo niet, dan kan het gebouw niet voldoende soliditeit bezitten. 

Een boom die slechts aan één kant door de zon verlicht wordt, staat er nooit fleurig 

bij. Een koek die slechts aan één kant gebakken is, is nooit goed. Ieder moet nu zin 

eigen hart maar onderzoeken of er geen nalatigheid is en of deze niet de oorzaak is 

van zo'n grote ingezonkenheid als tegenwoordig wordt bespeurd. Laat ieder voor zich 

hierin toch getrouw handelen. Misschien mocht het God behagen u hierbij heel 

duidelijk te bepalen. 



 

8. Een andere oorzaak van de dodigheid is dat stille berusten op de gedane plicht. Als 

men zijn plicht gedaan en zijn godsdienstige handelingen verricht heeft, dan is men 

daarmee behoorlijk tevreden, hoewel de ziel geen haarbreed nader tot God en Christus 

gekomen is. Mijn geliefden, als wij onze godsdienstige verplichtingen verrichten, dan 

moet er (houd me het woord ten goede) een toenadering ervaren worden, wat betekent 

dat God onze ziel nabij komt en dat onze ziel God nabij komt.  

Nu vraag ik u: Welk nut heeft de godsdienstige verrichting waar die niet gevonden 

wordt? Onze godsdienst is niet bedoeld om de een of andere plichtmatige handeling 

jegens God te verrichten, maar moet ten doel hebben om in Zijn nabijheid te komen. 

Dit betekent dat God tot onze ziel nadert terwijl wij met onze godsdienstige plichten 

bezig zijn, en dat onze ziel ervaren mag dat wij tot God komen en daaruit kracht, 

verkwikking en nieuwe moed tot Zijn dienst krijgen. Nu, hoe weinig dit gevonden en 

hiernaar gestreefd wordt, dat laat ik aan hen over die zichzelf willen onderzoeken. 

 

9. Een volgende oorzaak van de zo algemene dodigheid is het niet-waakzaam zijn, het 

niet behoeden van het hart boven alles wat te behoeden is. Men is niet op zijn post, 

maar men koestert zich zonder vrees alsof er geen enkel gevaar zou zijn. Geen enkele 

godsdienstige verplichting wordt, zoals u weet, sterker aanbevolen. Het luidt: Waakt 

en bidt; hetgeen Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen: Waakt en bidt, opdat gij niet in 

verzoeking komt. Men moet niet alleen bidden, maar zelfs waken met alle gedurigheid 

en smeking, Ef. 6:18. Er is ook geen Godzaliger verplichting, omdat wij enerzijds in 

ons binnenste een hart omdragen dat zo boos en arglistig is, dat niemand daarvan de 

diepten kan kennen of peilen. Na de meest ernstige worsteling om genade kunnen we 

immers, zonder die ontvangen te hebben, op een bed van zorgeloosheid gaan liggen, 

Hoogl. 4:16. Ja, ons hart heeft, voor zover de oude mens in ons niet gedood is, een 

vanzelfsprekende neiging om van God weg te zinken tot in de diepte. Een neiging om 

de Springader van het levende water te verlaten en naar de gebroken bakken van het 

schepsel te gaan, hoewel we ervan overtuigd zijn dat er geen water in is. De 

vervloekte en verdoemelijke verdorvenheid die in ons woont, is als een voortgedreven 

zee, die niets anders dan slijk en modder opwerpt. Ze is als een vervloekte aarde die 

uit zichzelf doornen en distelen voortbrengt om het goede zaad te verstikken. U kunt 

dus gemakkelijk begrijpen dat het er, als u niet waakzaam bent, in zeer korte tijd 

ellendig moet uitzien en dat onze ziel als met doornen en distelen zal overgroeid 

worden, omdat de verdorvenheid nooit ophoudt zich te verbreiden.  

Anderzijds hebben we te doen met een allerlistigste en vreselijke vijand, de satan, die 

op de loer ligt om zich op sluwe wijze van de geringste gelegenheid te bedienen om 

ons in een ingezonken toestand te brengen. Dan eens gaat hij rondom ons als een 

engel des lichts en dan weer als een briesende leeuw om ons te verslinden, 1 Petrus 

5:8. Mijn geliefden, hoe meer bevinding wij hebben en hoe hoger onze positie is en 

naarmate wij meer ijveren voor God, is deze vijand erop uit om ons te benadelen. Hij 

is als de struikrovers te land en de kapers op zee, die een kaal geplukte bedelaar of een 

onbeduidend scheepje niet zullen aanklampen maar zonder moeite laten passeren. 

Maar een rijk persoon of een vol geladen schip zullen niet gemakkelijk ontsnappen. 

Zo is het ook met hem die vanaf het begin een dief en een moordenaar is geweest. 

Daarom is het geel opvallend, dat we in het Oude en Nieuwe Testament dit zullen 

aantreffen, dat hoe teer en ijverig de Godzaligen ook geweest zijn, toch ook hun vallen 

in de zonde wordt beschreven, omdat de duivel hen zeer begeert te ziften zoals men 

tarwe zift.  

Uit al deze en andere zaken kunt u opmaken, dat een gelovige moet zijn als de vier 



dieren, die van binnen vol ogen zijn, Openb. 4:8, omdat deze helse Filistijn op hen zal 

aanvallen, zodra zij maar één ogenblik in de schoot van de een of andere Delila gaan 

rusten. Noach kreeg een ingezonken geloofsleven, toen hij niet op zijn hoede was bij 

het proeven van de vrucht van zijn wijnstok. Jona wilde nooit meer op valse 

ijdelheden vertrouwen maar voor zijn God een gehoorzaam kind zijn en naar Ninevé 

gaan, toen Hij hem nabij was in de buik van de walvis. Maar omdat hij de wacht niet 

hield over zijn ziel, is zijn later optreden onzes inziens een ernstiger zonde dan zijn 

vluchten voor Gods aangezicht. Want nu durft hij die een worm is, tot de 

majesteitelijke God in het aangezicht zeggen: ja, billijk is mijn toorn ontstoken ter 

dood toe, Jona 4:9. Wij laten het thans aan uw eigen oordeel over, of er in dit opzicht 

niet een algemeen gebrek en een nalatigheid is onder Gods kinderen, en of wij dit 

redelijkerwijs moeten rekenen onder de oorzaken van de ingezonkenheid die onder 

ons te vinden is. 

 

10. Een andere oorzaak van de dodigheid van velen is het rusten en vertrouwen op 

ontvangen genade die Gods Geest in het hart heeft gewerkt, en van tijd tot tijd door 

Zijn Goddelijke inspiratie wonderlijk verlevendigt en werkzaam doet zijn. Zo iemand 

heeft een geloof dat sterk schijnt te zijn; zijn liefde is zo ontstoken, dat de kolen 

vurige kolen lijken te zijn en de vlammen op vlammen des Heeren lijken welke vele 

wateren niet zouden kunnen uitblussen. De genegenheden zijn op wonderlijke wijze 

van God vervuld en zijn voor de ziel als vleugelsom opwaarts met de arenden op te 

stijgen. De verdorvenheden en hardnekkige begeerten waarover men na lange 

worstelingen de overwinning schijnt behaald te hebben, lijken helemaal dood te zijn. 

Welnu, er is niets gewoner in het bevindelijke leven dan dat men nu begint te denken, 

nooit meer in de ellende te zullen terechtkomen, te zullen doorbreken, voor de Heere 

te zullen leven, de verdorvenheden te boven te zijn, enz. Maar men vergeet dat de 

ontvangen genade geen stand zal houden en ook in zichzelf niet genoeg is om voort te 

gaan op de weg naar God, als ze niet onmiddellijk door de ondersteuningen des 

Heeren onderhouden wordt. Men veronachtzaamt dat afhankelijke, bedelende leven; 

en de overtuiging verflauwt dat wij het voortdurend uit Gods hand moeten ontvangen. 

Daarom roept men niet gedurig: Heere, bij mij is geen kracht. Daarom ook gaat men 

niet steeds opnieuw uit naar de Borg om bij het allergeringste werk uit Zijn volheid 

genade voor genade te begeren en te ontvangen. Men begint integendeel aan zijn eigen 

garen te roken, op zijn eigen kracht te steunen en op eigen benen te gaan. Het kan dus 

niet anders of men moet vallen en zich verwonden, evenals een kind dat steeds maar 

zeurt om alleen te mogen lopen zonder dat de leiband vastgehouden wordt, 

onvermijdelijk vallen en zich bezeren moet. David had zo'n gestalte (ik weet dat men 

de uitspraak omtrent zijn huis letterlijk moet opvatten, maar dat sluit onze zinspeling 

niet uit): God had zijn berg vastgezet door Zijn goedgunstigheid. Dat is een schone 

zaak! Maar wat gebeurt er? Hij zei: Ik zal in der eeuwigheid niet wankelen. Hij dacht: 

Dit zal nooit meer veranderen. Maar hij maakte een misrekening, want God verborg 

Zijn aangezicht slechts één ogenblik en hij werd verschrikt, Ps. 30:7, 8.  

Petrus dacht oprecht, dat zijn liefde zo groot was dat hij met Christus de dood in zou 

kunnen gaan, maar het aanspreken door een dienstmeisje deed hem, terwijl hij zichzelf 

vervloekte, verachtelijk over Jezus spreken en Hem tevens verloochenen, toen hij zei: 

Ik ken de Mens niet! Markus 14:67, 71. En wat de verdorvenheid betreft, we kunnen 

denken dat we die na een langdurige worsteling te boven zijn gekomen. Maar ach! De 

bevinding leert, en dat menigmaal tot grote ontsteltenis, dat ze maar voor een tijdje 

gestild is. Het is als met een slang, die 's winters als het koud is dood schijnt te zijn, 

maar weer opleeft als het warm wordt. Want welke overwinning wij ook verkrijgen, 



het is in dit leven maar ten dele. De definitieve en werkelijk dodende slag geeft alleen 

de dood: Neem de woordspeling mij niet kwalijk, maar het is met de verdorvenheid 

zoals wat de Heere van het leger der Chaldeeën zegt: al sloeg Israël het en al werden 

ze verwond, juist die geslagenen en verwonden zouden Jeruzalem in brand steken! O, 

die verslagen en gewonde verdorvenheid! Als we niet op onze hoede zijn, zal ze dat 

bij ons doen.  

Mijn geliefden, wij blijven staande door genade, maar dat is niet door de kracht van de 

ontvangen genade. Adam had daarvan immers meer dan ooit iemand van zijn 

nakomelingen gehad heeft; en hij heeft die misbruikt. Maar door Gods eeuwige en 

onberouwlijke genade die Hij in Zijn verbond heeft beloofd, zullen we in een levend 

geloof blijven zolang wij hiernaar begerig zijn en daarin leven. Maar als dit verzuimd 

wordt, dan moeten we geestelijk achterop raken. Daarom geef ik u nu in overweging 

of ook dit niet een voorname oorzaak van onze dodigheid is. 

 

11. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid van velen is, dat men alleen of 

voornamelijk blijft staan bij de eerste beginselen van het christelijk geloof, en van 

Gods weg die Hij houdt in het besturen van de ziel, zonder erop gezet te zijn om te 

vorderen en verder op de weg te komen. Bij velen is het zo, dat zij hierover het liefst 

horen spreken en preken. Anderen spreken in het openbaar en in de persoonlijke -

gesprekken hoe het met hen is als men schuld ervaart, hoe men het geloof oefent in 

Christus tot verzoening, wat het onderscheid is tussen een tijd- en een waar gelovige. 

Maar als men over andere dingen spreekt, dan houden ze hun mond; hun les is 

opgezegd. Meen niet, dat wij zouden denken dat dit niet nuttig is. Ja zeker, op zijn tijd 

en als het te pas komt, maar altijd één en hetzelfde, dat verveelt. Men moet trachten te 

vorderen. Wie altijd stilstaan bij de eerste beginselen, hoe hoog ze ook staan in hun 

eigen gedachten en in die van anderen, zijn maar kinderen die met melk moeten 

worden gevoed, terwijl zij vanwege de tijd leraren behoorden te zijn. Paulus wilde niet 

altijd bezig zijn met het leggen van het fundament van de bekering van dode werken 

en van het geloof in God, maar wilde voortvaren tot de volmaaktheid, Hebr. 6:1. 

Paulus had dit tot zijn hoogste doel, één ding te doen, namelijk vergetende hetgeen dat 

achter is, zich te strekken naar hetgeen dat voor is en te jagen naar het wit tot de prijs 

der roeping Gods die van Boven is, Filipp. 3:14. Zijn er geen diepten in de waarheid? 

Diepten van de satan? Diepten van de verdorvenheid van het hart? Diepten in de 

wegen die God houdt? Het overdenken hiervan en het preken hierover zou de ziel zelf 

én die het horen verlevendigen, terwijl het oude en hetzelfde maar ingezonken maakt. 

Oordeel zelf maar of het zo niet is. 

 

12. Een andere oorzaak van de dodigheid van velen is, dat men op de gezelschappen 

der vromen niet doordringend, onderzoekend en opscherpend genoeg te werk gaat. 

Mijn geliefden, wat is er als men bij elkaar komt veel werk aan de buitenkant en 

tijdverkwisting eer men tot een gesprek komt! En als men begint te spreken, wat gaat 

er een tijd verloren met het vertellen van wat hier en daar gebeurt! En helaas, 

menigmaal zijn er roddelaars die veel over hun medemensen weten te vertellen om die 

verdacht te maken. Het spijt me heel erg dat ik het zeggen moet, maar omdat het zo 

algemeen voorkomt, moet men dit trachten tegen te gaan. Maar dit daargelaten, hoe 

weinig doet men z'n best om elkaars toestand te kennen, om in elkaars hart door te 

dringen, de ingezonken en slapende christen wakker te schudden, de aangevochtene 

een hart onder de riem te steken, de zwakgelovigen op te beuren en aan ieder naar 

gelang van zijn toestand wat mee te delen in broederlijke en christelijke liefde, tot 

bevordering van Gods eer en elkaars zaligheid en opwas in de genade! Al hield men 



elke dag gezelschap, als deze dingen gemist worden, dan zal men dezelfde blijven. 

Maar als ze er wel zijn, dan is er leven; als er een ingezonken mens komt, dan wordt 

hij opgewekt of beschaamd, tot jaloersheid of tot veroordeling van zichzelf gebracht, 1 

Kor. 14:25.  

Mijn geliefden, hoe groot het gebrek wat dit betreft is en in hoeverre het een oorzaak 

van dodigheid is, laat ik ter beoordeling aan u over. Maar ik weet, dat velen, hoewel 

zij de bijeenkomsten der Godzaligen hoogachten, toch liever wegens de gebreken 

ervan de eenzaamheid kiezen om daar met God gemeenzaam te zijn. Zij kunnen bij 

ondervinding zeggen dat zij nooit beter gezelschap hebben en minder alleen zijn dan 

wanneer zij meestentijds alleen zijn. 

 

13. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid die er bij velen gevonden wordt, is - 

hoe zal ik het zeggen, - de luiheid en de traagheid in het beoefenen van de plichten 

der Godzaligheid. God, Die een Geest is, wil gediend worden met het gehele hart; Hij 

is niet met minder tevreden. Wij hebben een afkeer van een luie en trage arbeider; 

hoeveel te meer moet dat bij de Drie-enige God zijn Die waardig is met een reine 

liefde en brandende ijver gediend te worden. Salomo leert ons op vele plaatsen 

hoezeer een luiaard in het natuurlijke leven te verfoeien is. Hij wil 's winters niet 

ploegen, omdat het koud is; en 's zomers niet zaaien, omdat het te warm is. Zijn akker 

en tuin zijn overwoekerd door onkruid, omdat het te veel moeite is die te wieden. Hij 

kent wel begeerte, maar heeft niets omdat hij weigert te werken. Al deze dingen zijn 

werkelijk waar, zoals de ervaring leert. Diezelfde ervaring leert ons ook dat het alleen 

de hand van de vlijtige is die rijk maakt. Daarom wilde de apostel, dat wij niet traag 

zullen zijn in het benaarstigen, maar vurig van geest, Rom. 12:11. Wee die 

dienstknecht die de wil van zijn heer traag uitvoert! Hoezeer dit het geval is en of het 

een oorzaak van ingezonkenheid is, daarvan laat ik het oordeel aan u over.  

 

14. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid van velen is de wereldsgezindheid, 

de liefde tot de wereld en de wereldse dingen. O mijn geliefden, toen God u trok uit de 

macht der duisternis en overzette in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde en uw 

ogen opende om te zien dat de gedaante en de heerlijkheid van de dingen dezer wereld 

voorbijgaat, wat had u toen een oprechte verachting van alles wat niet Jehovah Zelf is! 

In die tijd is het waar geweest, dat men het goud op het stof kon leggen en het goud 

van Ofir bij de rotsstenen der beken, Job 22:24. U kon de aarde en alles wat daarin is, 

de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid van het vlees en de grootsheid des 

levens een scheidbrief geven. U kon betuigen dat één hart voor God te min was. Ja, al 

zou men er tienduizend hebben, dat niet de aarde maar Hij uw gehele hart waardig 

was. Zo leeft het bij ieder ten tijde van zijn eerste bekering. Als God zijn juk verbreekt 

en zijn banden verscheurt, dan zegt hij: ik zal niet meer dienen, Jer. 2:20. De wereld is 

niet tot een lust maar tot een last. Maar naderhand en na verloop van tijd komt de 

duivel met onze wereldsgezinde harten samenspannen. De wereld wordt weer mooier 

gemaakt; ze manifesteert zich met een zielsinnemende en betoverende kracht en haalt 

de genegenheden over. Men begint haar lief te krijgen en haar na te jagen. Ze wordt 

een heer die men dient. God moet achteraan staan. Er is weinig tijd die men kan 

vrijmaken om opzettelijk Gods Aangezicht te zoeken. Het is altijd maar terloops dat 

men dit doet. Nauwelijks zal men een kwartier over hebben of er wordt geroepen; en 

de bezigheden en beslommeringen waarin men zich heeft gestort, zijn zelfs in die 

korte tijd die men neemt om God te dienen, tot doornen die alles verstikken. Men 

krijgt een wereldse instelling. Alles wordt daarnaar gericht. Het heilige volk is niet 

langer een zaad van wie degenen die hen zien, weten dat ze pelgrims zijn op aarde, 



zoekend en voorttrekkend naar een vaderland.  

Het versje: 'Het is maar om de weg te gaan, het is maar om de kost te doen' wordt 

omgekeerd; men kan de uitingen van Gods liefde missen en zo goed als tevreden zijn 

als de wereld hen toelacht. Dit was de zonde van Demas, van wie wij met andere 

uitleggers geloven dat hij een gelovige geweest is; hij kreeg de tegenwoordige wereld 

lief. En, mijn geliefden, naarmate dit plaats heeft, naar die mate zal ook de 

ingezonkenheid zijn. Want God en de mammon kunnen niet tegelijk gediend worden. 

Oordeel nu zelf hoezeer dit alles plaatsheeft en of het niet een oorzaak is van onze 

ingezonkenheid.  

 

15. Een andere oorzaak van de dodigheid van velen is de hoogmoed en de heerszucht. 

Ik zou hierover ten aanzien van het uitwendige al heel wat kunnen zeggen, maar de 

beroemde Prof. Van den Honert (de zoon) heeft hier zo veel en zo goed over 

geschreven in zijn boek over 'De kerk van Nederland',
2
 dat ik er niets aan zal 

toevoegen. Wij beperken ons alleen tot die heerszucht die plaatsvindt op geestelijk 

terrein. Deze is zo met onze natuur verweven en erin doorgedrongen, dat wij graag als 

de voornaamste beschouwd willen worden. Het raakt ons aan het hart als een ander 

meer heeft dan wij. Deze verdorvenheid doet ons de gaven en genade van anderen 

afwijzen en menigmaal werpt men er een smet op. Het droevigste van alles is, dat de 

grootste betweters en meest heerszuchtigen de minst sierlijke leden zijn. Als men hun 

gangen nagaat, blijken zij in hun huisgezin zeer slordig en ongodsdienstig, in de kerk 

een ergernis, in de burgerlijke samenleving een grote aanstoot en voor anderen een 

struikelblok te zijn. Want de meest levendige christenen zijn de ootmoedigste. Zo lang 

zij in Gods licht leven, willen zij graag hun naasten voortreffelijker achten dan 

zichzelf. Maar als dat niet meer zo is, ligt de hoogmoed en de heerszucht op de loer. 

Denk aan de discipelen; ieder wilde de voornaamste zijn. Dit kan niet anders dan 

dodigheid veroorzaken, omdat al de beloften alleen aan de nederigen gedaan zijn. God 

wederstaat niet alleen onwedergeboren mensen die hoogmoedig zijn, maar ook hen 

die in de grond oprecht zijn maar in deze kwade gestalte leven. Diotrefessen, die de 

eersten willen zijn, 3 Joh.: 9, moeten wel ingezonken raken, terwijl tere kinderen Gods 

door hen verworpen en niet aangenomen worden. Zolang deze gesteldheid des harten 

blijft, is het ook onmogelijk enig zaligmakend geloof te oefenen. Hoe kunt u geloven, 

die eer van elkander wilt hebben, zegt de Zaligmaker. Oordeelt nu maar weer opnieuw 

of deze zaken zo zijn of niet. 

 

16. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid van velen is het feit dat zij veel te 

veel op de buitenkant gericht zijn, terwijl zij het inwendige en verborgen werk voor 

God niet zo behartigen maar dit nalaten of daar althans niet zo ernstig mee bezig zijn 

als het behoort. Menig Godzalige die het in de verborgen omgang niet zo kan vinden 

als voorheen, vergaat het zo. In plaats van te worstelen, zich voor God te 

verootmoedigen en ernaar te staan dat zij zich hun schuld wezenlijk eigen maken, 

zoeken zij meer het gezelschap van anderen dan vroeger. De kennis wordt uitgebreid 

en al sprekende wordt het steeds gemakkelijker om te spreken. Hoewel ze van zichzelf 

niet veel hebben om te spreken, raakt men in een situatie verwikkeld waarin men tot 

anderen gaat spreken. De kennis wordt groter en krijgt dus gemakkelijk gelegenheid 

om zich te uiten. Het is allemaal voor een ander! Nu, hoewel men verplicht is zijn 

gaven voor anderen ten nutte aan te wenden, toch moet men meer in het verborgene 
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zijn tijd met God doorbrengen dan met de mensen. Want indien wij in het verborgene 

niets ontvangen, dan zullen wij onszelf en anderen maar dood spreken. Als een 

koopman alles zal uitgeven en geen inkomsten zal hebben, dan moet hij doodarm 

worden! Evenzo is het hier, mijn geliefden! Let op de zwijgzamen en op hen die niet 

zo'n drukte maken. U zult onder hen de meest levendige christenen aantreffen, terwijl 

anderen met een grote en uitgebreide kennis van de waarheid menigmaal maar weinig 

van de kracht der Godzaligheid hebben. Laat een ieder hierover maar oordelen en zien 

of het niet de waarheid is die we spreken. 

 

17. Een andere oorzaak van de dodigheid is de droevige verdeeldheid die er onder de 

Godzaligen is. In dit land zijn er wel enige geschilpunten geweest over zaken die de 

grondslag der zaligheid niet raken; en deze hebben geen nut aangebracht. Maar nu zijn 

er tussen vromen en vromen geschillen over zaken die de zaligheid betreffen, over de 

praktijk van het christelijk geloof. Ik wil ze liefst niet noemen, omdat het me pijn doet 

dat ze er zijn en dat men om één feit zo van elkaar verwijderd kan worden alsof de 

gehele zaligheid ervan afhing, terwijl we ervan verzekerd zijn dat in de grond van de 

zaak al Gods volk met elkaar overeenkomt. Wat is de dodigheid hierdoor sedert enige 

tijd niet groot geworden! De zegen is uit de gezelschappen gebannen, de liefde is 

verkoeld, de twist is groot en dat menigmaal over het geloof. Maar er wordt door 

degenen die het heftigst twisten, weinig geworsteld om het geloof te oefenen. Men 

verdraagt elkaar nauwelijks, terwijl men oordeelt indien iemand van een ander 

gevoelen is, dat God het hem zal openbaren. De Korinthiërs waren dodig gesteld 

vanwege de verdeeldheden. Oordeel zelf maar of het in deze tijd ook niet zo is. Het is 

als een kanker die tot aan de wortel doorwoekert. Ach, dat God de aanstokers en de 

ophitsers van twist én degenen die deze proberen te voeden, in hun hart mocht 

grijpen! Dat ze door Gods Geest verootmoedigd mochten worden, opdat er vrede 

moge zijn in onze dagen. Want waar verdeeldheid is, daar is ook verwoesting, Hos. 

10:10. 

 

18. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid van velen is de uitblussing, het 

weerstaan en het bedroeven van de Heilige Geest. Deze woont in de gelovigen als in 

Zijn tempel. Deze is het vuur dat hen ontvonkt, de Leidsman Die hen leidt, de trouwe 

Helper in hun zwakheden. Ja, Hij geeft hun een kinderlijke vrijmoedigheid om 'Abba, 

Vader' tot God te zeggen. Als men nu de werking van Gods Geest en Zijn stille 

aanprijzingen niet navolgt, dan wordt Gods Geest uitgeplust en bedroefd; en daardoor 

worden Zijn werkingen ingetrokken. Wat zijn onze godsdienstige plichten en alles wat 

wij verrichten waard als die zonder Geest zijn! Ze zijn als een lichaam zonder ziel, als 

een gedaante zonder kracht en als een schaduw zonder lichaam.  

Nu, mijn geliefden, deze Geest Gods blust men niet alleen in zichzelf maar ook in 

anderen uit. Dit geldt vooral voor Gods knechten als zij gehinderd worden, als de gave 

die God in hen legt, niet op een vrije wijze tot nut kan zijn. Het was één van Israëls 

zonden, Amos 2:12: En gij hebt de profeten geboden, zeggende: gij zult niet 

profeteren. Ze moeten juist bemoedigd worden. Als er mensen zijn die bemoediging 

nodig hebben, dan zijn het wel de knechten des Heeren, omdat hun werk gewichtvol is 

en ze op menigerlei wijze worden aangevallen. Daarom zegt de apostel, die wel wist 

hoe zwaar het ambt van een opziener is: Wie is tot deze dingen bekwaam? Wij allen 

klagen over geesteloosheid, maar oordeel of wij zélf de Geest geen smarten hebben 

aangedaan en Hem reden hebben gegeven om ons op zo'n kennelijke wijze te verlaten. 

 

19. Een andere oorzaak van de dodigheid is het egoïsme, de zondige eigenliefde die 



zich helaas in de besten van ons veel te veel manifesteert. Paulus klaagt daar heel erg 

over, Filipp. 2:21: Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. 

Hoe weinig heeft men de eer Gods op het oog! Hoe weinig wordt de verbreiding van 

het Evangelie en de opbouw van Gods Kerk en volk ter harte genomen in het gebed en 

in het streven om alles tot dat doel aan te wenden zoveel in ons vermogen ligt! Mijn 

geliefden, is het zo niet bij velen die nog enige indrukken hebben, dat het eigen ik zo 

centraal staat dat ze weinig denken aan al het andere. Men is niet blij met de blijden of 

bedroefd met de bedroefden; en men is niet met de gebondenen alsof men zelf in de 

boeien was.  

O, mijn geliefden, zoals het gebrek in dit opzicht een teken van dodigheid is, zo is het 

ook een oorzaak daarvan. Het is altijd heel opmerkelijk voor me geweest, dat voordat 

Job hersteld werd, God niet zei: ga maar bidden voor uzelf; maar God zei: ga, offer 

voor uw vrienden. Er staat in Job 42:10: En de HEERE wendde de gevangenis van 

Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Zonder dit is er geen herstel, al zou het 

ons even erg zijn vergaan als Job.  

Het is ook opmerkelijk, dat Christus als Hij een volmaakt voorbeeld geeft van het 

gebed, aan de bidder leert om niet in het enkelvoud maar in het meervoud te bidden, 

opdat wij zouden leren om met en voor elkaar te bidden. Het is ook opmerkelijk hoe 

David dit ter harte nam in een tijd waarvan men zou kunnen menen dat hij zich 

wegens de droefheid over eigen begane zonde zou kunnen verontschuldigen. Toch 

eindigt hij zijn uiting van boetedoening niet, of hij moet eerst zeggen: Doe wel bij 

Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op, Ps. 51:20. Ik hoop dat 

de oprechten in den lande erkennen en voor God belijden, hoe droevig deze 

eigenliefde is en dat wij daardoor hierin te kort schieten. Geloof mij, deze verkeerde 

gesteldheid van ons hart is ons deel, omdat er weinigen zijn die in de bres staan. De 

Heere is zo ver van ons geweken, omdat er weinigen zijn die Hem op een heilige 

wijze dwingen bij ons te blijven. Laat ieder zich op dit punt onderzoeken, en hij zal 

het met mij als een oorzaak van de dodigheid aanwijzen. 

 

20. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid van velen is het feit dat ze het euvel 

duiden en kwalijk nemen dat hun dodigheid en verachtering in de genade hun óf in het 

openbaar óf persoonlijk onder ogen wordt gebracht. Dit wordt verkeerd uitgelegd en 

men merkt het aan als partijdigheid en als een bewijs van kwade bedoelingen. In 

plaats dat het gesprokene vruchten van zich afwerpt, negeert men het en raakt men 

door deze verkeerde opvatting steeds verder van de weg; men wordt steeds 

ingezonkener en men verwijdert zich steeds verder van zijn herstel. Er komen tijden 

waarin men de waarheid niet wil horen of verdragen, 2 Tim. 4:3, en het recht geen 

voortgang mag hebben. De Joden zeiden tot Amos, die de waarheid tot hen sprak: Gij 

ziener, ga weg, ga naar het land van Juda; en eet aldaar brood en profeteer aldaar, 

Amos 7:12. Het ging Asa niet beter toen hij Gods mishandelde wegens het 

verkondigen van de waarheid; het wordt als een zonde van hem beschreven. (2 Kron. 

16:7-10) De Galatiërs zagen in Paulus een vijand, omdat hij hun de waarheid zei, en 

werden zo ingezonken door deze handelwijze dat de apostel in twijfel was over hen en 

in arbeid was om hen wederom te baren, Gal. 6:16, 19 en 20.  

Hoe kan het anders mogelijk zijn, mijn toehoorders, dat zoveel geschriften die er 

zijnen zoveel vermaningen die gedaan worden zo vruchteloos zijn! Dat moet toch 

hieruit voortkomen! En wat een ingezonkenheid het veroorzaakt, daarover laat ik u 

oordelen. 

 

21. Een andere oorzaak van de dodigheid bij velen is het vitterig behandelen van zijn 



naaste. Niet ieder is even helder en duidelijk in zijn manier van spreken hoe het met 

hem gaat en met hem gesteld is. Velen die slechts tijdgelovigen zijn, kunnen 

wonderlijk goed spreken over de zaak en dat tot in de hoogste perfectie, naar gelang 

ze weten bij wie en waar ze zijn. Anderen die in waarheid God liefhebben, kunnen 

niet zeggen wat ze gedaan hebben en hoe ze gesteld zijn. Maar één ding weten ze, en 

daarop zouden ze kunnen sterven, dat ze Jezus liefhebben. Nu komt er iemand die hen 

verwerpt. Hij zegt, dat het niet deugt. Het moet zus en zo zijn. Die arme mensen 

worden geslagen, en menigeen op zo'n manier dat hij nooit meer de vrijmoedigheid 

heeft om nog één woord te spreken. 

 

22. Een volgende oorzaak van de ingezonkenheid van velen is het ernstig kritiseren 

van hen die aandringen op wat gedaan moet worden in de dienst van God en die laten 

zien hoe zij die werkelijk verlost zijn heilig moeten leven, zoals God Die hen geroepen 

heeft heilig is. Ik weet dat velen op een remonstrantse wijze aandringen op de 

godsdienstige plichten; dat is droevig. Maar er zijn ook mensen die beginnen te 

steigeren zodra zij horen van godsdienstige verplichtingen. Zij zeggen: dat is een 

wetsprediker, die kent het Evangelie niet, of hij is tenminste heel wettisch in het geven 

van geestelijke leiding.  

Ik voor mij ben bedroefd dat er niet aangedrongen wordt op de geestelijke plichten in 

het kader van het stuk van de ware dankbaarheid, zoals de Heidelbergse Godgeleerden 

doen. Maar het verzet tegen het voorhouden van de geestelijke plichten alsof dat een 

prediken van de Wet zou zijn, is verschrikkelijk.  

Ik heb in mijn jeugd van zulke mensen gelezen, die hierover vielen en zich bitter 

opstelden tegen hun predikanten alsof die hen naar Rome zouden voeren. Maar de één 

die dat te Boston in Noord-Engeland deed, baarde een verschrikkelijk monster; en de 

ander dertig monsters tegelijk. De geschiedenis hiervan zal door ons of door een ander 

uitgegeven worden, omdat de tijden dit tot waarschuwing noodzakelijk maken. God 

weet of er om deze reden niet meer monsters, misdrachten en ongehoorzame kinderen 

zijn dan we wel beseffen. Ik laat de verstandigen oordelen. 

 

23. Tenslotte kunnen wij, met voorbijgaan van andere oorzaken omdat het aantal 

letters van het Griekse
3
 abc ten einde is", als een oorzaak van dodigheid noemen het 

feit dat men rust op de naam en de achting die men gekregen heeft in zijn eerste 

geloofsijver en levendige gestalte. Er ging toen een naam van uit; de beste christenen 

keurden het werk goed. Maar wat er daarna ook op volgt als blijk van dodigheid, het 

geeft niet zo'n smart omdat men die goedkeuring gehad heeft. En die tracht men te 

behouden langs verkeerde wegen, door bij die mensen teer van gemoed te schijnen om 

hun achting te behouden, terwijl ze verder losbandig en tot grote ergernis leven. Zo 

was het bij de mensen van Sardis; ze hadden de naam dat ze leefden, maar ze waren 

dood, Openb. 3:1.  

 

We zouden vele andere oorzaken van dodigheid kunnen opnoemen en dat waren we 

ook van plan, maar we vragen onze aandachtige lezers en hoorders de volgende 

beroemde schrijvers te lezen, mannen van naam in de kerk van Nederland, namelijk 

Lodensteijns Beschouwinge Sions, Fruytiers Sions worstelingen, Witsius' Twist des 

Heeren, Saldenus' De droevige staat eens christens, en wat onlangs uitgekomen is van 

de hoogeerwaarde professor Van den Honert over de kerk van Nederland. Dit zijn 

mannen die alle eretitels die wij hun geven kunnen, te boven gaan. Hoewel we 
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hetgeen wij gezegd hebben in vergelijking met het hunne slechts houden voor het licht 

van een kaars vergeleken met dat van de zon, toch hopen we dat u er in vinden zult 

wat tot uw nut zal zijn. 

 

D. Het vierde punt in ons spreken over de dodigheid is om met een enkel woord de 

beklagenswaardigheid" van zo'n toe. stand voor te stellen. Hierin zullen we maar kort 

zijn, omdat, zo de Heere wil en wij leven, daar in het vervolg nog gelegenheid voor 

zal zijn. 

1. Een dergelijke staat van een christen is zeer beklagenswaardig; omdat alles wat 

een wedergeborene in deze ingezonken staat doet, God allerminst kan behagen. De 

werken van zo iemand zijn zoals de werker zelf is. Is hij dodig, dan is alles wat hij 

doet dodig. De levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest kan er niet alleen geen 

behagen in hebben, maar het is Hem ook een gruwel en het doet Zijn 

rechtvaardige toorn des te meer ontbranden. Zie eens naar Amos 5:21, 22, 23: Ik 

haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want 

ofschoon gij Mij brandoffers offert, mitsgaders uw spijsoffers, Ik heb er toch geen 

welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe 

het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen. Zie, 

hoe God Zijn ongenoegen toont. Maar wilt u weten hoe God oordeelt over wat een 

ingezonkene doet, al deed hij nog zo veel, lees dan maar Jes. 66:3: Wie een os 

slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond de hals; wie spijsoffer 

offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die 

een afgod zegent. Mijn geliefden, een dodig mens is ten aanzien van God wat zijn 

godsdienstige plichten betreft als een luiaard voor degene die hem zendt; hij is 

zure azijn voor de tanden en rook voor de ogen. Dit komt omdat het onmogelijk is 

voor degenen die in het vlees, dat wil zeggen vleselijk of dodig, zijn om Gode te 

behagen, Rom. 8:8. Wat moet dit iemand die ingezonken is, ter harte gaan om zo 

lang geleefd te hebben, zo vele maanden en sommigen zelfs jaren, en in al die tijd 

niets gedaan te hebben dat Gode welbehaaglijk is! 

2. Een dodige christen is te beklagen en te beschreien, omdat hij, zolang hij in die 

toestand verkeert, ook geen ware troost ontvangt noch de gemeenschap met God 

in zijn hart ervaart. O nee, God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, komt alleen tot 

diegenen die Hem liefhebben. Alleen het bedenken des Geestes, en anders geen, 

geeft vrede, Rom. 8:6. Het is waar, een ingezonken christen kan zonder grote 

benauwdheid zijn en geen heftige bestrijding hebben. Hij kan vanuit vroegere 

geestelijke ervaringen door veronderstelling zijn staat vasthouden, maar ach, hij 

proeft en smaakt daarin niet de verkwikking, het verborgen manna van troost dat 

God de Zijnen geeft. En wat is dat beklagenswaardig! 

3. 3. Een ingezonken christen is te beklagen en te beschreien, omdat datgene wat 

hem tot lust en blijdschap zou moeten strekken, namelijk het hartelijk dienen van 

God, een last voor hem is en iets wat hem erg moe maakt. Als men het Woord 

leest, wat vallen de hoofdstukken hem dan toch lang! Als men bidt, wat haast men 

zich naar het einde! Als men de preek beluistert, wat wenst men dat ze aan een 

eind kwam! Het is net als bij de Joden, toen zij in een ingezonken toestand 

leefden. O, wat een vermoeiing, zeggen zij. Hun begeerte was: Wanneer zal de 

nieuwe maan en de sabbat overgaan? Amos 8:5. Hoe beklagenswaardig dit is, laat 

ik u zelf beoordelen. 

4. Een dodige christen is te beklagen en te beschreien, omdat hij er niet toe zal 

kunnen komen om teer voor God te leven, hoewel hij nu en dan onder een 

ontdekkende prediking of een ernstig woord of door overtuigingen van zijn hart 



enigszins daartoe opgewekt mag worden en ook voornemens hieromtrent koestert. 

Alles zal echter weer overgaan, en hij zal dezelfde worden. Wij zullen immers 

nooit in staat zijn om God te dienen, tenzij onze consciëntie van dode werken 

gereinigd wordt om de levende God te dienen, Hebr. 9:14. 5.  

5. Tenslotte, wat is een ingezonken christen te beklagen, omdat hij een grote nadelige 

invloed heeft op degenen die met hem omgaan, daar hij hun tot een struikelblok en 

een steen des aanstoots is, waarover velen struikelen en vallen. Deze mensen 

merken de slapheid in het godsdienstige leven, de wereldse toon, de 

oneerbiedigheid en de spot in de gesprekken en de hebzucht in de handel, terwijl 

ze geen heiligheid, geen vreze Gods en geen verloochening van de wereld 

bespeuren. Dan moeten zij wel denken, dat het maar 'praatwerk' is; of ze denken, 

indien wat er gezegd wordt wél waar is, dat degenen die het zeggen zelf niet 

geloven. Dit is wat ons in het overdenken hiervan voor de aandacht is gekomen. 

God zegene het aan ons en geve dat het mag strekken tot onze beschaming, tot 

ware en diepe verootmoediging en tot een waarachtige verlevendiging, om met 

David in gebedsworstelingen aan te houden bij de HEERE, opdat Hij ons levend 

make. 

 

II. De tot levendmaking 

Nu komen we tot de zaak zelf, die de psalmist begeerde, namelijk levend gemaakt te 

worden. Hij zag hoe droevig het met hem gesteld was. Hij kon niet langer in zo'n 

afgezakte en dodige toestand leven. Hij komt tot God als Jehovah, zijn Verbondsgod, 

om levend gemaakt te worden.  

A. Wat deze zaak betreft, u zult onthouden hebben wat wij in onze inleiding hebben 

opgemerkt, dat het grondwoord kan vertaald worden of met: Maak mij levend, óf met: 

Houd of behoed mij in het leven. En omdat de zinsconstructie in de toekomende tijd 

staat, welke voor de tegenwoordige tijd en ook voor de gebiedende wijs gebruikt 

wordt, kunnen wij ze ook met 'onze vertalers' als een gebed weergeven: Maak mij 

levend; of: Behoud mij in het leven. In de vertaling kan ook het geloof en vertrouwen 

doorklinken: Gij zult mij levend maken, of: in het leven bewaren. Daarom zullen wij 

nu hierover vanuit beide punten iets zeggen, hoewel maar kort, omdat we in het 

vervolg gelegenheid zullen hebben om er met uw aandacht breder over te spreken. 

Ten eerste, het met onze zeer geachte vertalers als een gebed opvattend - "Maak mij 

levend" - zullen wij nagaan: 

1. wat het is geestelijk levend te zijn;  

2. hoe God levend maakt; 

3. waarom David dit biddend van de Heere begeert, dat Hij het doen zou. 

Deze zaken verdienen onze aandacht. 

 

1. Wat nu het eerste betreft, namelijk wat het is geestelijk levend te zijn, dit is een 

belangrijke zaak, mijn geliefden! Een levend christen is een bijzonder en zeldzaam 

persoon; men ziet ze weinig. Hoewel ze er zijn, is het in een bijzonder klein aantal; 

een kleine jongen zou ze kunnen opschrijven in de steden, hoeveel te meer in de 

dorpen, Het is ook een zaak waarin wij niet moeten mistasten noch ten aanzien van 

onszelf noch ten aanzien van anderen, alsof men een levend christen zou zijn als men 

veel uiterlijk werk verricht. Nee, dat kan het geval zijn, terwijl men in het verborgene 

dood is. Hij is ook geen levend christen die niet struikelt, zodat anderen het zien. Dit 

is wel stichtelijk en sierlijk, maar het kan zijn dat ze niet in de gelegenheid komen om 

te struikelen, of dat ze hun geaardheid hierin wonderlijk mee hebben. Daardoor 

vertoont een christen met weinig genade veel meer naar buiten toe dan een ander die 



zijn karakter niet mee heeft, hoewel hij veel meer genade bezit. Men moet ook niet 

menen dat hij een levend christen is, die bij vlagen levendig gesteld en ernstig is. Nee, 

een mens met een ernstige longziekte heeft ook tijden dat hij gezond schijnt te zijn. 

Ook hij is geen levend christen die naar waarheid zeggen mag dat hij nu en dan met 

zijn schuld tot de Heere Jezus komt, want dat mag zo zijn, maar kort daarna is er weer 

dezelfde doodsheid. Maar een levend christen is iemand, die dat voortdurend is in zijn 

levensgang.  

Nu zult u begerig zijn om te weten waarin deze gesteldheid bestaat. Geef uw aandacht 

eraan, mijn geliefden; naarmate wij licht hebben, zullen we het u trachten te zeggen. 

 

(1) De geestelijke levendigheid; of een levendig vroom en Godzalig mens is iemand 

die zijn consciëntie gereinigd heeft van dode werken om de levende God te dienen, 

Hebr. 9:14.16 Dit is de grondslag van de levendige gesteldheid, dat de ziel het 

verstand, de wil, het geweten, enz. van dode werken gereinigd heeft door het 

bloed van Christus, Die Zich door de eeuwige Geest Gods onstraffelijk opgeofferd 

heeft. Dit bloed alleen kan en moet ons van alle zonden reinigen. Zo niet, dan 

zullen wij onmogelijk op een krachtige wijze God kunnen dienen met een 

kinderlijke vrees en een hartelijke liefde. Wij mogen ons er oprecht toe zetten en 

het echt gemeend van plan zijn, maar wij zullen merken dat we zijn als 

gebondenen, die hoewel ze graag willen gaan lopen, het toch niet kunnen 

vanwege de banden waarmee ze vastgebonden zijn, die ze zelf niet kunnen 

losmaken of verbreken. We zullen ervaren dat er een last ligt op onze ziel, hoe 

graag ze zich ook omhoog wil verheffen. Die zal ons naar beneden drukken en ons 

daar houden, zo lang ons geweten belast is met enig dood werk. Het is niet slechts 

als een molensteen, maar het is zelfs zwaarder dan de bergen. Zo ziet u, dat dit de 

grondslag is van het geestelijke leven, dat steeds moet onderhouden worden om 

krachtig en levend te blijven. Wat moet er daarom niet een gedurig wassen en 

reinigen zijn van het geweten in het bloed van de Heere Jezus Christus! Dit werd 

in de Levitische eredienst afgebeeld. De priester mocht niets doen of hij moest bij 

het wasvat komen. Daar kreeg hij, omdat het eerst van de spiegels der vrouwen en 

later van koper gemaakt was, zijn onreinheid te zien; en dan moest hij zich wassen 

en reinigen eer hij zijn werk deed. Het verzuim hiervan in het geestelijke leven 

zorgt voor wegkwijnen en ziekte, omdat men door dit te verzuimen een onver-

zoende schuld op zich laadt. Maar als men dit ter harte nam, zou men levend zijn 

en de kracht van dit woord bevindelijk kennen, Jes. 33:24: En geen inwoner zal 

zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerech-

tigheid hebben. 

(2) De levende beoefening van het geloof bestaat ook uit een nauwgezet bewaren van 

het geweten voor alle zonden en ergernissen. Dit was het wat Paulus nastreefde en 

waarin hij zich trachtte te oefenen, Hand. 24:16: En hierin oefen ik mijzelven, om 

altijd een onergerlijke consciëntie te hebben bij God en de mensen. Wie levendig 

gesteld is, is ook erg nauwgezet en stipt van gemoed. Hij tracht het daarop toe te 

leggen, dat zijn geweten geen grond van beschuldiging zal hebben. Daarom 

overdenkt hij zijn weg en is hij wantrouwend ten opzichte van zijn daden en zijn 

bedoelingen, omdat de vrede Gods zeer vlug verstoord en moeilijk opnieuw 

verkregen kan worden. Het geweten is beter dan tienduizend getuigen, en zo lang 

wij daarover beschikken, hebben we ook vrijmoedigheid tot God, 1 Joh. 3:21. 

(3) Wie een levend geloof heeft, blijft in Christus als de Wortel waaruit hij telkens 

kracht ontvangt. Hij blijft in Hem als een ware rank van de Wijnstok. Hij blijft in 

Christus als een lid van het verborgen lichaam om van Jezus, als het Hoofd, 



telkens de invloeiingen tot zijn bekwaammaking te ontvangen. In Christus nu 

blijft een levend gelovige, niet alleen ten aanzien van zijn staat, maar ook door 

gedurig zichzelf met Jezus op het allernauwst te verenigen, in Hem ingaand, bij 

Hem schuilend en zich verbergend, Joh. 15:6, 7. 4.  

(4) Zoals iemand met een levend geloof in Christus blijft, zo handelt hij ook 

krachtens zijn vereniging met Christus, door de kracht die hij in Christus heeft en 

die hij door het geloof uit Hem ontvangt. Hij kent vanuit de bevinding dat leven, 

dat hem van de Heere Jezus afhankelijk doet zijn, omdat Hij het is die hem kracht 

geeft. Hij leeft op kosten van een ander. En alles wat hij doet, tracht hij te doen 

door de kracht die hij daartoe ontvangt van zijn Hoofd. Hij vermag alle dingen, 

maar niet uit of door hemzelf, maar door Christus Die hem kracht geeft. Is hij 

sterk, dan is hij het in de Heere. Vermag hij iets, daarvan moet God alleen de eer 

hebben. Daarom wil hij de mond van zijn ziel openen, opdat Jezus die vervulle. 

Hij mag het gedurig met lege handen, leeg van alle eigen kunnen, eerst uit Gods 

hand ontvangen en het dan opnieuw aan God toebrengen. Zo komt hij uit de 

woestijn en is hij op reis naar Sion, leunend op zijn Liefste. 

(5) Wie levendig gesteld is, maakt gedurig gebruik van Christus in al Zijn ambten, die 

Hij als zijn Verlosser uitoefent. Want zoals hij Christus Jezus de Heere 

aangenomen heeft, zo wandelt hij ook in Hem. Hij gebruikt Hem als zijn 

Gerechtigheid, in Wie hij zo volkomen voor God staat alsof hij nooit zonde gehad 

of gedaan zou hebben. Hij is vol vertrouwen omdat hij een Voorspraak heeft op 

Wie hij telkens zijn schuld overdraagt, opdat God als Rechter ze hem vergeven en 

kwijtschelden zal en ze hem nooit zal toerekenen. Hij komt met zijn blindheid tot 

de hoogste Leraar Die hem door Woord en Geest niet alleen openbaart wat in zijn 

omstandigheden van nut is, maar ook de ganse wil Gods tot zijn zaligheid. Hij 

erkent Jezus als zijn Heere en Koning en hij wil ook wat dit ambt van Jezus 

betreft Hem niet voor de voeten lopen, maar zich door Jezus laten heiligen en al 

zijn vijanden, die tevens Jezus' vijanden zijn, door Hem laten overwinnen en ten 

onder brengen, opdat hij meer dan een overwinnaar mag zijn door Christus die 

hem de overwinning geeft, Rom. 8:37. 

(6) Iemand met een levend geloof kan struikelen zoals de meest ver gevorderde op 

aarde doet, omdat hij nog niet volmaakt is, Fil. 3:12. Hij blijft echter niet liggen, 

maar staat snel weer op. Zijn geweten kan niet rusten voor hij op staande voet 

door meerdere en diepere geloofsoefeningen tot de fontein van Christus' bloed 

gaat om gewassen te worden. En wat nog meer zegt: zijn val zal hem niet trager 

maken zoals de zonde dat veroorzaakt bij mensen met een ingezonken 

geloofsleven, maar doet hem integendeel met des te meer ijver en voorzichtigheid 

bezet zijn. Hij krijgt nog meer lust om te lopen in de weg van Gods geboden. Als 

een gewillig paard al eens struikelt, dan loopt het daarna des te harder. Zo is het 

met deze mensen gesteld; God maakt hen als paarden in de strijd. 

(7) Een levendig gestelde christen leeft wonderlijk dichtbij de zalige Drie-enige God. 

Zij wandelen met God zoals Henoch, omdat zij met elkander bevredigd zijn. Zijn 

licht bestraalt hun tenten; Hij is hun vuur- en wolkkolom. Zij denken niet aan 

Hem als aan een vreemde met wie zij niets te maken hebben. Hij is hun God en 

hun Deel. De snoeren zijn hen in liefelijke plaatsen gevallen. Zij denken niet met 

schrik aan Hem, maar zoals een kind als vanzelfsprekend denkt aan zijn 

liefhebbende vader. Zij gaan vertrouwelijk met Hem om, omdat zij vrienden Gods 

zijn. Omdat God Zich er niet voor schaamt hun God genoemd te worden, verbergt 

Hij niets voor hen, want Zijn verborgenheid is voor de oprechten en Zijn verbond 

om hen dat te openbaren. 



(8) Een christen met een levend geloof vertoont glans. O, wat ligt er een glans van 

eerbied, rust en ootmoed op hem! Als hij over God spreekt, dan is het met die 

ernst die het gemoed van een ander weldadig aandoet, terwijl zijn eigen ziel er 

werkzaam mee is. O, hoe hartelijk heb ik U lief, o Heere, mijn Sterkte! Wat een 

ootmoed als hij spreekt over iets wat God aan hem gedaan heeft. Aan mij, een 

stofje, een tollenaar en tollenares. Aan mij, een Mefiboseth, een dode hond. Ik die 

geringer ben dan de minste van Zijn weldadigheid en trouw.  

Mijn geliefden, op deze mensen legt God Zijn heerlijkheid. Er gaat van elk hunner 

een naam uit vanwege hun innerlijke schoonheid. Men kan aan hen zien, dat ze 

niet alleen met Jezus verkeerd hébben maar dat nog doen, Hand. 4. Als iemand zo 

leeft, is hij immers als één van de heiligen en heerlijken op de aarde in welke het 

welbehagen van de Messias is, Psalm 16:3. 

(9) Een levendig gestelde christen is iemand die zich steeds in God vermaakt, 

verblijdt en verheugt. Bij een dodige christen, wiens geweten spreekt als hij aan 

God denkt, is het gesteld zoals het in Psalm 77:4 staat: Dacht ik aan God, zo 

maakte ik misbaar; peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Sela. Maar de 

levendig gestelde, die met God wandelt en met Hem verzoend is in de Borg, heeft 

zijn vermaak in God. Hij is de God zijner blijdschap en verheuging; want hij 

verlustigt zich in de Almachtige en hij heft zijn aangezicht tot God op. Wat zijn de 

gedachten aangaande God voor hem kostelijk; hoe machtig veel is haar som! 

Hierin heeft hij meer vreugde dan de goddelozen, wanneer hun koren en most 

vermenigvuldigd worden, omdat hij ongeveinsd het goud op het stof kan leggen 

en het goud van Ofir bij de rotssteen der beken, Job 22:24. Er is niets in de hemel 

of op de aarde, dat hij naast God begeert; hij is met God alleen tevreden. Mist hij 

iets wat de mens als schepsel aangaat, hij kan met Hábakuk zeggen in Hab. 

3:17-19: Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok 

zijn zal en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi 

afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans 

in de HEERE van vreugde opspringen; ik zal mij verheugen in de God mijns heils. 

De HEERE Heere is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en 

Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Zo is God zijn blijdschap in voor- en 

tegenspoed. Als hij Hem heeft, dan heeft hij alles. Hij is met God, als het hoogste 

toppunt van zijn heil, te enenmale voldaan. 

(10) Een christen met een levend geloof vermaakt zich ook in Gods bevelen en 

getuigenissen. Deze maken hem niet alleen wijzer dan al zijn leraars, maar ze zijn 

ook dag en nacht de stof van zijn overdenking. Ze maken hem levendig; ze zijn 

hem tot zijn vertroosting, zodat hij in zijn druk niet al lang vergaan is. Hij acht ze 

meer dan goud, ja meer dan het fijnste goud, Psalm 119:127. U kunt dit doorgaans 

als een voorbeeld van levend geloof zien in de aangehaalde psalm. Hij heeft ook 

achting voor de openbare eredienst, omdat hij in het heiligdom des Heeren 

menigmaal de liefelijkheid van zijn God en de sterkte en eer des Heeren gezien 

heeft; hij waardeert ook alle andere godsdienstige betrachtingen. Omdat hij weet 

dat het zijn plicht én zijn voorrecht is om de tijd uit te kopen, verblijdt hij zich 

over degene die tot hem zegt: Laat ons naar Sion opgaan. Mijn geliefden, hieraan 

kan men weten of wij levendig of dodig gesteld zijn.  

(11) Een levendige christen is iemand die niet alleen in de weg des Heeren tracht te 

gaan, maar zijn hart verheft zich in de wegen Gods, zoals van Jósafat - naar u 

weet - zo heerlijk getuigd wordt in 2 Kron. 17:6. De weg van een levendig 

gestelde christen is als een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle 

middag. In de wetenschap dat hij niet op iets onzekers afgaat, zó loopt en strijdt 



hij, 1 Kor. 9:26. Hij doet één ding, vergetende hetgeen dat achter is, en zich 

strekkende tot hetgeen dat voor is, jaagt hij naar het wit, tot de prijs der roeping 

Gods, die van boven is, Fil. 3:14. Zoals David huppelde voor de ark en zoals de 

nadering van de Messias tot een ziel vergeleken wordt met het springen en 

huppelen van een ree of welp der herten op de bergen, Hoogl. 2:8 en 9, zo huppelt 

en springt een levendige christen voor het aangezicht van zijn God op de weg die 

naar boven leidt, omdat het de rechtvaardigen een blijdschap is om wel te doen. 

(12) Een christen met een levend geloof, die door God in wegen van tegenspoed 

gebracht wordt - zoals de Heere met Zijn lieve kinderen handelt of toelaat dat ze 

verdrukt worden - is zoals kostelijke specerijen: hoe meer ze gebeukt en in de 

mortier gestoten worden, hoe meer reuk ze geven. Zo is een levendig gestelde 

christen. Davids nardus gaf een reuk en deed dat nooit meer dan toen hij in de 

woestijn was. Daarom zegt hij meer dan eens: 't Is mij goed, dat ik verdrukt ben 

geweest. De Kerk looft er God voor vanwege de heilzame vruchten die ze 

ondervond in de verdrukking en zegt: Ik dank u, Heere, dat Gij toornig op mij 

geweest zijt, Jes. 12:1. Job gaf er blijk van, waarover wij ons moeten verwon-

deren. Toen hij met slag op slag werd gebeukt, zei hij: De HEERE heeft gegeven 

en de HEFRE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. En in dit alles 

zondigde Job met zijn lippen niet, Job 1:21, 22. Velen zijn als een ongewend kalf 

onder de verdrukking en worden er boosaardiger door, zoals Achaz, die ten tijde 

dat men hem benauwde, zijn overtredingen tegenover de Heere nog meerder 

maakte. Daarom wordt hij gebrandmerkt: Dit was de koning Achaz, 2 Kron. 

28:22. Maar God zal ze op Zijn tijd hier vinden en als zij in Zijn gunst zalig 

worden, dan zal het als door het vuur heen zijn. 

(13) Een levendige christen is ook onverzadigbaar wat de geestelijke zaken betreft. 

God en Zijn gemeenschap zijn een manna, waarvan zijn ziel geen walg heeft; en 

ook is er geen begeerte om naar de vleespotten van Egypte terug te keren. Hij wil 

niet op het genotene gaan rusten, maar het zien maakt dat zijn oog van het zien 

niet kan worden verzadigd. Het smaken en proeven van de vertroosting Gods doet 

hem hoe langer hoe meer hongeren en dorsten. Als hij een Pniël of een Thabor 

heeft, dan doet dit hem niet zeggen: Laat ons hier tabernakelen maken, maar: het 

is goed, dat wij hier geweest zijn. Daardoor wordt het verlangen aangewakkerd 

om zich te spoeden om eeuwig daarboven te zijn, in het huis des Vaders, in welke 

vele woningen zijn, welks Kunstenaar en Bouwmeester God is. Daar zal hij niet 

langer zien en kennen door een spiegel in een duistere reden, maar van aangezicht 

tot aangezicht. De dodige Korinthiërs misten dat. Daarom zegt Paulus in 1 Kor. 

4:8: Alrede zijt gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij 

geheerst; en och, of gij heerstet, opdat ook wij met u heersen mochten. 

(14) Een christen met een levend geloof is iemand die wat zijn talenten betreft, 

groeit en toeneemt bij het gebruikmaken van de middelen. Hoewel hij bij het 

ontvangen maar vijf of tien talenten had, hij wint er toch nog vijf of tien bij. Hij 

zuigt honing uit datgene waar een addervergif uit zuigt. Gods Woord doet hem 

goed, terwijl hij recht wandelt, Micha 2:7. Het blijkt duidelijk dat hij op de 

grazige weiden en aan de stille wateren van Gods Woord groeit en toeneemt. Hij 

is niet tot schaamte, noch voor zijn Behoeder noch voor de weide waarop hij zich 

bevindt. Hij is als een boom geplant in het huis des Heeren, aan wie het gegeven 

wordt te groeien, zelfs als de wilgen aan de waterbeken. Ach, die levendig gesteld 

zijn, zijn als een kudde schapen, die uit de wasstede opkomen, die al tezamen 

tweelingen voortbrengen, en onder hen is geen zonder jongen, Hoogl. 6:6. 



(15) Een levendige christen is ook stichtelijk. Hij sticht zijn naasten bij elke 

gelegenheid. Als hij een leraar is, dan is het zijn werk om de gemeente op te 

wekken. Als hij een regent is, dan tracht hij de godsdienst te bevorderen. Is hij in 

een gezelschap, dan probeert hij wat te zeggen en enige voetstappen achter te laten 

bij de aanwezigen. Het is immers geheel en al zijn bedoeling dat mensen tot de 

Heere getrokken zouden worden. U kunt er andere zaken aan toevoegen, terwijl 

wij het hier kort trachten te zeggen. We zeggen tenslotte: Als iemand een 

levendige en opgewekte christen is, dan doet de vreze des Heeren hem van het 

kwade en van de schijn des kwaads afwijken. Hij ziet eruit als de dageraad; hij is 

schoon als de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren. 

 

Mijn geliefden, het tweede was: hoe God levend maakt. De Heere is de Oorzaak 

daarvan. Hoe maakt Hij nu een dodige christen tot een levende? Hierin zullen wij kort 

zijn. 

1. God maakt als Jehovah de ziel levend, daar Hij de genade die Hij in de ziel heeft 

gebracht, opwekt door Zijn Goddelijke en onwederstandelijke kracht. Daardoor 

betreurt de ziel haar vroegere traagheid en haar nalatigheid, en is zij beschaamd 

over haar af- en omzwerven buiten de Heere haar God. Zij wordt er verlegen 

onder. De ziel smelt en roept uit: Heere, ik ben beschaamd. Zo geeft God dat ze 

een walg krijgt aan zichzelf ten aanzien van de wegen die ze bewandeld heeft, 

maar die niet goed waren, Ezech. 36:31. 

2. God maakt levend, wanneer Hij de ziel de vrije toegang gunt tot Jezus' 

zielsreinigend bloed, zodat zij dit opnieuw voor zichzelf mag toe-eigenen en 

metterdaad gewaarworden dat ze vrede met God heeft door Jezus Christus. Nu kan 

ze de levende God dienen. 

3. God maakt de ziel levend, wanneer Hij de kracht van Zijn volk vernieuwt, zodat 

ze met een voornemen des harten bij de Heere blijven en de zonde in de kracht des 

Heeren tegengaan. Dan worden zij versterkt met alle kracht naar de inwendige 

mens en zijn ze in de liefde geworteld, Ef. 3, zodat zij standvastig zijn jegens de 

Heere. 

4. God maakt levend wanneer Hij de ziel met Zijn vertroostingen en bemoedigingen 

zó tegemoet treedt, dat ze als met smeer en vettigheid wordt verzadigd. Alle 

slaafse vrees wordt dan zó uit haar hart gedreven dat ze in Gods wegen en naar 

Zijn geboden gaat zonder moede of mat te worden. En zolang de Heere dit doet, 

behoudt de ziel haar levendigheid, terwijl zij door Gods dragende en bewerkende 

kracht ook in staat gesteld wordt om de Heere na te lopen en tot Zijn eer te leven. 

 

David en met hem elke gelovige bidt hierom; en dit is geen wonder, mijn geliefden! 

Want niemand van de gelovigen die in een doodse staat is, kan zichzelf door de 

genade die hij bezit, levend maken of in een levendige gestalte brengen. Ach nee, dit 

is even onmogelijk als zichzelf een nieuw leven geven. Alles wat men, op z'n best 

genomen, doen kan, is slechts zijn gedaante te vertonen en voor God te betuigen: Ik 

ben onmachtig om dit te doen. En dit laatste gaat er dan ook nog gebrekkig aan toe. 

God is bovendien alleen Degene Die levend maakt en Zijn volk opwekt. Hij trekt hen 

op uit het modderige slijk en uit de diepte van de aardbodem. Hij vernieuwt hun 

kracht en doet hen opvaren als de arenden. 

Wij merkten op, dat we de woorden konden vertalen met: Gij zult mij levend maken. 

Dan drukken ze het vertrouwen van de psalmist uit aangaande de Goddelijke beloften, 

namelijk dat de Heere hem eens en te zijner tijd zal opwekken en levend maken. Zo 

ziet u, dat dit gebed van de psalmist in het geloof was en gepaard ging met vertrouwen 



van zijn hart. Trouwens, dit moet in een oprecht gebed aanwezig zijn. Gods kinderen 

hebben zichzelf verzekerd gehouden van hun redding en zich verblijd, hoewel ze die 

naar hun gevoel misten maar toch de zekerheid ervan door het geloof zagen. Als ik in 

de duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij tot een Licht zijn, Micha 7:8. Omdat u 

kunt nalezen wat we daarover gezegd hebben in de Eigenschappen des geloofs, zullen 

we ons daarover nu niet uitlaten. 

 

Ten derde. De psalmist gebruikt een dwingende reden om er in zijn bede bij God op 

aan te dringen en er nadruk op te leggen, als hij zegt: om Uws Naams wil. Hij had God 

aangesproken met Zijn grote en niet aan anderen over te dragen Naam Jehovah. Nu 

zegt hij: om Uws Naams wil, omdat die Naam ziet op Gods trouw en waarheid in het 

volbrengen van Zijn beloften in het genadeverbond. Hiermee verzaakt hij alles in 

zichzelf: Ach, wij hebben niets in of bij ons, dat God ertoe zou kunnen bewegen om 

enig blijk van Zijn gunst aan ons te geven. Maar als de Heere het doet, dan doet Hij 

het om Zijns Zelfs wil. Op deze wijze drong ook Mozes aan, toen Gods verbolgenheid 

zo was ontstoken tegen het volk: Wat zult Gij met Uw grote en heerlijke Naam doen? 

Het is dus alsof David zei: 'HEERE, hoewel ik verdiend heb, dat Gij nooit naar mij 

zoudt omzien noch mij uit deze ellendige toestand zoudt redden, o, gedenk toch aan 

Uw Verbondsnaam, volgens welke Gij Uw trouw op zodanige wijze houdt, dat de 

ontrouw van Uw volk Uw getrouwheid niet te niet zal doen. Ja, doe het om Uws 

Naams wil, opdat om mijnentwil die heerlijke en vreselijke Naam niet zal worden 

gelasterd.'  

Ach, leer dan zo van David om al uw pleit- en drangredenen uit Gods grote en 

heerlijke Naam te nemen. Dit heeft een onmiskenbare uitwerking, omdat de Heere 

alles doet niet om onze maar om Zijn grote Naam. 

 

B. De tweede bede van de psalmist is die om vertroosting: Voer mijn ziel uit de 

benauwdheid om Uw gerechtigheid. 

Wat deze woorden betreft, moeten we opmerken dat we bij het nagaan van de 

Hebreeuwse zinsnede vanwege de verdeling dienen te letten op het fundament waarop 

de psalmist zijn bede baseert, namelijk Jehovah's gerechtigheid, en daarna op de bede 

zelf om uit die benauwdheid gered te worden. Maar we zullen hier, zoals in de 

voorgaande bede, de woorden opvatten zoals ze in de vertaling gegeven zijn, en eerst 

letten op de bede zelf en dan op de reden die de psalmist gebruikt, namelijk 'om Uw 

gerechtigheid'. 

Wat nu de zaak zelf betreft, hebben we te letten op de bede: Voer mijn ziel uit de 

benauwdheid.  

Zeer juist op z'n plaats volgt deze bede, als in één ademhaling, op de voorgaande. 

David was dodig gesteld; hij moest levend gemaakt worden. Hij is benauwd en hij 

hijgt naar troost. Daardoor zien we enerzijds de gevolgen die de dodigheid en de lage 

stand van het geloofsleven buiten de Heere veroorzaken. Vroeg of laat zal een 

Godvruchtige benauwdheid ondervinden, een benauwdheid die op de dodige 

gesteldheid volgt zoals de schaduw bij het lichaam hoort. Niemand van de oprechten 

die zondigt en de Heere verlaat, zal daarvan verschoond worden. Elk zal moeten 

proeven en smaken, hoe kwaad en bitter het is om tegen de Heere gezondigd te 

hebben. Als we zonder benauwdheid willen blijven, laten we dan zorgen dat we onze 

geestelijk opgewekte gesteldheid niet verliezen. Maar in verband met het feit dat deze 

bede onmiddellijk op het voorafgaande volgt, moeten we anderzijds opmerken, dat 

David nu een gepast voorwerp voor Gods redding was. Dit is de weg die God 

gewoonlijk houdt, dat Hij de ziel in de benauwdheid laat komen voor Hij redt. 



Daardoor wordt ze wegens haar ellende genoodzaakt om te kirren en te piepen als een 

duif en zwaluw. Hieruit kunnen we afleiden of we ons op de weg bevinden om gered 

te worden, en ook hoe ver af of hoe dichtbij onze uitredding is. Is de benauwdheid 

klein, dan is de uitredding nog ver af, maar als ze groot is, wacht dan al roepende op 

de Heere; uw uitredding is nabij en uw genezing zal weldra uitspruiten.  

Wat deze bede betreft, moeten we op twee zaken letten:  

a. op de toestand waarin Davids ziel zich bevond, namelijk in de benauwdheid;  

b. op de bede zelf: Voer mijn ziel daaruit. 

c. De reden: Om Uwer gerechtigheid wil. 

 

a. De toestand waarin David zich bevond. Hij was in de benauwdheid; en dat is een 

akelige toestand voor degenen die gewoon zijn om God met blijdschap te dienen en op 

hun hoogten te treden. Het grondwoord  (tsoer) betekent 'hoge klippen' of 

'steenrotsen'. Omdat deze de laaggelegen dalen omsingelen en benauwen, wordt het 

soms vertaald met 'belegeren', dat is: van rondom insluiten; en ook met 'benauwen' en 

'benauwdheid'. Ieder kan de reden waarom nagaan en ook direct concluderen dat de 

dingen die de benauwdheid veroorzaken, niet van geringe of beuzelachtige aard zijn, 

maar hindernissen waar ze niet overheen kunnen.  

Mijn geliefden, omdat ieder meer uit ondervinding leert wat benauwdheid is dan wij 

zouden kunnen beschrijven, zullen we kort enkele van de vele dingen noemen, die de 

ziel van de Godvruchtige benauwen. Schenk hier aandacht aan. 

 

1. De menigte van vijanden, verdrukkers en haters zijn tot een grote benauwenis voor 

de ziel van de oprechte. David had hier rijkelijk deel aan, hoewel hij een groot 

koning was. Dit gebed kwam vanuit een spelonk, waarin hij zich voor hen 

verborg. Zie ook wat hij moet zeggen in Psalm 120:2: O HEERE, red mijn ziel van 

de valse lippen, van de bedrieglijke tong. Hij beklaagt zich in de verzen 5, 6 en 7: 

O wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars woon. 

Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die de vrede haten. Ik ben vreedzaam; 

maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. U kunt het ook opmerken in Psalm 

140:2-4. De man had menigmaal stof tot klagen, en het benauwde hem dat het 

getal van degenen die hem zonder oorzaak haatten, meer was dan de haren van 

zijn hoofd. En hoe benauwend dit alles is, kunt u nagaan in Job 16, vanaf het 8e 

vers tot het einde. Ieder die in zulke omstandigheden is, weet hoe bang te moede 

deze dingen kunnen maken. 

2. De benauwdheid wordt veroorzaakt door huiselijke omstandigheden. Zolang men 

die buiten de deur kan houden, zijn ze nogal te dragen; maar David had ze in zijn 

huis. Waren zijn kinderen hem niet tot bitterheid? De goede man moest zijn huis, 

zijn rijk en alles verlaten; en al wenende barrevoets vluchten voor het aangezicht 

van zijn onnatuurlijke zoon Absalom. In 2 Sam. 15:30 staat: En David ging op 

door de opgang der olijven, opgaande en wenende en het hoofd was hem 

bewonden; en hij zelf ging barrevoets; ook had al het volk dat met hem was, een 

iegelijk zijn hoofd bedekt en zij gingen op, opgaande en wenende. God weet hoe 

veel Godzaligen een dergelijke benauwdheid hebben, die hun ziel als het ware 

tussen de schroeven zet, hoewel ze die aan niemand dan God alleen uitklagen. 

3. Men kan in benauwdheid zijn door het missen van de publieke genademiddelen. 

Het kan zijn doordat de kerk verdrukt wordt en men zich moet verbergen in de 

kloof der steenrotsen of zich moet bedekken bij de kudde der metgezellen. Het kan 

zijn dat men moet reizen over de diepe zeeën, of dat men ziek is of door andere 

omstandigheden. Dit valt bang voor een ziel die weet wat het zeggen wil om Gods 



sterkte en eer in het heiligdom te zien. Daarom zijn zij liever een dorpelwachter in 

Gods huis dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. David was nu in de 

spelonken en moest de genademiddelen missen. U kunt uit Psalm 142 en andere 

plaatsen opmaken hoe bang hem dit viel. 

4. Men kan ook in benauwdheid verkeren vanwege de droefheid over de tijden en de 

zeden der mensen. Wat gebruikt God soevereine wegen om een zondigend volk 

dat tegen Hem in gaat, ook met tegenspoeden te bezoeken en te straffen en op alles 

een vloek te leggen! Zo is het ook heden ten dage. Wat is het bedroevend en 

benauwend als men merkt en er ook ten volle van overtuigd is, dat het volk onder 

al de roeden Gods nog slechter, zondiger en goddelozer wordt. Men overtreedt de 

Wet des Heeren en acht die van geen waarde; trouw en waarheid houden op te 

bestaan. Toen Micha dit zag, riep hij uit in hoofdstuk 7:1: Ai mij, want ik ben als 

wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de 

wijnoogst geschied zijn; er is geen druif om te eten; mijn ziel begeert vroegrijpe 

vrucht. Vers 2: De goedertierene is vergaan uit het land en er is niemand oprecht 

onder de mensen. Vers 4: De beste van hen is als een doorn; de oprechtste is 

scherper dan een doornheg. Vers 5: Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een 

voornaamste vriend; bewaar de deuren uws monds voor haar, die in uw schoot 

ligt. Als de tijd van dien aard is, dat de rechtvaardige moet zwijgen en dat er 

samengespannen wordt om hem te vangen op een woord, maar dat de goddelozen 

daarentegen zó aangemoedigd worden dat ze vrijuit over hun zonde durven 

spreken, dan begrijpt u dat dit bang valt. Psalm 119:136: Waterbeken vlieten af uit 

mijn ogen, omdat zij Uw wet niet onderhouden.  

5. Men is menigmaal benauwd van ziel doordat men al een vooruitblik heeft op de 

oordelen die zullen komen en zeer zeker zwaar zullen treffen. Gods lieve kinderen 

zien het kwaad dikwijls reeds van ver naderen eer het echt komt, Spreuk. 22:3. Dit 

komt omdat zij de geschiedenis van Gods Woord nagaan, waarbij zij die tijd 

vergelijken met die waarin zij zelf leven. Zij stellen vast dat tijden die gelijk zijn 

in zonden, ook gelijk zullen zijn wat straffen betreft. God geeft hun daarbij 

hierover menigmaal een inwendige waarschuwing voor die komen, Jes. 26:20: Ga 

heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u 

als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Habakuk, die wist dat de 

oordelen komen zouden, was zeer benauwd en ontroerd van hart, Hab. 3:16: Als ik 

het hoorde, zo werd mijn buik beroerd; voor de stem hebben mijn lippen gebeefd; 

verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats. De Heere en 

Zijn oprechte kinderen weten hoe de toestand van land en kerk dit bij deze en gene 

veroorzaakt. Zij zagen enige jaren geleden een wolk van oordelen hangen die in 

grootte als een handbreed was. Maar die breidt zich nu zó uit, dat het van rondom 

donker is; en wat zal het einde zijn? 

6. Men is benauwd van ziel, wanneer God bij een dodige en van de Heere afgeweken 

gelovige de zonde in haar wezenlijke gedaante heel duidelijk in het licht gaat 

stellen. De Heere laat het menigmaal toe, dat Zijn volk zonder enige merkbare 

benauwdheid over hun af- en omzwerven kan doorleven. Maar Hij zal dat niet 

altijd als met een onverschillig oog aanschouwen. O nee, vroeg of laat zal God niet 

langer zwijgen maar het ordentelijk voor ogen stellen, opdat men niet denken zou 

dat God aan de zondaar gelijk is. O, wat wordt de ziel dan benauwd onder de 

ervaringen van het kwaad en de bitterheid die de zonde veroorzaakt. Zie dit bij 

David, een groot koning die voor niemand behoefde te vrezen, in Psalm 38. Lees 

die helemaal; het zal nuttig voor u zijn als u in deze toestand bent. 



7. Men kan in benauwdheid zijn en toch niet roepen en tot God klagen. Dat maakt de 

benauwdheid des te groter en ondragelijker, want klagen helpt toch in de smart. 

Maar het is met de ziel alsof ze klem zit in een schroef. De angst wordt groter en 

groter. De ziel kan het niet langer houden, maar ze kan niet spreken en geen lucht 

krijgen. De tong kleeft aan het gehemelte. Psalm 22:16 zegt: Mijn kracht is 

verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt 

mij in het stof des doods. Bedenk zelf eens, hoe benauwend dit moet zijn! 

8. Men kan boven dit alles uit in benauwdheid zijn door vrees en angst voor nog veel 

meer en veel zwaarder onheilen. Want de satan is zeer actief in tijden van 

benauwdheid; hij slingert de ziel heen en weer op een heel effectieve manier, 

zodat alles wat ze ziet akeligheid en duisternis is. Dit is ongetwijfeld wat bedoeld 

is met het wandelen in het midden der benauwdheden. Job had hier zozeer deel 

aan, dat hij moest zeggen dat hij geen tijd had om zijn speeksel in te slikken. 

Terwijl al deze baren en golven over de ziel gaan, is het geen wonder dat ze zeer 

overstelpt is en de dood kiest boven het leven. Ze acht die mensen gelukkig die in 

het stof liggen en niet meer door verdriet gekweld worden. We zouden nog andere 

dingen kunnen noemen, maar omdat dit niet zozeer onze bedoeling is en wij 

hierover uitvoerig en met opzet vanuit Psalm 50:15 gesproken hebben, gaan we er 

nu aan voorbij.  

 

b. Nu is Davids bede om hieruit verlost te worden: Voer mij uit de benauwdheid. Dit 

houdt de volgende dingen in. 

1. Hij wenst dat de hoogten die voor hem de benauwdheid uitmaakten, tot een vlak 

veld gemaakt en de benauwende omstandigheden uit de weg geruimd worden. 

Men kan immers zelden rust genieten zolang die er nog zijn. Het is alleen de 

Heere Die hiervan de grens bepaalt; Hij kan gebiedenderwijs zeggen: Tot hiertoe 

en niet verder. Daarom moeten wij in de dag der benauwdheid tot God roepen, 

Psalm 50:15. 

2. Indien het God behaagt hem in de benauwende omstandigheden te laten, dan moet 

hij er toch overheen zien en in God vinden wat zijn ziel in de benauwdheid kan 

verkwikken en opbeuren. God is wijs; Hij weet dat wij menigmaal door de 

benauwdheid tot Hem moeten worden gedreven. Dit is veelal de weg van de jeugd 

af aan. Daarom laat God de benauwende omstandigheden blijven, opdat wij als 

duiven naar de vensters zouden vluchten; maar Hij voert de ziel eruit weg in die 

zin dat ze van alles buiten de Heere losgemaakt wordt en in God datgene ziet wat 

tot haar sterkte is ten dage van haar benauwdheid. 

3. Tenslotte voert God de ziel uit de benauwdheid, zodat de ziel dit ook kan zeggen, 

wanneer Hij Zijn blijdschap in de ziel instort en die liefelijk omhelst en verkwikt. 

Dan maakt God dat de blijdschap des Heeren haar sterkte is.  

 

U zult wellicht denken, hoe het mogelijk is dat Gods teerhartigste kinderen zoveel 

benauwdheden moeten doormaken, terwijl de slordig levenden onder hen daar geen 

last van hebben.  

Ja, mijn vrienden, het is een zaak die moeilijk te begrijpen en klein te krijgen is, maar 

ik zal u iets zeggen wat u kan geruststellen.  

- Enerzijds leidt God de teerste van Zijn kinderen door zoveel benauwdheden, 

omdat Hij ten doel heeft hen boven anderen in bijzondere mate heilig te doen 

leven. De beste van hen draagt nog verdorvenheid in zich om; en deze wordt 

meestal niet door voorspoed uitgedreven en ten onder gebracht. Daarom kastijdt 

God, opdat men Zijn heiligheid deelachtig zou worden.  



- Anderzijds doet God zo, om Zijn lieve kinderen gedurig te doen verlangen naar de 

hemel. Als de omstandigheden om ons heen ons toelachen en alles naar de zin 

gaat, dan wil men hier tabernakelen maken. Maar God brengt hen in vele 

verdrukkingen. Dat doet hen inzien dat hier het land der rust niet is. Daarom 

begeren zij menigmaal ontbonden te worden en met Christus te zijn, wat voor hen 

het allerbeste is. In de derde plaats doet de Heere dit om de hemel voor hen, om zo 

te spreken, tot twee hemelen te maken. U weet dat na de gedane reis een behouden 

haven altijd goed, fijn en aangenaam is. Maar als iemand op zee in gevaar is 

geweest en door de stormen en de golven bijna gezonken en vergaan is en tenslotte 

eindelijk behouden in een haven aankomt, dan is zijn blijdschap dubbel zo groot. 

Dat geldt ook voor Gods lieve kinderen die uit de grote verdrukking komen. God 

brengt hen binnen in de vreugde; Hij wast alle tranen van hun ogen en het Lam 

komt en leidt hen tot de fonteinen van levende wateren. U kunt zich indenken, dat 

dit dan een tweede hemel voor hen is. 

 

c. De reden van Davids bede tot verlossing uit zijn benauwdheid, is: om Uw 

gerechtigheid. Er zijn er die willen vertalen: om Uw goedertierenheid, of: om Uw 

barmhartigheid. Dan zou David zich voor God neerleggen als een alleronwaardigste, 

die niets verdiend maar alles verbeurd had. ja, hij zou een allerellendigste in zichzelf 

zijn, die nochtans aan God deze deugden voor ogen stelde om te vragen of het Hem 

mocht behagen zich over hem te ontfermen naar de grootheid van Zijn 

goedertierenheid. Zo dringen de heiligen meermalen in hun gebeden aan, Dan. 9:18.  

Maar wij houden het met onze vertaling op: om Uw gerechtigheid. Gods gerechtigheid 

is strafoefenend óf belonend.  

- Nu, David kan beide op het oog hebben. Hij kan bedoelen: Omdat God weet dat 

mijn vervolgers uit euvelmoed en zonder oorzaak mij vervolgen, zal God terwille 

van Zijn gerechtigheid dit aan hen bezoeken en hen straffen; zie vers 12.  

- Ook is mogelijk: Omdat het Gods recht is om Zich uit louter genade de zaak van 

Zijn kinderen die Hem dienen, aan te trekken en Zich op te maken om hen te 

helpen, daarom wil Hij dit doen terwille van Zijn gerechtigheid; zie Gen. 18. Daar 

zegt Abraham: Zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen? 

 

TOEPASSING 

Mijn geliefden, wij hebben in deze woorden een nare en benauwde toestand gezien 

waarin een christen kan komen en waarin de één korter en de ander langer kan 

verkeren. We hebben echter ook gezien, hoe de psalmist bidt om eruit verlost te 

worden. Omdat we in de verklaring zelf al op de praktijk gericht geweest zijn, zullen 

we nu in de toepassing trachten kort te zijn. 

Onbekeerde zondaren en zondaressen, hoewel dit een stof is die in de allereerste 

plaats betrekking heeft op Gods ware volk, er is evenwel ook het een en ander voor u 

uit te leren.  

1. U hebt gehoord in welke dorre toestand een oprecht gelovige kan komen. Pas nu 

echter op, dat u daardoor uw achting voor hem niet verliest en u over zijn nare 

toestand verblijdt. Verblijd u niet, o vijanden van God, over de ongelukkige 

toestand der oprechten, want hoewel zij vallen, zij zullen toch weer opstaan. Al is 

een rechtvaardige menigmaal als een boom in de winter, zonder blad, knop, 

bloesem en vrucht, de wortel van hem zal echter toch op zijn tijd sap geven. Hoe 

bemorst zij er in hun dodigheid ook uitzien alsof ze onder de zwarte potten liggen, 

de tijd zal komen dat ze zich zullen vertonen als een duif waarvan de vleugels 

overdekt zijn met zilver en haar veren met uitgegraven goud, Psalm 68:14. Al zijn 



ze een zekere tijd als een nachthutje in de komkommerhof en als de tenten van 

Kedar, zij zullen echter eenmaal liefelijk zijn als de gordijnen van Salomo, Hoogl. 

1:5. 

2. Gebruik vooral alles wat gezegd is niet tot uw verontschuldiging, want u zou 

kunnen denken: Als Gods volk soms zo dodig is, dan kan ik, wie weet, ook wel 

genade bezitten, ook al ben ik zo dood. Mijn vrienden, Gods kinderen kunnen 

dodig zijn en zijn het ook metterdaad, maar zij hebben ook tijden gekend dat ze 

levendig waren. Er is geen enkele christen in deze gemeente die enige tijd een 

oprecht christen is geweest, of hij heeft enige ervaring van deze levendige 

geloofsgestalte gekend. Maar hoe staat het met u? Moet u niet erkennen dat u 

altijd een dood" en ongevoelig mens geweest bent? Als er al tijden zijn dat u enige 

aandoening of ernst gekend hebt, dan is het door de benauwende omstandigheden 

of door de overtuiging van uw natuurlijk geweten, dat enigszins ontwaakt is door 

de prediking van het Woord. Maar het is weer als een morgenwolk en als een 

vroeg gekomen dauw voorbijgegaan en u bent opnieuw als een hond tot uw 

uitbraaksel en als een zeug tot het wentelen in het slijk van uw zonden terugge-

keerd. Het laatste van u is erger dan het eerste. Als u immers die zaken beziet die 

in een levendig gestelde christen gevonden worden, die we enigszins hebben 

opgesomd, dan moet u voor God bekennen dat u daar geen kennis aan hebt gehad, 

maar dat geheel uw godsdienst maar sleurwerk geweest is. 

3. Val de Godzaligen niet hard, omdat zij dodig zijn. Vrijwel ieder van u kan een 

Godzalig mens van een wereldling onderscheiden. U weet uit de vele preken die 

we altijd gehouden hebben, hoe een Godzalig mens die een levend geloof kent, 

gesteld is. En omdat u dat weet, eist u zeer veel van de vromen en u struikelt dan 

over hun ingezonken geloof en wereldgelijkvormigheid. Het is te betreuren dat er, 

terwijl hier zoveel middelen tot opwekking zijn, toch zo'n ingezonkenheid is. Maar 

daar hebt u toch niet zo laag op neer te zien.  

- U hebt immers aan de ene kant gehoord, dat een christen in zo'n droevige 

toestand kan komen. We moeten ons daarover niet verwonderen. Sinds twintig 

jaren ben ik er niet verwonderd over geweest; integendeel, de vijanden van 

binnen en van buiten in aanmerking genomen ben ik er zeer verwonderd over 

dat zij door Gods weerhoudende genade niet erger gesteld zijn.  

- Aan de andere kant weet u niet, hoe benauwd hun dodigheid hun menigmaal 

valt en hoe innig bedroefd zij in het verborgene wenen, smekend of het toch 

eens mocht zijn als in vroegere dagen, toen Gods licht op hun tent scheen.  

- Denk er in de derde plaats toch aan, dat hoewel God Zich rechtvaardig 

verbergt van Zijn volk om hun eigen zonden, omdat die een scheiding maken 

tussen hen en hun God, toch ook uw zonde en onbekeerlijkheid een oorzaak 

kunnen zijn waarom God van Zijn kinderen wijkt. Daardoor zijn zij nu voor u 

in plaats van een aansporing tot een struikelblok waarover u valt. 

4. Ach, onherboren mens, let toch eens op u zelf en beklaagt u over uw jammerlijke 

toestand voor God, want u bent niet alleen dodig, maar geestelijk gezien bent u 

voor God volkomen dood. U bent nog in het vlees en dus kunt u onmogelijk aan 

God behagen. Dit zal u duidelijk zijn, als u nagaat wie en wat een levende christen 

is, en als u daarbij acht slaat op en stilgezet wordt bij uw eigen godsdienstige 

verrichtingen, terwijl u ongevoelig blijft onder de genademiddelen. Als dodigheid 

nu al te betreuren is, wat is dan een dode in wie geen leven of beweging is en die 

zo lang dood geweest is, toch een beklagenswaardig schepsel. U zult immers, als u 

zo blijft, van de ene dood in de eeuwige dood overgaan. In die dood zult u zo 



ongevoelig niet zijn, maar knersing der tanden ervaren, wening der ogen en een 

knagende worm tot in der eeuwigheid. 

5. Het is mogelijk dat uw ziel enigermate aan uw doodsheid ontdekt en uw hart 

daarover enigszins ontroerd wordt. Als u nu om raad en onderwijs vraagt wat u 

moet doen, let dan op; we zullen u enige raadgevigen doen. 

 Sta ernaar dat de indrukken van uw doodsheid in uw ziel diep wortelschieter. Het 

is niet goed als men direct aan een levendige gesteldheid en aan troost gaat 

denken, als men enige ontroering over zijn doodsheid heeft. Nee, deze indrukken 

moeten eerst hun werk doen. Ze moeten diep inwerken en in uw ziel wortelen. Ze 

moeten een gewicht op uw geweten leggen en dat terdege verwonden en pijn doen. 

Mij dunkt, de oorzaak waarom zo weinig mensen in hun doodstast eerlijk voor 

God neervallen, is dat hun wond niet dodelijk, maar oppervlakkig is. En dan 

geneest ze weer vanzelf! Mijn waarde vrienden, God weet dat er zeer velen zijn 

die de naam hebben dat ze leven, omdat ze enige dingen ondervonden hebben die 

op overtuigingen lijken. Maar ze zijn nooit voor God in de dood terechtgekomen. 

Hier ligt de oorzaak van het verschil tussen een zaligmakende en een algemene 

overtuiging. Daarom hebt u goed toe te zien dat u terdege verwond wordt. 

 Mijn geliefden, u moet weten dat het Gods werk is om u geestelijk te doden. U 

bent van nature wel dood in zonden en misdaden, maar om uzelf bevindelijk te 

leren kennen als een geestelijk dode, dat is alleen Gods werk. We leven 

gewoonlijk zonder de Wet, maar als die in ons leven komt en door de kracht Gods 

op ons hart wordt gebonden, dan doet dat ons sterven, Rom. 7. Omdat dit nu Gods 

werk is en niemand voor God zal kunnen leven tenzij hij eerst door de Wet aan de 

Wet sterft, dient men niet zomaar in het algemeen te bidden, maar in uw gebeden 

moet u beslist bij God aanhouden dat het Hem behagen mocht u terneer te slaan en 

als dood voor Zijn voeten te doen vallen. Dat is immers het eerste stuk van de 

zaligmakende bekering, namelijk de afsterving van de oude mens. Het tweede zal 

nooit komen, tenzij u het eerste hebt ondervonden. En even machteloos als u bent 

om uzelf levend te maken, zo machteloos bent u ook, ja nog onmachtiger, om 

uzelf te doden, omdat u dit ook niet wilt maar juist een tegenkanting ervaart om 

voor God in uw geestelijk dood-zijn neer te vallen. Bid daarom God om deze zaak 

bij elk middel dat u gebruikt en bij elke gelegenheid die u bijwoont. O, laat het 

toch uw verzuchting zijn, of een pijl van Gods Woord u mag treffen, en of die 

door Gods hand mag worden aangedreven tot in uw ziel, opdat u het leven niet 

langer in eigen hand zult vinden, maar zult uitroepen: Het is buiten hoop! 

 Wees er ook van overtuigd, dat u levend gemaakt moet worden, voordat u God 

zult kunnen behagen of dienen. Die in het vlees zijn, kunnen God immers niet 

behagen. Nu, mijn geliefden, u moet vooral niet denken, dat deze levendmaking 

bestaat in een teergevoelige gestalte of aandoening. Nee, het is een opwekking uit 

uw geestelijke dood, een instorten van een nieuw leven in de ziel, een overbrengen 

van de ziel in het Koninkrijk van Gods Zoon. En zoals God de ziel moet doden, zo 

moet Hij ze ook levendmaken. Al onze pogingen leiden tot niets. 

 

Als God u zo gelukkig maakt dat u deze dingen ondervindt, dan wordt u uit een 

akelige toestand gevoerd en in een heerlijke staat gebracht. Maar als u dit niet beleeft 

aan deze zijde van de eeuwigheid, o, hoe ellendig zal het zijn als u komt te sterven. 

God zal uw ziel voeren in de benauwdheid, en dat om Zijn gerechtigheid. 

 

Oprechten, wij zullen slechts een kort woord tot u spreken. De toestand waarvan we 

gesproken hebben is wellicht niet alleen de uwe maar ook die van veel van de u 



bekende broeders en zusters in de Heere. 

1. O, wat is deze dodige toestand van u toch beklagenswaardig! Het hart moet breken 

en de ogen moeten van tranen overvloeien als we eraan denken. U die met het 

fijnste goud niet geschat kunt worden, bent aan de aarden flessen gelijk geworden 

en als een lederen zak in de rook. U op wier tenten Gods licht scheen, bent nu in 

de duisternis. Hoe helder het licht ook rondom u schijnt, u stoot u zelfs en bent als 

een blinde die naar de wand tast. Ja, als een blinde die geen ogen heeft, gaat u 

tastend rond. U die op uw hoogten placht te treden, zinkt nu weg in modderig slijk 

en in diepe klei waarop u onmogelijk kunt staan. U die gewoon was te ervaren dat 

in al uw toenaderingen tot God uw gerechtigheid voor uw aangezicht heenging, 

ondervindt nu dat er zonden tussen u en uw God zijn die een scheiding maken. Die 

zonden zijn er een oorzaak van dat u moet brommen als de beren, kirren van 

weedom des harten als de duiven, misbaar moet maken als de draken en roepen als 

de jonge struisen, wanneer u aan uw God gedenkt. U hebt zo menigmaal mogen 

ervaren dat God Zich liet vinden eer u Hem zocht, dat Hij hoorde eer u riep, en dat 

Hij - terwijl u nog sprak - zei: Zie, hier ben Ik, hier ben Ik. Nu echter moet u 

roepen, maar Hij antwoordt niet. Nu moet u zeggen: Ik zoek wateren, mijn tong 

wordt droog van dorst. U die gewend was onder de liefelijke schaduw van Jezus te 

zitten, bent nu als een verdrukte, door onweder voortgedrevene en ongetrooste. 

Waar zou ik moeten eindigen, als ik het allemaal in herinnering wilde brengen? 

Mijn hart smelt en schreit en wordt overstelpt vanwege het gemis, als ik aan de 

eerste tijden denk en geloven mag dat het Gods werk was. Als ik u zie, word ik 

innerlijk door medelijden ontroerd, omdat u uw zalig voorrecht en uw vettigheden 

verlaten hebt, omdat u over de bomen zweeft en zo ingezonken leeft buiten God 

en Zijn gemeenschap. Ach, als u ooit gesmaakt hebt dat de Heere goed is, als u 

ooit de zoetheid, de verkwikking en de zielsvergenoeging ondervonden hebt die in 

Gods gemeenschap is, dan bid ik u om er aan te denken waaruit u gevallen bent en 

wat u nu mist. Moge het hart daardoor gaan smelten en gaan roepen: Ach, of het 

met mij was als in vorige dagen. Deze overwegingen waren voor de verloren zoon 

de middelen waardoor hij zei: Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. 

2. U dient de oorzaken van deze dodigheid te onderzoeken en na te gaan. Want 

hoewel God om heilige en wijze redenen Zich jegens Zijn volk inhoudt, toch is 

hiervan in de hele Bijbel maar één voorbeeld te vinden, namelijk Job. Uit onze 

uitvoerige bespreking in de preek van de oorzaken der dodigheid in een christen 

zult u mogelijk bij de reden van uw eigen dodigheid kunnen komen. Is dat niet zo? 

Als uw geweten enigszins gevoelig is, dan zal het u dit zeggen, mijn geliefden! U 

moet erbij stilgezet worden en anders zult u nooit genezen. Het begin van herstel 

is om helder te zien hoe, waar, wanneer en door welke aanleiding wij in een 

afgezakte en dodige toestand zijn gekomen. Als het niet zover komt, zullen we ons 

kwijnend bestaan voortzetten en in ons leven nooit tot eer van God leven en 

mogelijk ook een zeer benauwd sterfbed hebben. Wij zullen dan, hoewel we in de 

hemel komen, toch slechts als door vuur zaligworden. De mate van heerlijkheid 

zal ook niet groot zijn, omdat naarmate de trap der heiligmaking is die der 

heerlijkmaking zal zijn, waarmee God uit genade Zijn eigen werk in Zijn kinderen 

kroont. Ach, onderzoek dan maar nauwgezet wat de oorzaak is en rust niet totdat u 

die gevonden hebt. 

3. Het komt menigmaal voor dat u de oorzaak ziet en dat er toch vanwege de 

dodigheid onverschilligheid en ongevoeligheid in u is en blijft. O, mijn vrienden, 

sta er toch naar dat God een gevoelige smart en aandoening daarover in uw ziel 

veroorzaakt! Vraag of Hij het kwaad op uw ziel wil drukken en het voor u tot een 



last wil maken waaronder u gebukt gaat en uw ziel voor God mag wegsmelten. 

Een christen komt nooit dan alleen wenend en met een verootmoedigd hart vanuit 

een dodige in een levendige stand. Hij beklaagt zich dan over zijn dwaasheid en 

het godonterend karakter van de zonde. Nu kunnen wij onszelf dit niet geven; we 

kunnen in ons die verbrijzeling van gemoed en die smarten der ziel niet 

veroorzaken, hoe helder en duidelijk wij ook ons kwaad zien. Daarom is het ten 

zeerste noodzakelijk tot God te komen, opdat Hij dit in ons werkt. Om deze reden 

moeten we ook maar steeds en gedurig bij de troon der genade aanhouden, totdat 

wij merken dat onze ziel wegdruipt van treurigheid. Als we dan ondervinden dat 

onze ziel enigszins week geworden is, dienen we dat te bevorderen en voort te 

zetten door middel van allerlei overdenkingen die de ziel gedwee kunnen maken. 

Zo kunnen we als medearbeiders, aan de Heilige Geest ondergeschikt, werkzaam 

zijn, opdat Zijn inwerkingen in onze harten bevorderd mogen worden en wij als 

zondaar zouden staan voor God, tegen Wie wij overtreden hebben. 

4. Het komt menigmaal voor, dat een gelovige die een levende smart over zijn 

afwijking ondervindt, ervaart dat dit niet een evangelische smart en een kinderlijk 

wegzinken onder de Heere is. Het gaat vaak vergezeld met veel ongelovige en 

wettische benauwdheid, waardoor zo iemand bij het zien van zijn overtredingen 

een sterke benauwdheid heeft. De ziel bevindt zich door angst als het ware tussen 

twee schroeven, waardoor ze haar gestalte niet vrij aan God kan tonen en haar 

stem aan Hem kan, doen horen. Omdat dit heel erg nadelig is, moet de ziel met 

David uitroepen: Voer mijn ziel uit de benauwdheid om Uw gerechtigheid. Hiertoe 

hebben wij, geliefden, de vrijheid, omdat God dit niet alleen eist, maar ook een 

belofte geeft dat Hij zal horen als wij tot Hem roepen in de dag onzer 

benauwdheid, Psalm 50:15. Daar staat: Roep Mij aan in de dag der benauwdheid; 

Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. En hoewel de benauwdheid van de ziel 

niet direct weggenomen wordt en Jezus als van verre staat, toch heeft Hij 

medelijden met ons als onze Hogepriester, omdat Hij Zelf in Gethsémané en op 

andere plaatsen met benauwdheid van de ziel is verzocht geworden. Daarom is het 

de beste weg om te roepen en onze gedaante te vertonen, wanneer wij als tussen 

twee rijen van stenen zijn, ja, in de kloof der steenrotsen. God zoeken in de 

benauwdheid en een stil gebed uitstorten vormen de weg waarlangs de heiligen 

altijd verlossing hebben ondervonden, Psalm 107:13-19. 

5. Welke aandoening van droefheid en welke gestalten van een gebroken hart u ook 

mag ondervinden, en hoe schaamrood van aangezicht u ook mag zijn, waak 

ervoor, mijn geliefden, om te denken dat u al hersteld bent. U bent wel op een 

goede weg om hersteld te worden. Uw herstel is bezig zich te voltrekken, maar het 

is er nog niet, zodat u het werkelijk hebt. Nee, de gemaakte schulden moeten 

verzoend worden; ze moeten van uw geweten worden afgenomen. Het geweten 

moet van dode werken worden gereinigd. Deze reiniging vindt niet plaats door een 

begeerte naar het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, en een begeerte naar 

herstel; want wat we begeren, hebben we nog niet. De zieke die achtendertig jaar 

in Bethesda lag, zal menigmaal de genezing begeerd hebben. Maar pas als men 

werkelijk verwaardigd wordt om de bloedverdienste van Christus op zichzelf toe 

te passen en de gekruiste Heiland daadwerkelijk aan te nemen, worden God en 

Zijn stedehouder, het geweten, tevreden gesteld. Met minder gaat het niet. Hoe het 

geloof in deze werkzaam is, kunt u lezen in onze predikatie over Rom. 10:10.
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6. Als het u uit genade geschonken wordt om u opnieuw met Christus te kunnen 

verenigen, o, sta ernaar dat u zoveel kracht uit Hem mag ontvangen, dat u een 

nauwgezetter en levendiger gang in uw leven mag kennen. Dan kunt u in Gods 

mogendheid strijden tegen al datgene wat de dodigheid veroorzaakt. God nu, die 

daartoe machtig is, achtervolge dit middel tot onze verlevendiging en 

levendmaking om Zijns Zoons wil! Amen. 

 

 



2. Het verlaten van God, de enige Heilbron en gaan tot de gebroken bakken, een 

dodige en laag levende Christen tot deszelfs overtuiging en beschaming voorgesteld. 

Uit Jeremia 2: 13. 

 

Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, de Springader des levendigen 

waters, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die 

geen water houden.  

 

I. INLEIDING. 

Van kwaad tot goed, van zonde tot deugt te veranderen, is een goede prijselijke en 

loffelijke zaak; daarom zijn er zoveel vermaningen en opwekkingen in des Heeren 

Woord. Jes. 55: 7. De Godloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn 

gedachten; en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij hem zijner ontfermen; en tot 

onzen God, want hij vergeeft menigvuldig. 

Maar van het goede tot het kwade, van de deugt. tot de zonde te keren, is een teken 

van de grootste dwaasheid, en ten hoogste berispelijk, waarover een ieder moet 

aangedaan worden. 

Daarom vinden wij hier, dat God bezig is de schreeuwende dwaasheid van Zijn volk 

klaar voor ogen te stellen, opdat zij zien zouden hoe onbetamelijk en redeloos haar 

gedrag was, het geen na voorafgaande verwijtingen in onze Tekstwoorden klaar 

voorgesteld wordt.  

Gij weet, Mijn geliefden, dat wij in de voorgaande leerrede gesproken hebben van de 

dodigheid, die zich over Gods volk als een melaatsheid wijdt en zijd uitgespreid heeft; 

nu dachten wij dat op die woorden gevoegelijk volgen moest een overtuiging van die 

wangestalte. Daarom hebben wij deze woorden verkoren, waarin wij twee zaken 

vinden. 

Het verlaten van God, de enigen Heilbron, enz.  

A. Eerst. Een voorstel van 's volks wanbedrijf meer in 't algemeen; want Mijn volk 

heeft twee boosheden gedaan. 

B. Meer in 't bijzonder, waarin dit wangedrag bestond; Mij, de Springader des 

levendigen waters, hebben zij verlaten, om zichzelf uit te houwen bakken, gebroken 

bakken, die geen water en houden. 

 

II. Het LICHAAM DER PREDIKATIE, 't welk vervat. 

A. De VERKLARING van Jeremia 2: 13. 

 

A. EERSTE DEEL, in 't welk ons Israëls wanbedrijf meer in het algemeen voorgesteld 

wordt; Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. 

Hier hebben wij bescheiden op twee zaken te letten. 

Vooreerst, wien dit wanbedrijf ten laste gelegd wordt. Mijn volk.  

Als er gesproken wordt in het Heilig Woord van de volkeren, op welke de Heere zulke 

zonderlinge acht niet gegeven had als op Israël, maar die hij naar het goeddenken van 

hun hart liet wandelen, dan worden dezelve Gojim genoemd, Ps. 1. Dat is, volgens de 

betekenis van dit woord: een verachtelijke menigte, gelijk de Heidenen voor de Joden 

waren; waarop de Apostel ziet, als hij zegt Gal. 2: 15. Wij zijn van nature Joden, en 

niet zondaars uit de Heidenen: en ook in hun zelfs, terwijl zij als zondaars, vervreemd 

waren van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden dor belofte, 

geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld, Ef. 2: 12.  

Maar doorgaans als er van Israël gesproken wordt, gelijk hier ter plaatse, wordt het 

genoemd, met een Hebreeuws woord, komende van een wortelwoord, welk bedekken 



en overschaduwen betekend. Als dit tot mensen wordt overgebracht, dan zegt het zo 

veel als 'een menigte van mensen, in een maatschappij onderling aan elkaar door 

wetten verbonden, en levendig onder de overdenking en overschaduwing van een Op-

permacht.' 

En waarlijk Israël mocht wel in die zin een volk genoemd worden; omdat zij niet 

alleen een menigte waren, zijnde haar getal meer als die van de sterren en het zand aan 

de oever van de zee; maar ze waren een menigte op het aller-naauwste aan elkaar 

verbonden door de bindsels van de Wetten, volgens welke zij God moesten dienen en 

rechtvaardig onder en met elkaar leven; ja dat meer is, zij waren een overdekte en 

overschaduwde menigte onder de zorg, de regering, besturing en oppermacht van 

Jehovah God, die rondom hun een vurige muur was, en de Heerlijkheid in 't midden 

van haar; ja boven haar zweefde, gelijk een arend zich opmaakt en zweeft over zijn 

jongen. Hier van hadden zij een bewijs, gedurende hun verblijf in de woestijn; omdat 

de wolk, die hun tot overdekking was, een wolk des daags, een rook en de glans eens 

vlammenden vuurs des nachts was. Met één woord, over alles dat heerlijk was, was 

daar een beschutting.  

Israël nu, 't welk van een wanbedrijf hier beschuldigd wordt, wordt Gods volk 

genoemd om meer als een reden. 

 

A. Ontkennenderwijze worden zij Gods volk niet genoemd alleen wegens de 

schepping en onderhouding: want in dit opzicht is al het geschapene Gods eigendom. 

De hemel is uwe, ook is de aarde uwe, zegt de Psalmist; want Gij hebt ze genaakt Ps. 

89: 1-2. En dus ook alle mensen. Want wij hebben alle een Vader en een God heeft 

ons geschapen, Mal. 2: 16. En hoewel deze betrekking tussen God en het redelijk 

schepsel dezelve verplicht tot alle gehoorzaamheid aan de Goddelijke wil, nochtans 

wordt Israël, om andere redenen Gods volk genoemd, en dus wordt uit dien hoofde 

hun overtreding verzwaart en hare zonde uit der maten zondelijk gesteld. 

 

B. Stellenderwijze wordt Israël Gods volk genoemd. 

a. Vooreerst, omdat dat God, daar zij een Lo-ammi, geen volk waren, maar slaven 

lijfeigenen van de Egyptenaars, die hun onderdrukten, zich opmaakte om hen tot een 

volk te roepen, en door wonderen van zijn Goddelijke Almacht tot een volk te maken. 

Zoals wij deze geschiedenis beschreven vinden in Mozes' tweede boek; zeer 

beweeglijk in Ezech. 16: 6. Als ik nu bij u  voorbijging, zo zag ik u vertreden zijnde in 

uw bloede; en ik zeide tot u in uw bloede, leef! ja ik zeide tot, u in uw bloede, leef! 

 

b. Ten tweede, wordt het Gods volk genoemd; omdat God met hen, eer hij hun de Wet 

der tien geboden, als een regel van hun leven, als bondelingen gaf, een aller-plechtigst 

Verbond op Sinaï oprichtte, waarin Hij zich aan hen gaf om hun tot een God te zijn. 

En wat zij, ten minsten de oprechten, volvaardig aanvaarden, zich met alles, dat zij 

waren, hadden en doen konden, aan die Gode opdragende om Hem tot een eigendom 

te zijn, ja tot een koninklijk Priesterdom, om te zijn een heilig en een verkregen volk, 

om Zijn stem in alles te gehoorzamen, Exod. 19: 3 --8. Ezech. 16: 8. Als ik u voorbij 

ging, zal Ik u, en ziel uw tijd was de tijd der minne; zo breide Ik Mijn vleugel over u 

uit en dekte uw naaktheid; ja ik zwoer u, en kwam met u in een verbond, spreekt de 

Heere Heere, en gij werd de Mijne.  

Hoewel ieder, hoofd voor hoofd, in dit Verbonds inwilligen niet oprecht was, gelijk 

van achter gebleken is; nochtans wordt Israël van die tijd af Gods volk genoemd, 

eensdeels volgens hun eigen vrijwillige confessie en overdracht om des Heeren te zijn; 

en anderdeels, wegens het best deel van hun, die niet bedrieglijk, maar oprecht in 



Gods Verbond ingingen. 

 

c. Ten derde. Israël wordt Gods volk genoemd, wegens de herhaalde betuiging, die zij 

deden om alleen bij Zijn Naam genoemd te zullen worden, en genen anderen aan te 

hangen: en hier in schenen dezelve met ernst te handelen, zo dikwerf als God hun jok 

brak, en hun banden verscheurde. Zie in dozen opzicht zes aller-plechtigste 

betuigingen, Exod. 19: 4-6. Joz. 24: 14-24. Richt. 10: 7-16. 1 Sam. 7: 3.2 Kron. 15: 

12-15 en Psalm 81: 7-11. De plaatsen zijn dubbel waardig om overwogen te worden. 

 

d. Eindelijk, om dat God aan hun als Zijn volk zoveel weldaden had bewezen, opdat 

zij door die alle, als zoveel liefdekoorden en mensenzelen, aan hem gebonden 

mochten worden, en Hem aankleven nauwer als een gordel kleeft aan de lendenen 

eens mans; Hij gaf hen Zijn koren, Zijn most, Zijn olie, Zijn meelbloem, Zijn wol, 

Zijn vlas. Hij bekleedde hun met gestikt werk, Hij schoeide hen met dassenvellen, Hij 

omgordde hen met Zijn linnen, en bedekte hen met zijde. Hij sierde hen met sieraad, 

Hij legde Zijn heerlijkheid op hen; zodat er een naam van hen uitging onder de 

Heidenen, Ezech. 16: 10-44.  

Ziet! om deze en andere redenen wondt Israël Gods volk genoemd; en deze dingen, 

geestelijk overgebracht zijnde, leveren genoegzame reden uit, waarom de gelovigen in 

het algemeen, en elk van die in 't bijzonder Gods volk genoemd worden. 

 

Dit volk nu, zo bevoorrecht, zouden wij moeten denken, zal zijn God getrouw 

aanhangen; maar helaas, het tegendeel blijkt; zodat tot hun beschuldiging gezegd 

wordt, dat zij zich aan twee boosheden hadden schuldig gemaakt. Mijn volk heeft 

twee boosheden gedaan. 

 

B. Dit wangedrag bestond; Mij, de Springader des levendigen waters, hebben zij 

verlaten, om zichzelf uit te houwen bakken, gebroken bakken, die geen water en 

houden. 

Zodat wij na moeten gaan haar wanbedrijf, op zichzelf aangemerkt, zoals het hier 

genoemd wordt boosheid. Mijn geliefden, hier over klaagt Jehovah, die de liefde en de 

goedheid Zelf is, en die voller van barmhartigheid en goedertierenheid als de zee van 

water en de zon van licht is; zijnde een God, die over de zwakheid van Zijn volk, en 

hun dagelijkse gebreken en struikelingen Zijn grimmige toorn niet uitlaten wil; omdat 

Hij in Zijn liefde zwijgt, en Zich over Zijn kinderen uit loutere liefde, tederheid en 

ondoorgrondelijke barmhartigheid ontfermt, gelijk een vader zich ontfermt over de 

kinderen, en hun verschoont, gelijk een man zijn zoon verschoont.  

Ondertussen, als de zonde de overhand noemt, en buiten alle palen uitbreekt, zo wil 

God ze ordentelijk voor hun ogen stellen, en met hun eigen namen in 't licht huns 

aangezichts vertonen, opdat zij niet denken zouden, noch grond of voedsel voor de 

aangeboren atheïsterij van hun hart, uit Gods lankmoedigheid en verdraagzaamheid 

menen zouden, alsof God hun gelijk was. Want hoewel Hij een vergevend God is en 

blijft; nochtans Hij kan zal niet nalaten om wraak te oefenen over hun overtreding; en 

daarom, om hun tot rechte schaamte over het verlaten van God, de enige Heilbron, en 

hun gaan tot de gebroken bakken; en om hen tot wezenlijke droefheid te brengen, zo 

wordt haar wanbedrijf hier boosheid genoemd.  

Ons grondwoord (hebreeuws) hier door boosheid overgezet, komt in betekenis 

overeen met het Grieks woord, welk overgezet wordt boosheid en kwaadheid; en wel, 

volgens de betekenis, die bedreven wordt met een grote en overheersende begeerte, 

die zonder, wegens de brandende begeerte tot de zonde, niet kan gelest worden. 



Daarom drinkt men de ongerechtigheid in als water; maar geen water, dat die zondige 

begeerte lest en doet ophouden; maar hoe meer men water drinkt, hoe het meer de 

mens dorstiger maakt en verhit naar meer en naar verandering. Ja als het graf, dat 

gedurig naar meer roept, want het is als de hel.  

Ons grondwoord betekent daarenboven, gelijk de geleerden aanmerken, iets met de 

voeten, met indignatie en verontwaardiging vertrappen, verbreken en wegwerpen als 

iets, waarin men zijn oogmerk niet bereikt, maar dat geheel tegen zijn genoegen is. 

Dus is het dat het woord soms gebezigd wordt om de straf der zonde te kennen te 

geven; terwijl die verbreking en verwoesting aanrichten, als ze van God rechtvaardig 

toegezonden worden, om overtreders over hun boosheid te kastijden; zie Ps. 34: 22, 

enz. Maar hier wordt het gebruikt om te kennen te geven de ondeugendheid van 's 

mensen daden, niet zozeer in het algemeen, als wel in 't bijzonder die hooggaande 

vergetenheid van God, waardoor men Gods wet niet alleen overtreedt, maar met een 

boze overmoed Gods banden verbreekt, Zijn touwen in stukken verscheurt en 

verwerpt, en alles, dat verbinden moest tot gehoorzaamheid aan God, met de voeten 

vertrapt, en achteruitslaat, evenals dingen, die men licht acht. Zodat gij ziet, dat er van 

geen geringe zonde melding gemaakt wordt, maar van een zeer hooggaande 

overtreding. En daarom worden goddeloze en grote zondaars samengevoegd Gen. 13: 

13.  

U zult zeggen, wat moet er dan samenvloeien, als de zonde tot zulke hoge trap van 

goddeloosheid steigert, dat zij boosheid is en zo genoemd wordt?  

Mijn geliefden! behalve de afgoderij daar hier op gezien wordt, zo moet gij weten, dat 

het bedrijf van een mens een boosheid mag genoemd werden: 

 

a. Wanneer men zondigt tegen zijn licht en beter weten aan, en een daad bedrijft, ofte 

een zake uitvoert, die men weet en daar men van overreedt is, dat het zonde is: Dan is 

het een boos bedrijf. Ieder mens heeft een consciëntie, deze is een lamp des Heeren, 

die hij in zijn binnenste brandende heeft, en deze zal in vele, ja de meeste zaken hem 

aanwijzen al vrij al klaar en overtuigend, wat goed en wat kwaad is. Een 

wedergeboren mens heeft daar en boven een boven natuurlijk licht in zijn ziel, die met 

meer waarheid en klem van overtuiging de zonde in hare monstrueuze gedaante 

openbaart, en de bijpaden ter linker- en ter rechter zijde aanwijst.  

Nu, als men dit licht niet opvolgt, maar dit uitdooft en losbandig daartegen aangaat, 

dat is een boosheid van een schrikkelijke aard. Hier voor was geen offer tot 

verzoening onder het Oude Testament, en hoewel er verzoening onder het N. T. voor 

vele, dingen is, daar geen verzoening voor was onder het Oude Verbond: nochtans 

blijft dit gebrandmerkt als de aller-naaste trap tot de zonde tegen de Heilige Geest, 

Hebr. 10: 16. 

 

b. Het bedrijf is een boosheid, als het geschiedt tegen alle vermaking en bestraffingen 

aan; want dit is een duidelijke blijk, dat men zo verhit tot is op de zonde, en daarmee 

ingenomen, dat men, het koste wat het wil, de zonde bedrijven wil, ja dat men alle de 

vermaningen in de windt slaat, en als niets acht, nog zich die aantrekt: en dat dit een 

boosheid is kan blijken uit de straf, die er op gedreigd is, Spreuk. 19: 1. Een zondaar, 

die dikwerf bestraft wordt en de nek verhardt, zal schielijk verbroken worden, zodat er 

geen genezing aan zijn zal. 

 

c. Het bedrijft is boos, als men zondigt en in zijn verkeerdheid voortgaat onder de 

slaande en tuchtigende hand Gods. Is het altoos kwaad te stelen, hoe groter is het te 

stelen onder het oog van die richter, die bezig is met de diefstal te straffen. Het 



natuurlijk gevolg en uitwerksel dat de oordelen Gods moest hebben, is (indien de 

consciëntie niet toegeschroeid is) God, die slaat, te zoeken, uit zijn benauwdheid tot 

God te roepen, Ps. 107: en naar zijn Maker te vragen, die de Psalmen in de nacht 

geeft. Maar hier onder in de zonde voort te gaan, is een teken, dat men alle ontzag van 

God uitschudt, zijn wetten met een boze obstinaatheid des harten wil vertrappen, de 

hoge majesteit Gods wil uittarten, en tonen dat men zich niet eens wil aantrekken, wat 

God doet, of doen kan en zal: en daarom weet ik niet, dat op iemand zulken brandt- 

merk gestempeld is in de Bijbel, als op Achaz om deze zijn boosheid 2 Kron. 28: 23. 

Ja ter tijd, als men hem benauwde, zo maakte hij des overtredens tegen de Heere nog 

meer. Let er op, het is het brandmerk, dat op hem gestempeld is: DIT WAS DE 

KONIG ACHAZ. 

 

d. Het bedrijf is een boosheid, als men, nadat men berouw over zijn zonde, en een 

voornemen des harten om die te verlaten gehad heeft wederom tot de zonde keert, en 

die eigen begeerlijkheid huisvest, koestert, en gehoorzaamt. Hoe ver iemand afwijkt 

van God, daar komt nu of dan ten enigen tijde, waarin de consciëntie tot de mens 

spreekt, hem voor ogen met licht en genoegzame overtuiging de zondigheid, de God-

onterendheid en onbetamelijkheid van zijn handel; hierop volgt doorgaans 

beschuldiging, dreiging, pijn en benauwdheid der ziele, als die proeft en smaakt, hoe 

kwaad en bitter het is tegen de Heere te zondigen. In deze zielssmart en benauwdheid 

is men over zijn kwaad aangedaan; het smart de ziel dat zij het gedaan heeft. Daar 

komt een voornemen des harten van dat kwaad af te staan, en daartegen te waken en 

enige gezetheid in de dienst van God.  

Ondertussen, als de zielsbenauwdheid vermindert, gebeurt het niet zelden, dat men 

wederom in het zelve kwaad instort, en zoetvoerig zich daar in begeeft. Nu is dit een 

boosheid; want hoewel men in de grond van zijn ziel oprecht mag zijn, nochtans toont 

men in de daden, dat men leedwezen heeft van zijn berouw, en dat die gerechtigheid 

maar als een morgenwolk, en een vroeg komende dauw geweest is; ja men maakt zich 

schuldig daar door op een dubbelde wijze, en men is in vele opzichten de hond en 

zeug gelijk, die naar haar uitbraaksel wederkeren en na de wassing tot het voorgaande 

wentelen in het slijk 2 Petr. 2. 22. Hoe ver een begenadigde zich hierin schuldig kan 

maken, wordt zeer klaar aangewezen door de dierbare Saldenus, in zijn Tractaat over 

de Recidiven, of weder-instortingen. 

 

c. Eindelijk is het bedrijf een boosheid, wanneer men zich in zonde toegeeft, na dat 

van men God beladen en opgehoopt is geworden met weldaden en zegeningen, waarin 

er mededelingen klare en overtuigende blijken gezien zijn, en bewezen is geworden, 

dat Gods hand en vinger daar in geweest is, en dat het ons niet door ons eigen, noch 

door andere geschiedt is. De ouden zeiden, als gij een ondankbare zegt, gij hebt alles 

gezegd. Terwijl er groter monster op de aarde niet is, als een ondankbaar mens, die 

God, zijn Weldoener, kwaad, voor goed vergeldt. Zie hoe God daar over klaagt Jes. 1: 

2 en 3. Hoort gij hemelen, en neemt ter ore gij aarde. Want de Heere spreekt; Ik heb 

kinderen gemaakt en verhoogt; maar zij hebben tegen Mij overtreden. Een os kent zijn 

bezitter en een ezel de kribbe zijnes heren. Maar Israël heeft geen kennis; Mijn volk en 

verstaat niet.  

Och Mijn geliefden, dat wij alle deze dingen zo lang overwegen moeten, totdat wij 

diepe schaamte en hartsmelting mochten gewaar worden. 

De zonde is zelden in het enkelvoud, de een opent een deur voor de andere, de een 

gaat met de andere vergezeld. De zonde ontvangen hebbende brengt op zijn minste 

tweelingen voort: daarom is het hier, ze hebben twee boosheden gedaan. Dit is zo niet 



op te vatten, als of ze zich maar aan een tweetal van zonden hadden schuldig gemaakt. 

Neen 's mensen hart is als een onstuimige zee, die gedurig slijk en modder opwerpt. 

Het hart geeft zijn boosheid op, gelijk een bornput zijn water opgeeft, Jer. 6: 7; dat is 

in overvloed  gedurig, bij aanhoudendheid, zonder enige tussenpozen. Maar het getal 

is hier twee, omdat deze twee hoofdzonden zijn waaruit alle de andere overtredingen 

hun oorsprong hebben, en van welke ze moeten afgeleidt worden. Wij kunnen nu ons 

hier in niet verder inlaten, omdat het tot het tweede deel behoort. 

 

B. In 't bijzonder, God, die de Goedheid en de Liefde zelf is, beogende in deze 

overtuigende Predicatie het ware nut van het volk, blijft niet in de algemene termen, 

dat zij boos waren, en boosheid gedaan hadden; maar Hij wil het met een overtuiging 

en betoog voorhouden, waarin het bestond. Wenselijk was het, dat elke leraar tot 

bijzonderheden kwam, als hij in de toepassing met de consciënties der mensen 

handelt. Want alle algemene zaken voor te stellen, en die kwaad zijn, zal niet baten; 

elk kan er uit, en vooral als er op een aanspraak, "geliefde uitverkorene, geroepene 

heilige, waarde Broeders en Zusters in de Heere", volgt na de bestraffing van zulke, 

die doorgaans in Gods huis niet komen. Maar, geliefden, wij hopen van u betere 

dingen, met de zaligheid gepaard; alhoewel wij zo spreken.  

Mijn geliefden, zo men begrijpen kon, hoe dra een mens onder het voorstel van 

waarheid, alles dat hem enigermate diend tot zijn geruststelling aangrijpt, of hij er 

grond toe heeft of niet; en hoe vrome mensen geërgerd worden als zulke dingen, tot 

walgen toe, bij herhaling voorkomen; men zou zich meer in het bijzonder uitlaten, om 

de consciënties van hen die onder zijn gehoor zijn, met een bijzonder vertoog en 

overtuiging bezig te houden. Opdat wij ze onder de voorstelling tot overtuiging en 

bestraffing zouden brengen en noodzaken om te zeggen; (voor zover het haar aangaat) 

ik ben de man.  

Ik heb van de Heere Suirendonk, een voortreffelijk man in de rechten, en ook een zeer 

Godzalig Lidmaat der kerke, een gelijkenis met opzicht op de prediking en toepassing, 

horen gebruiken. Hij zei: de verklaring moet gij aanmerken als letterzetten in de 

drukkunst, maar de toepassing als het drukken zelfs van die (niet van andere) gezette 

letteren op het papier. Als dit goed in acht genomen werd, de toepassingn zouden zo 

algemeen niet zijn, en ook zo langdradig niet, en men zou zich niet bedienen van een 

en dezelve toepassing over alle teksten. Hier zien wij, dat de Heere tot 

bijzonderheden, daar het hun scheelde, komt; zeggend: Mij, de Springader des 

levendigen waters hebben ze verlaten, enz. Zodat wij hier twee zaakn hebben, waar 

omtrent wij onze aandacht vestigen moeten. 

 

1). Wij hebben de eerste van de twee boosheden, waaraan ze zich schuldig gemaakt 

hadden, hier in bestaande, dat ze God, die een Fontein des levens is, verlaten hadden: 

Mij, de Springader des levendigen waters hebben ze verlaten. Hier hebben wij 

wederom twee zaken, daar wij wat bij blijven moeten staan. 

 

Vooreerst hebben wij het voorwerp, omtrent wie ze zich onbetamelijk gedragen 

hadden, in die woorden; Mij, de Springader des levendigen waters.  

Het Voorwerp wordt 

a. Meer in het algemeen voorgesteld, Mij. Hierdoor hebben wij te verstaan, gelijk uit 

het voorgaande blijkt, de Jehovah, die het leven in Zichzelf heeft noodzakelijk, die 

allen het leven, de adem en alle dingen geeft; die in Zijn verbondstrouw houdt, terwijl 

trouw en waarheid de gordel van Zijn lendenen is; die is, die Hij geweest is, en die 

zijn zal, die Hij zich openbaart te zijn, nl. een God, bij wie geen verandering of 



schaduw van omkering is. Ik zie geen redenen om hier de ene Goddelijk Persoon, met 

uitsluiting van de andere, te verstaan; maar ik denk, dat wij verstaan moeten de Vader, 

de Zoon, en de Heilige Geest. Deze drie Personen hebben een ieder het zelfde 

Goddelijke Wezen, en alleen van de andere onderscheiden door de bijzondere wijze 

van hebben van het zelve Goddelijk Wezen. 

Zeker heeft de wijze van voorstel, Mij, zijn nadruk, alsof God zei: Mij, die de 

Goedheid, de liefde en de barmhartigheid, Zelf ben. Mij, die alle de schatten van Mijn 

algenoegzaamheid, voor hen openstelde, Mij, die haar nimmermeer beledigde en 

derhalve tegen wiens doen ze niets kunnen inbrengen; terwijl ik ze altijd blijken heb 

gegeven van Mijn goeddadigheid. Dit en andere dingen, die zeer moeten indringen in 

de ziel, zo de consciëntie niet toegeschroeit is, legt er in opgesloten, opdat ze de 

onredelijkheid en alszins onbetamelijkheid van haar doen zouden beschouwen. En 

opdat wij hierin niet zouden mistasten, zo beschrijft zich de Jehovah met betrekking 

tot hen. 

 

b. Meer in het bijzonder, als de Springader des levendigen waters. Hier zien wij, mijn 

geliefden:  

a. Dat God zich bij een Springader vergelijkt. Zonder uw aandacht omtrent de bronnen 

of fonteinen in haar oorsprong op te houden, (welke de zaak in zichzelf niet 

onaangenaam is, maar de predikstoel evenwel niet zeer passende; terwijl wij maar een 

kort uurtje hebben, om uw gemoederen te stichten, en tot deugd op te wekken, en van 

zonde af te trekken,) zo zeggen wij, dat Gode, die oneindig is in Zijn Wezen, deugden 

en volmaaktheden, niet van ons kunnende begrepen of gekend worden in Zijn 

oneindige volmaaktheid en onuitputtelijke algenoegzaamheid, het behaagt heeft Zich 

bij verscheiden dingen te vergelijken, opdat wij enigermate zouden een besef hebben, 

wat Hij is in Zichzelf, en ook wat Hij is voor een ellendig en behoeftig zondaar.  

En om van andere vergelijkingen niet te spreken, ziet u hier, dat God zich bij een 

Springader vergelijkt, gelijk wij hebben in de 36 Psalm. Bij U is de Fontein des 

levens; en dat wel, opdat wij zouden God beseffen als een God niet alleen 

algenoegzaam in en voor Zichzelf, maar ook bezittende een volle algenoegzaamheid 

voor Zijn volk, om alle hun gebreken en ledigheid zonder enige vermindering van Zijn 

volheid te kunnen vervullen. En zeker! als wij op enige overeenkomsten letten tussen 

de Jehovah en een Springader, wij zullen hier van ten volle overtuigt worden. 

 

1. Een fontein of Springader, heeft in zich een genoegzaamheid van water voor 

zichzelf, waardoor, schoon hij de toevoer van de regen niet heeft, hij niet verdroogt, 

maar zijn water opwelt. Wat leidt dit ons op om steeds aan de Jehovah te denken als 

een algenoegzame God in en voor Zichzelf, wiens gelukzaligheid bestaat niet in het 

ontvangen van iets buiten Zichzelf, maar in het kennen en lieven van Zichzelf; als een 

God, wiens gelukzaligheid niet kan vermeerderd worden door ons goeddoen, omdat 

niemand Gode in dit opzicht profijtelijk zijn kan; terwijl Hij van mensenhanden niet 

gediend wordt, als iets behoevende; en wiens volmaakte rust in Zichzelf door ons 

kwaad doen niet kan verstoort worden. Daarom laat God zich noemen de Jehovah, die 

niet verandert en de El-Schaddai, de algenoegzame. Mijn vrienden, wat hebben wij 

lage en onbetamelijke gedachten van de majesteit Gods! Konden wij een zee van 

tranen over onze blindheid en onkunde uitstorten, het was niet genoeg om het na 

vereiste van zaken te betreuren; want dezelve is groot, en wij weten het niet. 

 

2. Een Springader heeft een overvloed van water voor alle, die er komen om 

hun behoefte daar uit te nemen. Wat is de Jehovah in deze opzicht een overvloeiende 



volheid! Hij behoedt mensen en beesten, Hij geeft een ieder de adem, het leven en alle 

dingen, naar Zijn algemene goedheid uit de volheid van Zijn algenoegzaamheid; en 

voor Zijn volk in het bijzonder is er een volheid van genade, licht, leven, versterking 

en verkwikking, dat hoe dikwijls ze tot hem, als hun verbonds-God in Christus komen, 

ze Hem even hoffelijk, vol en overvloeiende vinden, zonder moede of mat te worden, 

om hun te verzadigen uit de beken Zijner wellusten en al Zijn fonteinen in hun te doen 

opspringen. Wat jammer is het, dat daar zulke volheid in de God der zaligheid is, 

velen zo droog, dorstig en onvruchtbaar blijven. Want als ik mij op uw gemoed 

beroep, gij zult niet kunnen zeggen, dat Hij een woestijn of een landt van uiterste 

duisternis is, en dat Hij ooit gezegd heeft tot de huize Jacobs: zoekt Mijn aangezicht 

tevergeefs.  

Och, Konings-kinderen, waarom ziet gij er van dag tot dag hoe langer hoe magerder 

uit? Is er brood in uw Vaders huis; waar om vergaat gij van honger? Is er water in 

deze overvloeiende Springader; waarom vergaat gij van dorst? Waarom kleeft uw 

tong aan uw gehemelte in de dorst? 

 

3. Een Springader vloeit altijd zonder enige tussenpozen. Men hoeft niet te 

denken, dat men wat wachten moet eer er wederom water in is. Zo is ook de Jehovah, 

Hij is altijd dezelve, heden, gisteren en tot in der eeuwigheid. Het is niet als 

ongelovige taal, die wij vinden Ps. 87: 8, 9 en 10. Zal de Heere in eeuwigheid 

verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn: houdt Zijn goedertierenheid in 

eeuwigheid op? heeft de toezegging een einde van geslachte tot geslachte? heeft God 

vergeten genadig te zijn? heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten, 

Selah! Hier moet gij ophouden, het is de taal van het ongeloof; gaat niet verder. Want 

God is altijd overvloeiende van goedheid en barmhartigheid en goedertierenheid, was 

dat niet, wij waren alle allang vergaan. O, er Zijn verzadigingen bij God, verzadiging 

van vreugd eeuwiglijk en altoos. Het is het ongeloof, dat ons anders doet denken. En 

hoewel Gods kinderen ongelovig zijn, wat vloeit deze volheid op een verborgen wijze 

tot hen, waardoor ze ondersteund worden; en in deze zware strijdt niet bezwijken en 

van de vijand niet verslonden worden. Immers wat ons gevoel ook zeggen mag, 

vertrouwt er niet op, het is leugenachtig. God is Israël goed. Die rein van hart zijn 

worden het met beschaming gewaar, Ps. 73: 1 

 

4. Een Springader staat open voor een ieder die er na toe wil gaan, om daaruit 

tot zijn behoefte en nooddruft water te scheppen. De Jehovah is zulken Spring ader in 

de volheid van Zijn onuitputtelijke algenoegzaamheid voor een ieder ellendigen en 

nooddruftigen, zonder iemand uit te sluiten; wie Hij zij die tot hem komt, wordt 

gewaar dat Hij een Levensbron is, niemand wordt immer van de hand gewezen of 

weggeworpen. Het is, die wil, die kome, neme van de wateren des levens om niet, 

zonder geldt en zonder prijs, Jes. 55: 1 en 2. Openb. 22. O, wat moest de 

onbegrijpelijke vrijheid, die God aan een ellendig en verdoemelijk zondaar schenkt 

om tot alle de schatten van Zijn algenoegzaamheid vrij te mogen komen, de ellendigen 

toch bekoren, innemen en aansporen om met vrijmoedigheid tot zulken God te gaan 

om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden ter 

bekwamer tijd! Al komen tovenaars als Manasse, doodslagers en overspelers gelijk 

David, vervloekers van zichzelf en verloochenaars van de Heere gelijk Petrus; 

vervolgers en lasteraars gelijk Paulus, de toegang tot deze Springbron is open. De 

beletselen zijn weggenomen, geen steen op de springwel leggende, de weg daarnaar 

toe gemakkelijk, ja een verse en oen levendige Weg, en dat voor ieder, voor de 

grootste der zondaren, ja ten allen tijde, elke ogenblik van de dag van 's mensen leven 



en dat wel, na dat Hij zijn geld en zijn arbeid besteedt heeft voor datgene dat niet 

verzadigen kan; hij mag, hij moet; hij wordt geroepen, ja van de welkomst verzekerd 

op zijn komen. Het is de duivel, die oenen bekommerden het tegendeel inblaast; het is 

het diepe ongeloof van deze waarheid, en een hoogmoedig wettisch heersende 

beginsel in het hart, dat de ziel terughoudt. Probeert het in dit ogenblik, terwijl gij 

Gods stem hoort. Ik verzeker mij, dat gij de Springader niet alleen open zult vinden en 

de weg ernaar gebaand, maar dat gij voelen zult op de eerste beweging van uw ziel 

daartoe, dat de beken die uit deze Springader vloeien, in uw ziel zullen stromen en u 

verkwikken. O, doet het toch, de Meester roept u. 

 

5. Een springader is van die natuur, dat als men er bijstaat men zal zien, dat Hij 

telkens niet alleen water opwelt, maar in elke opwelling is het, alsof het zich aan de 

aanschouwer zonder ophouden aanbiedt. Wat is de Jehovah in dit opzicht in Zijn 

algenoegzame volheid een Springader. Die hem, als de God van zaligheid, ja van 

volkomen zaligheid aanschouwen, zien hoe teder hoe welmenende, hoe vrij en vol-

komen Hij aanbiedt zichzelf tot een God, Zijn Zoon tot een Verlosser, Zijn Geest tot 

een Heiligmaker, Zijn genade hier en de Heerlijkheid hiernamaals, wachtende de 

ganse dag om genadig te zijn. Die het getuigenis Gods aanneemt die zette het zegel er 

toch opdat God waarachtig is. En dit is het getuigenis, dat God ons het leven gegeven 

heeft en dit Leven is in Zijn Zoon, I Joh. 5: 2. Vrienden gij ziet wat ons vrijmoedigheid 

moet geven, niet enige aandoening die wij hebben, niets dat in ons is, maar alleen de 

aanbiedende genade; dat is alleen de grond. En is dat zo: zodat hetgeen wij kwalijk 

gedaan hebben, de vrijmoedigheid om Gods gave aan te nemen, alzo min benemen als 

iets goeds dat wij menen te hebben, ons de vrijmoedigheid geeft. Het is jammer dat de 

benauwde consciënties zo veel aangezet worden om wat in henzelf te zoeken, eer ze 

tot Gods volle algenoegzaamheid mogen komen. Niet alzo, mijn geliefden, zonder iets 

bij of benevens dezelve in ons moet de ziel zich versterken om te ontvangen en aan te 

nemen dat geen dat God vrijelijk schenkt en aanbiedt. 

 

6. Eindelijk springaders hebben doorgaans een overvloed van water, dat tot 

verkwikking, verkoeling en genezing is. Maar dit is ook volstrekt waar van de 

Jehovah in Zijn algenoegzaamheid. O, wat verkwikken de stille stromen hier van een 

ziel, die er naar dorstende en verlangende was, gelijk een hart dat gejaagd was! Wat 

verkoelen ze de consciëntie die vergiftigt was door de benauwde beschuldigingen over 

begane zonde en door de pijlen van Gods toorn er om; welkers vurig venijn hun geest 

uitdroogde. Wat wordt de kracht vernieuwd als men er uit drinkt; de enkelen worden 

vast gemaakt, men treedt op zijn hoogten, men steekt de vaandelen op in de naam des 

Heeren; de moede ontvangen zulken mate van kracht, dat ze opvaren als op Arends 

vleugelen.   

Zie mijn geliefden, om ons deze en diergelijke waarheden en zaken, betreffende God 

en wat Hij voor ellendige zondaars Zijn wil, diep in te prenten, behaagt het God om 

onze zwakheid te hulp te komen, zich bij een Springader te vergelijken. Zo u andere 

zaken voorkomen, gij kunt ze hier bijvoegen. 

 

b. Terwijl er nu springaders van verscheiden soorten zijn, zo wil de Jehovah met een 

nadere bestempeling zich in het volle van Zijn algenoegzaamheid voordragen, als een 

Springader van levendige wateren. Dat uit de volheid van Gods genade, liefde, 

barmhartigheid en oneindige goedertierenheid tot een ellendige afdaalt, wordt bij de 

levendige wateren vergeleken en hier zo genoemd: 

1. Omdat als iets uit de volheid van God in de ziel indaalt, die geestelijk levendig 



gemaakt wordt en uit de dood dor zonde opgewekt en met Christus levendig 

gemaakt, Ef. 2: 5. 

2. Levendige wateren, omdat ze het leven, dat een mens in de wedergeboorte 

ontvangt, onderhouden in het leven. Deze genade is de ziel genoeg; die van deze 

wateren drinkt, zal in der eeuwigheid niet dorsten, maar in krachten toenemen en 

groeien, en opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. 

3. Eindelijk levendige wateren, omdat die ze drinken, nimmermeer sterven zullen. 

Want ze zijn in hen een fontein, gedurig opwellende ten eeuwigen leven.  

 

Bij een andere gelegenheid zult gij meer, zo de Heere wil en wij leven, van deze zaak 

horen. 

U ziet dan, geliefde, hoe lieflijk en bekoorlijk de Jehovah Zich in Zijn genaderijke 

volheid voor een ellendigen en nooddruftigen beschrijft en voorstelt. Men zou moeten 

zeggen en denken dat die, aan wie de Heere zich als zodanigen Springader des 

levendigen waters bekend maakt en dadelijk in de uitlating Zijner goedheid en 

gunstbewijzen geeft te zien, dat Hij zo een God is, Hem zouden aanhangen, zich aan 

Hem verbinden, voor Hem de overklimmendste hoogachting hebben en een stille 

berusting in Hem, met verwerpen van alles, dat God niet is; maar het tegendeel blijkt 

hier. En zo komen wij 

 

B. Tot onze tweede zaak, dat wij haar snood wanbedrijf beschouwen om er de Fontein 

des levens te vinden. Zij hadden God de Jehovah, die zulken een bron was 

VERLATEN. Wat ons grondwoord betreft, hierdoor verlaten overgezet, hebben wij 

maar te zeggen dat er zijn, die uit aanmerking van de letters van het woord menen, dat 

het eigenlijk zulk een verlaten zal te kennen geven, waardoor men de zaak of persoon, 

die men verlaat, met een heftige afkeer van zijn gemoed als vertrappen zou al 

stampvoetende, even als een onvergenoegde mens stampvoet, als het niet met zijn zin, 

maar tegen zijn genoegen is. Of dit zo is, willen wij andere laten onderzoeken, 

oordelende, dat de onzen het zeer wel door verlaten overgezet hebben; waardoor dan 

verstaan wordt een verkoeling van de genegenheden tot een persoon of zaak, 

waardoor de innerlijke uitlating van zijn gunst, liefde en genegenheid tot die gestremd 

wordt, ja ophoudt en tot een ander persoon of zaak uitgaat met verachting of 

kleinachten van de vorige. Deze is maar een omschrijving van het woord, maar dit zal 

ons zaken genoeg opgeven. 

 

1). In het algemeen dan zal het zeggen, dat Israël de Rotsteen van haar heil verwierp 

en zich tot de afgoden der heidenen begaf; alsof er in die iets goddelijks was en dat die 

haar gebrek konden vervullen. Deze zaak is uit de geschiedenisschriften klaar en 

wordt ook op een zielroerende wijze in dit kapittel voorgesteld; zodat wij ons daar niet 

in zullen laten; omdat dat volk allang dood is en Israël naar het vlees na de 

Babylonische gevangenis  zich niet daar aan schuldig gemaakt heeft; en dat dit woord 

dient onder andere tot onze overtuiging in deze tegenwoordige tijd. 

2). Derhalve zullen wij uw Christen aandacht in 't bijzonder aanwijzen, hoe wij ons er 

aan schuldig maken, en dat ons gemoed geraakt mogen worden. Wij moeten alleen 

maar aanmerken, dat de verlating van de Jehovah, de Springader van levendig water, 

niet terstond, maar als bij trappen tot zijn grootheid en mate van boosheid komt, en 

derhalve zullen wij de zaak in deze orde voorstellen. 

 

a. Dit verlaten van de Heere neemt doorgaans zijn begin en aanvang in de 

vermindering van zijn ernst en opzettelijkheid in de betrachting van de plichten 



omtrent God in het verborgen en in het openbaar. Als men eerst Christen wordt, en de 

liefde van een verzoend 

 God gesmaakt heeft door de uitstorting van die in Zijn ziel door de Heilige Geest, is 

men met ijver vervult, men is tot de betrachting van alle plicht aangegord. Gods 

Woord, beschreven of gepredikt, is een goudmijn, waarin hoe dieper men graaft, hoe 

kostelijker men het vindt. De verborgene Godsdienst is Zijn vermaak, en het hart 

verheft zich in de wegen des Heeren. Maar deze ijver vermindert, de plichten 

verminderen in haar getal. Soms bidden zij zonder zich stipt aan het lezen van Gods 

Woord te houden, soms dat geheel nalatende; de openbare middelen, de prediking van 

Gods Woord, de samenspreking met de Heilige kan men licht verzuimen, 

voorwendsels in menigte verzinnen, om deze beginselen van zijn verlating van God te 

bedekken en te verbloemen. Ik heb wel zulke gekant, die geen vroegpredicatie wilden 

verzuimen, die naderhand mogelijk niet eens in acht dagen de drempel van Gods huis 

betraden! Die 's morgens, 's middags en 's avonds hun gezette afzonderingen hadden, 

maar die het stellen kunnen met veel minder, en maar zeer flauwe verrichte 

oefeningen, daar ze een walg van moeten hebben. Het is veeltijds in het eerste lopen, 

naderhand maar langzaam gaan, en op het laatste maar stilstaan, zo niet achterwaarts 

gaan.  

Ik weet, mijn geliefden, en ik leraar u ook, dat een Christen geen plicht moet 

verrichten, om daardoor enige weldaad van God te verkrijgen of te verdienen - dat 

heeft Christus gedaan, en de betrachting van Godzaligheid moet vloeien uit een gevoel 

van de verlossing, die men in en door Christus is deelachtig geworden, en zich 

openbaren in de oefening van alle Godzaligheid, om er mee te betonen de 

dankbaarheid, die wij hebben, en de lust, die in de ziel van een verloste is, om Gods 

deugden en volmaaktheden te verkondigen.  

Ondertussen weet ik ook, dat de hand des vlijtigen rijk maakt, en dat God zich meest 

aan de zulke uitlaat, die in oprechte ijver en gezetheid werkzaam zijn in het dienen, 

lieven en loven van God. Daarom leest vrij in het Boek des Heeren, bevestigt door de 

bevinding der heiligen, en gij zult de zaak zo vinden, gelijk wij zeggen, dat hier de 

verdere verlating van God begint. En zo gij iets van deze voelt in zijn beginsels, o, 

vreest en denkt, dat de beginselen van een boos en dodelijk ding in uw ziel beginnen 

stand te grijpen, opdat gij u wachten zou voor de paden des inbrekers, Psalm 17: 4. O, 

mochten toch jonge Christenen, daar het ze ver nog mee gelopen is, op hun wacht 

staan. 

 

b. Het verlaten van de Heere gaat verder, als de vermindering in plichten stand grijpt; 

men begint het ontzag, de vrees en eerbied voor Gods majesteit te verliezen. De 

indrukken Gods zijn als een heiningmuur, zodat men niet vermag, van wegen Gods 

hoogheid: en deze doet van het kwaad afwijken. maakt bedachtzaam en zorgvuldig 

om in het minste de majesteit Gods niet te vertoornen, noch enig ongenoegen te 

geven. Door het verminderen van het ontzag voor God begint de consciëntie te slapen, 

en zo niet meer over de minste afwijking te beschuldigen, en dit zet zich zo voort, dat 

men losbandig wordt en de wereld gelijkvormig, en dat de consciëntie de aller-

overtuigendste dingen van zich kan werpen, en hoe langer hoe wijder wordt, dat men 

nergens bijna enig smartelijk gevoel van heeft. O, wat is het naar, als men een geruste 

te Sion en een stille op de berg Samaria wordt! Het is beter onder doodbrakende 

angsten, al was het in vrees alle dagen zijns levens te gaan, zo het van God en van de 

teerheid tot de effening van de plicht niet afdreef, als dat men als een losbandige koe 

zich zo in de ruimte wil zetten, en na zijn hartenlust weiden wil. Het is beter dat men 

zijn weg met doornen omtuint vindt, als dat men vrij en frank zijn boelen mag 



najagen. 

 

c. Het verlaten van de Heere geschiedt ook, als men van de Heere en Zijn 

algenoegzame volheid geen gebruik maakt, om zijn gebrek en nooddruft uit deze 

volheid vervuld te krijgen; als men uit deze Heilfontein het water des heils niet 

gedurig schept, maar het zonder hetzelve stellen kan.  

Mijn geliefden, God is het licht, de kracht en het heil van Zijn volk; maar ze worden 

dit niet gewaar, als ze Hem niet gebruiken in ootmoed en tedere geloofs afhangen van 

Hem, om uit Zijn volheid gedurig te ontvangen genade voor genade. Nu weet, hoe 

genegen wij zijn om gedurig van een ander af te hangen, en op de genade van die te 

leven. Daarom, als wij iets ontvangen hebben, wij worden al zeer vroeg rijk, denkende 

dan wat te zijn, wat te hebben en wat te kunnen doen, en dus staat men op zijn eigen 

kracht, licht, bekwaamheid en vermogen, om wat te kunnen doen; en zo wordt de 

Heere verlaten en vergeten, dagen zonder getal, en men wordt zelve heren. Zodat wij 

tot de Jehovah niet komen. 

 

d. Eindelijk wordt de Heere verlaten, als men Hem de nek toekeert, en in andere zaakn 

tot zijn verkwikking zoekt, gelijk Israël hier deed. Ze gingen naar de gebroken 

bakken. Ieder, die ophoudt Jehovah te gebruiken en van Hem om al Zijn heil niet 

gedurig afhangt, die zal het in wat anders zoeken. En hoewel elke zaak toeroept: het is 

bij mij niet, nochtans wil men het ene voor en het andere na bezoeken, ja zware arbeid 

liever gewillig ondergaan en zijn arbeid besteden voor hetgeen niet verzadigen kan, 

dan dat men tot God wil wederkeren, Die alles bezit, dat wij van node hebben, on het 

voor niet wil geven. Hoe men God noch al meer verlaat, en hoe dat in de wandel 

blijkt, kunt u in de voorgaande predicatie zien. Daarom, om het niet tweemaal te 

zeggen, besluiten wij de zaak. 

 

2. De tweede boosheid, daar aan ze zich schuldig maakten, en dat noodzakelijk op 't 

begaan van de eerste volgt, is dat ze heengingen om bakken, gebroken bakken, die 

geen water houden konden, uit te houwen. Die van een zaak, die kwaad is, afgaat tot 

een zaak, die beter is, die doet goed. Maar het is uitzinnig en dwaas van licht naar 

duisternis te gaan, van volheid tot een gans ledig ding; evenwel hier maakt zich Iraël 

aan schuldig. 

A. Wat de letterlijke zin met betrekking tot Israël betreft. Hiermee wordt te kennen 

gegeven hun afgoderij; waar op ze zeer verhit waren en uitermate verliefd. Deze 

afgoden der volkeren, bij wie ze heil zochten, worden genoemd, bakken, gebroken 

bakken, die geen water houden konden. Om haar te onderscheiden van de Levenden 

God; en de dwaasheid van het oude volk levendig af te schilderen; terwijl ze zoveel 

moeite aanwenden om zulke afgoden te maken en voor hun ogen te stellen, daar 

evenwel de bevinding hun leren kende, dat ze niet waren, en dat de smarten van die, 

die haar begiftigden, vermenigvuldigd werden, Ps. 16: 4. Deze afgoden, die ze 

dienden, en wier getal ze vermenigvuldigden naar het getal van hun steden, - terwijl ze 

bijna met die boeleerden onder ieder groene boom, - worden als bakken, ja gebroken 

bakken, die geen water houden konden, vergeleken, om de nietigheid en 

onwaardigheid van dien aan te wijzen, en op andere plaatsen ijdelheid ja drekgoden. 

Hun werkzaamheid omtrent deze wordt een uithouwen genoemd, om de zwarigheid en 

moeilijkheid daarvan aan te wijzen; omdat men in de Oosterse landen waar 

schaarsheid van water was, pleegt de bakken in rotssteen uit te houwen. Zodat u ziet, 

dat dit alles ingericht is, om de dwaasheid, de ijdelheid, onnuttigheid, ja 

goddeloosheid van haar doen hun klaar tot hun bekering voor ogen te stellen. Deze 



zaak zouden wij volgens de opheldering breed kunnen uitbreiden, zodat ons bestek 

was. 

 

B. Volgen we nu de geestelijke gebruikmaking, die wij uit de opheldering van de 

letterlijke en eigenlijke zin kunnen trekken als een zaak, waaraan men zich schuldig 

maakt. hoewel wij ons tot eigenlijke afgoden niet begeven; men gaat evenwel, als men 

God de Levensbron verlaat en aan het uithouwen van bakken, die evenwel met alle 

aangewende moeite lek zijn en geen water houden en waarin men, in plaats van water, 

niet anders vindt, dan vuil slijk en modder. Zodat u ziet, dat wij 

a. Spreken moeten van het voorwerp van hun dwaze betrachting: het zijn bakken, 

gebroken bakken; die geen water houden konden. 

 

1. Meer in het algemeen, het waren het bakken. Hierdoor moeten wij verstaan al dat 

buiten God is, waarin geen ware vertroosting of vernoegen in en van zichzelf. Daar is 

niets in enig ding, of het moet er ingelegd worden; alzo min er één droppel water in 

een bak is, of het moet er van de hemel invallen. Want al dat in iets, dat geen God is, 

gevonden wordt, wordt van God eerst daar ingelegd, eer het aan ons enige 

verkwikking kan toebrengen.  

Wij zouden door deze bakken kunnen verstaan het ganse schepsel buiten ons, al dat in 

de wereld is, daar men naar toegaat met verlating van God, om er wat in te vinden. Nu 

al dat in de wereld is, de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleses, en de 

hoogheid des levens, - waaromtrent wij ons uitgelaten hebben in De eigenschappen 

des Zaligmakenden geloofs, over de woorden, die uit God geboren is, overwint de 

wereld, enz. I Joh. 5: 4 - en dus zullen wij ons thans hierover niet uitlaten. Hiertoe, 

kunnen wij brengen al dat in de mens is, zijn eigen verstand, licht, vermogen en eigen 

gerechtigheid, waar omtrent een mens zo ingenomen is, dat hij zich aan de 

gerechtigheid Gods niet wil, noch kan onderwerpen, ten zij alle de hoogten van zijn 

ziel neergeworpen worden, en hij tot gehoorzaamheid en onderwerping aan Christus 

gebracht wordt, Romeinen 10: 3. 2 Cor. 10: 5 

2. Alle deze dingen, die wij tot de bakken kunnen brengen, worden ons nader 

omschreven te zijn maar gebroken bakken, die geen water houden kunnen. En 

waarlijk! zo wij de wijste der Koningen, Salomo geloven willen, die een proef van 

naam geeft, en opdat wij het niet doen zouden, die zal ons zeggen, dat ze maar 

gebroken bakken zijn; want ze zijn maar ijdelheid en kwelling des geestes. Hoe 

schoon het zich mag opdoen, alles is ijdelheid, zegt de Prediker, Pred. 1: 2. Ja onze 

eigen bevinding, na dat men zich tegen alle waarschuwing en voorbeelden aan daar 

toe begeeft. Zo vindt men in tijden van benauwdheid, en op een sterfbed, dat ze geen 

voldoening kunnen geven. Maar integendeel, hoe meer men zich daaromtrent 

uitgelaten heeft, dat het grote benauwdheid, beroering, beschuldigingen en 

zielstormenten en angsten veroorzaak, en dus zijn ze maar op zijn beste slijk en 

modder, die men na al zijn dwazen arbeid gevonden heeft. 

 

Na deze onverschoonlijke betrachting wordt het bij een uithouwen van zulke bakken in 

steenrotsen vergeleken. 

a. Vooreerst, om aan te wijzen de onbeschrijfelijke hoogmoed van 's mensen hart. 

Men wil niet alles van God om niet hebben, en aan God verschuldigd blijven. Hier 

was een Springader van levendig water. Die was altijd even vol, de toegang altijd even 

open, men mocht zo veel als men begeerde er uit te scheppen en dat alles om niet, 

zonder geld en zonder prijs. Maar dat wil 's mensen hoogmoedig hart niet doen, en 

wordt het nu of dan door verootmoedigende werking van de Heilige Geestes tot deze 



laagte gebracht, het wil niet, het kan er niet inblijven, maar is zo geneigd van God af 

te wijken en tot het schepsel en zichzelf af te zakken, als een steen naar de laagte. Ik 

heb menigmaal gedacht en ik ben er van overreedt, dat niets de weg naar de hemel zo 

moeilijk maakt als deszelfs gemakkelijkheid. Had God het zo besteld, dat iets, dat wij 

doen, enige invloed op onze behoudenis had, dat ons kopergeld op de markt van vrije 

genade gangbaar was en enig waarde had, wij zouden wel aan God in enige opzichten 

gehouden willen blijven. Maar alles om niet bij wijze van een gave en vrij geschenk te 

ontvangen, daar wil dat hoogmoedig hart niet aan, maar het wil liever God en Zijn 

genade verlaten, als het om-niet te ontvangen. O, hij is gelukkig, die graag niets wil 

zijn, opdat God alles en in allen mag worden. God wederstaat de hovaardigen, maar 

de nederigen geeft Hij genade, Jac. 4: 6. 

 

b. Wij zien de geneigdheid die er in de mens is om de aller-zwaarste arbeid te willen 

ondergaan, eer Hij in alles en om alles van God wil afhangen. Deze wilde hier veel 

liever in rotsteen werken en met zweet, arbeid en moeite een bak maken, als zuiver 

water om niet uit de klare stromen van Gods genade drinken. Zet een mens, die enige 

overtuiging heeft, aan om te geloven, Hij kan het niet verstaan: maar zet hem aan om 

te arbeiden om zijn behoudenis, en om zijn hart te breken en om plichten te 

betrachten, aanstonds slaat Hij handen aan het werk. Met dit werkzame beginsel zijn 

wij geboren; wij willen liever bakken, al ware het van een rotssteen, zo hard als een 

keisteen, uithouwen, eer wij zonder iets gedaan te hebben, uit deze Fontein onze dorst 

willen laven. 

 

c. Eindelijk u ziet de vruchteloosheid van het zoeken van enig heil in de gebroken 

bakken van het schepsel. In plaats van water vindt men slijk en modder, in plaats van 

troost, kwelling des geestes, angsten, benauwdheden en zeer zware beschuldigingen. 

En zoeken 3,,dij het in de gebroken bakken van onze eigen betrachting, men zal, als 

die ter toets gebracht wordt, bevinden dat het maar is schade en drek.  

Zo wij ergens wat overgeslagen hebben, u kunt de voortreffelijke schrijvers, de heren 

Hellenbroek en d' Outrein over deze woorden nazien en uit hen hetgeen wij gesproken 

hebben bijvoegen. 

 

B. TOEPASSING 

A. Zie daar, mijn geliefden, hetgeen oudtijds Gods kerk voorgesteld werd, om haar te 

overtuigen van haar zeer boos en onbetamelijk gedrag omtrent de Heere, die aan haar 

zoveel blijken van zijn oneindige goedheid gaf en zich onder haar openbaarde als een 

Springader van levendig water, dat zo niettegenstaande dit alles, hem verlieten en zich 

tot het uithouwen van gebroken bakken begaven. Uw Christen aandacht wordt dit ook 

voorgesteld, opdat wij, die ons aan dezelve misdaad schuldig maken, ook de 

schreeuwende boosheid en dwaasheid van zulken onverschoonlijke handel met 

overtuiging en hartelijk leedwezen moeten zien. 

 

B. Mag niet met recht in deze tijd, waarin alle vlees zijn weg bedorven heeft - en 

Nederlands volk op een zeer hooggaande wijze - deze taal gebruikt worden? Mijn 

volk heeft twee boosheden gedaan: mij, de Springader van levendig water, hebben ze 

verlaten, om zich uit te houwen bakken, gebroken bakken, die geen water houden 

kunnen. O ja! het is billijk, als wij maar kort beschouwen het gedrag van onbekeerde 

en bekeerden. 

Onbekeerde zondaar, met recht mogen wij u zeggen, dat ge u aan een boos bedrijf 

schuldig gemaakt hebt en nog aanhoudend daaraan schuldig maakt; terwijl u de Heere 



die Zichzelf in Zijn goedheid, liefde en barmhartigheid als een Springader van 

levendig water openbaart en voor laat stellen bij aanhoudendheid, blijft verlaten en 

gedurig tot de gebroken bakken gaat? 

Ach mijn lieve vrienden, ik moet u vragen of dit niet waar is, dat God zich als zo een 

Heilbron en Spring ader aan u openbaart en dadelijk bewijst. Als ge u maar inspannen 

wilt, wij zullen u daar van overtuigt vinden. 

 

a. In het algemeen, in het natuurlijk geeft God duidelijke blijken, dat Hij is voor u zo 

een Springader van levendig water. Hebt u niet van de levendige God het leven en de 

adem en alle dingen? Heeft Hij u niet uit een klein beginsel voortgebracht? heeft Hij 

niet in de jeugd u verschoond en voor u gezorgd? Blijft Hij niet tot op deze dag toe u 

met Zijn brood spijzigen, met Zijn wol en linnen, ja sommige met zijde en kostelijke 

klederen niet alleen kleden, maar ook versieren? Is Hij het niet, die u met Zijn 

weldaden belaadt, met Zijn goedheid nagevolgd heeft en getoond dat Hij nimmer 

moede, noch mat is, in Zijn weldadigheid aan u te bewijzen? En dit vloeit uit hem en 

van hem als af, opdat u door de grootheid van Zijn goedertierenheid, barmhartigheid 

en verdraagzaamheid, opdat u door alle deze liefdekoorden en mensenzelen getrokken 

mocht worden en in uw gemoed oenen innerlijke aandrang vinden, om zulken God 

nauwer aan te kleven als een gordel kleeft aan de lendenen eens mans. Mag de Heere 

niet tot u zeggen; ziet ik heb u gedragen alle de dagen van de jeugd af aan? Ik heb u 

gezogen en gedrenkt uit de borsten van Mijn algenoegzaamheid, getuigt tegen Mij, zo 

het zo niet is; zegt vrij uit, of Ik u ooit een dorre woestijne geweest ben, of een land 

van uiterste duisternis? U zult wel bedacht zijnde, moeten zeggen: neen! Heere, U 

hebt alles wel gedaan. 

 

b. Maar in 't bijzonder, in 't geestelijke stelt zich God in Zijn Woord en in de prediking 

van het Evangelie aan u voor als een Springader van levendig water in de volheid en 

algenoegzaamheid van Zijn vrije genade, barmhartigheid en ontferming in Christus 

Jezus, om uw gebrek te vervullen, uw zonden kwijt te schelden, u van de smet te 

reinigen, u gelukkig in dit en in het toekomende leven te maken. Is dit niet zo? 

 

a. U ziet dat God zich hier en ook op andere plaatsen bij een fontein en Springader 

van levendig water vergelijkt, om de algenoegzaamheid van Zijn genade bekend te 

maken. U weet dat wij, gaarne uw behoudenis zoekende, aller-meest daar op uit 

zijn, om de volheid van de genade Gods in Christus u te verkondigen, als het aller-

geschiktste middel om u te lokken, en uw hart te belezen en in te nemen; opdat u 

tot het geloof en tere aankleving aan God mag gebracht warden. Mijn geliefden! zo 

gij maar enigermate de Jehovah kende, u zou zien, dat Hij is een volle Oceaan van 

barmhartigheid en liefde voor arme zondaars, en dat Hij zo waarachtig als Hij leeft, 

de dood des zondaars niet begeert, maar dat Hij leve en een voorwerp zij, om Zijn 

volheid aan dezelve mee te delen. En mij dunkt, u zou in uw binnenste vinden, dat 

dan uw koude harten tot zulken zalige God branden en blaken zouden. 

 

b. U ziet hier dat, indien God in Zijn algenoegzaamheid een Springader is, Hij ook 

alles heeft, dat u nodig hebt. U heeft nergens anders te gaan; het is alles in God, al 

was uw gebrek naar lichaam en ziel zo groot als de zee; Zijns is het goud, ook het 

zilver; ja al het vee op tien duizend bergen. Hij doet Zijn liefhebbers beërven dat 

bestendig is. Al waren uw zonden meer in getal dan het zand aan de oever van de 

zee, en rood als scharlaken; Hij kan, omdat Christus voldaan heeft, de grootste 

zondaren zaligen, zijn ongerechtigheden uitdelgende om Zijns Naams wil. Hij kan 



en wil de vuilste en melaatste zondaar van alle smet reinigen en Zijn beeld 

gelijkvormig maken. Ja, Hij kan en wil niet alleen een ziel drenken uit de beken 

Zijner wellusten hier in de tijd, maar eeuwig met Zijn beeld verzadigen. 

 

Nu vragen wij u, mijn geliefden, hangt u deze God aan, of niet? Verlaat u alles, dat 

geen God is, om gedurig van Zijn volheid gebruik te maken? Och! wij vrezen en 

weten wel voor vast, dat u het niet doet, maar dat het tegengestelde waarachtig is. 

Hoe is het gesteld met u, mijn vrienden, hangt u God aan, zoekt u al uw verkwikking 

in de Heere en in het aankleven van Hem? Gaat het toch na. 

a. Hebt u ooit een overtuigende gezicht gehad, dat het schepsel een leeg ding is, 

waarin geen droppel troost voor een dorstig en benauwde ziel is? hebt u gezien dat 

de zonde, hoe troostlijke dingen die belooft om u te verleiden en te verlokken, hoe 

zoet in de mond, dat de nasmaak bitter als gal en alsem is, ja als zandkorrels tussen 

de tanden is. 

b. Hebt u overreding dat alles dat u nodig hebt, in de Drie-enige God de 

algenoegzame Jehovah is en nergens anders? Zo lang dit gemist wordt, men zoekt in 

Zijn benauwdheid daar het niet is en bijgevolg vind men niet, maar tast als een 

blinde naar de wand. 

c. Legt u te schreien en te wenen, om uit de volheid van Gods genade, genade voor 

genade te ontvangen en dat niet met flauwe aandoening en begeerten, gelijk die des 

luiaards, maar als een hart naar de waterbeken; zodat u met David zeggen kunt: O 

God; Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees 

verlangt naar U, in een landt, dor en mat zonder water, Ps. 63: 2. 

d. Zijt u zo gesteld dat u niet rusten kunt, totdat u enige druppelen van de levendige 

wateren geproefd hebt en dat u niet kunt henen gaan, totdat God zich aan uw ziel 

uitlaat? 

e. Hebt u een voornemen des harten om God in de betrachting van alle de plichten 

aan te hangen, te dienen en te vrezen alle de dagen van uw leven en van uzelf en 

alles af te staan? Mijn vrienden! vraagt toch uzelf dit af: staat mijn ziel in zulke 

gesteldheid en werkzaamheid tot God, of mis ik die? 

 

O, mijn vrienden, zo u getrouw zijt geweest en oplettende, uw eigen consciëntie zal u 

zeggen, dat u het alles mist, en dat u het tegengestelde hebt: namelijk een verlaten van 

God en dat om uit te houwen bakken, gebroken bakken, die geen water houden 

kunnen. 

a. Vooreerst, u verlaat God, niet alleen van de baarmoeder af aan, maar hoe meer u in 

jaren en kennis zijt toegenomen, hoe meer u ook in indrukkeloosheid, ongevoeligheid 

en vereeldheid zijt toegenomen; zodat u naar God, uw Maker, die Psalmen in de nacht 

heeft, niet vraagt en de minste lust niet hebt om Hem te dienen. 

b. Zoekt u het in de gebroken bakken van het schepsel niet, de een hier in, de andere 

daar in, naardat het hun lust en de veranderlijkheid van hun humeur het opgeeft. Elk is 

naarstig bezig en zeer arbeidzaam om bakken uit te houwen, de een in de hoogmoed, 

de andere in de rijkdom, de andere in schone gebouwen en sierlijke aanlegging, de 

andere in de wellusten des vleses, de andere in zijn vermakelijke gezelschappen. De 

duivel heeft niet een dienstknecht, of Hij houdt hem van de morgen tot de avond 

zonder respijt van Zijn slaafs werk, of aan het uitdenken van andere bezigheden, om 

hem in zijn dienst af te sloven. 

c. Of als u het niet en zoekt in de dingen, die direct zondig zijn, zoekt u het niet in 

uzelf, in uw plichten, en troost ge u zelf dus niet met water uit uw eigen bornput? 

 



Is het niet aldus met u gesteld, o onherboren zondaar! Is dit niet uw weg, van uw 

jongsheid af aan geweest tot op deze huidigen dag?  

 

En nu moeten wij u zeggen, 

a. Uw bedrijf is ten uiterste zinneloos en onredelijk: de Springader van levendig water 

voor de ondeugende gebroken bakken te verwerpen; God te laten varen om de wereld 

te dienen, het innigste en het wezenlijkste te verwerpen om te grijpen naar een 

schaduw, naar een nietig ding, ja dat smart en kwelling des geestes heeft. 

b. Ja, uw bedrijf is daar en boven een boosheid, ja een dubbele boosheid; terwijl u dit 

doet tegen waarschuwing, tegen klopping van uw eigen consciëntie, en tegen het 

voornemen, dat u nu of dan hebt. 

c. Deze uw boosheid zal u zekerlijk kastijden. Gij, die de Heere nu verlaat, zult eens 

proeven en smaken hoe kwaad en bitter het is God verlaten te hebben. Gij, die het nu 

doet zult ook eens volkomen van Hem verlaten worden en geworpen worden, daar 

geen een druppel van dit levendig water u zal gegeven worden om uw tong ter 

verkoelen, in die eeuwige vloed van Gods billijke toorn. 

d. Och! dat deze dingen enige indruk op uw harten mochten hebben, en dat gijlieden 

in deze uw dag wist en bekennen mocht wat tot uw zaligheid dient, eer het voor uw 

ogen verborgen wordt. 

 

O, dat u recht verlegen bij uzelf was; dan zouden wij zeggen, 

1). O, arme en verlegen ziel. De Fontein is noch open, al hebt u hem jaren lang al 

blijven versmaden, en er geen gebruik van, willen maken; Hij is noch open, de weg is 

gebaand daarheen door het bloed van Jezus Christus. Die wil, niettegenstaande wat hij 

geweest is, gedaan heeft, of nog is, die mag komen en nemen van de wateren des 

levens om niet. De Fontein is niet alleen noch open, maar zo is nabij, u hebt geen 

lange noch moeilijke weg af te leggen. Doe maar uw ogen open, u zult zien, dat wij 

niet behoeven te zeggen: wie zal in de hemel opvaren en het afbrengen; of in de hel 

nederdalen, en het opbrengen? het is nabij, Rom. 10. Arme zondaar, die uw geld en 

arbeid hebt uitgegeven voor dat geen, dat niet verzadigen kan, o, komt tot de wateren 

en neemt ze om-niet. 

 

2) O, ellendige, zou u het niet doen?  

a. De Heere zelfs roept u, wie u ook zijt: zult u dan van uw hart kunnen krijgen, om 

zulke Hoffelijke nodiging in de windt te slaan? 

b. Op uw komst zult u bevinden dat u welkom zijt, ja! gewaar worden dat u geenszins 

uitgeworpen zult worden. 

c. Het zijn immers levendige wateren, daartoe u genodigd wordt, daar alle andere 

dingen, die u voor deze verkwikt hebben, maar gelijk troebel water, ja slijk en modder 

geweest is; en zo u er van drinkt, zal het in u zijn een fontein, opspringende tot het 

eeuwig leven. 

d. Eindelijk u behoeft er geen zware arbeid om te doen, maar om-niet het te nemen. 

Deze dingen hebben wij u willen voorhouden, of het Gode behage u te bewegen, om 

op zulke grote zaligheid acht te geven. Och! of er maar één onder u bewogen mocht 

worden om van harte Zijn heil in deze heilbron te zoeken! Wat zouden wij verheugd 

worden. 

 

Kinderen van God, ware gelovige en geroepen heilige, deze overtuigende woorden 

hebben ook inzonderheid haar opzicht tot u, u zijt waarlijk Gods volk op een 

bijzondere wijze. U hebt God, als de enige Springader van levendig water gekend, en 



de uitlating van deze aan uw ziel ondervonden. Maar hoe zijt gij voor het 

tegenwoordige gesteld? Hebt ge u niet aan twee boosheden schuldig gemaakt?! 

Och, gaat het na, of er niet van u mag gezegd worden, dat u ook de Heere, de 

Springader van levendig water, verlaten hebt. 

a. Hebt u niet ten groten dele verloren uw liefde en uw hoogachting voor de Heere ? 

Wat was de Heere voor deze dierbaar, uitnemende en waardig in uw achting? u kont 

zeggen, al gaf iemand mij al het goed van Zijn huis om deze liefde, ik zou hem 

verachten. Maar hebt u die eerste liefde niet veelszins verlaten? Denkt toch vrij aan 

uw eertijds en nu, en u zult het overtuigende zien. In alle de dagen van mijn leven heb 

ik maar een Christin gevonden, die zeggen kon, dat zij na vijftig jaar op de weg 

geweest te zijn, haar eerste liefde niet verlaten had. 

b. Hoe is het met uw ernst, en uw nauwe gezetheid in het aanhangen van God 

gelegen? Is die niet zeer verflauwt, en bijna uitgeblust, zodat u van die worstelingen 

Gods in het verborgene, en dat doordringen door alle beletsels heen om tot deze 

Springader te komen, de bevinding thans niet hebt, maar met sleur Godsdienst 

tevreden kunt zijn? 

c. Worden deze en gene plichten niet menigmaal verzuimt en nagelaten, die u van 

tevoren niet zou willen nalaten voor een gehele wereld? 

d. Hebt u nu noch die Evangelische afhankelijkheid van God in Christus, om het 

gedurig uit Zijn hand te ontvangen? Is dit, hoewel in het begrip, niet ver uit de 

praktijk? 

c. Hoe is het met de gespeendheid aan de wereld en al dat schepsel? Ik noem maar de 

dingen, en wil in verdere bijzonderheden mij niet inlaten. O, Koningskinderen, 

ontkent niet deze boosheid, en verbloemt het ook niet. Uw aanwezen geeft het te 

kennen, uw dorheid en magerheid. Want vele van 's Koningskinderen worden in deze 

dagen hoe langer hoe magerder, dodiger, en de aarden flessen gelijk. Neemt het mij 

niet kwalijk, dat ik de waarheid u en mij eigen zeg. 

d. Gaat u ook niet tot de gebroken bakken? Immers zodra u God hebt begonnen te 

verlaten, er is iets in Zijn plaats gekomen, dat uw hart streelt, u genoegen geeft, uw 

genegenheden inneemt, aan welk u geen dienst of arbeid, hoe zwaar, hoe vermoeiend 

het ook zijn mag, weigert te besteden. Het zou mogelijk enigen verbitteren, als ik vrij 

uitsprak, en ten toon stelde waaraan een ieder zich bezig houdt, en elks bijzondere 

gebroken bak, daar Hij aan arbeidde, klaar voorstelde. Om uw stichting en niet uw 

verbittering, uw wederkeren en niet uw verstoktheid in 't kwaad te beogen, wil ik dat 

aan uw onderzoek voor God overig laten. 

 

Is het zo met u gesteld, dat uw eigen consciëntie getuigt, dat ge u aan zulken snode 

wanbedrijf hebt schuldig gemaakt, laat mij toe noch een woord te spreken. 

a. Is dit nu hetgeen u de Jehovah, die zoveel weldaden aan u geschonken heeft, 

vergeld voor alle de weldadigheid en trouw, die Hij aan u bewezen heeft? Wat heeft 

Hij niet al gedaan, niet alleen in de natuur, maar voor al in de genade? Toen u lag in 

uw bloedt te wentelen, zeide Hij, leef! Toen u dacht ogenblikkelijk in de verdoemenis 

neder te storten, trok Hij u op uit een modderig slijk en diepe klei; toen u in Zijn 

gerichte naakt stond, trok Hij u aan de mandel der gerechtigheid en de klederen des 

heils. Wat hebt u menige lieflijke ontdekking van God gehad; menige zielopbeurende 

vertroosting en verzadiging van vreugde ondervonden op uw weg; is het niet zo? 

Gedenkt maar aan die dagen vanouds.  

En nu wat hebt u gedaan, deze God verlaten, in uw ijver en tederheid verflauwt, en 

gegaan tot gebroken bakken? Dat verzwaarde Salomons zonde, dat Hij een God, die 

hem driemaal verschenen was, verliet. Zo dit uw staat ook is, ei staat toch bij de 



zaken; of het Gode behagen mocht uw harten week te maken. 

b. Heeft ooit de Heere u reden tot zulke afwijking gegeven? "Komt, getuigt 

tegen Mij, zegt de Heere, wat heb Ik u gedaan? brengt uw reden voor." Hebt u ooit de 

Heere als een ledige fontein gevonden? Heeft Hij ooit Zijn hulp, Zijn troost, Zijn 

genade, Zijn Geest, Zijn licht, Zijn redding en verlossing aan u geweigerd? Spreek 

maar, zegt het, en brengt uw redenen voor, opdat wij ze mogen wegen en zien, of er 

gewicht en klem in is. Ik weet, dat u moet beschaamd en stom staan, en dat de 

consciëntie op de vragen zegt: o neen, Hij heeft er nooit reden toe gegeven. Hij heeft 

alles wel gedaan. Hij heeft mij gehoord, eer ik riep, en dikwerf, als ik noch sprak, 

zeide Hij, hier ben Ik, hier ben Ik! Hij is nooit een dorre woestijn, noch landt van de 

uiterste duisternis geweest. Maar och, het verderf is uit mij. 

c. Komt zulk wanbedrijf met uw eerste liefde en ernst overeen, toen u uw God 

in uw jeugd in de liefde uwer ondertrouw nawandelde in onbezaaid land? Komt het 

overeen met uw plechtige en zo menigmaal herhaalde verbintenis van u zelf aan de 

Jehovah? Als Hij verlossing in benauwdheid en vergeving van uw overtreding gaf? 

Zei u toen niet, dat in het 20e vers staat, ik zal niet dienen? Hoe dan dus, hebt u 

berouw van uw berouw? Trekt u uw woord terug? Verbreekt u uw trouwverbond, 

alsof het een mensenverbond was? Behoorde u niet tot Zijn kinderen, die niet liegen 

zullen? Staan alle deze dingen niet als duizend getuigen tegen u in uw aangezicht en 

uw ontrouw verwijtende? Begint u niet beschaamd en vergelegen te worden, en te 

zeggen: wat heb ik gedaan? 

d. Wat voordeel hebt u bekomen uit uw verlaten van deze Springader, en uw 

gaan naar de gebroken bakken? Heeft uw zware arbeid u enige nuttigheid 

toegebracht? Vindt u water in die bakken, om u in benauwdheid te vertroosten, en uw 

dorst te lessen? Moet u niet zeggen, nee, het is maar slijk en modder, en ik heb van 

allen mijn arbeid maar een benauwde en beschuldigende en verwoeste consciëntie. 

e. Weet u hoe God uw bedrijf aanmerkt? O, hoewel Hij in Zijn liefde over uw 

zwakheden zwijgt, Hij kan, Hij wil niet langer zwijgen. Nee Hij stelt het u voor ogen, 

Hij zegt, dat u twee boosheden gedaan hebt, en uw eigen consciëntie, lettende op de 

zaken, moet het toestemmen. O, mijn geliefden, kon ik een zee van tranen over uw en 

mijn eigen verlaten voor God uitstorten, het was niet genoeg om zo dwaas, zo 

ondankbaar, zo ontrouw een handel met zo een God, die de goedheid zelfs is, te 

betreuren. Och! mij dunkt, mijn geliefden, dat als men er ernstig aandacht, waar men 

uitgevallen is, dat wij Josia's gestalte zouden hebben. Toen hem uit de Wet 

voorgelezen werd, staat er, Zijn hart werd week. Wij zouden begerig zijn naar een 

verborgen plaats om onze droefheid opening te geven, en te rouwklagen over alle onze 

boosheid meer als iemand rouwklaagt over zijn eerstgeborenen. 

 

Is uw hart nu geraakt, oprechte, twee woorden maar. 

a. Zodra u uit de kerk gaat, gaat naar uw binnenkamer, sluit de deuren achter u toe, 

neemt de gelegen tijd waar, laat niets u diverteren, [afleiden] noch spijs, noch drank, 

noch gezelschap, al waren het de aller-vroomste mensen, belijdt en bekent daar uw 

dwaasheid en telkens uw onverantwoordelijke boosheid. Kirt daar als een duif, en 

piept als een zwaluw. Ja roept vrij uit met Ezra: O, mijn God, ik ben beschaamd. 

 

b. Houdt in gedachten, dat de Fontein noch open is, en dat al wat ter overtuiging van 

uw wanbedrijf gezegd is, met dat oogmerk is, om u op te wekken, dat u de gebroken 

bakken zou verlaten en tot de Springader van levendig water, die u verlaten hebt, zou 

wederkeren. En daarom, hoe gering wij ook zijn, wij hebben last van God om een 

woord tot u te roepen, dat u niet vergeten moet, opdat u in de droefheid niet 



verslonden wordt. Keert weder, Keert weder, o Sulamith! Keert weder, Keert weder 

gij afkerige kinderen, zegt uw God, Ik zal uw afkering genezen, en vrijwillig 

liefhebben. God geve ons er genade toe, en zegene het gesprokene. Amen. 



 

3. Een gelovige door gevoel van ellende getroffen, en daar uit werkzaam in het 

wederkeren tot zijn Verbonds-God. Uit Hoséa 2: 6. Tweede deel. 

 

Ik zal heengaan en keren weder tot mijn vorige Man; want toen was mij beter dan 

nu.  

 

I. INLEIDING. 

Het is een opmerkelijk woord dat wij lezen Micha 2 in het laatste van het 6e vers. En 

doen Mijn woorden geen goed bij dien, die recht wandelt. Daar wil de Heere het volk 

voorhouden, dat hun onvruchtbaarheid niet aan de predicaties, die hen gedaan werden 

te wijten was. Maar dat de schuld bij haar lag; en tot dat einde zegt Hij, dat Zijn woord 

goed doet bij dien, die recht wandelt.  

Gods beschreven en gepredikt woord doet goed. O ja! het is tot licht, tot onderwijzing, 

tot bemoediging, tot levendigmaking, tot innerlijke verkwikking. Maar dat is niet voor 

een ieder, maar voor die, die recht wandelt, zoekende de Heere te dienen met 

eenvoudigheid en waarheid en oprechtheid van zijn hart. Zelden zal zoeen een 

Kapittel lezen of een predicatie horen, of Hij zal wat goeds genieten en zegen hebben; 

en is dat niet, zo moet Hij de schuld niet leggen op het Woord, noch op de 

Predikanten, noch op hun prediken, maar naar binnen gaan en de schuld bij zichzelf 

zoeken; het is, omdat men niet recht wandelt. 

En weet, mijn geliefden dat onze predikatie voorleden dag des Heeren, werkzaam was 

in het wederkeren tot zijn verbonds God. En ingericht was tot overtuiging van Gods 

volk over hun verlaten van hun verbonds God, om om hun op te wekken om weder te 

keren. Hebben onze woorden of liever Gods Woord u goed gedaan, dan zult u de 

gehele week door meer of min werkzaam in uw binnenkamer voor de troon der 

genade geweest zijn.  

Nu dachten wij, dat het wonderlijk zou strekken tot uw verkwikking, als we u in het 

openbaar zeiden, wat u in het verborgen geoefent hebt en daarom kozen we deze 

woorden. Want zo u recht uit uw ellende werkzaam zijt geweest, zult u menigmaal 

gezegd hebben; Ik zal heengaan en keren weder tot mijn vorige Man; want toen was 

het mij beter dan nu. 

En ziet mijn geliefdenn! in het voorgaande van onze Tekstwoorden, dat hoewel de 

kerk het zeer ellendig, gemaakt had, dat evenwel de Heere hen niet geheel verwerpt, 

maar in tegendeel Zijn oordelen zendt tot hun overtuiging en ware bekering.  

In onze woorden ziet u het gewenst gevolg van de roede Gods; ze willen nu 

wederkeren. 

 

In de woorden hebben we twee zaken, namenlijk 

A. Het betamelijk voornemen van het ware volk; Ik zal heengaan en keren weder tot 

mijn vorigen man. 

B. De drangreden, die hun daar toe aanspoorde; want het was mij toen beter dan nu. 

 

II. LICHAAM van de predicatie. 

A. VERKLARING. 

A. EERSTE DEEL, waarin we het betamelijke voornemen van de kerk hebben te 

overwegen, zoals ze zelfs ons dat klaar voorstelt: Ik zal heengaan en wederkeren tot 

mijn vorigen man. Om gemoedelijk, tot uwer ziel stichting, deze zaak na te gaan 

zullen we op twee zaken onze aandacht vestigen. 

Vooreest op hetgeen hier voorondersteld wordt, als ze zeggen; Ik zal heengaan en 



keren weder tot mijn vorigen man. En kunt wel begrijpen dat er wat omgaat in de ziel 

van een gelovige, die afgeweken is, eer ze tot een vast en bestendig voornemen komt, 

om zich op nieuw te bekeren en hun eerste werken te doen. We denken ook dat deze 

en gene als aanleidende oorzaken moeten aangemerkt worden, die zo krachtig op hun 

gemoed wrochten en op het gemoed ook van elke gelovige, die zodanig voornemen 

heeft, gewerkt hebben, dat ze niet langer het kunnen stellen in dat omzwerven buiten 

God. En wilt u deze en gene weten, spant u wat in met te letten op uw eigen hart. 

 

1. Dit vooronderstelt, dat God hun gearresteerd had en door deze en genewegen van 

zijn Goddelijke voorzienigheid tot enige inkeer gebracht had. Nu weet u mijn 

geliefden dat de weg van voorspoed zelden de weg is die de Heere gebruikt om u tot 

inkeer te brengen. Als Jeschurun vet is, hij slaat achter uit; als de Joden voorspoed 

hadden, willen ze niet horen, noch luisteren naar de vermanende en bestraffende stem 

van God, tot hun sprekende door alle zijn knechten en profeten, Jer. 22: 21. Ik sprak u 

aan in uw groten voorspoed, maar gij zeide: ik zal niet horen. Dit is uw weg van uw 

jeugd aan, dat gij Mijner stem niet hebt gehoorzaamd. De voorspoedt der zotten is 

dikmaals hun tot een verderflijken strik; terwijl ze dan denken, dat ze God zo niet 

nodig hebben. Daarom, hoewel God Zijn volk niet van harten kastijd, noch smart 

aandoet alsof Hij daarin een vermaak en innerlijk genoegen nam; nochtans wordt Hij 

uit liefde als genoodzaakt, soms zulke hoge wegen van tegenheden te houden, dat Hij 

ze soms moet uitkleden en naakt zetten, als in de dag harer geboorte vers 2; en het 

even voorgaande vers betuinde Hij hun weg met doornen. Dit is de aanleidende 

oorzaak tot het voornemen, dat ze nu hadden om weder te keren. hoewel we al de 

wegen Gods in deze niet nagaan kunnen, nochtans zullen we enige noemen en plaats 

voor u laten om andere zo u ze bij bevinding kent, daar bij te voegen. 

 

a. De Heere brengt alle tegenheden niet tegelijk, maar van langzamerhand: eerst 

minder en onzichtbaardere, eer Hij zwaardere rampen toezendt. God was hen eerst tot 

een mot en verrotting, eer Hij hun als een felle leeuw en jonge leeuw werd. Zie het 

Cap. 5: 12 en 14. In dit opzicht neemt God de zegening al langzamerhand weg en 

maakt dat er als een kanker en vertering in is, dat het niet uitdijdt; zodat het geld is als 

in een doorgeboorden buidel en men is nergens in voorspoedig. De grijzigheid, de 

voorloper van de val, verspreidt zich. Hoe dit zich met Israël oudtijds toedroeg is 

bekend; en ook hoe het met ons land en de meeste ingezetenen is sedert de tekenen 

van de Vrede te Utrecht, is vers in het geheugen. 

 

b. Als de Heere lang dus gewaarschuwd heeft zonder gevolg, komen er doorgaans 

zwaarder oordelen en kastijdingen. Dan word Hij als een felle leeuw verscheurende en 

verslindende door Zijn ontzaglijke gerechtsoefening, door hongersnood, pestilentie en 

oorlogs verwoesting; gelijk men weet hoe het met Israël gegaan is, Ezech. 14. en 

elders. En hoe we deze dingen uit de aspecten der zaken tegemoet moeten zien, kunt u 

denken. Wat hadden we voorleden Zomer na de harde vorst een duurte in de 

levensmiddelen? Wat hebben we voor enige maanden een verschrikkelijke 

overstroming gehad? (Deze predicatie is gedaan, de 24 Juni 1741) En hoe we de 

Waarheid van het gezegde ondervonden hebben, weet gij. Wat is het zwaard uit de 

schede getrokken en wat is dit hongerig om 's mensen vlees te eten en 's mensen bloed 

te drinken? En hoe we ons vlijen op de schone belofte van een eedverachtende en 

bondbrekend volk, het is te vrezen, dat het ons gelden zal. 

 

c. Soms bepaalt God iemand bij zichzelf in de dromen de nachts; want een afgezakt 



mens vindt door de dag deze en gene dingen die hem vermaken en Hij kan de lichtere 

klopping van zijn consciëntie ontduiken en die verzetten. Maar als God in de droom, 

in de stille nachtwaken komt, dan zet Hij de mens zijn weg voor zijn ogen. Hij maakt 

de consciëntie wakker, Hij drijgt zijn ongenoegen. Hij wondt de ziel, en ze wordt met 

vrees en onsteltenis wakker. Zie dit Job 33: 14-18. Maar God spreekt eens, of 

tweemaal, maar men let niet op in de droom, door het gezicht des nachts, als een 

diepen slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger; dan openbaart Hij het 

voor de oren der lieden en Hij verzegelt de kastijding; opdat Hij de mens afwende van 

zijn werk en van de man de hovaardij verberge, dat Hij zijn ziel van het verderf 

afhoude en zijn leven, dat het door het zwaard niet doorga. 

 

d. Soms eindelijk als de voorgaande middelen de mens maar niet tot zichzelf gebracht 

hebben, dan komt God en Hij werpt hem neer op een ziekbed. De krankte schijnt 

gevaarlijk, ja dodelijk. Hem wordt gezegd, bereid uw huis, gij zult sterven. Ziet deze 

zaak levendig beschreven Job 33: 19-22. Ook wordt Hij gestraft met smarten op zijn 

leger en de sterke menigte zijner beenderen (of te gelijk andere het hebben en de twist 

zijner beenderen is geweldig) zodat zijn leven het brood zelve verfoeit, en zijn ziel de 

begeerlijke spijze. Dat zijn vlees verdwijnt uit het gezicht, en zijn beenderen die niet 

gezien werden uitsteken. En zijn ziel nadert tot het verderf en zijn leven tot dingen, die 

doden. Nu als dit gebeurd, dan komt God en Hij geeft hen hun werk te kennen, en hun 

overtredingen, omdat ze de overhand genomen hebben. De zonde wordt in hun eigen 

verschrikkelijke gedaante gezien. Gods hoogheid en grootheid, voor wie ze denken 

haast te verschijnen, weegt op de ziel. Het hart is vol van beroering en wel gegronde 

beschuldigingen. Daar is geen vrede in hun binnenste, de weg van genade is gesloten 

en de zonden blijven als op hun hals gebonden.  

Nu, nu, mijn vrienden is er smart en angsten, ze keren naar de wand, en wenen met 

Hiskia; ze kirren als een duif en piepen als een zwaluw en roepen uit: ik word 

onderdrukt, weest Gij mijn Borg! Dit is doorgaans een goed middel tot bepaling. 

ondertussen u moet niet denken, dat de genoemde zaken tot bepaling van Gods volk, 

eigenlijk gezegde straffen zijn. O neen! er is geen duizendste part van de minste 

droppel van richterlijke toorn of straf in. Het is alles uit Vaderlijke liefde tot hun nut 

en best. 

 

2. Het vooronderstelt, dat deze en diergelijke middelen van die gezegende uitwerking 

zijn, dat zo een ontwaakt wordt en tot zichzelf komt, om zijn hart op zijn wegen te 

zetten en te zeggen: wat heb ik gedaan? U ziet, dat dit niet onduidelijk in de woorden 

te kennen gegeven wordt en klaar in de gelijkenis van de verloren zoon te zien is: 

welke gelijkenis een korte verklaring van onze woorden is.  

De ontwaakte ziel begint nu te zien, dat de zonde zwarter is dan de hel, bitterder dan 

alsem, dodelijker dan het ergste venijn; ja de oorzaak alleen van al hun rampen en 

miseriën. Ze ziet haar dwaasheid, onoplettenheid, lichtgelovigheid, inschikkelijkheid 

en toegevenheid aan de zonde, en de verzoeking tot die. De consciëntie kan en wil niet 

langer zwijgen maar brengt het kwaad met een overredend betoog onder het oog tot 

overtuiging. De beschuldigingen zijn fel. De slagen van het geweten om het hart te 

kneuzen, te beuken en verslagen te maken, doorpriemende en zeer gevoelig. De ziel 

heeft niets tot verschoning of verbloeming van de schuld in te brengen. Ook niets, dat 

de akelige vertoning van hun dwaas en Godonterende, en zieldodende en 

verwoestende gedrag uit hun ogen kan doen verdwijnen. God omsingelt hen van voren 

en van achteren, en zet hun voeten in de boeien. En u kunt denken, dat ze brullen van 

de benauwdheid en misbaar maken als de jonge struisen, Job 30: 28. Ps. 38: 8 en 9. 



Mijn vrienden, we denken licht van de zonden eer we ze bedrijven. Maar als ze op het 

hart drukken zijn ze zwaarder als de bergen en leggen de ziel in de ondersten kuil, 

brengen ze aan de oever van de hel, zodat ze met banden der hel gebonden blijven en 

uit de beken Belials gedrenkt worden. 

 

3. Ten derden, het vooronderstelt, dat de afgeweken gelovige onder diepe en 

gevoelige aandoeningen van droefheid raakt. Een gelovige wordt deze harte-smelting 

niet terstond, als Hij tot zichzelf komt, gewaar. Want Hij is doorgaans beklemd en 

benauwd en door de grote aandoening, die Hij heeft, is zijn ziel overstelpt en Hij kan 

niet klagen, noch lucht scheppen. Maar soms enige tijd daarna, als Hij wat bedaarder 

wordt, dan begint Hij aan zijn wegen en zijn handelingen die niet goed zijn, te 

gedenken en dan heeft Hij een walging van zichzelf, Ezech. 36. Alle woorden schieten 

tekort om uit te drukken de verfoeiing en de afkeer, die hij van zichzelf heeft. Hij blijft 

menigmaal zonder een woord te spreken in zijn nietigheid en ellendigheid met diepe 

verontwaardigingen inzinken. Zijn binnenkamer is niet een Gilboa, maar een Bochim. 

Daaruit wordt gehoord een stem van geween en van smeking omdat Hij tegen zulken 

lieflijken en goede God en liefhebbend Vader, werkzaam in het wederkeren tot zijn 

verbonds God gezondigd heeft. En door zijn zonde zich beroofd heeft van Gods gunst 

en de uitlating zijner liefde en zichzelf moedwillens zonder reden zeer dwaselijk in 

zulke ellende ingedompeld heeft, Jer. 3: 21. Hij ligt voor Gods aan gezicht als een 

worm met schaamte overdekt, zonder een oog te durven opheffen. Het is, we liggen in 

onze schaamte en onze schande bedekt ons, want we hebben gezondigd tegen de 

Heere onze God. Jer. 3: 25.  

Nu is er op te merken, dat een gelovige in deze smelting van droefheid meer innerlijk 

genoegen heeft, als hij ooit of ooit voor of na zijn verandering in de zonde gevoeld 

heeft. Ja anderdeels, dat hij nooit, hoe diep en zielkneuzende zijn droefheid zijn mag, 

tot zijn genoegen en voldoening in zijn zondigheid en onwaardigheid kan inzinken. 

Nu wilde het noch hartelijker en gevoeliger hebben.  

Derden deels, dat Hij zo verootmoedigd wordt, dat Hij met zijn hart zegt: 'Heere, ik 

heb mij alle vertroosting en het minste kruimpje van U onwaardig gemaakt en 

verbeurt, ik durf er niet eens om denken, om na zulken bedrijf het te begeren. Och! 

mocht ik rouw dragen tot mijn dood en met geween en verfoeiing mijn ogen sluiten en 

de laatste snik geven. 

Zo was de gestalte van de verloren zoon. David ook na zijn val had eerst deze gestalte 

van een verbroken hart en verslagen geest, eer Hij tot boete kwam, hoewel Hij het 

laatst noemt, in de 51
e
 Psalm in het 19 vers. Als u er nu in staat, zult u weten wat er 

omgaat; want het gevoel is hier de beste uitlegger. 

 

4. Het vooronderstelt, dat de ziel het in deze staat niet langer kan stellen. Daar is niets 

in dat hen kan verkwikken. Hetgeen dat hun ziel pleeg te verstrooien, is verre, en dat 

hun benauwt en duizend doden veroorzaakt, is nabij. 'Zo kan het niet langer dragen. 

Blijve ik hier, zeide de verloren zoon, ik moet vergaan.' Ze zegt ook: toen was het 

beter dan nu. Een kwijnende gelovige kan lange tijd met enig licht en overtuiging zijn 

laag en ellendig bestaan zien en nu of dan enige oppervlakkige smart daarover hebben, 

nu en dan zeggen, Och of het met mij was als in de vorige dagen. Maar het werkt niet 

door, het is een ziekte, die Hij dragen kan en Hij zegt niet, het is buiten hope. Maar als 

God begint hem te bewerken tot zijn herstel; zijn toestand wordt met gewicht op zijn 

ziel gedrukt. Zijn consciëntie benauwd hem. Daar is niets, dat hem verkwikken kan. 

Het is van buiten schrik en van binnen vrees. Hij ziet zich op vijands bodem. Rondom 

is niets als akelige duisternis en gevaar, welk zijn hun te bergen doet rijzen. Nu begint 



Hij aan het vluchten te gedenken en hoewel hem verweten wordt zijn ellendig bestaan 

welk alle vrijmoedigheid om tot God te gaan hem benemen zou, zo wil Hij het 

evenwel wagen en zich op een misschien voor de genaden Troon liggen af het Gode 

noch mocht behagen om de genade Scepter hem toe te reiken. Deze zaak is klaar in de 

voorbeelden van de melaatsen en de verloren zoon. 2 Kon. 7: 3-5, Luc. 15: 18. 

 

5. Eindelijk wordt vooronderstelt, dat deze hoe benauwd ze zijn mochten enig geloof 

hadden van hun Verbonds betrekking op de Heere als hun God en Man en dat ze daar 

uit en verscheiden spreuken en beloften van het Goddelijk Woord, die tot verborgen 

ondersteun in zulke tijd van benauwdheid door de Heilige Geest op het hart gebracht 

worden, enige aanmoediging schepten, om zich tot God te begeven. Dit blijkt klaar uit 

hetgeen ze zeggen; mijn vorige man. En zonder dit zouden ze het niet durven 

onderstaan, maar in tegendeel bezwijken. Het is wonderbaar, dat God in dit opzicht 

eerst ontfermt en menige uitlokkende belofte geeft, opdat de benauwde ziel geloven 

mag, dat Hij alle de afkerigheden wil genezen en vrijwillig lief hebben. 

 

3. Nu moeten we hun voornemen zelfs beschouwen. Ik zal heengaan en keren weder 

tot mijn vorige Man. Hier hebben we op twee zaken te letten. 

a. Het voorwerp van hun voorgenomen werkzaamheid is hun vorige Man. Meermaals 

wordt de Jehovah de Man van Zijn volk genoemd. Uw maker is uw Man, de Heere der 

heirscharen is Zijn Naam, Jes. LIV: 5. En dit geschiet om de nauwe vereniging tussen 

de Heere en Zijn volk te kennen te geven en ook om de onderling wederzijdse liefde 

tussen beide af te beelden. Nu ziet gij, mijn geliefden, dat de ziel spreekt van  

Jehovah. 

Als Man. En dit is om ons te ontvouwen een grote verborgenheid Ef. 5: 31 en 32. Wilt 

u nu enige redenen hebben, waarom Jehova de Man van Zijn volk genoemd wordt, let 

met mij aandachtig op het volgende. 

a. Hij wordt genoemd de Man van de gelovige wegens de geestelijke ondertrouw, die 

tussen hem en de gelovige stand grijpt. Jer. 2. God gedenkt aan de liefde van hun 

ondertrouw. In het 18 en 19 vers van die Kapittel horen we Jehovah zeggen. Ik zal u 

Mij ondertrouwen, enz. Deze is een van de voornaamste en zoetste redenen van deze 

benaming van Man. Hoewel ze wat uitgebreider als de volgende zijn zal, zullen we 

evenwel hetgeen we bij een andere gelegenheid tot een aanzienlijke menigte in de 

Mare Kerk te Leiden over deze verzen gesproken hebben u meedelen, opdat u 

gelegenheid mocht hebben als gelovige te denken aan de dagen uwer jeugd, uw beste 

tijd en opdat andere, die enige overtuiging hebben, Christus het jawoord mochten 

geven. U zult nu met mij op twee zaken letten. 

 

I. Vooreerst zullen we nagaan dit geestelijk huwelijk of deze onder trouwe aan de 

zijde Gods: ik zal u Mij ondertrouwen in der eeuwigheid. Ik zal u Mij ondertrouwen in 

gerechtigheid en gerichte, in goedertierenheid en barmhartigheden. Hier hebben we te 

letten op twee zaken: 

AA. Op de ondertrouw tussen de Jehovah en hun in derzelver langdurigheid en 

bestendigheid. Ik zal Mij ondertrouwen in dor eeuwigheid. Hier komt ons in 

overweging voor 

Eerst de ondertrouw zelfs: Ik zal u Mij ondertrouwen.  

U weet, mijn geliefden, dat de ondertrouw geschiedt tussen twee, die men dan noemt 

Bruidegom en Bruid en zo is het ook hier. De personen tussen wien, of die aan elkaar 

verbonden worden, heb we in de woorden Ik en U en dus zullen we kort van een ieder 

op zichzelf spreken, en dan van de ondertrouw zelf. 



aa. De personen betreffende, hebben wij. 

aa. De eerste Persoon, die zo laag wil buigen om zich in een huwelijks verbond te 

begeven met een aller-ellendigste zondaar, in dat woordje IK. Ik zal u Mij 

ondertrouwen. 

aa. In het algemeen, zegge ik, dat we er door verstaan kunnen de drie-enige God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat alle de werken Gods naar buiten, zo in de 

natuur als in de genade alle de drie Goddelijke personen gemeenschappelijk zijn. In 

dit opzicht merken enige uitleggers niet onzoet aan, dat het woordje IK driemaal 

herhaalt wordt; dat het bij Jesaja is, uw Maker is uw Man, de Heere der Heirscharen is 

Zijn Naam.  

Zodat de Vader hun ondertrouwt aan zijn Zoon, met hen in dat eeuwig besluit der 

verkiezing aan Zijn Zoon tot een Bruid en Wijf te geven. Vader, ze waren Uwe, maar 

Gij hebt ze mij gegeven.  

De Zoon ondertrouwt ze dadelijk, wanneer Hij hun dadelijk bewerkt door de Heilige 

Geest en hun wil buigt en hun genegenheden inneemt, om met de hand te 

onderschrijven, dat ze des Heeren willen zijn.  

En de Heilige Geest, als Hij in haar als een Tempel hem toegewijd komt wonen, 

blijven en werken. 

 

bb. In het bijzonder komt het best voor, dat we bepaald de Tweede Persoon de 

eeuwigen, eigen en natuurlijke Zoon van God, verstaan moeten door de IK hier ter 

plaatse, en wel zoals Hij de enige Borg en Middelaar is. Hier vandaan wordt Hij 

Bruidegom genoemd en de Kerk de Vrouw des Lams. Het Hooglied is een 

samenspraak tussen Hem en de kerk als Bruidegom en Bruid.  

Nu, mijn geliefden! het zal niet berouwen noch u vervelen, dat we deze kostelijke 

Bruidegom beschouwen in enige bijzonderheden, om op hem verliefd te worden en 

hem te begeren en de slip van deze Joodse man aan te grijpen en met Ruth te zeggen, 

spreidt de vleugel over mij uit want Gij zijt de naaste, de Goël. 

 

(1) De IK is hier geen Man van lage afkomst, neen! Zijn afkomst is hemels. Hij is de 

Heere uit de hemel, die Zijn troon in de hemel heeft, en die de aarde heeft tot een 

voetbank Zijner voeten. Indien ze nu niet ongestraft gingen, die dengene verwierpen, 

die op de aarde spraken; hoeveel minder die hem verwerpen, die uit de hemel spreekt, 

die Heere is uit de hemel? 

(2) De IK, die zich hier met een verdoemeling in ondertrouw wil begeven, is Gods 

Zoon, die de eeuwige en waarachtige God en het eeuwige leven is, en als de Zoon, de 

geliefde, de enige van Zijn Vader, die de Vader met heerlijkheid en eer bekronen zal. 

Daarom als er van dit ondertrouwen onder een andere benaming gesproken wordt, 

noemt de Geest het een overzetten in het Koningrijk des Zoons Zijner Liefde. 

(3) De IK, zijnde hier de algenoegzame en volzalige God in en voor Zichzelf, heeft in 

geen opzicht als iets behoevende, deze tot zijn volmaking niet van noden, Job 22. 

Maar zijn enig oogmerk is, om deze aller-rampzaligste in henzelf met Zijn goederen te 

vervullen. Het is niet om uwentwil o Israël, maar om Mijns Naams wil, het zij u 

bekend. 

(4) De IK, hier ten aanzien van zijn werk, is de ware tegenbeeldige Melchizédek, 

Koning der gerechtigheid en Priester des Aller-hoogten; Koning der Gerechtigheid om 

zijn Bruid te beschermen en Hoffelijk te regeren; en Priester, om gedurig bij God 

bezig te zijn in voorbidding, voor degene welke steunen op Zijn volmaakte offer 

eenmaal voor hun opgeofferd. Waarbij komt, dat Hij ook een profeet, een Man Gods 

is, een uitlegger, een uit veel duizenden, om op een lieflijke wijze Zijn wil bekend te 



maken. 

(5) De IK hier is zo een, die rijk is, veel goederen heeft. De aarde is Uwe, staat er, de 

hemel is ook Uwe; want Gij hebt ze gemaakt. Hij geeft uit uitwendige goederen; Raad 

en Wezen is de Zijne, om Zijn liefhebberen te doen beërven hetgeen, dat bestendig is; 

ja Hij is hun krachtig Goud en hun overvloedig Zilver. Die de Heere vrezen en met 

hem in een huwelijks Verbond treden, hebben toch geen gebrek, Ps. 34: 10. Zijn 

inwendige geestelijke goederen Zijn groot; blijdschap en vrede in de Heilige Geest en 

een schone hemel, waarin ze op hun tronen zullen gezet worden en met eer en 

heerlijkheid gekroond worden tot in alle eeuwigheid. 

(6) De IK is hier die, die een nauwe betrekking heeft tot de Persoon, dien Hij wil 

ondertrouwen: Hij is hun Goël, de Verlosser, die om dit huwelijk aan te gaan hun 

nature heeft aangenomen. Het woord is Vlees geworden Joh. I: 14. Hij is Been van 

hun Beenderen, Vlees van hun Vlees. Waarom Hij zich ook niet schaamt hun Broeder 

genoemd te worden. Want alle Zijn vermakingen waren bij de mensenkinderen, om 

het zaad Abrahams aan te nemen. 

(7) De IK is hier een, die veel uitgestaan heeft om de Bruid, die Hij ondertrouwen wil. 

Hij heeft voor een tijd 's Vaders schoot verlaten, de kelk van Zijn toorn uitgedronken, 

het geweld der hel hem gehad, de dood gesmaakt. Waarom Hij met recht een bloed-

Bruidegom genoemd mag worden; een goede Herder. die Zijn leven voor Zijn 

Schapen neerlegt. Hij is een tweede Jacob, die uitgestaan heeft de hitte des daags en 

de koude des nachts om Zijn Bruid. 

(8) De IK is hier, ten aanzien van Zijn hoedanigheden, de aller-vol komenste.. 

 

(A) Ten aanzien van Zijn uitwendige hoedanigheden.  

Hoewel de wereld en een natuurlijk oog geen gedaante, noch heerlijkheid in Hem ziet; 

nochtans voor de ogen des geloofs, is Hij de Schoonste onder de mensenkinderen. Hij 

is blank en rood, Hij draagt de Banier boven tien duizenden. Alles, dat aan Hem is, 

met een woord, is gans begeerlijk. Zo een is deze Liefste. 

(B) Ten aanzien van Zijn inwendige hoedanigheden. 

 Hij is zonderling liefdragende, Hij is de Liefde zelf. Zijn liefde overtreft alle 

liefde, Rom. 5. Want terwijl Zijn Bruid, nog een vijand is, is Hij ter zijner tijd 

voor de goddeloze gestorven. 

 Hij is zonderling zorgvuldig. Hij zet Zijn Bruid als een Zegel op Zijn hart en 

Zijn armen. Ze is hem als Zijn oogappel, Zijn oog is gedurig op hun en Zijn 

ore tot hun geschrei, en Zijn Almachtige arm tot hun hulp. Trouwens Hij is een 

vurige muur rondom hun en de heerlijkheid in het midden van haar. 

 Hij is zonderling verschonende. Hij ziet wel hun gebrek; misslagen en 

onvoorzichtigheden, en zonde en veelvuldig boeleren. Maar Hij zwijgt in Zijn 

liefde en Hij roept gedurig: al hebt gij met velen geboeleerd keert nochtans 

weder en ik zal alle uw afkerigheden genezen. 

 Hij verzorgt ook getrouwelijk. Is Hij de Man, Hij doet alle schulden af. Hij 

oorloogt en deelt de buit uit. Hij geeft hun alle het nodige, in hen werkende al 

het welbehagen Zijnes willens en het werk des geloofs met kracht. Wie zou 

met Rebecca niet zeggen; ik zal opstaan en mijn volk en vaders huis vergeten. 

 

De Tweede Persoon, die hier in aanmerking komt, die Emmanuel zich ondertrouwen 

wil, wordt uitgedrukt door het woordje u. "Ik zal u Mij ondertrouwen." 

aa. In het algemeen hebben we aan te merken, dat de uitleggers niet zeer eens zijn, wie 

men hier te verstaan heeft; noch omtrent de tijd, wanneer deze voorzegging is vervuld, 

of staat vervuld te worden. Er zijn uitleggers, die hier verstaan de Joden bij hun 



wederkering uit de Babylonische gevangenis, waarin de Heere op een blijkbare wijze 

toonde dat Hij het Joodse volk na al hun boeleren aannam tot Zijn volk, hun wederom 

in hun land brengende.  

Maar het volgende schijnt dit tegen te spreken, wanneer de Heere zegt, Ik zal u Mij 

ondertrouwen in eeuwigheid, omdat dit volk lang is verworpen, en genoemd kon 

worden niet-ontfermde.  

Andere verstaan hier de kerk des Nieuwen Testaments met Coccejus, bij derzelver 

uitgang uit het Pausdom. Maar zulks steunt op geen de minste grond, als alleen op een 

loutere vooronderstelling.  

Wanneer we de samenhang in 't voorgaande en volgende vers nagaan, zoals ze ook 

met betrekking hebben tot Israël, en belofte van de uitnemende bloei van dat volk, 

waarin ze nooit zullen verworpen worden, zo zou ik met de beste en zedigste 

uitleggeren geloven, dat deze plaats in hun voornaamste zin ziet op de Joden in het 

laatste der dagen. Intussen zo, dat Gods handelwijs wordt voorgesteld omtrent elke 

uitverkoorne, wanneer God het huwelijks-verbond met hen ingaat. 

 

bb. Derhalve in 't bijzonder, om de uitnemendheid van de liefde Gods in Christus na te 

gaan, moeten we iets van deze zeggen op wie Jezus liefde is bevestigd geworden. 

(1) De u dan is hier, ten aanzien van hun afkomst, niet een dochter der edelen, maar 

uit de aarde aards. Gij ziet uw roeping Broeders, niet vele edele; niet vele rijke, maar 

God kiest de arme, dwaze, onedele om de rijken en wijze te beschamen. 

(2) De u hier ten aanzien van haar afkomst is ook geen liefde waardig. Hun vader is 

een Amoriet en hun moeder een Hethietische Ezech. 16. Ja trouwens, dat meer is, ze is 

een duivels kind van nature, gelijk Jezus zegt Johannes 8. Gij zijt uit uw vader de 

duivel, zijn werken doende. 

(3) De u hier, hoe trots ze hun ook draagt, heeft niets; ze is van alle goed beroofd, niet 

één goede wens noch wilsneiging, maar tot de hel toe in schuld stekende; zijnde tien 

duizend talent ponden schuldig, maar niet een kwadrantpenning hebbende om te 

betalen; zodat al dat ze heeft, is een last van Goddelijke toorn, die zij óf deze 

Bruidegom dragen moet; want de ganse wereld is schuldig voor God; alle mond is ook 

gestopt. 

(4) De u hier, ten aanzien van hun bezigheid, beschouwende, hun hart is met de 

afgoden vergezeld, ze is als een losbandige koe, die in de ruimte weiden wil; hun 

wegen gedurig verdraaiende, als een snelle kemelin; God met hun zonde 

vertoornende, tegen de Almachtigen aandruisende, als met dik verheven schilden. 

(5)) De u hier, ten aanzien van hun hoedanigheid, is gans mismaakt. Zij is een 

melaatse van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Vol wonden striemen en 

etterbuilen, zonder iets te hebben, dat Jezus' hart tot hen kan trekken. Want de ziels 

gestalte is tegen Hem onwaardig en alles is regelrecht tegen deze Jezus aangekant. O, 

wonderbare zaak! dat de Zoon Gods zich zulk een ondertrouwen wil en in Zijn 

Goddelijke liefde op- en aannemen wilt. Een zaak die uit ons persen moet dit 

getuigenis aan de Goddelijke Waarheid te geven, dat we uit genade zalig worden en 

dat alles is de enkele vrije ontferming Gods in Christus Jezus. 

 

Hoe ongezien het zijn mocht, dat een ondertrouw ooit of ooit tussen zulke ongelijke 

Personen kon getroffen worden; nochtans het zal zijn tussen de Jehovah en een 

uitverkorene ziel. Want het hangt niet van de vrije wil van de ziel maar de Heere die 

trouwe en waarheid heeft tot een gordel van zijn lendenen, zegt het: Ik zal.  

Hier zullen we twee zaken nagaan.  

(a) Eerst zullen we van dit ondertrouwen zelfs spreken en dan (b) nagaan de 



kracht van dit woord, dat de Heere hen zich ondertrouwen zou. 

(a). Het eerste betreft de zaak, die de Heere doen zou; Hij zou hen ondertrouwen. 

Betreffende het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk, Hij heeft belooft. Dus wordt 

het in de Chaldeeusche en Arabische spraak tot het ondertrouwen overgebracht; omdat 

de onderling Personen zich aan elkaar door belofte verbinden.  

De Heilige Geest gebruikt bijzonder het zinnebeeld van het huwelijk, om die 

onderling liefde tussen Christus en de ziel, en de wederzijdse onderhandeling af te 

schaduwen. De 45e Psalm is een Lied der liefde. Het Hooglied is anders niet als de 

onderhandeling tussen de geestelijke Bruidegom en Bruid. Spreekt God van het 

genoegen, welk Hij in Zijn volk neemt, het is een verblijden van Zich over haar; gelijk 

zich een Bruidegom verblijdt over de vrouw zijner jeugd. Spreekt Paulus van het 

huwelijk, het is een grote verborgenheid, ziende op Christus en de Gemeente.  

Hetgeen niet weinig, maar veel luister zet bij de huwelijke staat. Ook met een lerende, 

hoe zorgvuldig, liefdragend en kuis men daarin leven moet, gelijk Christus en Zijn 

Bruid. 

 

(b) Maar laat ons ter zaak zelfs overgaan, om wat meer van nabij dit ondertrouwen te 

beschouwen, zoals het van het ondertrouwen in het natuurlijke moet afgeleidt worden, 

en wel: 

(1). Is dat zo in een ondertrouwen, dat de Bruidegom van tevoren de een verkiest 

boven de andere: dit leidt ons op tot een grote weergaloze verborgenheid. Gods Zoon 

zag alle de uitverkorene leggende onder Gods toorn en vloek, zonder dat een oog 

medelijden met hen had. Wanneer ze dus in hun bloede daar lagen te wentelen, Hij liet 

Zijn oog op hun vallen, Zijn barmhartige ingewanden rommelden tot haar. Hij trad 

voor hen in, zeggende, "Laat ze niet in de kuil nederdalen, o Vader! Ik heb lust om uw 

Goddelijke rechtvaardigheid te voldoen voor haar, en hun nature aan te nemen, en hun 

vrij te kopen met mijn hartebloed; ja! met mijn Gode bloed. O, diepste des rijkdoms! 

beide der kennis; en der wijsheid, Gods! Hoe ondoorgrondelijk toch Zijn al Zijn 

wegen! 

(2). Is dat zo in een ondertrouwen, dat de Bruidegom gezanten zendt aan die, die Hij 

tot Zijn aanstaande Bruid verkoren heeft, om hun dit bekend te maken, en het jawoord 

af te persen. Alzo is het hier: Jezus heeft hiertoe verkoren de Profeten, de Apostelen, 

de getrouwe leraars, die als Zijn gezanten de mens van Christuswege bidden, alsof 

God door hun bad, dat ze hun met Christus zouden laten verzoenen. Dat moet het 

voornaamste werk der Leraren zijn, om een Bruid voor Christus te zoeken. Alles, dat 

niet hier toe is ingericht, is als hooi, stro en stoppel, die men op het Fondament legt, 

dat verbrand zal worden.  

 

Wilt u weten de wijze, op welke deze moeten onderhandelen: let daarop, we zullen het 

u kort zeggen met een woord. 

(a) Deze moeten handelen en te werk gaan in het opzoeken van een Bruid voor 

Christus Jezus, als de zulke, die onder een Eed van trouw in dit werk zijn. Alzo moest 

Eleazar zich door een eed aan Abraham verbinden, dat hij in dat werk getrouw zijn 

zou. Paulus zal meer als eens zijn Zoon Timotheüs onder zulk een band van ver-

plichting leggen, 2 Timoth. 4: 2 en 3. Ik betuig dan voor God en de Heere Christus 

Jezus, die de levende en de doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn 

Koningrijk: Predikt het woord, houdt aan tijdig, ontijdig, wederlegt, bestraft, 

vermaant in alle lankmoedigheid en leer. Micha, die alleen getrouw bevonden werd in 

de tijden van Achab, legt een eed op zich, zeggende: zo waarachtig als de Heere leeft, 

al dat de Heere tot mij gesproken heeft, dat zal ik zeggen. En trouwens zulks is nodig 



om getrouw te blijven en bewaart te worden voor alle verslapping en moedeloosheid 

in deze grote en gewichtige onderhandeling tussen God en de zondaar. 

 

(b) Deze moeten al biddende en smekende hun last uitvoeren: opdat de zondaar zijn 

toestemming geven mag. Ze buigen om deze oorzaak dikwerf hun knieën tot God, die 

het hart zelfs van Koningen in Zijn hand heeft, en die ze neigen kan als waterbeken. 

En met de zondaar moeten ze op een smekende wijze als te werk gaan, hun biddende 

van Christuswege, alsof God zelve door hun bade, dat ze zich met Christus wilden 

laten verzoenen. Deze is de beste weg om ingang in het hart te vinden, ja om zelfs het 

harte, indien het niet harder was als enig diamand, te versmelten. 

 

(c) Deze moeten de gelegenheid zonderling waarnemen; hetgeen Paulus zal beogen 

door tijdig en ontijdig, gelijk ook hij zelf doet, wanneer Hij zegt, dat hem een grote 

deur tot Eféze geopend werd, 1 Cor. 16: 4. Daar zijn tijden, waarin de zondaar naar 

geen vredevoorstel wil horen, maar blijft de wapenen aanhouden tegen God. Maar als 

het de ziel bang wordt, dan zullen ze God vroeg zoeken, Hoséa 5. Als de ziel 

doorpriemt is, dan zal men vragen, wat wil dit zijn? Hand. 2; en met de stokbewaarder 

roepen, wat zullen we doen om zalig te worden. De grote reden, waarom de mensen 

niet in ondertrouw met Christus komen, is, omdat zij gelijk Moab zijn, gerust van de 

jeugd af aan. 

 

(d) Zij moeten zich voorstellen, dat God de Vader Zijn enigen, geliefden en schoot-

zoon, in wie alle Zijn vermakingen zijn, wil uithuwelijken aan de mensenkinderen, om 

haar te Zijn tot een Man, tot een Hoofd, tot een Bruidegom; meteen zeggende, dat het 

ernst is aan de zijde Gods dat deze ondertrouw worde aangegaan: hetgeen blijkt uit 

Zijn besluit en geven van Zijn Zoon, en alle de betuiging die Hij doet van lust te 

hebben, dat de Goddeloze haar bekeren en leven. Paulus had die aan de Corinthiers 

gedaan, 1 Cor. 2: 2. wanneer Hij betuigt, dat Hij niets Onij der haar begeerde te weten, 

als Christus, en dien gekruist. 

 

(e) En omdat iemand tot het aangaan van een huwelijk dikwerf overgehaalt wordt 

door goede verzekering van des Perzoons hoedanigheden en goederen; zo moeten 

deze Gezanten daar op zonderling uit zijn, om de liefdragenheid van Jezus, Zijn 

zonderling zachtmoedigheid en lankmoedigheid aan te prijzen, en meteen te 

verkondigen de uitnemendheid van Zijn goederen, zoals Hij alles heeft, rijkdom en ere 

en duurachtige goederen; om Zijn liefhebbers met Zijn goederen te verzadigen. 

Trouwens Zijn goed is een gans uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid, welke 

het oog niet gezien heeft, noch het ore gehoord heeft, noch in 's mensen harte is 

opgekomen. Een Engelen tong is er niet toe in staat, en 's mensen verstand schiet te 

kort: want het is noch niet geopenbaard, wat wij Zijn zullen, 1 Joh. 3: 2. 

 

(f) Maar zullen deze Gezanten recht hun commissie uitvoeren, het is nodig om het een 

en het andere zeer ernstig aan des zondaars hart aan te binden. Gods woord, waarin de 

aller-zuiverste beweeg en drangredenen gevonden worden, gebruikt er maar twee. 

 

(A) De eerste is. om de schrikkelijke staat van de zondaar van natuur hem klaar te 

ontdekken, zoals Hij aan de Wet getrouwd is, Rom. VII: en Zijn onvermijdelijke 

zware straf, indien Hij Zijn toestemming niet geeft, maar Zijn hart verhard door 

ongeloof. Dit was een van Paulus drangredenen; wij dan wetende de schrik des 

Heeren, bewegen de mensen tot bekering. Zodat de Wet blijft onze Tuchtmeester. 



(B) Maar de andere is de liefelijkheid van het Evangelium der zaligheid, van dat 

uitnemende geluk en die Troost in Leven en Sterven Christus eigendom te zijn. De 

liefde Christi dringt ons, dit oordellende indien een voor alle gestorven is, dat wij ook 

alle behoorden gestorven te zijn. Zo zien wij, dat hoewel Wet en Evangelie regelrecht 

tegen elkaar gesteld worden; de een alles eisende, de andere alles belovende, dat zij 

nochtans elkaar in de hant op de aller-lieflijkste wijze werken, en moeten nooit van 

elkaar gescheiden worden; de een opent de wondt, de andere giet olie en balsem 

daarin; de een maakt rusteloos, de andere wijst, waar de belaste en beladene rust voor 

Zijn ziel zal vinden. 

(C) Eindelijk, deze moeten voorstellen op wat voorwaarden Hij de ondertrouw wil 

nagaan, aan Zijn zijde zich en alle Zijn goederen willende geven om niet, Jes. LV: 1. 

Openb. XXII: en anders niet eisende van de Bruid als haar hart, genegenheid en liefde, 

die, die Hij ook werken wil in degene, die deze toestemming geven willen. 

 

cc. Is dat zo in een ondertrouw, dat de Persoon, die gezocht wordt, wanneer die begint 

te bemerken, dat het ernst is, dat er veel, ja onnoemelijke zwarigheden ontstaan, 

vooral, als het een ongelijke partij is: zo is het in deze geestelijke ondertrouw; de 

gedachten vermenigvuldigen dikwijls in het binnenste, en men kan nooit zich 

inbeelden, dat zulk een Persoon in ondertrouw met zo'n lage wil treden. Dan begint de 

ziel te overdenken, wie deze is: Gods Zoon; en zou die op een verdoemeling zien? 

Dan denkt de ziel of het hem wel ernst is, of Hij het in waarheid meent? Dan zien zij 

op zichzelf, als de aller-mismaaktste, dode, blinde, kreupele, enz. in de zaken van 

God. Die meer hier van weten willen, kunnen lezen het tractaatje van Van der Kemp, 

genoemd Immanuels ondertrouw met de aller-mismaaktsten. 

 

dd. Is dat zo in een ondertrouw, dat de Bruidegom zelf zich openbaart en alle de 

zwarigheden oplost. Alzo ontdekt zich Jezus aan zo een ziel door woord en Geest, 

waarin Hij de ziel Zijn heerlijkheid openbaart, en alle twijfeling de bodem inslaat; 

zodat zij moet uitroepen; Gij zijt mij te krachtig geworden, en Gij hebt mij overreedt. 

 

ee. Is dat zo in een rechte ondertrouw dat men het aangaat en inwilligt, meer uit liefde 

tot de persoon, als tot zijn goed? Zo is dat vooral in het geestelijke waar. Het oog van 

de ziel valt op Jezus, en zij kiezen de gehele Persoon. Maar een huichelachtig hart 

kiest men Jezus' goed alleen, maar de gehele Jezus zelf niet. 

 

ff. Is dat zo in ondertrouw, dat beide het jawoord aan elkaar geven? Zo is het hier. 

Jezus geeft dikwijls die toeknikken van Zijn liefde, haar toeroepende: Ik heb u met een 

eeuwige liefde lief gehad; daarom heb ik u met goedertierenheid getrokken. En de ziel 

geeft zich geheel en al aan Jezus over; 't welk ook hun redelijke Godsdienst is, Rom. 

12: 1. 

 

gg. Is dat zo in het ondertrouwen, dat men nieuwe betrekking op elkaar krijgt? Hier is 

de ziel de Bruid, de vrouw des Lams; Hij haar Bruidegom. God haar Vader; de Geest 

haar Trooster; de hemel haar Vaderland; de heiligen hun Broeders en hun zusters; 

alles het hare; want zij Zijn van Christus en Christus is Godes, 1 Kor. 3: 21 en 23. 

hh. Ontstaat er een zonderling Genegenheid tussen Bruid en Bruidegom? Hier is de 

liefde meer als de liefde der vrouwen. Want zij wordt hem als Zijn oogappel, en een 

van hun ogen kan hem geweld aandoen. Hij roept haar anders niet toe, als: O zuster! O 

Bruid; o Mijn schone en volmaakte, gelijk het Hooglied daar van vol is. 

 



ii. Is de tijd van ondertrouwen een tijd van blijdschap en vreugde? Zo is het hier. Hij 

verblijdt zich meer over haar als enige bruidegom zich verblijdt over de vrouw zijner 

jeugd; en zij is zeer vrolijk in de Heere, Zijn uitnemende liefde meer vermelden dan 

de wijn. 

 

kk. Is dat zo, dat het Huwelijks Verbond niet verbroken wordt? Alzo hier, het zal nooit 

verbroken worden. God ondertrouwt in eeuwigheid; boeleren zelfs met anderen zal het 

niet vernietigen, want het is anders als in een natuurlijk huwelijk. Hij zal ze toeroepen: 

Al hebt gij met anderen geboeleerd, keert nochtans,weder, gij afkerige kinderen, en ik 

zal uw afkerigheid genezen.  

 

Dat is hier niet zonder kracht, dat de Heere zegt: Ik zal het doen, zodat dit 

ondertrouwen aan Hem zal zijn. 

aa. Het komt dan voor als een belofte van die God, die niet liegen kan. Het zal 

insluiten, dat geen beletsels het zullen komen doen staken; ja dat Hij alle de middelen 

zal werkstellig maken, en het hart ten eenmaal hier toe neigen en overhalen! Zalige 

Leer! God zelve staat in voor het einde, Hij is de werkoorzaak. 

 

bb. De professor Mark merkt wel aan, dat het niet zonder nadruk is, dat wij 

hier hebben, de Heere wil ze ZICH ondertrouwen, om zo aan te wijzen de Bronader 

van de liefde. Het is eerst uit hem en het moet ook wederom in hem eindigen. Het 

hart, dat aan de Heere ondertrouwt is, moet niet volbrengen de lusten en 

begeerlijkheden.  

De uitleggers vragen naar de reden, waarom wij dit ondertrouwen driemaal herhaalt 

vinden. Daar zijn er, die op Egypte, Sinaï, en de wederkering uit Babel met 

Hieronimus denken. Anderen hoe dat alle de drie Personen het doen zouden.  

Maar wij menen, dat dit zal te kennen geven de volmaaktheid van dit huwelijk, de 

zekerheid daar van, in zo ver als het van geen voorwaarde aan de zijde des mensen 

afhangt, maar teweeg gebracht wordt door hem, die de Jehovah is, wiens raadt zal 

bestaan. 

 

AA. Dit ondertrouwen nu zal niet voor een korten tijd zijn, maar IN DER 

EEUWIGHEID, Legnolam. Ons grondwoord wordt: wel gebezigd om een geruime 

tijd te kennen te geven. Maar het betekent ook dikwijls een volstrekte eeuwigheid: En 

dit komt hier zonderling te pas, om deze grote weldaad op het aller-onuitsprekelijkste 

te vergroten, en dat dit een ondertrouwen is tot in der eeuwigheid, dat nooit zal 

ophouden, gelijk blijkt. 

a. Uit de natuur van Gods Verbond, dat is een eeuwig verbond, de weldadigheden 

Davids Zijn gewis. 

b. Uit de vergeving der zonde: daar alle voorleden en tegenwoordige vergeven wordt, 

en een vergeving inlegt voor alle toekomende, Rom. 8: 1. Ps. 32: 2. 

 

BB. Het ondertrouwen tussen Emmanuel en de zondaar gezien heb. bende op zichzelf, 

en ten aanzien van deszelfs gedurigheid; zullen wij het noch een weinig moeten inzien 

ten aanzien van de wijze, op welke het getroffen word. IN GERECHTIGHEID EN 

GERICHT, IN GOEDERTIERENHEID EN IN BARMHARTIGHEID.  

Hier zien wij, dat dit ondertrouwen toegaat, naar de allergrootste strengheid van recht 

en gericht: Ja ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht.  

 

De Heere dan zou dit doen IN GERECHTIGHEID, Ik zal u Mij ondertrouwen in 
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gerechtigheid.  

Wat ons grondwoord Tsadak aangaat, het betekent eigenlijk stijfheid, 

onbuigzaamheid: waar vandaan het overgebracht wordt om rechtheid, gerechtigheid 

en rechtvaardigheid te kennen te geven, de onbuigzaamheid en strenge stijfheid 

moetende plaats hebben in gericht, welk niet de mens, maar Gode gehouden wordt, 

waarin men handelen moet zonder aanneming van personen; en de rechtvaardige 

moeten Zijn standvastig in het werk des Heeren. 

 

aa. Wat onze zaak hier betreft, zullen wij in het gemeen de verscheidene gedachten 

der uitleggeren moeten meedelen, die niet zeer eens zijn, wat wij hierdoor deze 

gerechtigheid verstaan moeten. 

Daar zijn mannen van geen kleine naam, die hierdoor verstaan de oefening der 

gerechtigheid, aan de zijde des mensen, als een voorwaarde om in dit Verbond te 

treden. Intussen dit schijnt de mening niet te zijn; omdat de voorwaarde van dit 

huwelijks Verbond aan de zijde van God noch niet gemeld wordt, in hetgeen vereist 

wordt; en de voorwaarden aan de zijde van de zondaar, worden naderhand in het 

volgende vers voorgesteld. Daar en boven gerechtigheid aan de zijde van de zondaar 

is niet de voorwaarde van het genade Verbond, maar het dierbare geloof, (als u het 

recht begrijpt) welk dit Verbond omhelst en toestemt. 

Daar zijn andere uitleggers; van welker gedachte de professor Mark niet vreemd 

schijnt te zijn, die beide deze woorden samenvoegen gerechtigheid en gericht, en 

verstaan daardoor de uitvoering van Gods rechtvaardig oordeel over de vijanden van 

de Kerk; het zij bij hun wederkering uit Babel, gelijk enige willen; hetzij bij hun 

bekering van de Mozaïsche Godsdienst tot de Leer van Christus in de Apostolische 

tijd; hetzij bij hun bekering in het laatste der dagen tot God en tot David hun Koning, 

wanneer deze uitvoering van oordelen zou betrekkelijk zijn op de Turk, het huis van 

Oostenrijk en de Paus, hetgeen klaar voorspeld is bij Daniël en Johannes; 

Openbaring van het 16e tot het einde van het 19
e
 Capittel.  

 

Maar omdat dit schijnt beter te kunnen gebracht worden tot het voorgaande vers, waar 

de Heere belooft de boog te verbreken en de krijg te doen ophouden en haar gerust te 

doen neerleggen, zo kunnen wij ook hiertoe onze toestemming niet geven, maar wij 

menen dat er noch wat anders hier bedoeld wordt. 

Anders menen, dat het woord gerechtigheid hier gesteld wordt tegen alle 

onoprechtheid, valsheid en dubbelhartigheid, zodat het zo veel zal zeggen als in 

oprechtheid, ter goeder trouwe, in waarheid, zonder enige geveinsdheid, zal Ik u Mij 

ondertrouwen. Wij weten, dat in 't natuurlijke dikwijls in de ondertrouw schone 

woorden gegeven worden, en die men slecht nakomt, welk naderhand grote 

onenigheid baart. Maar God zal dan hier zeggen, niet alzo zal het zijn tussen ons. Ik 

zal met u in oprechtheid en eenvoudigheid des harten en naar waarheid handelen, en u 

zult ook niet valselijk en ontrouw met mij de Bruidegom en Man uwer jeugd 

handelen. Zo wordt het woord gebruikt, Jes. 48: 1. Hoort dit, u huis Jacobs, die 

genoemd worden met de naam Israël, en uit de wateren Juda voortgekomen zijt: die 

daar zweert bij de Naam des Heeren en vermeldt de God Israëls, maar niet in 

waarheid noch oprechtheid. Zo zou dit dan zonderling daartoe ingericht zijn, om een 

voorname twijfeling van een Godzoekende ziel uit de weg te nemen, die in angst van 

haar gemoed dikwijls zegt: 'ik hoor van barmhartigheid en goedertierenheid en een 

aanbod van genade, maar o ik vrees dat het niet in ernst is, en dat God mij niet 

bedoeld; want anders dunkt mij, mijn ziel zou geholpen worden, daar ik om genade 

hijg, roep, rijkhals en uitzie.' 



Om dit weg te nemen, zegt God: 'hebt toch geen jaloers achterdenken en 

bekommerende gedachten over Mijn hartelijkheid, oprechtheid en welmenendheid en 

waarheid: want ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid, dat is, in der daad, ter 

goeder trouw, in waarheid.' 

Waaruit wij zien kunnen, hoe achterdochtige en mistrouwende een schuldige ziel is 

van God. De mens, wegens de atheïstheid en onkunde van zijn hart, meent doorgaans 

dat God hem gelijk is. Zondigt hij, hij meent dat God het niet ziet; en dat de 

Alwetende het vergeet, omdat hij zijn zonde noch ziet, noch gedenkt. Maar stelt God 

hem de zonde eens ordentelijk voor ogen, zodat zijn consciëntie, als Gods 

stedehouderes, ontwaakt wordt en hem beschuldigt, hij gelooft niet dat er ontfermende 

ingewanden van barmhartigheid bij God zijn. Maar hij denkt anders niet van God, als 

dat hij vol van toorn is, gelijk hem zijn consciëntie anders niet als van toorn spreekt. 

Maar ziet dan volgens deze verklaring, hoe zorgvuldig God is om zulke gedachten te 

ontnemen en de zondaar goedertieren gedachten van Zijn aanbiddelijke majesteit in te 

boezemen. Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en waarheid, hoewel u zulks 

van Mij niet en denkt. 

 

bb. Intussen wij geloven, dat er hier meer in opgesloten ligt, ja dat hier is een kort 

begrip van het ganse Evangelie, waarin de weg der verzoening klaar geopenbaard 

wordt, door de Borg Christus Jezus; zodat wij door gerechtigheid, een deugd en 

eigenschap van God verstaan, die men gewoonlijk noemt Gods rechtvaardigheid; 

welke anders niet is als een openbaring van Zijn zuivere en vlekkeloze heiligheid in 't 

straffen van de zonde met lichamelijke, geestelijke en eeuwige straf. Van deze 

gerechtigheid zullen wij iets spreken. 

 

Op zichzelf en wel 

(1) Dient uw aandacht aan te merken, dat er veelmalen van deze deugd van God 

gesproken wordt in Gods Heilig Woord. Gen. 18. Zal de Rechter van de ganse 

aardbodem geen recht doen? Psalm 7: 10. wordt God genoemd de rechtvaardige God, 

die harten en nieren beproeft, Openb. 16: 5 wordt gezegd: maar Gij zijt rechtvaardig, 

o Heere, Rom. 3: 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf 

toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van Gods rechtvaardig 

oordeel. 

(2) Deze deugd is God natuurlijk eigen, niet willekeurig en van Zijn besluit 

afhangende, maar behoort tot Zijn Goddelijke natuur, gelijk blijkt uit Gods heiligheid, 

welke niet willekeurig, maar natuurlijk is aan God. En deze gerechtigheid is anders 

niet als de uitlating van God heiligheid tot de onderwerpen. Het blijkt ook uit de 

optelling van deze eigenschap onder de andere Wezenlijke eigenschappen, Exod. 34: 

6. En andere bewijzen meer, die wij overvloedig bij gelegenheid aan de hand geven. 

(3) Deze gerechtigheid van God zal daar in bestaan. Eensdeels, dat God ieder het zijne 

geeft. Dit zal Abraham te kennen geven, wanneer hij zegt, zal de Rechter der ganse 

aarde geen recht doen? Gen. 18. Men noemt deze Gods rechterlijke gerechtigheid. 

Anderdeels, dat God volgens deze Zijn rechtvaardigheid de zonde, groot en klein, 

straffen zal, niet willekeurig, maar uit kracht van Zijn heilige en rechtvaardige natuur, 

Exod. 34: 3. Hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Deze is Gods 

wraakvorderende gerechtigheid, waardoor alle genegenheid tot een ellendigen ten 

enenmale moet ophouden, indien er geen prijs opgebracht wordt; ja een vol 

gewichtige voldoening tot de laatste kwadrant penning toe. Deze denkt, hoewel het 

hard schijnt, is de luister van de Goddelijke majesteit, de beschermer en handhaver 

van het gezag van al Gods deugden en dierbare wetten. Het is zo'n deugd, dat zonder 



deze God geen God Zijn kan. 

 

Maar uw aandacht zal mij dan mogelijk tegemoet voeren: 'indien God zo rechtvaardig 

is, dat Hij geen gemeenschap met een zondaar oefenen kan, maar de zonde uit kracht 

van Zijn natuur noodzakelijk straffen moet, hoe kan Hij dan zich ondertrouwen met 

een zondig en doemwaardig schepsel, gelijk die alreeds beschreven zijn?  

Mijn geliefden, hier is de verborgenheid, die groot is, waarin de Engelen begerig zijn 

in te zien; die nooit in 's mensen hart zouden zijn opgekomen, indien God zelve het 

niet geopenbaard had; Die ons opleidt verder als de tijd, en ons doet ons zelf verliezen 

in een onbegrijpelijke eeuwigheid. Daar wij het menselijke geslachte moeten 

aanmerken (wij spreken naar de wijze der mensen) als schuldig staande voor een 

heilig en rechtvaardig God wegens de zware val en moedwillige ongehoorzaamheid 

van Adam - welke hunne was, omdat Hij een Verbonds Hoofd was; en zijn schuld die 

van alle zijn nakomelingen, door de toerekening, welke de grond is, waarop de 

inklevende schuld gegrond is. Die stond nu beschuldigd van rebellie en belediging van 

Gods geduchte majesteit, zonder een woord tot zijn verschoning te kunnen inbrengen. 

Gods heiligheid en zijn rechtvaardigheid eisten op het aller-strengste, dat zijn 

waarheid in de dreigementen mocht uitgevoerd worden. Het zwaard was dan 

getrokken, het hoofd lag op het blok, duizenden Engelen waren gevallen en eeuwig 

verworpen, en daar was maar een haarbreed tussen het menselijk geslacht en de 

eeuwige verwerping van voor Gods aangezicht in de eeuwigen gloed in de poel die 

van vuur en sulfer brandt tot in der eeuwigheid, welke ontstoken wordt door de 

heiligheid van Gods toorn; daar anders niet is als een vruchteloze, en zonder 

meedogendheid, wening der ogen, en door afgrijselijkheid van pijn, knersing der 

tanden tot in alle eeuwigheid.  

Zo waren de zaken gesteld tussen God en het menselijk geslachte, totdat die Man, die 

tussen de Mirten woont, intrad; hebbende het woord dor verzoening op Zijn lippen, 

zeggende, "O Vader! laat ze in het verderf toch niet nederdalen, laat Mij een woord ter 

voorspraak voor hen inbrengen. Het is waar, zij hebben u vertoornt, uw Wet 

overtreden, maar kan deze breuk niet herstelt worden? De Wet, hoewel zij 

gehoorzaamheid eist en straf dreigt over de persoon des overtreders; nochtans verbiedt 

zij niet, dat een Ander dit in zijn plaats zal doen. Ziet, Ik zal in dezelfde natuur de eis 

van de Wet om te gehoorzamen volmaakt voldoen, en de gedreigde straf volkomen 

dragen. Zodat Uw Wet zal verheerlijkt worden, en Uw gerechtigheid ten volle voldaan 

worden, en barmhartigheid en goedertierenheid zult U aan de zondaar kunnen 

bewijzen in de weg der gerechtigheid, zonder die in het allerminste te krenken." 

Dit wordt ons onder de benaming van de Raad des vredes voorgedragen, die tussen 

Hun Beide zijn zou, Zach 6. Ook van een eeuwig Testament, Hebr. 9. Christus, als de 

Borg, wordt beschreven als die Zijn hart gericht heeft, om tot God te naderen, Jer. 23.  

God Vader wordt uit hoofde van deze Borgstelling sprekende ingevoerd, als aan Zijn 

Zoon belovende, dat Hij zaad zou zien, en dat Gods welbehagen door Zijn hand zou 

voorspoedig zijn; dat Hij de scepter Zijner sterkte uit Sion zal uitzenden om een 

gewillig volk te maken, welk deze Borg tot een heilige sieraden zou zijn. Zodat al de 

beloften eerst aan Christus zijn gedaan, en zij vloeien de gelovigen alle toe; alleen in 

zover als zij Leden zijn van dat verborgen Lichaam, welkers Hoofd Jezus is.  

Hier vandaan vinden wij de aller-nauwste overeenkomst tussen de schijnstrijdende 

deugden in God. Barmhartigheid en waarheid hebben elkaar ontmoet; gerechtigheid 

en vrede hebben elkander gekust, Ps. 85. En de weg van Gods Huishouding met de 

mens beschreven, Ps. 89. Uw Troon, 6 God! is gevestigd op gerechtigheid en gericht, 

dat is, de vastigheid van uw Troon is gerechtigheid, voldaan door de oefening des 



gerichts in Christus, zodat genade en vrede tot de zondaar uitgaan. Zodat Paulus de 

hoofdsom van dit alles zal voorstellen, Rom. 3: 25 en 26. Welke God voorgesteld heeft 

tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed; tot een betoning van Zijn 

rechtvaardigheid; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degenen, die uit de 

geloof van Jezus is.  

 

Wilt u noch meer daardoor verstaan, wij zullen uw aandacht 

(1) Dit aanwijzen: dat zulk een ondertrouw na de grootste strengheid van Gods 

gerechtigheid is; nochtans al de bewijsredenen niet bij brengen. 

- Tussen hetgeen Christus op Zich nam en dadelijk ondergaan heeft, is een volle 

overwicht en een nauwkeurige evenredigheid, als wij de zitplaats van zijn 

lijden beschouwen: de mens had gezondigd in lichaam en ziel beide, deze 

heeft in beide geleden, de dood ondergaande en moetende uitroepen; Mijn ziel 

is geheel van rondom, bedroeft tot den dood toe. 

- Christus heeft het ondergaan, dat de zondaar had moeten ondergaan; want Hij 

heeft de geheel ondraaglijke last van Gods wraak moeten ondergaan, en de 

drinkbeker van Gods toorn tot de laatste droppel toe moeten uitdrinken, aldus 

de wijnpers alleen tredende. 

- Was de zonde een beledigen van oneindige Majesteit, deze Verlosser, zijnde 

God en mens in een Persoon, heeft ook een voldoening van oneindige waarde 

teweeg gebracht. 

 

(2) Ja zelfs tot het verheerlijken van Gods gerechtigheid is deze ondertrouw, volgens 

de gelegde gronden; hetgeen in drie opzichten zal blijken. 

- Daarin, dat Hij zijn eigen Zoon niet spaarde, maar alles, dat de zonde 

verdiende, op Hem deed aanlopen; dat is een zonderling strengheid van deze 

deugd.  

- Had God het menselijke geslacht geheel verworpen, zij zouden altijd aan God 

moeten opbrengen, maar nooit de schuld kunnen afmaken. 

- Had God het menselijke geslacht geheel verdoemt, Zijn gerechtigheid was niet 

anders verheerlijkt als in het oefenen van straf. Maar nu is ze verheerlijkt en in 

strafoefening en in vrijspreken van een schuldige, die tot Jezus vliedt. Zodat 

uw aandacht ziet, dat het ondertrouwen toegaat volgens de voldoening aan de 

gerechtigheid. 

 

De ondertrouw zou ook zijn in GERICHT.  

Er zijn uitleggers, die deze beide samenvoegen gelijk wij alreeds gezien hebben. 

Enige met Luther brengen het tot Gods oordelen over de vijanden. Andere verklaren 

het anders. Zo wij het woord door betamelijk overzetten, dan zou het zo veel 

beduiden, alsof de Heere zou zeggen, mijn' keuze steunt op de grootste reden, hoe ook 

een blinde wereld daarvan oordelen mag: want even hierdoor zal ik de luister van 

Mijn deugden klaar openbaren. 

Maar wij zouden het liever zo opvatten, in gericht, of door gericht, dat is, door de 

gerichtsoefeningen van God als richter in de Borg, waarin het zwaard van Gods 

oordelen ontwaakt tegen Zijn Eigen Zoon. 

Maar gelijk Jehovah deze ontrouwe zonde aangaan naar de aller-uitnemendste 

strengheid van zijn rechtvaardigheid, die voldaan moest worden door de oefening van 

Zijn Goddelijk gericht aan de Persoon van de Borg Christus Jezus; alzo zou Hij het 

aangaan met betrekkingen tot de armen zondaar in het onbegrijpelijke van Gods 

goedertierenheid en barmhartigheden. Hier horen wij dan, 



 

a. Dat Hij het doen zou in GOEDERTIERENHEID. Wat het hebreeuws Chasad 

betreft, Paginus, en Arias Montanus. hebben het vertaalt barmhartigheid. In 

barmhartigheid en in barmhartigheden. Het betekent weldadigheid, goedgunstigheid, 

welke uitlatingen zijn van de goedertierenheid, en ons zoetelijk kan opleiden tot 

vertroostelijke zaken in deze heilige ondertrouw. Onze geleerde Overzetters hebben 

het woord ook weldadigheid in Sam. 16: 17. Is deze uw weldadigheid aan uw vriend? 

dan door goedertierenheid, gelijk hier, en trouwens zeer wel; want de weldadigheid is 

anders niet als een bewijs en uitlating van goedertierenheid. 

Wat de zaak nu zelf betreft, de Messias zou hen ondertrouwen in goedertieren 

weldadigheid, en de grootheid van deze goedertierenheid, en de uitnemendheid van de 

welnaden zullen blijken uit het volgende. 

 

1. Het is in goedertieren weldadigheid: als wij aanmerken, wat de Immanuël alles weg 

neemt van deze Zijn Bruid, om haar waardig en aangenaam voor zijn Koninklijke 

Persoon te maken. 

 Hij neemt de vuiligheid en drek weg, waar mee zij bemorst, vuil, onrein, 

walgelijk en stinkende voor God is. Deze wordt vergeleken bij een kind in de 

bloede leggende te wentelen. Ezech. 16:bij melaatsheid, ja men is hierdoor, 

van de hoofdschedel af tot de voetzolen toe, vol wonden, striemen en 

etterbuilen. Daarom is de eerste goedertieren weldaad, ik zal rein water over u 

sprengen, en u zult rein zijn, Ezech. XXXVI: 25. Zulks waart gij eertijds, maar 

gij zijt gereinigd, maar gij zijt gewassen, zegt Paulus. O, wat een weldaad is 

het, van zijn drek gewassen te worden! 

 Hij neemt weg de aangeboren doofheid, blindheid en kreupelheid. Deze was 

van natuur doof als een adder, die niet luistert naar de stem van de belezer. 

Maar Hij geeft oren om te horen, harten om te verstaan, en ogen om te zien, 

die nooit teruggen zullen zien, en leert Efraïm gaan, hoewel de ziel dikwijls dit 

alles als Gods werk niet kent noch erkent. 

 Hij neemt de oude klederen af. Hij kleedt ze met de klederen des Heils, haar de 

mantel der gerechtigheid omtrekkende; zodat 's Konings dochter gekleed 

wordt met gestikte klederen van goud en borduursel.  

 Ten vierden. Hij neemt de staat van afscheiding weg, zodat zij niet ver is. 

Maar nabij gebracht door het bloed des Verbonds. Zij wordt nu tot de Koning 

geleidt, volgens Ps. 45: 15, en Hij heeft uitnemende lust in hun schoonheid; 

want het is Zijn eigen schoonheid en heerlijkheid, die Hij op haar legt, die haar 

schoon en heerlijk maakt, haar doende er uitzien als de dageraad, hoewel gelijk 

de Maan, zuiver als de Zon, schrikkelijk als slagorden met banieren. 

 

2. Maar het is in goedertieren weldadigheid, als wij aanmerken hetgeen Hij deze Bruid 

geeft in de dag van haar ontrouw, en de dag van de vrolijkheid Zijns harten, waar in 

Hij zich verblijdt om haar wel te doen; gelijk een Bruidegom zich verblijdt over de 

Jonkvrouw zijner jeugd. 

 

 Een grote en een goedertieren weldadigheid; want Hij geeft allereerst zichzelf 

aan de ziel, Zijn liefde, Zijn hart, Zijn genegenheid, Zijn gehele Persoon, 

waarachtig God en mens. Dat is toch de voorwaarde, waar op het huwelijk 

besloten en voltrokken wordt, Ik zal haar tot een God zijn en zij zullen Mij tot 

een volk zijn. Waardoor dan de ziel kan en mag zeggen, de Heere is mijn Deel, 

zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Wat dit al in heeft, hebben wij 



voor deze aangetoond.  

 Een andere goedertieren weldaad is de volle en vrije vergeving en uitdelging 

ven al de gemaakte schulden. Zij worden achter Zijn rug geworpen en in het 

midden van de zee, en Hij gedenkt er zo nooit meer aan, Jes. 48: omdat ze 

uitgedelgd zijn, om Zijn Naams wil. 

 Een derde goedertieren weldaad is de leiding en bezorging van haar. Hier, zo 

lang ze in de woestijn is, is Zijn oog op haar, Ps. XXXII. En Hij stelt haar 

Verbond zelfs met de steen des velds, hemel, aarde, koren, most zal Israël 

verhoren in het volgend leven.  

 Ja, daar en boven, zij krijgt recht ten eeuwigen leven. Want zij wordt mede-

erfgenaam met haar Hoofd, en als erfgenaam zal haar eens ten gene dag 

toegeroepen worden: komt en beërft het koningrijk, voor u weggelegd voor de 

grondlegging der wereld. 

 Ja daar en boven is het in goedertieren weldadigheid, als wij maar op enige 

gevolgen van deze ondertrouw letten. 

 

aa. daardoor ontstaat de aller-nauwste vereniging. Christus en zij is niet meer 

twee, maar een: Hij is het hoofd. Zij een lid van zij lichaam. Hier is volsterkt alles, 

dat in de instelling van het Huwelijk is. 

bb. Daar is de aller-volste en nadrukkelijkste en wederzijdse gemeenschap. Hij 

openbaart ze zijn verborgenheid, Ps. 25: Hij verbergt niets voor haar. Indien het 

anders was, Ik zou het u gezegd hebben, sprak Hij, Joh. 13: 2. En Hij heeft met 

haar gemeenschap in al haar lijden; in alle hun benauwdheid is Hij met haar 

benauwt. En aan de andere zijde, deze Bruid opent haar gehele hart aan hem, met 

David al hun wegen vertellende. 

cc. Daar is een innige, tedere, oprechte en wederzijdse liefde. Zijn liefde is 

weergaloos, Rom. 5. En hun liefde is alleen tot hun Beminde, om Hem als een 

bundeltje mirre tussen hun borsten te leggen, en met de Psalmist Ps. 18: 2 uit te 

roepen, hartelijk heb ik u lief, o Heere, mijn sterkte! 

dd. Eindelijk, daar is een buitengewoon wederzijds vermaak in elkaar. Hij zegt tot 

haar; Gij hebt mij het hart genomen, zuster, o Bruid! En zij heeft groot vermaak 

aan Zijn schaduw en roept: onder steunt mij met de flessen; versterkt mij met de 

appelen. Want ik ben krank van liefde. 

dd. Maar eindelijk, het is in goedertierenheid, wanneer wij enige hoedanigheden 

van deze goedertieren weldadigheid nagaan. 

 

- Zij zijn uitnemende teer omtrent de Bruid, niettegenstaande alle hun 

zwakheden, haar nochtans liefhebbende, aan hun gestalte gedenkende, dat zij 

stof is. Hoe zoet wordt het voorgesteld in de heilrijke belofte; Hij zal de 

lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen, en de zogende 

zachtjes leiden, Jes. 40: 11. 

- Hierdoor ziet Hij hun gebrek over het hoofd, maar Hij let zonderling op al 

hetgeen goed in haar is. Zoetelijk laat de Geest ons dit zien door Petrus, die 

Sarah roemt, omdat zij haar man heer noemde, hoewel in dat zeggen niet meer 

prijzenswaardig is. 

- Ja eindelijk, het is een eeuwig blijvende goedertierenheid en een Huwelijks-

band, hoewel men elkaar noch zo teder lief had, zal echter verbroken worden. 

Maar deze is tot in der eeuwigheid, de dood zal deze liefde niet scheiden, maar 

een ingang zijn tot de volle genieting der vreugde eeuwiglijk en altoos. 

 



Maar gelijk God zich de zondaar zou ondertrouwen in goedertierenheid; zou Hij het 

ook doen in BARMHARTIGHEDEN. 

Ons woord Rechem, door barmhartigheid vertaalt betekent de baarmoeder. En 

wanneer het overgebracht wordt tot de ziel, of de daden, dan zegt het een innerlijke 

rommeling van de ingewanden met bewogenheid tot een ellendige gelijk het Latijnse 

woord miserecordia, zegt: een bewogen of aangedaan hart door de ellenden van een 

andere. En Kilianus merkt wel aan, dat het Nederduitse woord barmhartig samen 

gesteld is, uit het Hoogduitse woord brand en harte, zodat deze is een brandende 

aandoening der ziel tot eens anderen hulp en redding, die in de uiterste verlegenheid 

en ellende is. Het is hier in het meervoudig getal barmhartigheden, om de veelheid van 

die te kennen te geven. 

 

aa. Wat de zaak betreft daar is aan te merken, dat Gods woord zeer dikwijls 

melding van deze deugd van God maakt, ja meer als van Zijn gerechtigheid en toorn 

en oordeel, en God voegt er uitnemende titels bij, om de zondige en ellendige worm, 

wiens beschuldigende consciëntie hem anders niet als toorn dreigt, te overreden, dat er 

bij God noch hoop voor hem is, en dat barmhartigheid roemen kan en zal tegen het 

oordeel. In Psalm 105 horen wij van de grootheid van barmhartigheid. In Efeze 2 van 

de rijkdom zijner barmhartigheid, en Efeze 3. wordt er een hoogte diepte, brede en 

lengte aan deze barmhartigheid en liefde, toegeschreven. 

bb. Deze barmhartigheid stelt het voorwerp in zichzelf in de uiterste ellende en 

zo is de arme zondaar ellendig door zijn zonde, door zijn alleszinse onmacht en de 

straf, waar onder Hij legt, de bezoldiging der zonde is de dood, Rom. 6: 23. 

cc. De barmhartigheid zegt een innige aandoening door de ellende, om zulk 

een te helpen en te redden. Hoe zoet vinden wij het in de verloren zoon, die zijn Vader 

viel om de hals; en Ezech. 16. En trouwens barmhartigheid alleen kwam in deze 

ondertrouw te pas: de ziel had niets als ellende, gelijk wij gezien hebben, maar haar 

tijd was een tijd der minne. 

dd. Maar het is in barmhartigheden in het meervoudige, aanwijzende de 

veelheid der barmhartigheid, bij aanvang, als de ziel eerst op de weg gebracht wordt: 

bij voortgang, zij blijvende gedurig ellendig bij zichzelf. En bij het einde, want het is 

enkel barmhartigheid, dat ooit een ziel in de hemel komt. Of barmhartigheden, om de 

veelheid er van aan te tonen tegen allerlei soort van ellenden. Zo wordt God genoemd, 

Neh. 9: een God der vergevingen; en David zal zeggen, bij U zijn vergevingen. 

 

2. Het ondertrouwen gezien hebbende, zoals het toegaat aan de zijde van Jehovah, 

zullen wij kort moeten inzien, hoe het toegaat aan de zijde van de ziel. Ik zal ze 

ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. 

 

A. Jehovah zal het doen IN GELOOF. De uitleggers zijn het niet eens, wat wij door 

geloof hier verstaan moeten. Daar zijn er, die het overzetten in getrouwheid, alsof God 

zei, "Mijn ondertrouw zal zo zijn, dat ze in der eeuwigheid door uw ondertrouw niet te 

niet zal kunnen gedaan worden, en Ik zal al Mijn toezeggingen aan u bevestigen en 

vervullen alle woord, dat Ik tot u gesproken heb".  

Maar dit komt zo aannemelijk niet voor, omdat zulk in het voorgaande al opgesloten 

legt, wanneer de Heere zei: ja Ik zal u Mij ondertrouwen in der eeuwigheid. En het is 

niet waarschijnlijk, dat hier een herhaal zijn zou. 

Andere zetten het woord over in vastigheid, zodat het de onwankelbaarheid van dit 

verbond zou te kennen geven, en de aard van al de gemelde weldaden van het 

verbond, die vast, die zeker en gewis zijn; zodat bergen mogen wankelen en heuvelen 



wijken, maar dit verbond en zal noch wijken noch wankelen in der eeuwigheid! Maar 

dit wel ingezien zijnde verschilt weinig van het voorgaande. 

Wij houden het met die uitleggers, die hier verstaan het zaligmakende geloof, 

waardoor de zondaar in Gods Verbond overgaat. Intussen zo, dat het aangemerkt 

wordt hier als Gods gave en groot geschenk, waardoor de zondaar het jawoord aan de 

Verbonds God geeft. Zo merkt het Paulus aan Ef. 2, zeggende, het is een gave Gods. 

Dit is in alle tijden in de kerk gedacht te zijn de band des huwelijks aan de zijde van 

de zondaar. En hoewel hetgeen eigenlijk gezegde conditie of voorwaarde is; nochtans 

is het een conditie, zonder welke niemand deel hebben kan aan dit Verbond. Wilt u 

weten de daden van dit geloof, waardoor een zondaar in het huwelijks verbond treedt, 

zie ons Tractaat over het ABC des geloofs en u zult onder elke benaming iets vinden 

tot opheldering van de werkzaamheid des geloofs in dit opzicht. 

 

ZIJ ZULLEN DE HEERE KENNEN. Dit vloeit uit hun overgang in 't Verbond. De 

geleerde Joh. Á Mark heeft, en gij zult de Heere erkennen, gelijk het woord Jadang 

meermaal vertaalt wordt. Het zal zeggen, 

 Dat kennen van de Heere, is niet alleen door een bespiegellende kennis. Maar 

vooral door een ondervindelijke kennis van Zijn genade en barmhartigheid, 

welke in 't hart door de Heiligen Geest uitgestort wordt; waartoe al de heiligen 

komen, Ef. I. 

 Het zal zeggen, dat gerust en veilig vertrouwen op de Heere, gelijk in de 9
e
 

Psalm staat: Die Uw Naam kennen, zullen op u vertrouwen. 

 Dat onderwerpen van zich volkomen aan de Heere, om als een Bruid de wil 

van God in alle opzichten onderworpen te hebben.  

 Dat belijden van de Goddelijke goedheid aan zich bewezen. En deze kennis; 

nu heeft de volgende eigenschappen. 

Het doet tot Christus komen, Joh 6. 

Het is het begin des eeuwigen Levens. 

Het doet de geboden gehoorzamen. 

Het zet veel aan tot droefheid over zonde. 

 

Wij dachten, dat wij deze eerste reden wat breder moesten uitbreiden. Zo u er zegen 

onder hebt, dankt de Opper Zegenaar, en zo het telang is, verschoond ons; want ons 

oogmerk was niet om u te vervelen, maar om u te stichten. 

 

Ze noemt de Heere VORIGE MAN, wegens de zeer nauwe vereniging tussen hem en 

haar, als een gevolg van de verklaarde wederzijdse ondertrouw. Ef. 5: 31 en 32. En zij 

twee zullen tot een vlees zijn. Deze verborgenheid is groot. Maar ik zegge dit, ziende 

op Christus en de Gemeente. Wij hebben breed van deze vereniging elders 

(Eigenschappen des geloofs, Pag. 1 tot 22) gesproken. U kunt dat overlezen.  

Deze vereniging is en zal blijven een zeer grote verborgenheid. Intussen, opdat wij 

niet ten enenmale onkundig hiervan zijn heeft het God behaagd door Zijn Heilige 

Geest, tot ons in onze eigen taal sprekende, deze vereniging op te helderen eensdeels, 

door zeer empathieke of krachtige uitdrukkingen, die in ons moeten verwekken enige 

levendige - hoewel onvolmaakte - bevatting van deze verborgenheid. De gelovige 

worden gezegd in Hem te zijn, en Hij in haar, Joh. 15: 4, en hiervan is het, dat door 

het ganse Nieuwe Testament de gewoonlijke beschrijving van een waar gelovige is, 

dat hij in Christus en Christus in Hem is. De gelovige in dit opzicht wordt been van 

Zijn been, en vlees van Zijn vlees, Ef. 5:32, en dan worden ze gezegd: Een Geest met 

Hem te zijn. 1 Cor. 6: 19. Terwijl wij, hoe krachtig ook alle die uitdrukkingen zijn, 



maar een zeer flauwe en donkere bevatting van deze verborgenheid hebben; zo komt 

God onze zwakheid te hulp. 

 

Anderdeels, wil de Heere deze grote verborgenheid ophelderen door gelijkenis van 

zaken, ons zeer bekend. Het wordt vergeleken bij het verenigen, welk tussen de 

wijnstok en de rank plaats heeft, Joh. 15: 1, en dat niet alleen om te kennen te geven 

de afhankelijkheid van de rank, de ware gelovige van Christus, de ware Wijnstok, 

maar ook zonderling onder het oog te brengen de zeer nauwe betrekking, die Hij op en 

tot haar heeft, om haar zijn leven en sappen zo deelachtig te maken, dat ze groeien en 

vruchten voortbrengen ter verheerlijking van God.  

In hetzelfde opzicht wordt het vergeleken bij het verenigen, dat tussen het hoofd en de 

ledematen des lichaams plaats heeft, Ef. 5: 30.  

Ja, dat meer is, wordt het vergeleken bij steen, in zichzelf levenloos, maar op hem de 

Levendige Steen gelegd, levendig wordende door het meedelen van leven uit Hem aan 

haar. Zodat ze opwassen tot een Levendige Tempel, 1 Petr. 2: 4 en 5: Col. 2: 7.  

De Heilige Geest gebruikt de gelijkenis van de Huwelijks vereniging tussen man en 

vrouwe, welke zeer nauwe is, Ef. 5:32, brengende deze te weeg het aller-nauwste 

intrest in en aan elkaar, gevende ook een onderling recht op elkaar en alles, dat die 

beide hebben, gemeen en eigen aan elkaar makende. En opdat wij verstaan zouden, 

dat deze vereniging nauwer is dan de vereniging door algemene huwelijken, zo zegt 

de Heilige Geest, dat ze één Geest met Hem zijn, 1 Cor. 6: 17.  

Nu weten wij, dat een Geest nader als één vlees is. daarbij komt, dat de Heilige Geest 

wil, dat wij in deze verborgenheid niet blijven bij de Huwelijksvereniging in het 

algemeen. Maar opklimmen tot het eerste huwelijk tussen Adam en Eva; daar Eva een 

vlees met Adam was, omdat ze uit een man genomen was, en op een rib van zijn lijf 

opgebouwd was.  

Deze vereniging wordt vergeleken bij de vereniging tussen het lichaam en het voedsel; 

welke hoe nauw deze is, laten wij u eens bedenken, omdat het voedsel niet alleen tot 

voeding des lichaams strekt, maar daar en boven tot het lichaam overgaat. Dus zegt de 

mond der waarheid Joh. 6:56 en 63, dat de ware gelovige Zijn vlees eten en zijn bloed 

drinken: dat is, dat haar Geestelijk Leven gevoed wordt met Christus vlees en bloed, 

op een Geestelijke wijze door het geloof gegeten en gedronken; even gelijk haar 

natuurlijk lichamelijk leven door spijs en drank onderhouden wordt.  

 

Daarenboven, derdendeels, opdat onze ziel tot een nadere beschouwing van deze 

verborgenheid zou opgeleid worden, dienen wij onze aandacht te vestigen op de 

uitwerksels en de gevolgen.  

Onnodig is het te herhalen, hetgeen wij gezegd hebben, dat deze vereniging teweeg 

brengt het onderling en wederzijdse intrest, dat de verenigde personen in elkaar 

hebben: mijn Liefste is mijn en ik ben de Zijne. Maar daarenboven Christus woont niet 

alleen in het hart der gelovigen door het geloof, Ef. 3 Maar Hij is daar als haar Leven, 

de wortel, de oorsprong, de onderhouder en de opwekker van haar leven, dat ze leven. 

Daarom zegt Paulus, ik ben met Christus gekruist, en ik leve, maar niet meer ik, maar 

Christus leeft in mij, Gal. 2:20. En daarom wordt Christus met nadruk het leven van 

Zijn volk genoemd. Als Christus, die ons leven is, zal geopenbaard worden, zullen wij 

met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid Col. 3:4. Hij is de Opstanding en het 

Leven, en omdat Hij leeft, zullen de zijnen ook leven. Uit kracht van deze vereniging 

is het dat de gelovige, die niets zonder Christus doen kunnen, alle dingen door hem 

doen kunnen, en dat ze, nu dat ze aller-meest gearbeid hebben, dan het alles alleen aan 

hem toeschrijven, Joh. 15:5. Filip. 4:13. Hieruit vloeit, dat ze alle dingen in Christus te 



gelijk hebben, en dat ze in Hem alreeds volmaakt zijn.  

Deze zaken, aangaande de vereniging tussen Christus en de gelovige, waarom Hij haar 

Man genoemd wordt, hebben wij willen verklaren. 

 

1. Vooreerst, opdat ge u wederom te binnen mocht brengen, met hoeveel recht wij 

verwierpen de dwaling van de Enthusiasten [Geestdrijvers] aan de een zijde, die 

zeggen, dat hierdoor de ziel vergodet wordt in God, en 'Verchristust' wordt in 

Christus. En aan de andere zijde de dwaling dergenen die het verklaren te bestaan in 

een blote betrekking tussen Christus en de gelovige door de banden van de Wet, die 

Christus aan haar geeft, en die zij aannemen evenals de vereniging tussen een Koning 

en zijn onderdanen; welke die alle stellen moeten, die voorgeven, dat er Wetten en 

Geboden in het Evangelie zijn, aan welker gehoorzaamheid genade hier, en 

heerlijkheid hiernamaals geschonken wordt. 

 

2. Ten tweede; opdat u zien zou, dat wij met groot recht hebben gesteld: 

Eensdeels, dat deze vereniging begonnen wordt van de zijde van Christus, zichzelf 

met de ziel der uitverkoren verenigende door de Heilige Geest, die dan komt om in 

Christus' Naam bezit van de ziel te nemen, en die levendig te maken, te wederbaren, 

en in de ziel door een scheppende daad in te storten al de hebbelijkheden van het 

genadeleven. Met een woord om de ziel der Uitverkoren bekwaam en geschikt te 

maken voor de heerlijke betrekking op een drie enigen God, tot welke ze aanstonds 

staan gebracht te worden.  

En andersdeels, dat deze vereniging volmaakt voltooid wordt, wanneer de ziel der 

uitverkoren in en door de opwekkende en levendige invloeden des Heilige Geestes het 

zaligmakende geloof dadelijk oefent op de Christus, dat is, hem dadelijk aanneemt als 

een gepaste algenoegzame Borg, die niet alleen aan andere, maar ook aan haar van 

God geschonken is.  

Mij dunkt, mijn geliefden, dat Paulus ons dit gevoelen wil inboezemen, als Hij spreekt 

van een tweeërlei aangrijpen, Philip. 3:12 en 13. Maar ik jaag er na, of ik het ook 

grijpen mocht, daar toe ik ook van Christus gegrepen ben. Broeders, ik en acht niet, 

dat ik zelve het gegrepen heb.  

Hier uit kunt u zien: 

Vooreerst, dat wat het eerste of de aanvang van deze vereniging betreft, de ziel ten 

enenmale passief of lijdelijk is ontvangende Gods Geest, die in haar komt om bezit 

van haar voor Christus te nemen, en alles voornamelijk de hoogste, die haar tegen de 

kennis van Christus verheffen, te ondermijnen, te onderwerpen en volslagen te onder 

te brengen. Waaruit het zonneklaar blijkt, dat de mens hier toe het aller-minste stipje 

niet toebrengt. En werd dat wel opgemerkt, de leer der voorwaarden zou in duigen 

vallen.  

Ten tweede, dat het zaligmakende geloof noodzakelijk als de tweede band van deze 

vereniging aan de zijde van uitverkoren zondaars moet aangemerkt worden, tot de 

volmaking en voltooiing van de vereniging. Dat wij dienen aan te merken tegen de 

Antinomianen, die het geloof niet willen aanmerken als een band van de vereniging, 

maar alleen als een gevolg, blijk en bewijs, dat wij alreeds verenigd waren. Zo ze op 

het begin of de aanvang van deze vereniging het oog hebben, dan stemmen wij toe, 

dat het geloof zelf er niets toedoet, en dat het maar lijdelijk is, en dat als het door de 

invloeden des Geestes, die het werkt en opwekt en werkzaam maakt, dádelijk wordt, 

en dat het dan een blijk, gevolg en bewijs is, dat Christus zich door de Geest met de 

ziel verenigd heeft. Maar, als er op het tweede gezien wordt, dan heeft het geloof zijn 

dadelijke werking en invloed als een instrument tot de voltooiing. Er is niets klaarder 



in Gods Woord. Het is ook de leer van onze Kerk.  

Zie de 20
e
 Vraag met het Antwoord: Worden dan alle mensen wederom door Christus 

zalig, alzo ze door Adam zijn verdoemd geworden?  

Antw. Neen ze. Maar alleen die Hem door een oprecht geloof ingelijfd worden.  

 

Fraai en nadrukkelijk is hetgeen de zalige Rutherford (die zo nauwkeurig tegen de 

Antinomianen geschreven heeft) schrijft over het Genadeverbond pag. 101.  

Het geloof, door welk als een werktuig (instrument) wij gerechtvaardigd 

worden, vooronderstelt een drieërlei vereniging tussen de Uitverkorenen van 

Christus.  

1. Een natuurlijke vereniging, waardoor Christus en zij de menselijke natuur 

niet alleen hebben en ook één zijn. Want Christus, Farao en Judas hebben ook 

de menselijke natuur. Maar dat Hij het heeft in Broederschap; Hij nemende de 

menselijke natuur aan met een oog op Abraham en zijn zaad, Hebr. 2:16, dat 

is, de Uitverkoren. Want Hij is het been van haar been, vlees van haar vlees. 

Waarom Hij zich niet en schaamt om haar Broeders te noemen, Hebr. 2:11 en 

12.  

2. Een Wettelijk (Legale) verenigen tussen haar en Christus van God zelf ge-

maakt, waardoor in de ogen van de Wet de Borg en de Schuldenaar één zijn, 

de Somma een is, voor zover al de schulden van de Uitverkoren op Christus 

gelegd of getransporteerd zijn. Jes. 53: 6. 2 Cor. 5:21.  

3. Een Verbonds (Foederale) vereniging, door welke de Borg niet alleen de 

natuur van de Uitverkoren aannam, maar ook haar staat en conditie, waardoor 

hun zaak Zijn zaak werd, hun zonde Zijn zonde; niet om ze te verdedigen, 

maar om er voor te lijden.  

4. Het zaligmakende geloof maakt de vierde etc.  

Zie ook Amesius Med: Lib: 1. cap. 26. 

 

3. Ten derde, hebben wij het willen uitleggen, opdat u des te beter zou bevatten de 

vergelijking, die tussen de eersten en Tweede Adam in Gods Woord gemaakt wordt, 

Rom. 5:1 Cor. 15. En duidelijk als de grondslag, waarop de Doop der kinderen rust, 

volgens het Doops Formulier. Adam zijnde hoofd en wortel van alle zijn nakomelin-

gen door de ordinare voortteling, zo is het, dat hij het verbond overtreden hebbende, 

daarin een vloek opgesloten is, om stand te grijpen over al zijn nakomelingen. En 

hoewel deze vloek niet eerder stand grijpt, totdat ze door ontvangenis een betrekking 

op Adam hebben; zo wordt het in zijn volle kracht voor hen bewaard, en grijpt 

aanstonds stand, zodra ze ontvangen worden. Evenzo, uit kracht van deze vereniging, 

is het tussen Christus én de Uitverkoren, wiens Hoofd, wortel en plaatsbekleder Hij 

geworden is in het Genadeverbond. Al de zegeningen, die Hij in dat Verbond, als de 

tweede Adam, verworven heeft, liggen er zeker en klaar in voor zijn geestelijk zaad, 

maar worden eerst dadelijk op hen overgebracht, wanneer ze door een wederbarende 

daad betrekking op Hem krijgen. 

 

4. Eindelijk hebben wij het willen uitleggen, opdat wij zien zouden, dat de weldaden 

van Christus meegedeeld worden, als uit kracht en onder vooronderstelling van deze 

vereniging. U weet, dat er zijn, die de wedergeboorte stellen vóór het geloof, en het 

geloof vóór de vereniging met Christus, en dat ze de orde van onze Catechismus 

omkeren, en zeggen over de 20e Vraag, dat die alleen zalig worden, die Christus en 

Zijn weldaden aannemen en door een oprecht geloof (namelijk in of op die aan-

nemende daad) in Christus ingelijfd worden.  



Maar mijn geliefden, hoe worden ze de wedergeboorte en het geloof deelachtig? 

Worden zij die buiten vereniging of betrekking op Christus deelachtig? Dan worden 

ze ten groten dele, zonder enige betrekking op Christus te hebben, zalig; welk de 

ongerijmdheid zelf is. Maar volgens onze Leerreden, reeds aangehaald, en hier wat 

opgehelderd, kunt u enigermate de zaken recht bevatten. 

 

Wij hopen. dat het horen of lezen van dit u niet zal vervelen, terwijl zo u ergens in 

behoorde onderwezen te worden, dat het in dit stuk, dat zo donker en zo weinig 

verhandeld wordt, behoorde te geschieden.  

De andere redenen, waarom Christus Man genoemd wordt zullen wij nu niet 

aanroeren, omdat een verstandig hoorder ze wel zal kunnen opmaken uit hetgeen, dat 

wij zo breedvoerig beredeneerd hebben uit Gods Woord en de leer van onze Kerk, 

hier mede in alles conform en overeenstemmende. 

 

Ze noemt de Persoon, tot wie ze wederkeren wilde, niet alleen Man, maar HAAR 

MAN. 

a. Vooreerst ziet u dan, dat niettegenstaande hun zware overtreding, ze evenwel hun 

betrekking op Christus vasthoudt en gelooft: mijn Man. Vele zwakgelovige weten 

niet, wat het te zeggen is, uit kracht van hun betrekking werkzaam te zijn, en geloof te 

oefenen. Maar geven terstond gehoor aan de inboezeming van de duivel en haar eigen 

boos en ongelovig hart, zonder de zondigheid van het ongeloof eens te tellen.  

Andere van Gods volk denken dat haar staat en betrekking op Christus in twijfel te 

trekken, als ze zwaar gezondigd hebben, niet te misprijzen is, maar haar plicht is. En 

daarom laten ze het vorige staan en werken op nieuws, als ze indrukken van haar 

kwaad krijgen, even alsof ze geen betrekking op de Christus hadden.  

Ik weet wel, mijn geliefden, dat het zwaar valt - ook dat het hart door ongeloof 

aangevallen en het licht door vals licht verdonkerd en verward gemaakt, het niet doen 

kan. Maar ik weet ook, dat het nadelig is zijn betrekking op Christus, om enige 

overtreding, zo licht uit zijn hand te laten glippen. David, na zijn zware val en in het 

diepste van zijn boete en verootmoedigen, deed het niet. Ps. 51. Hier doen het deze 

wederkerende niet. Staat er ook naar om het niet te doen, het zal u niet losbandig 

maken, maar uw ware verbrijzeling voortzetten. En kunt u het zo gelovig gelijk het 

behoord niet doen, komt dan en doet het in uw gebed, in navolging van de Kerk, Jes. 

64. Zijt Gij onze Vader niet? Op een kinderlijke ootmoedige en vragenderwijze; en 

God zal het u ophelderen. Want ik ben verzekerd, dat hoe uw hart mag bezwaard zijn, 

om u te beletten het met uw mond te zeggen, mijn Man; dat God, ziende uw 

worsteling, tegen uw ongeloof, niet van ver zal blijven staan.  

Wat is dat een wonderlijk woord, Jer. 31: 3. De Heere is mij verschenen van verre 

tijden, zegt de kerk of gelovige ziel. Daar zit ze in overpeinzing gelijk een vrouw, wier 

Man lang afwezig geweest is, en het is, alsof ze zei, is dat niet zo? En de Heere komt, 

zonder dat ze dit verwachtte, of tegemoet ziet, en Hij verrast ze en zegt, Ja, Ik heb u 

met een eeuwige liefde liefgehad, daarom heb Ik u met goedertierenheid getrokken. 

 

b. Ten tweede, het is wijs gedaan om zijn betrekking (zo men een waar gelovige is) 

vast te houden, en er uit te werken, niettegenstaande zijn gemaakte schuld; omdat dit 

verkloekt om in ootmoed met vertrouwen van zijn hart weder te keren met een geloof, 

dat hij niet zal noch kan afgewezen worden, daar de betrekking zo ná is. Dit deed de 

verloren zoon, zeggen: ik zal tot mijn Vader gaan. U mocht wel geloven, als u komt 

tot de dorpel van de deur der genade en daar neervalt, roepende: mijn Man, hier is Uw 

overspelige vrouwe, o het doet mij leed, mijn hart breekt er over, ik betreur het, enz. 



dat dan God zal zeggen: Ik hoor Efraïm zich beklagende. Is niet Efraïm mij een 

dierbaar zoon, is Hij mij niet een troetel kind? Sinds Ik tegen hem gesproken heb, 

gedenke Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem. Mijn 

hart is in Mij omgekeerd, Ik trek al Mijn berouw te samen; Ik zal Mij zijner ontfermen, 

spreekt de Heere, Jer. 31: 18 en 20. Hos. 11:8. 

 

c. Het is niet alleen Man, en haar Man, maar daarenboven, mijn vorige Man, gelijk de 

LXX, (Septuaginta) Hieronymus, en de onzen (Statenvertalers) het hebben. Maar 

omdat Israel zich schuldig maakte aan overspel of afgoderij met zoveel afgoden, 

gelijk haar verweten wordt, Jer. 2, dat het getal harer Goden waren meer als het getal 

harer steden; zo schijnt die vertaling de kracht en nadruk van de zaak niet te kennen te 

geven, omdat de laatste afgod op één na, haar vorige man kan genoemd worden, en 

dat zou hun mening niet uitdrukken.  

Derhalve hebben het de Engelsen overgezet, mijn eerste man. (First Husband), en de 

beroemde professor á Mark zegt, eerste man, dat is allereerste man, aan wie ze lang 

verbonden was in een Trouw-Verbond, eer zij hun handen tot de afgoden uitgebreid 

had, of met die geboeleerd had onder elke groene boom. De wederkerende, de Heere 

hun eerste Man noemende, zal daarmee te kennen geven: 

 

a. Vooreerst, dat ze kennis en gevoel had van de aard en natuur van haar kwaad, in 

deszelfs onbetamelijkheid en God onterendheid, bestaande in hoererij en geestelijk 

overspel, zijnde een hatelijk, verfoeilijk en strafwaardig bestaan, Jer. 3: 1, en ook dat 

ze dat volmondig belijden en bekennen en met de mond uiten wil, en aangeven dat zó 

een vraagt om barmhartigheid te verkrijgen, en genade te vinden, om geholpen te 

worden ter bekwamer tijd. Het is niet na te gaan, veel minder met woorden uit te 

drukken de gestalten en aandoeningen, die in zo'n ziel allemaal tegelijk stand grijpen. 

Dan is die eens beroerd en bekommerd wegens hun overtreding, en al hadden ze een 

leeuwen hart ze brullen als een leeuw met David Psalm 38. En ze voelen, dat haar 

ingewand ziedt en niet stil is, dat ze de draken een broeder worden en een metgezel 

der jonge struisen, en dat ze schreeuwen en misbaar maken in de grote gemeente. Job 

30:27-32. Dan eens gedenken ze aan hun wegen en handelingen, die niet goed zijn, en 

ze hebben een walging van henzelf, ze verfoeien zichzelf in de hoogste trap wegens 

haar onbetamelijk gedrag. Er is niets dat ze bedenken kunnen, dat zo afschuwelijk is, 

als zijzelf. Zij zeggen ik ben zwarter als de hel en bozer dan de duivel, omdat ik tegen 

een ontvangen Pardon gezondigd en kwaad gedaan hebbe. Dan kloppen ze eens op de 

heupen, en slaan met de arme tollenaar in de diepste schaamte op de borst. Dan eens, 

als ze hun overtreding overdenkt, wordt ze twijfelmoedig, zinkt in een modderig slijk 

en diepe klei, daar geen staan is.  

Maar als ze zich herinnert (of liever door de Heiligen Geest opgewekt wordt om zich 

te herinneren) hoe genadig, barmhartig en goedertieren de Heere is, dat er vergevingen 

bij Hem zijn, opdat Hij gevreesd zou worden, dat Hij menigvuldig vergeeft, of de 

vergevingen vermenigvuldigt na het veelvuldige getal der overtreding; dán wordt het 

geloof als een klein sprankje opgewekt om, het gaat hoe het gaat, zijn Rechter te voet 

te vallen en om genade te bidden. De ziel zegt, is mijn God noch te bewegen? O 

hemel wat een grote zegen! 

Die de verse bevinding heeft van een boetvaardig voornemen om weder te keren, zal 

in zijn gemoed lezen al dat wij gezegd hebben, ja meer als wij zeggen kunnen. 

 

b. Maar ten tweede, als ze zegt mijn vorige of eerste Man; zo zal de Kerk, of 

wederkerende gelovige tonen. eensdeels, dat hoe de eerste liefde in haar verkoeld en 



bijna uitgeblust scheen geweest te zijn, deze nu evenwel werkzaam is geworden, ja als 

een onuitblusselijke vuur in haar binnenste brandt.  

En ander deels, dat ze nu betuigt dat ze Hem houdt voor hun waardigste, beste en 

liefste (het eerste is het beste) Man. O, kon ze Hem maar vinden. Dat Hij als een 

bundeltje mirre tussen hun borsten vernachten zou. Zodat hun taal is, och of Hij mij tot 

een broeder was, zuigende de borsten van mijn moeder; als ik Hem op de straten 

vond, zou ik Hem kussen. En dus geeft haar Dudaïm zijn reuk, en aan hun deur zijn 

kostelijke vruchten, oude en nieuwe, Hoogl. 8:1. 

 

c. De werkzaamheid die ze omtrent hun vorige en eerste man oefenen, bestaat in twee 

delen. 

(1). Ze zou heengaan. Met opzicht op Israël, zal het te kennen geven, dat ze nu met 

een volkomen hart alle die afgoden, die ze gediend hadden, en met wie ze vergezeld 

en ingenomen waren, zouden gaan verlaten, en de dienst opzeggen; roepende uit volle 

overtuiging, wat hebben wij met de afgoden te doen, en zeggende, wij zullen niet 

meer tot het werk onzer handen zeggen, u zijt onze God, Hoz. 14:4. Maar zo wij het 

willen tot onzen nutte en stichting opvatten, zoals er mee te kennen gegeven wordt de 

werkzaamheid van een afgezakte en dodige gelovige tot zichzelf gebracht, en van zijn 

onbetamelijk bestaan overtuigt (daar onze uitbreiding op zal rusten, omdat dit gedeelte 

van Gods Woord ook tot onze stichting, lering en overtuiging geschreven is) dan zal 

het ons voorhouden, hoe dat zo'n zijn boze wegen en gedachten, waar mee Hij God 

vertoornt heeft, en in de diepste afzakking geraakt is, met een volkomen hart verlaat, 

met de diepste droefheid en aandoening van zijn ziel. Dit zal onder andere in de 

volgende stukken bestaan. 

a. Het zal inwikkelen, dat ze hebben een klaar en ziel-overtuigende gezicht van hun 

wegen en van hun handelingen, die niet goed en zijn Jer. 3:18. Hetgeen, dat ze 

aanhingen, is nu niet bekoorlijk noch hart innemende, maar ten uiterste monstrueus en 

walgelijk, en haar aanhangen daarvan is een stout en- Gods vergeten bestaan in hun 

ogen: hetgeen verwondering over de lankmoedigheid, en verdraagzaamheid Gods over 

haar in het dragen en verschonen van haar baart, en doet uitroepen uit aanmerking van 

de zondigheid van hun daden, dat ze een van de grootste der zondaren is, als 1 Tim. I: 

b. Het zal insluiten de hartelijke droefheid en innige aandoening van leedwezen en 

hartsmelting in het invallen voor God in de schuld dat ze zo'n hoge en geduchte 

Majesteit vertoornd hebben. Hierdoor wordt hun ziel zo geraakt, dat ze met David 

haar leger met hun tranen nat maken. En dit is het beginsel van ware bekering, en deze 

zijn het die Christus zalig spreekt Matth. 5:4. Zalig zijn de treurige. Want ze zullen 

vertroost worden. En dit is de plicht, waar toe een afgeweken ziel zo menigmaal 

opgewekt wordt, onder andere Joel 2:13. Bekeerd u tot mij met uw ganse hart, scheurt 

uw harten en niet uw klederen. En als Petrus tot zichzelf kwam, zo verliet Hij de zaal 

van Kájafas, en ging na buiten en weende bitterlijk. 

c. Het zal te kennen geven de innerlijke haat en afkeer, die in hun ziel ontstaat, van de 

voorwerpen der zonde, en de zonde zelfs, dat ze in, met en omtrent die gepleegd 

hebben. En dat niet alleen uit vrees voor de straf, die de zonde volgt, gelijk de 

schaduw het lichaam. Maar vooral van de zonde als zonde, en dus zullen ze met Job 

zich verfoeien in stof en as, Job XLII: 5. 

d. Eindelijk een dadelijke afstand, of verlaten van al hetgeen, dat kwaad en zondig is; 

die een scheidbrief gevende, en tot alles roepende een eeuwig Vaarwel. Dit zal er 

kostelijk in opgesloten zijn. 

b. Ze wilden niet alleen de afgoden verlaten, maar ook wederkeren tot dien God, dien 

ze verlaten hadden. Ons woord, door wederkeren vertaalt, wordt dikwijls overgezet 



door bekeren. Het geeft eigenlijk een wederkerende beweging tot een plaats te kennen, 

Psalm 146: 4. Zijn geest gaat uit, Hij keert wederom tot zijn aarde. En dus wordt het 

overgebracht, om het ganse werk van bekering ten leven te kennen te geven. U weet, 

dat er is een eerste bekering, waardoor een ziel uit levendige aanmerking van Gods 

genade en barmhartigheid in Christus, van de zonde tot God keert, met leedwezen en 

volkomen voornemen des harten tot nieuwe gehoorzaamheid. Maar omdat deze 

gelovige waren, en Christus alreeds dadelijk tot hun Man hadden, zo wordt die hier zo 

zeer niet verstaan. Daar is een tweede bekering, (behalve de dagelijkse,) wanneer een 

gelovige die zwaar gezondigd en gestruikeld heeft, wederom tot zichzelf komt, en 

dadelijk met leedwezen over zijn begane misdaad zich tot God begeeft, met een 

volkomen voornemen der ziel om God aan te hangen. En dat is het, dat wij hier 

verstaan moeten en waar van wij met een woord iets kort zeggen zullen: omdat wij 

alreeds zoveel gesproken hebben, en breed over de Heidelbergse Onderwijzer de 

zaken gewoon zijn uit te halen. 

 

a. Het zal insluiten een resolutie en voornemen der ziele, om, hoe het mag 

uitvallen, tot God te gaan. Ze begrijpt, blijf ik hier, ik zal moeten sterven, ik zal 

moeten omkomen, terwijl mijn zonden zo groot zijn, terwijl de bloedwrekers op mijn 

hielen zijn, en terwijl zo ik in de zonden weg wil inkeren, de hel en dood aan het einde 

van dien is daarom zegt de ziel, zo ik omkom, zo laat ik in de hand van God vallen, en 

tot hem gaan en roepen, heb ik gezondigd, wat zal ik u doen, Mensen hoeder? zo deed 

de verloren zoon en de melaatse, die buiten het leger waren, 2 Kon. 7:3 en 4. Luc. 

15:17. 

b. Het zal insluiten, dat ze tot God gaan als zulke, die in haar eigen gemoed 

veroordeelt zijn, als gevonnist in haar eigen ziel, zodat zoals het ware de stroppen aan 

hun halzen doen, en met die tot God komen, gelijk Benhadads knechten, 1 Kon. 

20:31. Ze bekennen, dat God met recht haar kan verstoten, en daarom zeggen ze, 

Heere, wilt U met mij in het gericht treden,ik zal niet kunnen antwoorden voor één uit 

veel duizenden, Psalm 130. 

c. Het zal insluiten de schaamte en schaamroodheid en verlegenheid, die ze 

hebben in het komen met de strop om de hals. Ze zeggen al gaande en weende, O 

God, ik ben beschaamd om mijn aangezicht tot u op te heffen. Beschaamdheid bedekt 

mijn aangezicht, Ezra 9 Jer. 31: 29. En dus staan ze als de tollenaar, de ogen bijna niet 

durvende opslaan, Luc. 18. 

d. Het zal insluiten, dat hoewel de schaamte groot is, en de verlegenheid 

onuitsprekelijk, dat ze het evenwel wagen op de ontdekking, die God van Zichzelf 

geeft in de genadeweg, van welke zaak ze gehoord hebben, als 1 Kon. 20:31. Wij 

hebben gehoord, dat de Koningen Israëls goedertieren zijn. Joel 2 zegt de ziel, zich 

bekerende, misschien zal de Heere horen. Zo deze, die de boze wegen verlaat en zich 

bekeert, die zegt, 'Heere, ik zou nooit durven tot U komen, terwijl ik zo schuldig ben, 

indien ge U niet anders had bekend gemaakt, als in uw Heiligheid en 

Rechtvaardigheid. Maar nu U zondaars roept, wederhorige, stijf van hart, die ver van 

de gerechtigheid zijn, godloze en ongerechtige, Heere, op die woorden waag ik het; 

laat het toch niet kwaad in Uw ogen zijn; ik doe het uit gehoorzaamheid aan Uw 

gebod. En nu, ik werp mij aan Uw voeten, ik lig in 't stof, U, mijn Rechter om genade 

biddende, en uit de diepte mijner ellende, die zeer groot is, is mijn bede, O Heere, 

hoort; o Heere merkt op; ach, genade en geen recht.' 

e. Het zal, tot God dus gekomen zijnde, bestaan in een openleggen en gulhartig 

belijdenis en bekentenis van schulden voor de Heere. Ik zeide, ik zal belijdenis doen 

van mijn overtreding voor de Heere, Psalm 32: 5. waarin de ziel indaalt om hun 



aangeboren schuld te bekennen. Zij zien de Rotssteen, waaruit ze gebouwen zijn, en 

zeggen: ''Zie Heere, in ongerechtigheid ben ik geboren, en in zonden heeft mij mijn 

moeder ontvangen, of warm gemaakt, Psalm 51: 7. Ze komen tot de dadelijke schuld, 

zoals ze van God tegen elk gebod zijn afgedwaald van de baarmoeder af aan, en 

schulden opgehoopt hebben. De zonde van de jeugd, van die dartele wulpse levenstijd, 

Psalm 25:7. De zonde van rijper jaren, waarin, hoewel men tot verstand gekomen is, 

wij echter als een verloren schaap afdwalen, Ps. 119: 176. De verborgen zonden, Ps. 

19:13. De verzwarende omstandigheden, Psalm 51: Tegen U, U alleen, enz. Met één 

woord alle, terwijl de ziel niet gelijk de dwaze de schuld wil verbloemen, maar als een 

recht boetebedrijvende, hebben ze goedwilligheid, Spreuk. 14:9. Ze weten dat hij, die 

de zonde bedekt, niet voorspoedig zal zijn. Maar dat hij die ze bekent en laat, 

barmhartigheid zal geschieden. 

f. Het zal insluiten een zien op Jezus in Zijn Borgtochtelijke gerechtigheid, als 

degene, die aan Gods gerechtigheid voldaan heeft, en door Zijn genoegdoening God 

verzoend heeft. Zodat als God en hun consciëntie van Godswege als Zijn 

Stedehouderes zeggen: God kan van Zijn recht niet afstaan. Dan zeggen ze, Heere, dat 

is zo; ik wil ook niet dat U van uw recht zult afstaan, om mij zonder recht genade te 

bewijzen. Maar U hebt zelfs Uw Zoon gezonden, die heeft Uw recht voldaan; zodat U 

blijven kunt rechtvaardig, en de Rechtvaardiger van de goddeloze. Nu op Hem, wiens 

bloed van alle zonden reinigt, op Hem zie ik, en het is alleen om Zijnentwil, dat ik het 

begeer. 

g. Het zal zeggen de gulhartige aanneming van Jezus' gerechtigheid en 

Zoenbloed om in Hem bevonden te worden, en ook een dadelijk leggen van al de 

misdaden op Hem, die met een offerande in eeuwigheid volmaakt heeft al diegene, die 

geheiligd worden. Opdat, wanneer ze gezocht mochten worden, ze niet mochten 

gevonden worden, terwijl ze in de diepte van de zee van Jezus Gode-bloed zijn 

geworpen.  

U begrijpt, mijn geliefden, dat wij ons niet verder thans hierover kunnen uitlaten. 

 

B. Wat, nu aangaat het tweede deel: 

Gelijk haar voornemen om weder te keren tot hun eerste Man billijk en betamelijk 

was; zo waren er ook krachtige drangredenen, die haar hiertoe noopten, bewogen en 

aanzetten, het was: toen beter met haar, als nu.  

 

Zodat u ziet, dat de beweegreden tweeledig is. 

Vooreerst, ze herinnerde zich haar voorgaande geluk, dat ze met een kuise liefde haar 

eerste Man getrouw aanhing, en in innige familiare gemeenschap met Hem leefde. 

Toen, zegt ze, was het beter.  

Wij laten ons niet in om te bevestigen de waarheid hier van met opzicht op Israël, 

terwijl een ieder weet, dat zolang ze God getrouwelijk aanhingen, de Heere haar 

zegende met geestelijke en tijdelijke weldaden, gelijk genoegzaam uit dit ons 

teksthoofdstuk blijkt, en klaar is volgens Ezech. 16. Maar ons oogmerk is om u te 

tonen in wat opzicht een ieder afgeweken gelovige, maar nu werkzaam in het 

wederkeren, dit, uit herinnering van zijn voorgaande bevinding, zegt op zeer goede 

grond. Let er op, mijn geliefden, toen was het beter. 

 

1. Omdat in die eerste of opgewekte tijden de ziel gewaarwerd, dat Gods licht op hun 

ziel straalde, verdrijvende de aangeboren duisternis en de overblijfsels van die. Zodat 

ze de Heerlijkheid,Gods met ongedekten aangezicht zagen; ja met verlichte ogen des 

verstands de Heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus Jezus. En al die lieflijke 



betrekkingen die God in alle Zijn deugden en volmaaktheden tot haar had; zodat ze 

zich in zulken God verlustigen, Hem tot haar Psalm en Lied maken, en met vreugde 

zeggen: de Heere is mijn Licht en mijn Heil. En dus kon ze de donkerheid 

doorwandelen, zonder te vrezen of verschrikt te zijn. O, wat is dat een kostelijke tijd, 

als de Jehovah de ziel tot een Zon is, in Wiens Licht ze zich kan verkwikken, 

vermaken, en koesteren,en vervrolijken. Geen wonder, dat Job met een Och er om 

roept: Och of het met mij was als in de vorige dagen, Toen Gods Licht op mijn tent 

scheen, Job 29: 1-4. 

 

2. Toen lichtte de Heere het jok van de wettische dienstbaarheid en ongelovigheid uit 

haar kinnebakken, en reikte haar zo het kostelijke voeder van het Evangelie toe, dat 

elk gedeelte van het woord een kostelijke weide en zielsbanket was, waarop hun ziel 

graasde en zo gevoed werd, dat ze Toen toenamen als de mestkalveren, ja dat hun 

toeneming geopenbaard werd. Och, de ziel kan nooit vergeten hoe aangenaam het 

woord was; het was zoeter als honing en honingzeem. 

 

3. Toen had ze raad en besturing in hun gevallen, hetzij in het tijdelijke, hetzij in het 

geestelijke. Als zij als onkundige tot hem kwamen, Zijn oog was op haar, en Hij gaf 

ze raad, Psalm 32: 8, ja Zijn verborgenheid was met haar en Zijn Verbond om, die aan 

haar te openbaren, Psalm 25. Hieruit gelukte haar alles, dat ze deden, ze waren voor 

anderen tot raad en bestuur, en tot ogen in de woestijn, als zieners en uitleggers, één 

uit duizenden, om de mens Zijn weg of rechte plicht bekend te maken, Job 34: 23. 

 

4. Toen hadden ze de vrije toegang tot de Troon der genade, met volle verzekerdheid 

des geloofs. Het bidwerk was geen last, maar een innige verkwikking en vermaak. 

Want hun gerechtigheid ging voor haar aangezicht henen, en ze hadden geen 

benauwdheid, als ze aan God dachten. Maar ze gingen tot Hem met vertrouwen, als 

kinderen, tot een Vader, machtig en gewillig om haar te helpen en in allen hun nood 

haar niet alleen bij te staan, maar ook dadelijk redding en uitkomst, te geven, Jer. 3:12. 

Toen hadden ze de aller-lieflijkste ommegang en gemeenschap met de Heere Jezus 

hun Man. Hij droeg ze als in Zijn schoot. Hij voerde ze zachtkens aan de stille 

waterstromen, en deed haar in de lieflijke grazige weiden neerliggen tot verkwikking 

van hun ziel. Hij bracht ze in Zijn binnenkameren, waar in ze zich verheugen en 

verblijden. Ze vermocht zoveel op Hem, en was zo aangenaam in Zijn ogen, dat Hij 

tot haar menigmaal zei; Gij zijt geheel schoon, Mijn vriendin, Mijn duif, Mijn 

volmaakte; daar is geen gebrek aan u. Gij hebt mij het hart genome, o zuster, o Bruid 

met een van uw ogen, met een ketting van uw hals. 

De liefde en de wederzijdse gemeenschap was ongestoord, en ten allen dage fris, en 

terwijl de Koning aan Zijn ronden tafel zat, zo kon het niet anders zijn, of haar nardus 

moest Zijn reuk geven. Hij hebbende Zijn Linkerhand onder haar hoofd, was met Zijn 

rechterhand haar omhelzende, Hoogl. 2:6. Zo moest ze van liefde als bezwijken. 

 

5. Toen had ze de lieflijke, opwekkende, levendigmakende en vertroostende invloeden 

van de Heilige Geestes, die als een wind hun Hof doorwaaide, en de specerijen van 

hun genaden een lieflijke reuk deed geven. De Geest, die haar roepen deed, Abba 

Vader, maakte haar biddende met onuitsprekelijke zuchtingen; ja Hij versterkte haar 

zo met alle kracht, dat ze dappere daden kon doen; springen over muren, en lopen 

door benden was gemakkelijk, omdat hun krachten telkens zo vernieuwd werden, dat 

ze opvoeren als met Arendsvleugelen. Gods weg was niet een last, maar een lust, een 

gebaande weg, waarin haar hart zich ophief met innig vermaak, blijdschap en 



onuitsprekelijke vreugde. De Geest, getuigende met hun geest, was in haar een 

Onderpand van de erfenis, openbaarde aan haar de dingen, die haar van God 

geschonken waren, en was een zegel op hun ziel van hun behoud. Hoe verkwikkelijk 

dit is, weten die best, die het ondervonden hebben, maar wegens zondeschuld het 

missen moeten. 

 

6. Toen had ze een bevredigde ziel, een consciëntie, gereinigd van dode werken. Daar 

was niets in God, noch in Zijn woord, dat haar beroerde of benauwde, omdat ze 

overtuigd waren, dat Hij hun zonden had uitgedelgd om Zijns Naams wil, en dat Hij 

gezworen had, nimmer op haar te toornen, of te schelden. Het gehele schepsel lachte 

haar toe, stond haar ten dienste, ze kende God in alles zien en erkennen, namelijk Zijn 

macht, Zijn wijsheid en Zijn goedheid. En dus had ze een gedurige maaltijd. 

 

7. Eindelijk, toen was het zodat alles, wat ze deed, haar wel gelukte, en dat ze in geen 

ding beschaamd gemaakt werd, omdat ze niets als door order van haar Koning en 

onder Zijn opzicht en in afhanging van hem deed.  

Mijn geliefden, zo u dit alles nagaat, en wat uw eigen bevinding u zal opleveren; zo 

zult u wel kunnen met blijdschap denken aan de dagen van oud, aan de liefde uwer 

ondertrouw. 

 

Maar nu was het zo niet gesteld; zij miste al het voorgaande, en had een droevig 

gevoel van het tegengestelde. De Heere was ver, en zij in de duisternis, waarin geen 

licht was; hoe ze riep, ze werd niet gehoord. Ze had een benauwde, beschuldigende en 

dreigende consciëntie. Met een woord, het was naar met haar gesteld, en dit 

ondervindende, en het voorgaande zich herinnerende, zo neemt ze voor, om weder te 

keren. 

 

B. TOEPASSING. 

A. U ziet nu, mijn geliefden, dat wij u deze werkzaamheid van een ziel, door Gods 

oordelen getroffen, ontwaakt en tot zichzelf gebracht, en bezwangerd met een oprecht 

voornemen om weder tot hun eerste Man te keren, uit aanmerking van haar 

voorgaande gelukkige staat, en van haar tegenwoordige ellendige staat, hebben 

voorgesteld, opdat wij in deze dit exempel mochten navolgen. 

 

B. Laat ons nu, mijn geliefden, kort (omdat wij in de verklaring practicaal gesproken 

hebben) met een woord het gesprokene tot ons gebruik overbrengen. 

Wij moeten een woord tot u spreken, die noch nimmer aan het wederkeren tot God 

met ernst gedacht hebt, of u op valse gronden de zaak verbeeld te bezitten, en op een 

ijdele hoop rust, die als een spinnekopweb zal afgeveegd worden, en een walging van 

u zal hebben. 

 

a. Wat Zijn er onder u een groot getal, die geen serieuze gedachten immer gehuisvest 

hebt over uw ellendige en rampzalige toestand, waarin u door Adams val, en de 

dadelijke overtreding gekomen zijt en ingedompeld blijft De verschrikking van de hel 

en de eeuwige verdoemenis heeft geen vat op uw hart, omdat te beroeren en tot 

boetvaardigheid te brengen. En de gelukzaligheid hier na, welke u voorgehouden 

wordt bekoort uw ziel in het allerminste niet, om uw wil en genegenheden over te 

halen, om God te zoeken, terwijl Hij te vinden is, noch tot hem te roepen, terwijl Hij 

nabij is.  

Vele dingen konden wij u zeggen (gelijk wij menigmaal doen) tot uw overtuiging, om 



u de dwaasheid van uw doen en de ellendigheid van uw toestand voor ogen te houden. 

Maar ik word bepaald om een woord te spreken, dat in uw oren klinken zal, en dat is, 

wij wanhopen aan de bekering van vele van ulieden. En we zijn bevreesd dat u zo zult 

leven en sterven; terwijl uw bekering, menselijker wijze gesproken, onmogelijk 

geworden is.  

U zult nu mogelijk zeggen, wij weten uit hetgeen wij gedurig horen, dat wij onbekeerd 

zijn. Maar wij hebben een kleine hoop, dat wij bekeerd zullen worden. Maar dat 

woord, dat u twijfelt aan de bekering van vele van ons, ja dat die, menselijker wijze 

gesproken, niet geschieden zal, dat is een hard woord. Maar laat ons horen, wie die 

zijn, en de grond, waarop u dat zegt?  

Wij zullen uw begeerte, mijn geliefden, voldoen. Let er maar op, of het noch tot een 

middel mocht zijn, waardoor hetgeen, dat bij de mens onmogelijk schijnt, een 

uitwerking door Gods Geest tot uw zaligheid, hebben mocht. 

 

1. De bekering van zulke, die tot hoge jaren geklommen zijn, en nooit een aandoening 

over hun verloren staat van natuur gehad hebben, schijnt onmogelijk. Ik zeg juist niet 

in deze noch in de volgende opzichten, dat het volstrekt onmogelijk is. Want ik weet 

dat God sommige roept in hun ouderdom, als zij zat van dagen en grijs van jaren zijn. 

Maar dat is zelden. Wij spreken van Gods ordinaire weg.  

Nu weet gij, mijn geliefden, hoeveel van u tot hoge jaren zijn opgeklommen, en noch 

nooit aan uw einde met ernst gedacht hebben. Het is (ik zeg niet volstrekt) te vrezen, 

dat u in uw dag niet hebbende gelet, noch willende letten, op hetgeen dat tot uw 

zaligheid behoorde, dat het nu door een rechtvaardig oordeel Gods voor u altijd zal 

verborgen blijven. En dat, hoewel u in hoge ouderdom benauwdheid mocht hebben, 

en tot God roepen, u tegemoet zal gevoerd worden dit antwoord, dat u met 

verschrikking lezen moet Spreuk. 1:24 tot 32. Leest in uw Bijbel, het zal als een mes 

aan de keel van uw ijdele hoop zijn.  

En ik hoop dat jongelingen en jongedochters zullen tot inkeer komen en benauwd 

worden, dat toch de tijd van de mogelijkheid van bekering niet mag voorbij gaan, en 

dat dit woord mag Zijn om haar te wapenen tegen de verleiding en bekoring en 

bedriegerij van de satan, de wereld, en hun eigen boos hart, die gedurig uitstel 

verzoeken; en als ze wat benauwd worden steeds zeggen, cras, cras, (Latijns woord) 

morgen, morgen, zonder dat dit mor gen ooit met kracht komt. 

 

2. De bekering, van zulke schijnt ook onmogelijk te zijn, die veel overtuiging en 

klopping aan haar hart gehad hebben en daaruit werkzaam geweest zijn. Maar het is 

allemaal verdwenen en weg. Wat hebben wij enige van u gezien zo nabij, zo ernstig, 

zo verlegen, dat er een hoop zich opdeed, dat u zou toegebracht worden. Maar hoe is 

het nu? U hebt wind gebaard, het is allemaal verdwenen, en u zijt de wereld wederom 

ingezeild. Zelden worden zulken bekeerd. Integendeel, als de duivel, die scheen 

uitgegaan te zijn in zulke weder komt, zo brengt Hij zeven duivelen met zich, erger als 

de eerste. Die wederkeren tot haar uitbraaksel en wentelen in het slijk, was het beter 

nooit de kennis van de waarheid gehad te hebben. 

 

3. De bekering van dezulken, die lang ontdekkende middelen der genade gehad 

hebben, is ook niet zeer waarschijnlijk. Want door het gedurig horen van vloek en 

zegen, zo Zijn ze er dermate aan gewend dat het een haar niet verschrikt, en het andere 

haar in 't minste niet bekoort. Al dat ze hebben, is een wetenschap en toestemming, 

dat er zo moet geleefd worden, maar door de gewoonte heeft het op haar geen kracht. 

 



4. Eindelijk de bekering van burgerlijke en werkheilige mensen is zeer 

onwaarschijnlijk. Want dat is zoveel gewin in hun ogen dat ze het niet willen noch 

kunnen laten varen om Christus te gewinnen. En daarom boeleerders en tollenaars 

zullen eerder behouden worden, als dezulke. 

Och! ziet dan toe mijn vrienden, dat hetgeen, dat nu maar waarschijnlijk onmogelijk 

is, niet volstrekt onmogelijk worde. 

 

Maar wat zijn er niet al onder u, die zich verbeelden op valse gronden, dat ze 

wedergekeerd Zijn tot God,die dat opmaken uit enige overtuiging van zonde, uit hun 

levensverbetering, uit de lichte aandoening van blijdschap en liefde tot de vromen, 

enz. Mijn vrienden, wat zal het er naar uitzien, zo u zo heengaat, en nimmer met 

Christus verenigd zijt geworden. Ik zal maar tot u beide twee woorden spreken. 

 Ik ben en u moet verzekerd zijn, dat u het nu beter hebt, als dat gij het 

hiernamaals hebben zult. Hier hebt u noch rust, verkwikking; u leeft zonder 

banden en benauwdheid. Maar het is voor u bereidt, het is zwanger om te 

baren en dadelijk over u te komen. Och! ontwaakt, eer het te laat is. 

 Overweeg toch bedaard de aard en natuur van de Geestelijke ondertrouw, zoals 

wij die u voorgesteld hebben. Denkt eens wat een Persoon het is, die u ter 

Bruid begeert. Gedenkt aan de heerlijke voorrechten, die u op het inwilligen 

van Zijn verzoek zult deelachtig worden. Gedenkt aan de volmaaktheid en 

bestendigheid van dit Trouw-Verbond. Och! mij dunkt, dat zo u in 

bedaardheid er aan dacht, dat u zeggen zou; ik kan noch wil het niet langer 

weigeren, maar ik wil Hem kiezen, omhelzen en voor eeuwig aanhangen.  

Dat dit de dag van uw ondertrouw met de Immanuël Gods Zoon zijn mocht. Ik 

ben verzekerd, zo u uw oren neigt en uw hart gewillig is, dat niettegenstaande 

wat u zijt, of gedaan hebt, uw ziel zal leven. 

 

Oprechten, wij hopen en vertrouwen, dat wij uw voornemen hebben voorgesteld en 

dat hetgeen de kerk hier zegt, dat u het ook in het verborgen, of nu onder het woord 

met onbedrieglijke lippen zult gezegd hebben. 

- U hebt wel gelijk: Wat is 't uw nu naar, in vergelijking van uw eertijds. Geen 

wonder dat u smelt en weent, en het niet langer in zo'n staat kunt stellen, dat u 

niet van honger wilt vergaan, terwijl er brood in uws Vaders huis is, ja vollop 

tot opvoeding en verkwikking. 

- Hebt u nu dit voornemen werkelijk, maakt het toch ten eerste werkstellig, om 

de duivel en uw verdorvenheid te bestraffen en te ontsnappen, eer ze het 

weten. Want zo u lange consideraties wilt maken, honderd tegen een, of de 

duivel en uw begeerlijkheid zullen op de been komen, u strelen en liefkozen en 

dus u aan banden gebonden houden, en het goede voornemen zal verijdeld 

worden en alle goede bewegingen, die in uw hart zijn, zullen uitgedoofd 

worden gelijk de droevige ondervinding u zo dikwijls geleerd heeft. Haast u, 

spoedt u, vliegt als duiven tot uw vensteren. 

- Hebt u dit voornemen, tracht uit de grond van uw betrekking te werken, dat 

Jezus uw Man is opdat u niet bezwijkt, maar uw hart met liefde mag branden. 

En zo u het niet gelovig kunt doen, houdt evenwel in het oog, dat de Heere 

Jezus, tot wie u komt, niemand van de hand zal wijzen, noch buiten werpen. 

- Zou u dit niet doen, oprechte? Is het niet lang genoeg omgedoold geweest en 

onder benauwdheid, dorheid en bestrijding geleefd te hebben? Is Jezus het niet 

waard? Wat is Hij niet een lieflijke en beminnelijk Man? Is het ook niet de lust 

van uw ziel? O, kom dan tot hem, Hij zal u uw wangedrag niet te zeer 



verwijten. 

- Eindelijk (want wij durven u niet langer ophouden) hebt u uw aangezicht naar 

Sion gewend, God geve u voorspoed en zegen op uw weg. Hij ondersteune u 

vanonder Zijn eeuwige armen. Hij kome u tegemoet. Hij geve u te 

ondervinden de uitlating van Zijn liefde in Christus. AMEN. 

 

 

 



4. Een gelovige tot de eersten Man, met geween en smeking naderende. 

Uit Jeremia 31: 9. 

 

Zij zullen komen met geween en met smeking zal ik ze voeren. Ik zal ze leiden aan 

de waterbeken in een rechten weg, daarin zij zich niet en zullen stoten: want ik ben 

Israël tot een Vader en Efraïm die is Mijn eerstgeborene. 

 

I. INLEIDING. 

 

Wonderlijk en opmerkelijk is de vraag, die de dochters van Jeruzalem doen, als ze de 

Bruid in haar begonnen herstel werkzaam zien, in het wederkeren uit laagheid en 

dodigheid tot hun eersten Man, Hoogl. 3 vers 6. Wie is zij, die daar opkomt uit de 

woestijn als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des 

kruideniers? 

Het zijn dochters van Jeruzalem, die deze vraag doen. Wij verstaan door deze niet 

uiterlijke Belijders en mond Christenen, gelijk wij op zijn plaats zullen aantonen. 

Maar wij verstaan er door klein gelovige, zwakke, eerstbeginnende gelovige, die noch 

niet door ervaring geoefende zinnen ontvangen hebben in de wegen Gods, noch in de 

diepte van hun eigen ellendigheid, waardoor zij meesterlijk oude en ervarene 

Christenen wegens hun struikelingen veroordelen en zich aan gebreken stoten. 

Deze verschijnt iets verwonderlijks, dat ze nooit dachten. De Bruid, die ze wegens hun 

gebreken veroordeelt hadden, komt te voorschijn in zulk een levendige gestalte, en 

geeft zulke overtuigende blijken van hun herstel bij aanvang, en een reuk van geurige 

Godzaligheid ging van haar uit, en verstomde hen, zodat ze zulks nooit gedacht 

hebbende, een vraag doen. 

Dat ze zagen was de Bruid, die in een woestijn was geweest, en die ze daarom 

veroordeelt hadden; omdat ze zodanig dor en leeg was geweest enige tijd, dat ze haar 

verlieten en nooit vermoeden hadden, dat zulk dor hout zou leven. Dit zinnebeeld, van 

een woestijn ontleent, geeft dit en andere zaken meer te kennen. Maar ze zien de 

Bruid nu levendig werkzaam in de gebeden, die verbeeld worden bij de rookpilaren, 

en de gedurige reuk van Godzaligheid spreidt zich wijdt en zijd uit, gelijk de 

specerijen, als ze door een kruidenier gestoten worden, een reuk van zich geven. 

Deze dochters van Jeruzalem, die buiten hun verwachting en tegen haar oordeel aan 

ziende met verwondering tot beschaming en overtuiging wegens haar liefdeloos 

gedrag, vragen hem, wie is zij? met verlegenheid en ook als onkundig, hoe zulks 

gebeuren kon. 

 

Mijn geliefden, wij hebben u getoond in wat droevige verflauwing en dodigheid een 

waar begenadigde kan komen en het een en het andere tot hun ontdekking, overtuiging 

en opwekking gesproken, en u hebt het, voor zo ver ik weet, niet kwalijk genomen en 

sommige zijn aan het werk geraakt volgens de voorgaande Leerreden. Nu weet gij, 

hoe er onder u zijn, die als dezulke in laagheid en benauwdheid waren, een steen 

hebben helpen leggen op de kuil, daar ze in gezonken zijn en vrij onbedaard en 

meesterachtig met haar gehandeld hebben, gevende daarin blijken van de trotsheid, 

on-ervaring en kleinwetenheid van hun eigen boze harten. Want wij beleven een tijd, 

daar stoute veroordeling om een ditje en een datje zo plaats heeft. Indien David en de 

oude Heilige leefden, ze uit de rol der Heiligen zullen uitgemonsterd worden. Maar 

hoewel u schamper hebt gehandeld, zoeken wij nu tot uw beschaming en tot 

bemoediging en onderrichting van zulke; die door Gods Geest uit de ellende zoeken 

weder te keren, te vertonen hoe ze werkzaam zijn, ze komen met geween enz. 



Dit Kapittel, ten aanzien van zijn inhoudt en de tijd waarop het ziet is zo klaar niet, 

gelijk u uit het Kapittel zelfs, én verder uit een fraai] onlangs uitgekomen werk van de 

Heer Mobachius kunt zien. Wij houden het voor ons daar voor, dat het in zijn eerste 

betrekking geschreven en gegeven is tot troost van Gods volk in Babel, en om haar te 

verzekeren van hun verlossing en wederbrenging in haar land. Intussen zo, dat vele 

dingen bij die gelegenheid in vloeien, niet direct opdat geval ziende, maar op 

volgende tijden, en dat er in is, zal vervuld worden bij de bekering der Joden in de 

laatste dagen, waar van de verlossing uit Babel een pand en Profetisch voorbeeld 

geweest is. 

Wij durven ons (maar ons vers verklarende) niet verder hiermee inlaten. 

Dus zien wij van het 4
e
 tot ons tekstvers dat hun wederkering zelfs, daarbij de 

middelen die God totdat einde gebruiken zou, voorgesteld worden.  

En in ons tekstvers de wijze, hoe ze wederkeren zou, voorgesteld wordt, daarbij de 

reden ervan. 

Zo dat wij hebben twee zaken: 

 

A. Een voorstel van de wijze, hoe ze werkzaam in haar wederkeren zijn zou; Zij zullen 

komen met geween, en met smekingen zal ik ze voeren. Ik zal ze leiden aan de 

waterbeken, in een rechten weg, daarin zij zich niet zullen stoten. 

B. De grondoorzaak hiervan, opgesloten in de oude en onverbrekelijke betrekking, die 

God op haar had. Want Ik ben Israël tot een Vader en Efraïm is mijn eerstgeborene.   

 

II. Het LICHAAM VAN DE LEERREDE. 

 

VERKLARING.  

A. Eerste deel. Hier vinden wij de wijze. op welke de Joden door de medewerking van 

Gods Geest zich zullen bekeren, en tot God de Rotssteen des heils komen. Zij zullen 

komen niet geween, en met smekingen zal ik ze voeren. Ik zal ze leiden aan de 

waterbeken in een rechten weg, daarin zich niet zullen stoten. Zodat wijs zullen acht 

geven. 

B. Op de wijze, hoe zij komen zullen en zich tot God door de werking van Zijn Geest 

bekeren. Zullen komen met geween en met smekingen zal ik voeren. Dit wordt ons 

tweeledig voorgesteld. 

 

a. ZIJ ZULLEN KOMEN MET GEWEEN.  

De vertaling der woorden is bijna bij alle, uitgezonderd Grotius, dezelfde. Grotius 

heeft het vertaalt, zij zijn heengegaan met geween, menende, dat hier de gestalte van 

het volk  te kennen gegeven wordt in haar gevankelijk wegvoeren na Babel; wanneer 

zij buiten allen twijfel op het aller-bitterste zullen geweend hebben. Want in Babel 

zijnde Ps. 137, zaten zij aan de rivieren en weenden; als zij aan Sion dachten.  

Maar wij merken aan, dat ons Grondwoord, door komen vertaalt, altijd betekent een 

wederkerende, nooit een weggaande beweging. Dus in een lichamelijke zin, het 

lichaam keert weder tot het stof. En omdat het zulke wederkerende beweging te 

kennen geeft, wordt het meer dan eens op eens figuurlijke wijze gebruikt, om de 

bekering van de ziel tot God te kennen te geven. Zo ge u bekeerd tot de Almachtigen, 

zult gij gebouwd worden.  

Derhalve blijven wij bij onze vertaling, en zullen uw aandacht niet ophouden met het 

verwerpen en de weerlegging van Grotius lichamelijke verklaring van deze plaats. En 

wij gaan over om de woorden zelfs wat nader te overwegen; daar wij te letten hebben 

op twee zaken. 



 

a. Op de Onderwerpen, van wie gesproken wordt; Zij. 

De geleerde uitleggers, hoewel zij daarin overeenkomen, dat wij hier de Joden 

verstaan moeten, nochtans verschillen zij geweldig omtrent de tijd, waarin de Joden zo 

zullen komen met ootmoedig geween. Daar zijn vele, die daar naar toe willen, om de 

Joden hier op te vatten hier in hun wederkering uit de Babylonische gevangenis, die, 

als zij wederkeerden, als mensen waren die droomden. En dus vatten zij het, dat het 

geween, waarvan wij horen zullen, niet uit droefheid, maar vanwege de blijdschap 

hunner harten zijn zou; gelijk kennelijk is, dat men wegens blijdschap zowel, als 

vanwege droefheid wenen kan. 

Andere zijn van gedachten, wegens de samenhang van dit hoofdstuk (gelijk uit het 1. 

vers blijkt) met het voorgaande, dat beide deze Kapittelen tot een en dezelfde tijd 

moeten gebracht worden, en dat derhalve de onderwerpen dezelfde zijn, namelijk de 

Joodse Kerk, welker toestand voorgesteld wordt in het 4, 5, 6 en 7e vers van het 30e 

hoofdstuk in de verdrukking door Antiochus Epifanes, nadat zij lang uit Babel 

wedergekeerd waren, en dat van het 8. vers van het 30
e
 kapittel tot het einde van ons 

Teksthoofdstuk vertoont wordt, dat de Heere haar in die benauwdheid destijds 

krachtig zou vertroosten, bemoedigen en opbeuren.  

Intussen andere, uit de samenhang onzer woorden met de volgende, verstaan de Joden 

omtrent de tijd van Christus openbaring in het vlees, wanneer Herodes op een zeer 

wrede wijze de Bethlemitische kinderen deed vermoorden.  

Evenwel andere, merkende dat de genoemde verzen uit het 30e hoofdstuk aangehaald 

worden, Matt. 10:24 begrijpen, dat de onderwerpen hier zijn de Godvruchtige Joden, 

die God vertroost, hoewel stad en Tempel door de Romeinen verwoest en omgekeerd 

waren. Ik zwijg van andere, die uit vergelijking van deze plaats met een andere, zij 

zullen Hem zien, dien zij doorstoken hebben - zullen treuren, menen, dat ZIJ hier de 

Joden zijn, die bekeerd zullen worden in de laatste der dagen. Voorname mannen zijn 

er voor elk van die gevoelens. 

Wij willen graag de toehoorders laten kiezen. Die het tot Christus' komst brengen, 

hebben vele redenen van waarschijnlijkheid. Intussen moeten wij niet denken, dat 

hoewel de Joden hier de eerste voorwerpen zijn, dat dit is een uitsluiting van andere, 

dat zij verre! Elk die bekeerd wordt tot God door de werkingen van de Heilige Geest. 

komt ook met geween, en wordt gevoerd met smekingen. 

 

b. Van deze nu wordt gezegd, dat zij komen zullen met geween. 

a. Komen- uw Christen aandacht weet, dat Komen eigenlijk een beweging is, waardoor 

men van enige plaats tot de andere komt, van ver nabij wordt. Dit wordt van het 

lichamelijke tot het geestelijke overgebracht, om uit te drukken die 

zielswerkzaamheid, waardoor een ontwaakte zondaar zich tot God begeeft, door een 

ongeveinsd geloof en oprechte bekering. O, alle gij dorstige, komt tot de wateren. Die 

komt, zal ik geenszins uitwerpen; en op vele andere plaatsen meer. En wilt u nu kort 

met mij nagaan, waarin het komen bestaat, let op het volgende. 

 

1. Het zal te kennen geven, dat de ziel met de aller-strengste overreding van nabij 

wezenlijk ziet het gevaar, waarin zij is. Elk mens is in gevaar, de toorn en vloek van 

een heftig en rechtvaardig God ligt op een ieder om de zonde. Want de ganse wereld 

is verdoemelijk voor God, Rom. 3. Intussen zien de minste dat gevaar, en daarom zijn 

ze zorgeloos, hoewel zij op het bovenste van de mast slapen. Daarom zijn ze vrolijk 

en gerust, en hebben geen banden, van de jeugd af aan zijn er andere, die het gevaar 

zien, ze zien het maar alleen met haar verstandsbegrip, maar in de letter, en zonder 



toepassing tot zichzelf. En dus stellen ze de kwaden dag verre, en worden nooit 

innerlijk bekommerd, hoe het eens met hen gaan zal. Spreekt de consciëntie nu en 

dan, zij kunnen die stillen door hun opvoeding, door haar burgerlijk leven, door hun 

gebeden en groter ernst als tevoren, en dus zijn ze gerust, hoewel zij nooit anders 

komen als met de lippen, of als een trotse Farizeeër, of uit sleur en gewoonte.  

Maar die recht komt, hij ziet zijn eigen gevaar van nabij. hij begrijpt, dat hij van 

honger zal sterven. hij ziet zichzelf als in gevaar om verloren te gaan. hij ziet de 

bloedwrekers op zijn hielen. En dat is het, dat hem eerst tot opstaan en komen 

noodzaakt, om, was het mogelijk, de toorn Gods te ontvlieden, en als een brandhout 

uit het vuur gerukt te worden. 

 

2. Het zal ook te kennen geven een dadelijk wegwerpen van alle verkeerde gronden, 

en toevluchten der leugenen. Die waarlijk zich tot komen zet, die ziet met indruk, dat 

hij zich met as gevoed heeft, en dat een bedrogen hart hem ter zijde afleidde. Dat hij 

op zand en niet op de eeuwige Rotsteen bouwde. Alles, dat hij tot een grond kwam te 

stellen, wordt in zijn eigen gedaante aan hem geopenbaard. En hij ziet, dat als hij zijn 

eeuwige behoud daar van afwachtende, dat hij bedrogen er uit zou gekomen hebben. 

Daarom roept hij wel duizend maal uit: het is buiten hoop; het is buiten hoop. Elk die 

recht gekomen is, die schrikt voor de bedrieglijkheid van zijn hart, en erkent Gods 

goedheid, dat de hand Gods hem van alles afdreef, of dat hij anders op de een of 

andere verkeerde grond zou gebleven hebben. Maar hij wordt van alles uitgedreven, 

en dan eerst roept hij Jer. 3. Het is te vergeefs heil te verwachten van de bergen, en 

menigte der heuvelen; tot U zullen wij komen. Assur en zal ons niet behouden; wij 

zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onzer handen niet zeggen; gij zijt onze 

god. Immers zal een wees bij U ontfermt worden, Hoséa 14: 4. 

 

3. Dit komen zal ook in zich insluiten, dat deze Joden, en elk die komt, van God 

onderwezen worden met een machtige hand en een uitgestrekte arm. Onderwijs van 

mensen kan van die kracht zijn, om een mens op een zedelijke wijze te overreden van 

de waarheid, en de begeerlijkheden in te tomen, en de mens tot een goede burger te 

maken. Maar indien de mens van God zelf de inhoudt van Wet en Evangelie niet 

geleerd wordt, hij zal nooit tot God in Christus komen, Joh. 6:25. Vinden wij beide 

samen gevoegd, die het van de Vader GEHOORD en GELEERD hebben, die zullen 

tot mij KOMEN. Dit is de zalving, die haar alle dingen leert, en een uitmuntende 

belofte des Verbonds, al hun kinderen zullen van de Heere geleerd worden van de 

kleinsten tot de grootsten toe, en zij zullen de Heere kennen. 

 

4. Het zal ook te kennen geven, dat de ziel eniger mate door Goddelijk Licht te zien 

krijgt de weergaloze schoonheid van Christus Jezus, die schoner is als de Mens 

kinderen, blank en rood, de banier dragende boven tien duizenden, die in alle 

opzichten voor de ellendige, rampzalige zondaar begeerlijk is. Dit is verlichting van 

ogen te ontvangen in de kennis van Christus. En hetgeen aan de Joden belooft wordt, 

uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen. Wat verwondering en 

aanbidding ontstaat er in zo'n ziel! Zij bekennen graag, dat de helft niet is aangezegd 

van hem. En dus ziende dat alles in Hem is, roepen zij wel eens uit: men zal van Mij 

zeggen, gewisselijk in de Heere Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot Hem zal men 

komen, Jes. 45: 40. 

 

5. Het zal mee te kennen, dat de ziel de Goddelijke nodigingen des Zoons Gods begint 

te horen, alsof Hij haar bij naam toeriep. Dan zegt Hij wel eens, O Jeruzalem, hoe 



dikwijls heb Ik u willen vergaderen, en Ik wil het nog doen; dan eens, Ik wacht om 

genadig te zijn; dan eens, wend u naar Mij toe, en wordt behouden; dan eens, o al gij 

belaste en beladenen, komt tot Mij en gij zult ruste vinden.  

En gebeurt dat wel eens, dat de ziel zegt (gelijk het in de eerste begin is, terwijl ze met 

Samuel de stem des Heeren niet wel weet te onderscheiden) "O, mijn zonden zijn te 

groot; mijn hart te hard; mijn ziel te ellendig, mismaakt en melaats. Dan komt Hij als 

roepende; al waren uw zonden als scharlaken en karmozijn, Ik zal ze maken als 

sneeuw en witte wol. Al hebt u geen verdiensten, ik zal ze uitdelgen om Mijns Naams 

wil; al zijt gij mismaakt en melaats, ik zal rein water op u sprengen en u zult rein zijn; 

en ik zal Mijn schoonheid op u leggen, waardoor u zo volmaakt in schoonheid zijn 

zult, dat er van u een naam zal uitgaan, wegens uw schoonheid." 

Hetgeen dikwijls van zoveel kracht is, dat de ziel moet uitroepen: O Heere, Gij zijt mij 

te machtig geweest en Gij hebt mij overreedt. 

 

6. Het zal ook te kennen geven, dat er een verborgen trekkende kracht uit Jezus gaat 

om al de vermogens van de ziel op het aller-innigste werkzaam te maken in 

hoogachting voor Jezus Persoon, in hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid, in 

uitzien en verlangen naar Zijn zalige komst in het hart, in reikhalzen naar Zijn 

verkoellende en verkwikkende schaduw. Christus, in het Evangelie aan de ziel ontdekt 

is een krachtige Zeilsteen [magneet] om al, dat in de ziel is, op de aller-zachtste, 

zielstrelende en onwederstandelijkste wijze te trekken. Niemand zonder dit trekken 

kan tot Hem komen Joh. 6:44. Maar als Hij verhoogd wordt in de verkondiging des 

Evangelies, dan trekt Hij mensen tot Zich. 

 

7. Het zal dan te kennen geven, dat de ziel dadelijk opstaat en zich tot het gaan naar de 

gepaste en bereidwillige Jezus zet. Zij kan het nu niet langer uithouden, maar omdat 

Jezus haar roept, zo komt zij. 

A.  Zeer gewillig. Daar is geen dwang, als alleen een zoete liefdedwang, die haar 

noodzaakt. De ziel gaat naar uit vanwege zijn spreken, en Messias volk wordt 

zeer bereidwillig in deze dag van Jehovahs heirkracht; waarin de liefde Christi 

haar dringt. 

B.  Zij komen nu ongeveinsd. Wij lezen, dat vele haar geveinsd zullen onderwerpen. 

Dikwijls hadden zij het ook voor deze gedaan; komende maar alleen met de 

lippen, alleen tot de begrippen en inbeelding, die zij van Christus hadden; 

komende met een gedeeld hart, waarin de liefde tot deze en geen begeerlijkheid in 

was. Maar nu komen zij oprecht, hatende alle valse pad. 

C.   Zij komen nu met een volkomen hart, dat is om hun gehele ziel aan Christus over 

te geven, opdat ze hem tot een eigendom mag zijn, en dat hij op de aller-

volstrekste en onbepaaldste wijze daarin heersen mag. 

D.   Zij komen met de uiterste snelheid en spoed. Zij staan niet langer stil bij hun 

ellende, maar vluchten gelijk als een duif tot hun vensteren. Gelijk een 

Bartholomeüs op de roepende stem, komen zij terstond tot de Borg en willen bij 

Hem schuilen. 

 

8. Het zal ook te kennen geven, dat de ziel dadelijk in Christus inkomt. Want dit komt, 

komt dadelijk, daar hij wezen moet; anders is zijn komen geen komen, maar een 

blijven op de weg. Dit is dat dadelijk kwijt worden van zichzelf, aan Jezus, waardoor 

men eens Anderen wordt. Dat dadelijk ingaan in Christus en schuilen en verberging 

vinden in de Borgtochtige gerechtigheid. Dit zal het voornaamste zijn, waarin dit 

komen zal bestaan. 



 

 

Maar laat ons met een woord nagaan de wijze hoe, namelijk met geween. Soms 

Heeren wij, dat ze met blijdschap tot Sion zullen komen; hier, dat zij met geween 

zullen komen.  

Het strijdt niet, mijn geliefden, want daar is nooit op deze aardbodem enige geestelijke 

blijdschap, of de ziel zal ook wenen over hun zonde. Grotius, en andere menen, dat 

het wenen hier over lichamelijk gebrek zijn zou. Maar wij houden het met onze 

geleerde kanttekening, die het verklaart over hun zonde.  

Wat wenen is, weet elk; wij zullen een bekende zaak door een beschrijving niet 

duister maken. Het zal in het geestelijke zeggen: 

 

1. De inwendige smart en t bittere gevoel over de zonde, die in het hart van hen 

komende zijn zou. De zonde schijnt een zoet lokaas voor het vlees te zijn. Maar als zij 

in hun eigen aard en natuur gezien wordt, zo wordt het hart doorpriemd. Daarom als 

de ziel ziet, wat een God zij vertoornt heeft; wat een Jezus zij met de zonde 

doorstoken heeft; wat een straf zij zich onderworpen heeft; dan wordt de bitterheid 

bitterder, en de smart groter als de smart van een barende vrouw. En dus moet de ziel 

soms uitroepen: Wend uw aangezicht van mij af laat mij bitterlijk wenen, en dringt 

niet aan om mij te vertroosten, Jes. 22:4. De ziel wil in deze misbaar maken, en 

treuren als de jonge struisen. 

 

2. Het zal ook de inwendige zielsdroefheid te kennen geven. Als iemands hart door 

genade bewerkt wordt om te komen, hij gaat als met tranen zaaiende, zijn hart scheurt 

en versmelt in droefheid, zijn ziel druipt er van weg, Ps. 119: 25. Het is met hem:  

 

Hetzij hoe het zij, mijn droeve ogen, 

laat uw Spring bron nooit verdrogen, 

houdt van schreien nimmer mat, 

steeds mijn wangen legernat. 

 

In Nehémia 8:10; vinden wij dat al het volk weende, als zij de woorden der Wet 

hoorden. 

 

3. Het zal ook zeggen, dat de ziel zichzelf in de grond verfoeit en beschuldigt wegens 

hun handelingen tegen de Heere. Dit vinden wij van Petrus, dat hij naar buiten ging en 

weende bitterlijk, buiten twijfel zich beschuldigende en in zijn onwaardigheid 

voorstellende, dat hij op zon snode wijze zich tegen de lieve Jezus zo bezondigde, 

daar Jezus zo mishandelt, en door hem verloochend was. 

 

4. Het zal de gulle openlegging van alle zijn Schulden ook te kennen geven. Daarom 

op de Boetdagen was er belijdenis en wenen in de belijdenis, Ezra 10:1. 

 

5. Het zal ook te kennen geven de nood, waarin de ziel is, noch raad, noch weg 

wetende om te ontkomen:;gelijk wij Hagar vinden, Gen. 21:16. Zij ging en zette haar 

tegen over, en hief haar stem op en weende. Zo is het dikwijls met de ziel in dit komen 

ten einde raad zijnde; niet wetende wat zij doen zullen, of waar zij zich keren zullen, 

heffen zij hun stem op tot God in de hemel, opdat de God des aanziens naar haar wilde 

omzien. 

 



6. Dit wenende komen zal ook te kennen geven de innige aandoening van de ziel over 

het gemis van Christus. Waarom stonde Maria buiten bij het graf wWenende? Het 

was, omdat zij hun Heere weggenomen hadden. Zo is het met de ziel, zij mist Jezus, 

en weet niet, waar zij Hem vinden zal. Dat maakt dat zij komen in het zoeken van 

Hem al wenende zeggen: indien gij hem vindt, zegt Hem, ik ben krank van Liefde, 

Hoogl. 5:8. 7.  

Het zal ook insluiten, dat innig wegsmelten van het hart uit liefde en dankzegging, 

wegens ontvangen weldaden. Maria wast Jezus voeten met hun tranen. Waarom? 

omdat haar veel vergeven was, had zij veel lief. 

 

Het tweede is, en met smeking zal Ik ze voeren. Enige zetten het over met 

weldadigheid of in barmhartigheid zal Ik ze voeren. En dan zou de weldaden en 

Barhartigheden te vinden zijn in het volgende. Intussen de kracht des woords wordt 

door smeking uitgedrukt, en het komt dan overeen met een andere uitnemende 

Godspraak, ik zal over haar uitstorten de Geest der genade en der gebeden. 

Hier horen wij melding maken van smeking. Ons grondwoord Chanan, hoewel het 

genade en weldadigheid en ontferming betekent, waarom wij het zo zullen kunnen 

overzetten, geeft evenwel ook te kennen de ootmoedige zielszuchting tot God om zijn 

genade; hier en op andere plaatsen meer Ps. 28:2. En dit zal nu in de volgende zaken 

bestaan. 

 

a. Het zal zeggen, dat de ziel tot bidden komt. Ananias, ziet hij bidt. Dat is wonder, dat 

er omtrent zijn bidden zulke opmerking is. Want hij zal in zijn natuurstaat buiten allen 

twijfel ook gebeden hebben; terwijl de Farizeeërs, tot welke secte hij behoorde, zich 

zonderling bij het algemene volk berucht maakten door haar lange gebeden. Maar het 

is om aan te wijzen, dat het werk der genade in zijn hart was; dat drijft iemand eerst 

tot zijn knieën. Voordat men ontdekt wordt, is het genoeg, als men wat woorden 

opzegt, al was het duizendmaal een en het zelf, o dat men uit een Gebedenboek het 

een of andere zoet gebed leest, of van buiten naar zijn toestand oprammelt, gelijk de 

Papisten hun Paternosters opzeggen.  

Maar nood leer bidden en geeft biddenstof. Zodat de ziel uit de diepte tot God roept. 

De Stokbewaarder had niemand nodig om hem bidden te leren, maar het gezicht van 

zijn ellende leerde hem uitroepen: wat zal ik doen om zalig te worden? 

 

b. Het zal ook uitdrukken en te kennen geven de ootmoedige gestalte geween en 

smeking naderende van de ziel, als zij tot God komt, uit Jer. 31: 9. Zolang de mens in 

de diepte van ellende niet ingeleid wordt, is de gestalte van zijn ziel opgeblazen en 

hoogmoedig, hoe nederig en ootmoedig zijn woorden en uitdrukkingen ook zijn 

mogen. Maar die smekende komt, komt op de aller-ootmoedigste wijze om zijn 

rekwest voor de Heere neer te werpen. Dan 9:20 wierp hij zijn smeking voor het 

aangezicht Heeren zijns Gods. Abraham in zijn smeking bij de Heere roept uit, dat de 

Heere maar niet en ontsteke, dat ik mij onderwonden heb om tot de Heere te spreken, 

daar ik stof en as ben, Gen. 18:27 en 30. Jacob was geringer dan de minste 

weldadigheid Gen. XXXII: 3 en 10. De Messias zelf Ps. 22:7. Ik ben een worm en 

geen Man. En Asaf Ps. 73: 22. Ik ben onvernuftig en ik weet niets, ik ben een groot 

beest bij U. En gelijk deze gestalte de onwaardigen zondaar wel past; zo heeft er God 

ook een zonderling welgevallen in. Hij wil een ootmoedige smeker niet verwerpen, 

maar troosten, opbeuren, en naar het hart spreken. Ziet er een zonderling blijk van aan 

de Koning Josia, 2 Koning. 22: 19 en 20. Omdat uw hart week geworden is, en ge u 

voor het aangezicht des Heeren vernedert hebt, als gij hoorde wat ik gesproken heb 



tegen deze plaats, enz. Daarom ziet, ik zal u tot uw Vaderen verzamelen, en gij zult in 

vrede in uw graf verzamelt worden, enz. 

 

c. Het smeken zal ook te kennen geven het aller-diepst besef van zijn eigen 

onwaardigheid, van zijn dood en doemwaardigheid voor de Heere. Zodat de smekende 

ziel komt als met de strop om de hals, en zegt: o God hier komt een rebel, en 

veroordeelde bij zichzelf, die zich ook aanklaagt aan U, zijn Rechter bekennende dat 

Gij, hem met recht zou verstoten. Maar hij komt om een Pardon, niet om iets dat in 

hem is, maar alleen om Jezus Gerechtigheids wil.  

Dit vinden wij in Daniel op een uitnemende wijze, Daniël 9. En Mozes als hij 

smekende is, dat God zijn Verbond met Israël wilde oprichten, hij draagt het volk voor 

in hun diepe onwaardigheid: Heere doet het, want het is een hardnekkig volk, Exod. 

34: 9 Dit is een hardnekkig Volk. Maar vergeeft onze ongerechtigheid en onze zonde, 

en neemt ons aan tot een erfdeel. 

 

d. Smekende zal ook te kennen geven een taaie aanhoudendheid bij de Heere. O, de 

smekende ziel wordt niet licht afgezet, hij staat, hij houdt aan, hij roept en hij kermt 

zolang totdat de Heere hoort en helpt. Hoe meer men een smekende Bartholomeüs 

bestrafte, hoe meer hij riep, Zone Davids ontferm u mijner. Wilde God, de Engel des 

Verbonds, zonder Jacob te zegenen heengaan, Jacob zal hem vasthouden met een 

mannelijk, ja Vorstelijk vasthouden, hoewel dat het gewricht van zijn heup 

verwrongen werd, Gen. 32: 25 tot 29. Hoséa 12:4. De smekende Mozes hield aan met 

zich neer te werpen en te smeken veertig dagen en nachten. Ik weet wel, dat lange 

gebeden het niet doen zullen; maar gebeurt het niet, dat korte gebeden een teken zijn 

van grote indrukkeloosheid? Die smeekt, houdt aan; de arme bedelaars spreken 

smeking. 

 

e. Smeken zal te kennen geven de inwendige ernst en aandoening van de ziel. Het is 

haar om de zaak te doen; haar ganse hart is daar over aangedaan, zij schreit naar God, 

meer als een hart naar de waterbeken. Wie zijn ze toch, die de rechte Gode 

welbehaaglijke offers tot God brengen? Het zijn de ernstige aanbidders, Zef. 3: 10. 

Van de zijde der rivieren der Moren zullen Mijn ernstige aanbidders met de dochter 

mijner verstrooiden Mijn offers brengen. 

 

f. Eindelijk, smeken zal te kennen geven een gebruik maken van allerlei pleit- en 

drangredenen bij de Heere om Zijn gunst te vinden. Zij nemen de woorden van Hoséa 

14:3. Neemt weg alle ongerechtigheid en geeft het goede, zo zullen wij betalen de 

varren onzer lippen. Met Mozes pleiten zij op de Naam Gods, Exod. 34: 16 te lezen. 

Zodat u lieden kunt nagaan, wat eigenlijk smeken zal te kennen geven, namelijk een 

ootmoedig Gebed, waarin de ziel, uit gezicht van hun onwaardigheid, bij God met 

allen ernst en pleitredenen aanhoudt om zijn Goddelijke gunst te ondervinden. En u 

kunt opmaken, dat de ziel, die op gezegde wijze smeekt, wat onder het oog heeft, dat 

hem zo smeken doet.  

En wilt u weten wat? Ik zal het u zeggen. 

1. Hij ziet zijn alleszinse ellende. Is het bij aanvang, zijn vreemdheid van God 

en de vloek, waaronder hij ligt, en onmacht om zichzelf te kunnen helpen; is 

het bij voortgang, zijn gebrek en ledigheid, en om zwerven buiten de Heere. 

Dit maakt de ziel arm, en de arme spreken smekingen, 

2. Hij smeekt dan, gelijk onze geachte kanttekenaars aanmerken, om genade, 

dat, is om rechtvaardigmaking, om heiligmaking, om de uitlating van Gods 
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zalige gunst aan de ziel, en om steeds te wandelen voor 's Heeren aangezicht, 

en in Gods nabijheid te verkeren, en eens van alle ellende verlost te worden, en 

eeuwig met Gods beeld verzadigd te worden. 

 

b. Nu zegt de Heere, dat hij haar op gezegde wijze al smekende zou voeren. Ons 

Hebreeuws woord betekent eigenlijk het voortvloeien van een waterstroom, rivier of 

beek. En daarvandaan wordt het overgebracht om te betekenen, leiden van de ene 

plaats tot de andere. Het komt hier voor in de zgn. buiging Hiphil, welke buiging van 

het werkwoord de kracht eraan geeft, dat het betekent dat niemand door eens andere 

hulp, beweging en aanzetting iets doen zal. Ik zal maken, dat zij met smeking zullen 

komen. En daarom hebben de Onzen het zeer wel overgezet met betrekking tot de 

Heere. En met smeking zal Ik ze voeren. Trouwens de Heere alleen is hiertoe in staat. 

Dit voeren nu zal de volgende zaken te kennen geven. 

 

a. Het zal zeggen, dat de Heere haar zou biddende en smekende maken. Het eerste, dat 

zich in een nieuw geboren kind opdoet, dat is schreien. Het eerste, dat zich in de ziel, 

waarin de Heere een beginsel van het genade-leven legt, opdoet, is roepen en bidden 

en smeken tot de Heere. Nu begint ze naar een verborgen plaats om te zien, om haar 

hart in de bitterheid huns geestes uit te storten; nu zoeken en maken zij gelegenheid 

om uit te roepen: behoudt Heere, behoudt Heere, want ik verga! Nu bidden ze niet 

meer uit sleur en gewoonte, maar daar is een vanzelfheid toe in haar hart en de nood, 

die haar drukt, en het gevaar dat ze zien, maakt dat ze zuchten en uit de diepte roepen, 

Ps. 130: 1. Dit nu is niet een werk van haar, geen mensenwerk, maar Gods werk, naar 

zijn belofte haar gevende de Geest der genade en der gebeden. 

 

b. Dit voeren door de Heere zal mee aanwijzen, hoe de Heere de ziel die hij smekende 

gemaakt heeft, bij de hand neemt en leidt haar; haar de nodige onderrichting en 

besturing gevend. Dit vinden wij zoetelijk voorgesteld in de handelwijze Gods 

omtrent Efraïm Hoséa 2:3. Ik leerde Efraïm gaan, hoewel hij het niet en wist dat Ik het 

was, die hem genas. Namelijk de Heere grijpt de moedeloze ziel bij de hand, opdat zij 

niet in een modderig slijk van wanhoop zou neerzinken. Hij geeft deze en geen 

bemoediging uit de mogelijkheid van behoud, misschien zal de Heere horen. Hij 

onderwijst, dat toevlucht tot Jezus het enige middel van behoud is. Hij leert wat er al 

om gaat, als de ziel tot Jezus komt. En Hij maakt, om dat Hij zijn hand aan haar houdt, 

dat ze er naar staat, en dat als haar wat zwarigheid ook in de weg komt, dat ze niet wil 

terugzien. En diergelijke zaken meer, die een ziel, die God al smekende voert, dan 

ondervindt, hoewel ze niet weten dat het God is, die haar leidt. 

 

c. Dit voeren met smeking zal zeggen, dat God haar gedurig in zulke nood zou 

brengen, die haar zou tot bidden en smeken aanzetten. Dikwijls verflauwen de 

indrukken; dan begint de arme ziel te vrezen, dat het allemaal zal overgaan, en dat ze 

weer tot de wereld, tot hun vorige indrukkeloze staat, zal keren, en dat maakt haar 

bang, en als het haar bange is, dan worden ze tot hun knieën gedreven. Als het haar 

bang is, zullen ze Mij vroeg zoeken, Hoséa 5. Soms is er enige zaak, een 

begeerlijkheid, die diepe wortelen inschiet, en het werk van zoeken en smeken belet; 

dan omtuint hij hun weg met doornen en distelen aan alle zijden, die haar smartelijk 

steken, totdat zij gebracht worden om te zeggen tot alles, henen uit: dan eens vallen ze 

op deze en geen verkeerden grond om er op te rusten. Maar hij komt in de ver-

kondiging van het woord, haar gedurig achter navolgende en ontdek. kende, totdat al 

de toevluchten der leugen worden weggevaagd. Zo leidt God met smeking haar, van 



vat in vat ontledigende en in gedurige bezigheid houdende. 

 

d. De Heere voert de ziel met smeking in het komen tot Jezus met geween, haar 

gedurig bidden en smekenstof gevende. De mens, die van tevoren niet bidden kon als 

uit een boekje, bidt nu uit zijn hart. De mens, die niet weet wat hij zeggen zal, eer hij 

gaat bidden, wordt zulke toevloed van zaken gewaar, dat hij er over verwonderd moet 

staan. En bidt zo geschikt en met zulke krachtige uitdrukkingen dat men er over 

verbaast moet staan. De mens, die altijd uit sleur bad, bidt met ernst. Waar komt dat 

vandaan? Niet uit hem zelf. Want wij weten niet te bidden, gelijk het betaamt. Maar 

het komt daar vandaan, dat de Geest Gods zelf in haar bidt met onuitsprekelijk 

zuchtingen, Rom. 8:26. 

 

e. De Heere voert de ziel met smeking, dikwijls haar een onbegrijpelijk vermaak in het 

smeken gevende. Hoe naar het er uitziet, hoe donker aan alle kanten; - de ziel heeft het 

evenwel best op haar knieën. O, dat klagen, wenen en zuchten dat helpt noch wat in 

hun smart, en het bindt de ziel bij de genadetroon, om evenwel hun smeking voor des 

Heeren aangezicht neer te werpen. Waarbij komt, dat de Heere ordinair in het smeken 

Zich ontdekt aan de ziel, haar toelatende tot Zijn nabijheid en vervullende met Zijn 

gunst. Jacobs Pniël, daar hij God zag, was in zijn worstellende en smekende 

werkzaamheid. En zo is het nog: heeft de ziel een Pniël, het is haar smekende gestalte 

geweest, dat ze die plaats Pniël noemde. 

 

f. Het voeren zal ook te kennen geven de zachte en goedertieren handelwijze Gods 

met deze, die hij met smeking leidt. Hij zal de zwakke niet overdrijven, noch teveel 

opleggen. Maar als de ontfermende Leidsman zich voegen naar de gang des werks; de 

lammeren in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen, de zogende zal hij 

zachtjes leiden. O, wat is er niet een onnagaanbare goedheid in Gods handelwijze! Hij 

ontfermt zich over Zijn kinderen, de fouten verschonende, de dwaasheden vergetende, 

rustende in Zijn liefde. 

 

g. Eindelijk zal het te kennen geven, dat de Heere haar van trap tot trap al smekende 

zou doen voortgaan, totdat Hij haar zou in Zijn zalige nabijheid invoeren. Hij is toch 

de Rotssteen, wiens werk volkomen is. Die God, die het begonnen werk niet zal laten 

steken, maar tot Zijn volmaaktheid brengen? Lammen en kreupelen en de hinkende 

zullen niet achterblijven. Want als Hij werkt, wie zal het toch kunnen keren? En dit is 

Zijn eigen woord, het woord van de God Amen, bij wie er geen ja en neen is, maar 

Zijn woord het woord der belofte is in Christus Ja en Amen, Gode tot heerlijkheid. En 

dit is Zijn eigen woord, met smeking zal Ik ze voeren. 

 

Gezien hebbende de wijze, hoe deze tot God door geloof en waarachtige bekering 

komen door de werking des Heiligen Geestes, gaan wij nu over om te beschouwen het 

barmhartige en goedertieren van Gods gedraging omtrent hen, die door de Geest Gods 

met geween komen en met smeking gevoerd worden. Dit wordt ons nu in twee 

opzichten voorgesteld. 

 

I. God zou ze leiden aan waterbeken: Ik zal ze leiden aan de waterbeken. Hier horen 

wij u spreken van waterbeken. In het Hebreeuws welk woord in het algemeen betekent 

een lage plaatse, het zij droog of nat, Gen. 26:17. En omdat in dalen en lage plaatsen 

rivieren en watervloeden gevonden worden, wordt het soms door rivieren, soms door 

waterbeken vertaalt; gelijk hier ter plaats en elders. In de Oosterse Landen, daar het 



zeer heet is, door de kracht van de zon, leidt men veel gebrek aan water; hetgeen een 

reden is, waarom allerlei weldaden bij water vergeleken worden. Onder de belofte, dat 

hun wateren zullen gewis zijn, wordt ingesloten, dat ze al de verkwikking van dit 

leven genieten. Daar zijn enige uitleggers van gedachten, dat wij hier ook verstaan 

moeten door deze waterbeken uitwendige lichamelijke weldaden en zegeningen. Alsof 

de Heere zou zeggen, dat zij in hun optocht naar Kanaän uit Babel door al de vreemde 

landen geen gebrek aan leeftocht zullen hebben. Dat de Heere het nodige zou geven, 

haar leidende tot de waterbeken. 

Maar zo gezien wordt op de bekering van de Joden en andere na Christus' hemelvaart, 

gelijk het schijnt, zo verstaan wij met de beste uitleggers, door deze waterbeken, de 

genade en heilgoederen van het Verbond der genade onder deszelfs beter en ruimer 

bedeling wanneer de genade niet druppelswijze en door donkere schaduwen, maar met 

gehele stromen op het droge zou uitgestort worden.  

Uw Christen aandacht weet, en u zult het nader horen, dat er niets gewoner is in de 

heilige Bladeren als de genade bij water, rivieren en waterbeken te vergelijken. Wilt u 

in enige opzichten de zaken dan nagaan? Let op het volgende. 

 

a. Hierdoor hebben wij te verstaan het bloed Jezus Christus tot het rechtvaardigen, 

verzoenen en bevredigen van de ziel met God. Het is de zondeschuld, als een zware 

last op de ziel drukkende, en het levendige gezicht van een heilig en rechtvaardig God, 

die men door de zonde vertoornt heeft. Dat de ziel weende en smekende doet komen 

als men de strop om de hals als een veroordeelde en gevonnist bij zichzelf, of het 

Gode noch mocht behagen om een pardon in 't bloed van Christus te geven. Hetgeen 

als een dronkje water zou zijn voor een dorstige en amechtige ziel, dit wordt bij water 

vergeleken. Ten dien dage zal er een Fontein geopend worden voor het huis Davids, 

en voor de inwoners van Jeruzalem, en let wel, tegen de zonde en de ongerechtigheid, 

om die namelijk te verzoenen. Zach. 1: 1. 

 

b. Door deze waterbeken hebben wij te verstaan de zuiverende, reinigende en 

heiligende kracht van Jezus bloed. Die ontdekt wordt aan zichzelf, wordt met licht 

ingeleid in de verborgen schuilhoeken van zijn ziel. Het ziet, dat in Hem, dat is zijn 

vlees niets goeds en woont: hij beschouwt zich als een gans melaatse en onreine van 

de hoofdschedel af tot de voetzolen toe, vol wonden, striemen en etterbuilen. Als een 

kooi vol van onreine vogelen. Zodat al wat hij poogt, en wat middelen hij gebruikt om 

zijn natuur te heiligen, en zijn begeerlijkheden te overwinnen. Hij vindt dat het zo 

vruchteloos is, alsof men met wassen en met salpeter een Moorman wilde wit maken. 

En daaraan wanhopend, brengt God hem tot een waterbeek, hem ontdekkende dat het 

bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat Jezus Christus van God geworden is 

tot heiligmaking, dat Christus op Zich genomen heeft, om Zijn volk te heiligen en van 

hun vijanden te verlossen, en haar zonder vlek of rimpel voor te stellen, gedurig haar 

besprengende met rein water. Dit moedigt de ziel aan, en zet haar een verborgen 

kracht bij, waardoor ze bekwaam gemaakt wordt om een onheilig hart aan de heilige 

Jezus over te geven. Opdat Hij het heilige en steeds met hun zonde tot de waterbeken 

van Zijn bloed te komen en hun klederen wit te maken in het bloed des Lams. Zie hoe 

dit bij water vergeleken wordt Ps. 51. Ezech. 36. 

 

c. Door deze waterbeken hebben wij ook te verstaan al de zalige verkwikkingen en 

vertroostingen, die de Heere haar op de weg zou doen ondervinden. Leven zonder 

troost, is geen leven, het is maar een kwijnend sterven. Daarom belooft God, de 

zachtmoedige zullen vreugd op vreugd hebben, en de behoeftige onder de mensen 



zullen zich in de Heere verblijden. Dit is het: Ik zal water gieten op de dorstige, en 

stromen op het droge. 

 

d. Door deze waterbeken eindelijk hebben wij te verstaan al de genade middelen, 

voornamelijk de verkondiging van de leer des zaligen Evangeliums, waarin al deze 

waterbeken worden voorgesteld aan de dorstige en vermoeide ziel. Daarom zegt God, 

al Mijn Fonteinen zullen binnen in haar zijn. En Joël 3:18. Daar zal een Fontein zijn, 

en het zal het dal van Sittim bewateren. Vraagt nu iemand, waarom al de genoemde 

zaken bij waterbeken vergeleken worden? Let er op, wij zullen het u zeggen, mijn 

geliefden. 

 

a. Omdat, gelijk de beken in de laagte gevonden worden; deze zalige Verbonds 

goederen ook nooit zullen bevonden worden, noch gesmaakt worden als bij 

degene, die waarlijk verootmoedigd worden en van alles afgedreven, om in het 

stof van hun nietige doemwaardige gestalten te leggen. Christus is wandelende 

alleen onder de mirten, die in de laagte zijn. Gods ogen zien naar degene, die in 

het stof leggen, en van een verslagen hart en verbrijzelde geest zijn. 

b. Omdat, gelijk de waterbeken met grote kracht en snelheid voortvloeien; ook 

deze genaden Zijn onweerstandelijk. Zeer snel heeft het Evangelie zijn loop 

gehad van Jeruzalem af tot Illyricum toe. 

c. Omdat, gelijk waterbeken voor een ieder open leggen; ook elk vrijheid heeft 

om tot de genade Gods te komen, hoe groot en zwaar ook zijn zonden zijn 

mogen. Die wil, die kome en neme van de wateren des Levens om niet. 

d. Omdat, gelijk er in de waterbeken een overvloed van wateren is; ook zo is een 

overvloed in de genade, genoeg voor elk, die komt: daar is genade, voor genade. 

e. Omdat, gelijk de waterbeken dorstlessende zijn. Ook de genade de geestelijke 

dorst van de ziel zo lessen kan, dat degene, die daarvan drinken, nooit zullen 

dorsten tot in der eeuwigheid. 

f. Omdat, gelijk de waterbeken bijzonder vruchtbaar maken; zo ook deze 

genaden te ondervinden doet de gelovige als geestelijke willigen groeien bij de 

waterbeken, zodat zij toenemen in kennis en ware heiligmaking, totdat zij 

komen tot de mate der volmaaktheid in Christus Jezus. 

 

Tot aan deze waterbeken zou de Heere zelf haar leiden. Tussen voeren en leiden 

schijnt niet veel onderscheid; intussen zullen wij de volgende onderscheiden zaken 

zoeken in acht te noemen, 

 Dit leiden zal te kennen geven, dat de Heere deze waterbeken aan de weende 

en smekende zou ontdekken, en aanwijzen waar de genade en troost te halen 

is. De arme mens, als hij ontdekt wordt, hoe hij ook de waarheid in de letter 

kent, ontbreekt de ontdekking in de kennis van Christus. En daarom, hoewel 

met Hagar nabij een waterbeek, kan hij niet zien totdat God Zijn ogen ontdekt, 

en de ziel doet zien de volheid der genade; die er in Christus is. 

 Dit leiden naar deze waterbeken zal insluiten, dat de Heere de ziel overreedt, 

dat zij vrijheid heeft om te komen en te nemen van de wateren des levens om 

niet. Gewoonlijk is er niet alleen een kan niet, maar ook een durf niet bij de 

ziel. Menige zoekende vinden in het uitzien in den beginne niet zo zeer hun 

onmacht, als hun eigen onwaardigheid. En dat maakt dat ze niet durven 

denken, dat zo'n rampzalige hel- en doemwaardige komen mag. Daarom als 

God tot de waterbeken leidt. Hij doet haar zien, dat die komt, in geen dele zal 

uitgeworpen worden, Joh. 6:37. 



 Dit leiden zal ook te kennen geven een dadelijke buiging en neigen van de wil, 

de ziel gewillig makende om op Gods eigen voorwaarde zalig te worden. Zij 

worden nu, als God leidt, zeer gewillig in deze dag van Gods heirkracht. 

 Dit leiden zal zeggen, dat God haar toereikt de arm Zijner mogendheid, om ze 

dadelijk bij de hand te grijpen, en haar te doen dadelijk komen. Ik zal Mijn 

hand tot de kleine wenden, zegt hij, Zach. 13:7. 

 Dit leiden zal mee insluiten de zachte en liefelijke handeling Gods in Zijn 

leiden. De zogende zal hij zachtjes leiden, Jes. 40: 11. Het is met 

liefdekoorden en mensenzelen; het is haar Ontfermer, die haar leidt aan de 

waterbeken.  

 Dat leiden zal ook te kennen geven, dat hij gedurig Zijn hand aan haar zal 

houden, en haar in de weg tot deze waterbeken bewaren. Hoe lichtelijk anders 

zullen ze afdwalen! Hoe jammerlijk zullen ze naar water zoeken, en geen 

water vinden; indien de Heere Zijn oog niet op haar hield, haar lerende en raad 

gevende en leidende, Psalm 32: 8. 

 Eindelijk zal het ook insluiten en te kennen geven, hoe de Heere haar, als ze 

door zonde en ongeloof en moedeloosheid afdwalen van deze wateren der 

vertroosting, weder komt opzoeken, om haar vertroosting te geven, namelijk 

hun treurige. Als een schaapje afdwaalt, laat Jezus de 99 wat staan, totdat dat 

verlorene weder opgezocht wordt. 

En vraagt iemand, hoe God leidt aan deze waterbeken? Wij zeggen het met een 

woord: door Zijn Woord en door Zijn Geest. 

 

II. Om deze weldaad van het leiden van hen van de waterbeken te vergroten, voegt er 

de Heere bij, dat Hij hen tot de waterbeken toe zou leiden in een rechte weg, daarin zij 

zich niet stoten zullen. Zodat uw aandacht ziet, dat de weldaad van leiden van hen 

tweezins vergroot wordt. 

 

a. Het zou Zijn in een rechten weg. De oude overzetting heeft in een slechten weg, dat 

is in een weg, die glad en effen is, zonder hoogten of laagten, gelijk wij van de weg 

der rechtvaardigen lezen, Jes. 26:7. Het pad des recht vaardigen is geheel effen. En dit 

schijnt wel overeen te komen met het volgende, waarin zij zich niet zullen stoten. 

De LXX [Septuagint] hebben: in een rechten weg, gelijk de onze. En Jaschar betekent 

recht, oprecht, enz. Zodat de onzen het zeer wel hebben vertaald.  

Dikwijls wordt er van een weg in Gods Woord gesproken. Soms in een eigenlijke zin, 

zijnde dan een weg, daar op men gaat en reist van de ene plaats naar de andere, Ps. 

142: 5. Zij hebben een strik verborgen op de weg, dien ik gaan zou.  

Dan in een oneigenlijke zin, gelijk hier om de daden en bedrijf en werkzaamheid te 

kennen te geven; gelijk wij in dit opzicht lezen, Spreuk. 20:  19 van een weg des 

arends in de hemel, van een weg der slang op de Rotssteen; van een weg Gods die Hij 

met de mens houdt, welke in het heiligdom is. En van een weg der Rechtvaardigen, 

die als een schijnend licht is, voortgaande en lichtende tot op de volle middag toe. 

Zodat wij nu met uw aandacht moeten overgaan, om van deze rechte weg, langs welke 

God de weende en smekende tot de waterbeken leiden zou, te spreken; en wel zo, dat 

wij de weg zullen aanwijzen, waarin God hen leiden zou.  

 

Uw Christen aandacht begrijpt licht, dat de dingen, die wij u van een weg in het 

algemeen zeggen kunnen, juist zozeer hier niet te pas komen. Maar dat wij spreken 

moeten van de weg, langs welke God, door de bewerking van de Heilige Geest, de ziel 

tot de genoemde waterbeken van de heilgoederen van het Genadeverbond brengt. Veel 



zullen wij kunnen zeggen van verkeerde wegen, die in het oog van de mens recht 

schijnen. Maar wij laten ons thans niet in om die aan te wijzen, omdat dat in de 

toepassing van veel stoffen overvloedig gedaan wordt. Wilt u uit en volgens Gods 

woord de rechte weg weten? Let dan op het volgende. 

 

De rechte weg, langs welke God leidt tot de waterbeken, is de weg van overtuiging 

van zonde en ellende, Joh. 16:8. Als de Geest zal gekomen zijn, zal hij de wereld, niet 

alleen deze en die, maar de ganse uitverkorene wereld, geen van die uitgezonderd, 

overtuigen. De Wet is niet voor deze en die een schoolmeester om ze tot Christus te 

brengen. Maar voor een ieder uitverkoren. En hoe doet de Wet dat? Eerst 

overtuigende, en naderhand het vonnis des doods uitsprekende, Hand. 2: 37. Als ze 

deze dingen hoorden, waren zij in hun harten doorpriemd.  

 

Om nu hiervan te spreken, moet uw Christen aandacht weten, 

A. Welke die zonde is, waarvan God een ieder overtuigt, als Hij hem op de rechte weg 

leidt. Namelijk, niet van zonde alleen in het gemeen. Dat kan een ieder door een 

letterlijke bevatting hebben; gelijk de meeste, die buiten de rechte weg omdolen, 

belijden, wij zijn alle zondaars, en die zegt, dat hij geen zonden heeft, bedriegt 

zichzelf, en de waarheid is niet in hem. Maar altijd brengt God deze en geen 

bijzondere zonde op de ziel met kracht en nadruk. Ziet het in twee exempels. Want 

alle bij te brengen is nog mogelijk, noch noodzakelijk.  

- De Samaritaanse vrouw schijnt wat letterlijke bevatting gehad te hebben van 

de Messias, en een bijzondere genegenheid tot redenering over verschilpunten. 

Wat doet Christus, als hij haar wil overtuigen? Hij brengt de verborgen zonde 

van haar hoererij op haar hart; dien gij nu hebt, is uw Man niet. En terstond 

opdat woord wordt haar zondig leven opengelegd. Komt, zegt zij, ziet een 

Mens, die mij gezegd heeft alles, dat ik ooit gedaan heb, Joh. 4:18 en 29. 

- Paulus, als Gods werktuig om Joden en heidenen te overtuigen en te overreden 

dat ze verdoemelijk voor God waren, Rom. 3:20 slaat deze weg in van het 11
e
 

tot 18
e
 vers. Komende van bijzonderheden tot een algemeen besluit. Daar zult 

u zien, dat hij hen overtuigt van hun natuurzonde; daar is niemand 

Rechtvaardig; van hun blindheid in het verstand; daar is niemand, die 

verstaat; van hun wil en genegenheden; daar is niemand die God zoekt; van 

hun nalatigheid; daar is niemand, die goed doet; van hun leven en bijzondere 

daden. Zo doet God noch: hij maakt dat Zijn knechten, de leraren, ernstig 

onderscheiden en juist in en onder dat woord deze en geen zonde of droggrond 

waar op een uitverkoren zit, ontdekt. Dan zegt hij, ja daaraan ben ik schuldig, 

ik heb nooit zo te kerk geweest, die man schijnt iemand te hebben, die hem 

alles, dat ik ooit gedaan heb, gezegd heeft. 

In dit opzicht is het Woord een oordeler der gedachten, Hebr. 4:12. Wij 

kunnen de bijzondere zonden niet noemen, maar het is doorgaans een geliefde 

zonde, die als een rechteroog en hand is. 

 

B. De Heere doet dit zo, dat Hij een wezenlijk, waarachtig licht in de ziel laat 

instralen, welk haar de zonde in hun schrikkelijkheid en nare gevolgen ontdekt, 

bepaalt, onder het oog steeds houdt, zodat het gezicht en de akelige vertoning niet kan 

verschoven of gediverteerd worden. Daarom zal men bespeuren, dat bij zonde, 

angstige en bekommerlijke gedachten over de zonde, de laatste 's avonds en 's 

morgens is; men kan anders niet doen, als z'n ellende overdenken. 

 



2. Deze rechte weg, waarin God leidt, is de weg van ware en gevoelige droefheid en 

leedwezen over zijn ellendige staat, en waardoor Joel 2: 13; het hart gescheurd wordt, 

en Hand. 2:37 doorpriemd wordt, en de zielsgenegenheden van de zonde als zonde 

afgetrokken werden. Zodat de ziel de zonde, als een schennis van Goddelijke 

Majesteit, haat, en staat beschaamd en schaamrood voor God; met Efraïm kloppende 

op de heup en met de Tollenaar slaande op de borst. Hoewel wij de maat en trap 

hiervan niet kunnen bepalen, er schijnt zoveel nodig te zijn, dat het de ziel geestelijk 

ziek maakt, voor de zonde doet vrezen en die haten, en de ziel doet wegsmelten in 

droefheid voor de Heere. En het schijnt, dat dit ook zolang moet blijven, totdat de ziel 

de genoemde zaken ondervindt. 

 

3. Deze rechte weg is een weg, waarin de ziel op het aller-laagste verootmoedigt 

wordt, dat is afgedreven wordt van alle hun eigen gerechtigheid, zodat zij die 

aanschouwt als niet beter dan schade en drek, en van haar hoogmoedig werkheilige 

hart tot die laagte gebracht wordt, om gewillig te Zijn om uit genade behouden te 

worden door een Borgtochtelijke gerechtigheid. Dit wordt genoemd een onderwerpen 

van zich aan de gerechtigheid Gods. En het is ten uiterste noodzakelijk. Want die van 

alles niet afgedreven is, zal nooit Jezus gerechtigheid aangrijpen. Paulus achtte alles 

schade en drek, Fil. 3: 8 en 9. Waarom doet u dat Paulus? Opdat ik in Christus mag 

bevonden worden, niet hebbende mijn eigen gerechtigheid, maar die van Christus. 

 

4. Deze rechte weg, is de weg van geloof, waardoor de arme verootmoedigde zondaar 

op Gods roepende en nodigende stem tot Christus zelf komt, en de gansen Persoon 

van Christus omhelst, om met Hem op het aller-nauwste verenigd te worden, en dus 

deel te hebben aan al de genade Goederen. Dit is zonderling nodig in acht genomen te 

worden; die door Christus niet ingaat is maar een Dief en een Moordenaar. Die in 

Christus niet is, die is buiten de weg, want Jezus is de Weg, de Waarheid en het 

Leven, Joh. 14:6. 

 

5. Deze rechte weg is de weg van wederkering tot de Heere steeds naar begane zonde, 

die belijdende met droefheid van de ziel, en het bloed Jezus Christus, ontvangende tot 

besprenging, om de vergiffenis in de consciëntie gewaar te worden, en de bestendige 

zielsvrede met God te genieten. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn overtreding, en 

Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonden, Sela. Ps. 32: 5. 

 

6. Deze rechte weg, is de weg, waarin de ziel leunt lieflijk op Christus als die, en Hij 

alleen, die haar kracht en bekwaamheid geeft, om te gaan van deugd tot deugd en van 

kracht tot kracht. Hetgeen anders genoemd wordt een komen tot Zijn volheid, om 

genade voor genade te ontvangen, Joh. 1:16. 

 

7. Deze weg is de weg van ware heiligmaking, waarin de ziel poogt, dat de oude mens 

hoe langs hoe meer mag sterven, en hij naar de nieuwe mens in ware gerechtigheid 

mag leven. Daarom wordt deze weg de heilige weg genoemd. Jes. 35: 8. Daar zal een 

verhevene baan en een weg zijn, welke de Heilige weg zal genoemd worden. 

 

Deze weg nu wordt een rechte weg genoemd om vele redenen. Maar thans zullen wij 

maar enige voorname aan de hand geven. 

1. Het wordt; een rechte weg genoemd; omdat het de aloude weg is, waarin elk 

sedert het eerste verkondigen van de belofte in het Paradijs aan onze Voorouders, 

gewandeld heeft, gelijk gemakkelijk was om uw aandacht te tonen. Deze is het oude 



pad, waarna men vragen moet, het is gebaand. 

2. Het is de rechte weg, omdat het de een enigste is, die ter zaligheid leidt. Alle 

andere wegen, hoe recht zij ook mogen schijnen, grijpen vast aan de hel en de dood. 

3. Het is de rechte weg, omdat het een weg der gerechtigheid is. Men komt er op 

door Jezus' gerechtigheid, en men wandelt er in door oefening van rechtvaardigheid 

des levens. 

5. Het is de rechte weg, omdat hij is de kortste weg. Alle andere wegen leiden 

maar de mens van de waterbeken af, en zijn maar omwegen die de ziel nooit terecht 

zullen brengen. Maar die hierin wandelt, die zal eindelijk komen ter plaats, daar hij 

moet zijn. 

6. Eindelijk het is de rechte weg want het is de veilige weg; die in zijn 

oprechtheid wandelt, wandelt hier zeker; hebbende een licht schijnen in dit pad; een 

stem roepende, als men wat ter rechter of ter linker hand zou afwijken. Deze is de 

weg, wandelt op dezelve! Ja, zo veilig is deze weg, dat de dwaze er niet in dwalen 

zullen. 

 

b. Zodat er nu bij gevoegd wordt daarin zij zich niet en zullen stoten.  

Het grondwoord betekent eigenlijk met de voeten zo tegen iets aan te komen, dat de 

voortgang belet wordt, en dat men struikelt en in gevaar van vallen is. Daarom hebben 

de Onzen het zeer wel vertaalt door stoten. Zij zullen zich daarin, in die weg niet 

stoten.  

Dit zal dan insluiten. 

a. Dat zij niet belet zullen worden om in die rechte weg te wandelen. God noch 

Zijn volk belet zulken te gaan, ja voort te gaan in de rechte weg. Als God of 

Zijn knechten beletten, het is omdat de mens op een verkeerde ongebaande 

weg zijn. Maar als de ziel waarlijk met een verootmoedigd hart Christus 

aangrijpt; daar is niemand, die haar beletten of betwisten zal deze voortgang. 

b. Het zal te kennen geven, dat al de zwarigheden zullen ontruimd worden. God 

zal de dalen verhogen, de bergen slechten en het tot een gebaande weg maken. 

c. Het zal ook te kennen geven de gemakkelijkheid, die zij vinden zullen in het 

wandelen en gaan daarin: het is gebaand, de dwaze zullen er niet in dwalen. 

d. Het zal ook mee te kennen geven de vermakelijkheid, omdat ze door Gods 

vrijmoedigheid ondersteund worden. en van onder eeuwige armen gedragen 

worden. 

e. En eindelijk het licht, de dadelijke hulp en vertroosting op Zijn tijd. Want het 

licht gaat de rechtvaardigen op in de duisternis, en de Heere zal de Zijnen niet 

begeven, noch verlaten, maar altijd met en bij haar zijn. 

 

B. Nu voegt er de Heere de redenen bij, waarom zij met geween komen zullen, en hij 

zelfs haar met smeking voeren zou, enz. Want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm 

is mijn eerstgeborene.  

Zodat u ziet, mijn geliefden, dat deze reden gegrond is op een tweeërlei betrekking, 

die Hij op hen had. 

 

Vooreerst, Hij was Israël tot een Vader. Hier horen wij spreken van Israël.  

Die begerig Zijn om te weten, waar van dat deze naam afgeleidt wordt bij de oude en 

latere uitleggers, kunnen Hillerus in Zijn Onomasticon consulteren. Wij menen dat het 

weinig stichten zou in een predicatie, waarin wij niet beogen om op te houden met 

veel letterziften. Het is u bekend, mijn aandachtige dat deze naam eerst voorkomt 

Gen. 38: 28; daar de ongeschapene Engel Jacob Israël noemde, wegens zijn 



Mannelijke worsteling, waarin bij overmocht. Zie ook Hoséa 12:4 en 5. Deze naam 

wordt gebezigd, dán eens om de stamvader aller Joden te kennen te geven, in de 

aangehaalde plaats; dán eens om alle Zijn nakomelingen te kennen te geven; welk 

gebruik zeer algemeen is.  

Maar nadat de tien Stammen zich ten tijde van Rehabeam van Davids huis 

afscheurden, zo wordt het gebezigd om de tien Stammen te kennen te geven in 

onderscheiding van Juda en Benjamin. Het blijkt nu van zelfs, dat het woord naar de 

letter in een van de twee laatste betekenis moet opgevat worden. Maar wij willen het 

niet bepalen. Intussen menen wij, dat wij in de geestelijken zin door Israël hier 

verstaan moeten de kerk van het Nieuwe Testament en elk waar gelovig lid van die; 

die, het Israël Gods genoemd wordt. En waarlijk daar zijn zoete overeenkomsten 

tussen beide, die wij maar noemen zullen; omdat ons oogmerk niet is om dit tweede 

gedeelte der woorden breed uit te halen. 

 

a. Was het oude Israël een volk door de Heere verlost van een zware dienstbaarheid; 

Israël naar de Geest is een volk, dat God verlost heeft uit de hand van alle hun 

vijanden, opdat ze hem zonder vrees zullen dienen. O, de Zoon haar vrijgemaakt 

hebbende, zijn ze waarlijk vrij, en moeten in de vrijheid staan. 

b. Was Israël een volk, in welks midden de Heere op een schaduwachtige wijze 

woonde. Het geestelijke Israël, de ware Kerk, wordt genoemd Jehovah Schamah; 

de Heere is aldaar. Want naar Christus woorden, indien iemand Hem liefheeft en 

Zijn geboden onderhoudt, Hij en de Vader zal tot hen komen, en in hen wonen. En 

dus zijn ze woonsteden Gods in de Geest. 

c. Israël had grote voorrechten boven andere volkeren. Maar wat hebben de gelovige 

van het Nieuwe Testament niet al voorrechten? Daarom worden heerlijke dingen 

van die stad Gods gesproken. 

d. Eindelijk, de naam geeft een bidder en een overwinnaar te kennen. Nu elk waar 

gelovige heeft de Geest, waardoor ze Abba Vader roepen, en in de smeking blijven 

volharden ten allen tijde, omdat ze bidden zonder ophouden. 

 

Deze is Hij tot een Vader.  

Het grondwoord komt van een wortelwoord, dat begeren betekent, en wordt door 

Vader overgezet: omdat die een zonderling begeerte hebben om en tot de kinderen. 

Als God nu gezegd wordt deze tot een Vader te zijn. Zal het deze zaken insluiten. 

a. Dat hij hen voortteelt. Daarom worden ze gezegd uit God te zijn en geboren te 

zijn. Omdat hij hen wederbaart door het onvergankelijke Zaad des Woords, opdat 

ze de eerstelingen zijner Schepselen zijn zullen. 

b. Omdat hij hen een gelijkheid van Zijn natuur meedeelt. Want zij worden der 

Goddelijk natuur deelachtig, 2 Petrus 1:4. Zijnde geschapen naar Gods 

evenbeeld, in kennis, gerechtigheid en ware heiligheid. 

c. Omdat hij haar tot Zijn kinderen in Zijn geestelijk Huisgezin aanneemt, haar 

gevende een naam beter dan der zonen of dochteren. Want ziet, met wat een grote 

liefde God haar lief gehad heeft, dat ze kinderen Gods genoemd worden, I Joh. 

3:1. 

d. Omdat hij ze liefheeft. Zijn lust is in en tot haar; ze zijn de beminde des Heeren. 

Want haar met een eeuwige liefde lief gehad hebbende heeft ze ook met 

goedertierenheid getrokken. 

e. Wegens de geneigdheid om haar te vergeven en haar te verschonen. Want 

gelijkerwijs een Vader zich ontfermt over de kinderen; alzo ontfermt God Zich 

over hen die Hem vrezen, want hij verschoond ze, gelijk een Man zijn zoon 



verschoont. 

f. Eindelijk, omdat hij wat voor hen weglegt. En dit is zo groot, dat het oog het 

niet gezien, noch het oor het gehoord heeft, noch het in 's mensen hart 

opgeklommen is, om na te gaan hetgeen, dat God weg gelegd heeft voor hen, die 

Hem vrezen. 

 

De tweede betrekking was, dat Efraïm Zijn eerstgeborene was. 

Efraïm. Hierdoor moeten wij Israël of de tien Stammen verstaan. En deze wordt 

dikwijls Efraïm genoemd; omdat het Koningrijk in deze stam overging in de Persoon 

van Jerobeam, gelijk u weet.  

Deze was Gods eerstgeborene. U weet dat men de eerstgeborene een zonderling liefde 

toedraagt, en een dubbele portie geeft, en dat die uit kracht van het geboorterecht 

enige ambten (vooral vanouds) bekleden en enig gezag oefenden.  

Al deze dingen konden als gronden, waarom Efraïm de eerstgeborene genoemd wordt, 

uit de historie gemakkelijk overgebracht worden, zo ons de tijd toeliet, en het ons 

oogmerk was. Gods kerk wordt ook om die genoemde redenen, in een geestelijke zin 

genomen, Gods eerstgeborene genoemd. Wij laten de overbrenging aan u. Alleen 

zeggen wij, dat een ieder licht begrijpen kan, dat daar de Heere zulke betrekking heeft, 

hoe laag ook de personen mogen vervallen, dat ze evenwel niet in eeuwigheid zullen 

verloren gaan, noch altijd vergeten worden; omdat de Heere het werk Zijner handen 

niet zal verlaten. Daarom zullen ze op de beschreven wijze vroeger of later 

wederkeren, en tot de Heere opnieuw toegevoegd worden in een eeuwig Verbond, 

welk niet wankelen zal, omdat het vast, wel verordend in alles, en zeker is. 

 

B. TOEPASSING. 

A. Ziedaar, mijn geliefden, u kort vertoont de wijze hoe een verkoren zondaar en 

vervallen Heilige wederkeert tot God, en in dat wederkeren door de Goddelijke 

bewerking zeer ootmoedig en smekende is, opdat ge uzelf in des Heeren vrees 

onderzoeken mocht, of u ooit of ooit voor deze of nu noch op dit ogenblik er kennis 

van hebt. 

 

B. Als wij nu tot ons zelf komen, om dit stuk te onderzoeken, moeten wij een woord 

tot Onbekeerde en bekeerde spreken. 

Onbekeerde, het is ten uiterste noodzakelijk voor u, dat ge u bij deze en dergelijke 

werkzaamheden neerlegt, opdat u klaar uit uw werkeloze gestalte overtuigd mocht 

worden van uw rampzalige en verloren staat, alles missende, dat het genadeleven, zo 

bij aanvang, als bij voortgang behoord. 

a. Wat zijn er vele uwer, die wenen en smeken bespotten, en zulks voor verwijfdheid 

en laagheid des geestes houden, en zichzelf en andere zoeken sterk te maken tegen 

alles, dat geween en smeking kan veroorzaken; om te zwijgen van de ongoddelijke 

stelling, die enige van u hebben, dat droefheid een onvolmaaktheid is; gelijk de 

Leenhovisten en Hattemisten doen, om een hemel op aarde te hebben.  

Ja, die in uw gezelschappen zulke, die in de Kerken wenen, tot een onderwerp van uw 

schimping maakt. Mijn vrienden, David had een leeuwenhart, hij durfde tegen een 

Goliath uitgaan, en evenwel brulde hij over de zonde, en maakte zijn leger nat met 

zijn tranen. Hoewel wenen een onvolmaaktheid vooronderstelt; nochtans daarover te 

wenen is niet een onvolmaaktheid, maar de geordende weg om van zijn 

onvolmaaktheid bevrijd te worden. Ik ben verzekerd, dat er niet een in de hemel is, 

noch ooit komen zal, of die heeft hier geweend. Want die alleen zullen in vreugde 

maaien, die hier in tranen hebben gezaaid. Ja, hoe verachtelijk wenen en smeken nu in 



uw ogen mag zijn; zal het eens uw dagelijkse, ja ogenblikkelijke bezigheid in de hel 

zijn. Zo God door Zijn wederbarende genade het niet verhoedt. Want daar zal niet 

alleen de worm knagen, en daar zullen niet alleen de tanden knerssen. Maar daar zal 

zijn wening der ogen tot in alle eeuwigheid. Een zorgeloze zondaar heeft nu geen 

verdriet; daarom treurt hij niet. Maar als de vlekkeloosheid van Gods heiligheid en de 

strengheid van Zijn rechtvaardigheid op uw hart zal komen, dan zult u misbaar maken. 

 

b. Wat zijn er niet vele onder u, die, hoewel ze soms wenen, zo wenen, dat het niet 

over de zonden is, als zulke monstrueuze dingen. Maar sommige wenen door de 

bewegelijkheid der stem van de leraars; andere uit een wekelijke aard; of andere, 

wanneer enig zwaar verlies haar treft, in haar persoon, familie of goed. Wenen op 

zichzelf is de zaak niet. Wenen over zijn zonde, dat men een Heilig en rechtvaardig 

God vertoornt heeft, dat is het. En evenwel deze zaak heeft nimmer klem op u gehad. 

 

c. En Zijn er ook niet enige, die maar wenen uit desperaatheid (wanhoop) en diepe 

ongelovigheid, hebbende benauwdheid vanbinnen, die haar een schrik van rondom 

maakt, en hun ziel voor de genade Gods toesluit. 

En is het slecht gesteld met het wenen onder vele van u; zo volgt het vanzelf, dat u 

van de smeking, die u gehoord hebt, ten enenmale vreemdelingen zijt. Bij een andere 

gelegenheid, als wij van het gebed van de gans ontblote mens spreken, zult u het 

overtuigende zien. 

 

Nu u, mijn vrienden, die zonder bevinding van de beschrevene werkzaamheid leeft, 

moet ik zeggen: 

a. U hebt waarlijk reden om bedroefd te zijn, en bitter te wenen want u zijt in een 

beklaaglijke en deerniswaardige toestand. U hebt grote reden om te wenen. Want 

God is op u vertoornd wegens uw zonde, en uw zonden zelfs roepen tot God om 

wraak over u. En evenwel niet te wenen en te bidden, wat is dat 

onverantwoordelijk! 

b. Ik moet u zeggen, u gerusten die over uw zonde niet weent en tot God om 

genade bidt; dat u waarlijk niet op de rechte weg zijt, maar op de brede weg. 

Vraagt het de Heiligen, zij zullen met één mond het u zeggen, dat u op de brede 

weg zijt, en dat u in droefheid zult neerleggen. 

c. Eindelijk gij, die het bij bevinding niet kent, u hebt God niet tot een Vader; u zijt 

niet onder het getal van Zijn eerstgeborene. Maar u zijt uit uw vader de duivel, die 

u dus verhardt, opdat u een dubbele portie van de Goddelijke wraak mocht krijgen, 

die een ieder, die God niet en kent en het Evangelie ongehoorzaam blijft, zal 

geschonken worden. 

 

D. Maar, oprechte van het hart, u weet bij bevinding de werkzaamheden, die wij 

beschreven hebben. Toen u eerst op de weg naar de Heere kwam, wat hebt u menige 

dagen en nachten geweend over uw zonden! Wat hebt u God met smeking aangelopen 

En waar was het u anders om te doen, dan dat u toch op de rechte weg mocht gebracht 

worden. En nu na uw verlaten van de Heere, terwijl u tot uzelf zijt gekomen, is dit ook 

uw gestalte en werkzaamheid. Wij zullen maar een woord of twee tot u spreken, 

omdat u in onze uitbreiding de werkzaamheid kunt nagaan. 

1. Dat uw ellendige en jammerlijke toestand u nu drukt en wenende ja smekende 

maakt; merkt dat toch aan als een goedheid van God, en een blijk, dat hij Zijn 

betrekking van Vader op u blijft houden. Was u maar een tijdgelovige, Hij zou 

zeggen: Efraïm is met de afgoden vergezeld, laat hem varen. Maar terwijl u 



een zoon zijt, hoewel een zeer wederspannige, zo zendt hij de Geest Zijns 

Zoons in u. Is het tot noch toe niet om u met vrijmoedigheid Vader te doen 

roepen, het is om u te overtuigen, om u te verbrijzelen en te kneuzen. Maakt 

dan geen verkeerde gedachten van God, alsof Hij dit deed om Zijn ongenoegen 

tegen u te tonen. Nee het is de blijk, dat Hij uwer gedenkt, en daarom doet Hij 

u al wenende en biddende wederkeren. 

2. Zijt u nu in een tranendal gebracht door de Goddelijke werking, treurt dan vrij, 

het past u wel, omdat u het zo bedorven hebt tegen de Heere uw God. Zijt met 

geen kleine vernedering tevreden, maar staat naar een diepe trap. Want daaruit 

wordt geboren de beste, de vaste en bestendige, vertroosting. Daarom, wat ik u 

bidden mag, laat toch de lijdzaamheid en onderwerping onder al de werkingen 

Gods om u te vernederen zijn volkomen werk hebben, en spartelt er niet tegen; 

wees niet als een omgewend kalf daaronder. Wees niet tezeer begerig naar de 

vertroosting. God weet wat u best, nuttigst en nodigst is, om u van de zonde te 

spenen en bekwaam te maken voor de uitlating van Zijn genade. 

3. Indien de Heere u niet helpt ten eersten, wordt daarom niet moedeloos en 

ongelovig. Want Hij, die uit Zijn Vaderlijke betrekking tot u, uzelf wenende en 

smekende heeft gemaakt, heeft dat goede beginsel van uw herstel niet u 

gewerkt om u te pijnigen, maar om eens op Zijn tijd te herstellen. Daarom 

blijft in het gebed zonder ophouding tot hetzelve wakende met alle smeking; 

loopt Hem aan als een waterstroom. Want uw aangezicht zal niet beschaamd 

worden. 

4. Vooral zoekt en staat daarnaar, om u onder Gods leiding te stellen als een 

dwaze, onmachtige en onkundige, opdat Hij u bij de hand vatte, op de rechte 

weg zette, en u er langs leide tot de waterbeken. Zo u dit verzuimt, zult u als 

een blinde naar de wand tasten, en niet gered worden. 

5. Eindelijk, omdat hij Vader is, en u een van zijn eerstgeborene, vertrouwt toch 

op Hem. Hij zal zich uwer ontfermen, en uw overtreding uitdelgen om Zijn 

Naams wil. God zegene het gesprokene! AMEN. 



 

  

5. Een hartsterking voor een wederkerende gelovige, tegen het bezwijken onder het 

gemis van de Goddelijke troost. uit Jesaja 41: 17. 

 

De ellendige en nooddruftige zoeken water, maar daar is geen; hun tong versmacht 

van dorst. Ik de Heere zal ze verhoren, Ik de God Israëls zal ze niet verlaten. 

 

 

I. INLEIDING. 

Rijkdom, eer en vermogen kunnen zeer schielijk verloren werden, en de mensen, die 

ze zwaden, zeer schielijk in diepe armoede en ellende ingedompeld worden, maar zeer 

moeilijk valt het om uit Zijn ellendigen staat, tot Zijn vorige gelukstaat te geraken. Dit 

leert de bevinding zo overtuigende, dat het verloren arbeid zou zijn om dit te beves-

tigen. 

Evenals het gezegde in het natuurlijke waar is, zo heeft het ook in het geestelijke zijn 

volstrekte waarheid. De gelovige hebben zoete tijden, waarin zij als Enochs met God 

wandelen, en op hun hoogten treden. Maar door onachtzaamheid en de verleiding der 

zonde raken ze er uit, daar komt een scheiding tussen God en haar, en dus moeten ze 

menige traan storten, benauwde dagen en nachten doorbrengen, eer ze tot hun vorige 

stand komen. 

Wij hebben zo-een, die door gevoel van Zijn ellende getroffen is, gezien met een 

voornemen des harten bezwangerd om weder te keren, ja dadelijk wederkerende met 

geween en smeking. Maar terwijl de ziel niet ten eersten gered wordt, en opdat 

sommige uwer door moedeloosheid niet verslonden zullen worden, door gebrek van 

de uitlating van Gods vertroostende invloeden; zo dachten wij dat deze woorden zeer 

gepast zullen zijn, om u onder het oog te brengen uw gestalte en de Goddelijke 

bemoediging in die toe te dienen. 

Nadat God van het 1 Vers tot het 7
e
 Zich beroepen had op de heidenen, om tot 

getuigen te strekken van Zijn oude liefde aan Abraham en Zijn Zaad; zo gaat God 

voort van het 8 vers tot het einde van het hoofdstuk om de moedeloze Sionieten te 

bemoedigen door de Goddelijke moedgevende toezegging. Van het 8e tot het 16
e
  

Vers verzekerd hij van Zijn hulp en bijstand in het lichamelijke, en in ons tekstvers 

van Zijn hulp en haar troosteloosheid onder haar geestelijk gebrek. 

Zodat wij in de woorden twee zaken hebben. 

 

A. Een voorstel van haar kommerlijke en moedeloze toestand; de ellendige en 

nooddruftige zoeken water, en daar is geen, en hun tong versmacht van dorst. 

B. Een troostlijke toezegging, die tot bemoediging aan haar gedaan wordt; Ik de Heere 

zal ze verhoren, Ik de God Israëls zal ze niet verlaten.  

 

II. Het LICHAAM der PREDIKATIE, waarin voorkomt. 

De VERKLARING van Jesaja 41: 17, en wel 

A. Het eerste Deel. Daar de propheet Gods volk voorstelt als ellendige en 

nooddruftige, zoekende naar water, zonder dit te kunnen vinden, waardoor zij van de 

dorst versmachten. Zodat wij acht geven op de onderwerpen, zoals deze werkzaam 

naar water zijn, zonder het te kunnen vinden. Hier hebben wij 

 

a. De onderwerpen zijnde, ellendige en nooddruftige. Vooral hebben wij twee zaken 

aan te merken, namelijk, ten eerste betreffende de Vertaling. Arias Montanus, Luther 



en onze Oude Overzetting vertalen ons eerste grondwoord als een ellendige; gelijk 

ook de Onze het in de nieuwe overzetting gedaan hebben.  

Maar de LXX Taalsmannen vertalen het Hebreeuws als arm, gelijk ook de Engelse 

Vertalers. Daar onze Overzetters het volgende woord door nooddruftige vertaalt 

hebben, heeft Montanus en Luther en de Oude Overzetting, arm. Maar de LXX en de 

Engelsen hebben het gelijk de Onze, nooddruftige.  

Zodat men de woorden kan gevoegelijk verduitsen kan, [in t Nederlands] de arm, 

nooddruftige, welk niet als in de klanken van onze vertaling onderscheiden is. 

 

Betreffende de onderwerpen, hier ellendige of arm en nooddruftige genoemd.  

De uitleggers zijn niet zeer eens, wie die zijn, noch op welke tijd de Beloften zien. 

Clericus meent, dat de woorden van het 17e vers af tot het 20
e
 , te kennen geven een 

grote verandering, welke onder de volkeren gebeuren zou in hun gevoelens, 

betreffende God en de ware Godsdienst; 't welk gebeurd is in de Babylonische 

gevangenis, en in de eerste tijden van de Christen Kerk.  

Andere verstaan door deze arm en nooddruftige, de Discipelen van Christus, zo 

genoemd Matth. 5; of de gelovige, in de tijd als Jezus geopenbaard werd.  

Arme nooddruftige en amechtige waren naar de vervulling van Gods beloften aan de 

Vaderen gedaan, welke hen als wateren tot verkwikking van hun ziel zullen zijn. 

Intussen mijn aandachtige, elk zijn vrijheid in dezen gevende, menen wij, dat wij in 

het algemeen de Joden in Babel en uit Babel wederkerende te verstaan hebben, aan 

wie God Zijn genaderijke belofte doet, om haar te horen en niet te verlaten. En dus 

ziet de belofte op alle Gods arm en amechtige kinderen door al de tijden van de kerk 

henen, dat wanneer zij wegens hun dorst naar de genadegoederen en hartelijk 

verlangen versmachten, dat God haar horen, helpen, redden en niet verlaten zal. 

 

b. Maar ten tweede, om wat nader tot verklaring van onze woorden te komen, moeten 

wij de kracht van de betekenis der woorden aanwijzen. 

1. Ons grondwoord betreffende, fakah. Wanneer wij deszelfs betekenis en gebruik in 

de heilige Bladeren nagaan, vind ik, dat het woord meer als een betekenis heeft. Soms 

betekent het verdrukte: het is goed voor mij, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw 

geboden leren zou. Dan betekent het zachtmoedige en zachtmoedigheid: de 

zachtmoedige zullen vreugde hebben. Dan betekent het ellendige des lands, of arme. 

Ik ben arm en nooddruftig, nochtans gedenkt de Heere aan mij.  

Nu mijn aandachtigen, het komt daarop aan, dat wij de eerste betekenis van het 

woord, weten, wat hierin gelegen is, dat het in de vijfde Buiging in de Arabische taal 

te kennen geeft en betekent het kermende geluid der jonge struisen naar hun moeders, 

als zij van honger en dorst aan het versmachten zijn. uit welke betekenis al de andere 

zeer gemakkelijk kunnen vloeien. En wij worden in deze als de eerste betekenis van 

het woord bevestigt; wanneer wij ons te binnen brengen, dat het woords zelfs in deze 

vertaling Verduitst wordt, Lev. 3:17, door een jonge struis. Ziet dit zelf Job 30:29. Ik 

ben de draken een broeder geworden, en een metgezel der jonge struisen. Daar 

hetzelfde woord voorkomt, en tot opheldering dient, wat hij in het voorgaande zei, dat 

hij schreeuwde in de gemeente, om de sterkheid en naarheid van zijn schreeuwen te 

kennen te geven. Zo zegt hij dat hij is een metgezel (een oniem) der jonge struisen; dat 

is op dezelfde treurige wijze uit honger en gebrek van de gemeenschap Gods naar God 

roepende. Ziet het nog tot meerder bevestiging Micha 1:8. Hierom zal ik misbaar 

bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan, ik zal misbaar maken als de draken, 

en treuren als de jonge struisen. Zodat wij door nagaan van de betekenis van het 

woord de onderwerpen kunnen beschrijven als arm, die wegens hun gebrek in het 



geestelijk met een nare en treurige en lamentabele (beklagenswaardige) stem 

schreeuwen tot God, opdat zij iets tot laving van hun amechtige zielen mochten 

ontvangen. 

 

2. Ons tweede woord de toestand van de onderwerpen mee uitdrukkende door 

nooddruftigen vertaalt, wordt van sommige door arm overgezet. Maar de meeste 

vertalen het zeer wel door nooddruftige, gelijk de onze ook doen. Alleen is aan te 

merken, dat ons Wortelwoord acat betekent, hij heeft gewild, met sterke drift begeerd, 

hij heeft gerust. Zodat dat een Ac een Vader te kennen geeft, wegens Zijn sterke 

begeerte tot zijn kinders. En (Ebjon) een begerende door eee Metafysici of 

overneming, betekent een nooddruftigen wegens zijn begeerte tot zaken, die hij niet 

heeft, maar noodzakelijk aanmerkt; gelijk Schindlerus en Gejerus aanmerken. 

Derhalve moeten beide bij elkaar verhandeld worden; omdat zij op hetzelfde zullen 

uitkomen. Maar het zakelijke hiervan voor deze gezegd hebbende in het A. B. C. des 

Geloofs, zenden wij u daar naar toe, van pag. 32 tot 42. 

 

Deze nooddruftige arme beschreven hebbende in hun gestalte van armoede, moeten 

wij met een woord nagaan hun werkzaamheid. Zij zoeken naar water, en daar is geen. 

Hier is hun werkzaamheid zelfs zeer ernstig: zij zoeken naar water. Daar wij te letten 

hebben, op het voorwerp van hun werkzaamheid; het is water. Ze zoeken naar water. 

 

1. In het algemeen is aan te merken, dat de zinspeling hier, naar de gedachten van de 

beste uitleggeren, ontleent is van Israëls optocht uit Egypte door de huilende en droge 

woestijn, daar zij onder andere dikwijls gebrek van water hadden, gelijk wij weten uit 

de geschiedenis. Dit kan ook zien op de Joden, terugkerende uit Babel naar hun 

landen, in zulken gebrek zijnde. Want in die Oosterse landen is doorgaans groot 

gebrek van water tot verversing van de arm reizigers.  

Maar in zover als dit ziet op het geestelijke, en past op de toestand van elk gelovige 

door alle tijden, moeten wij door wateren verstaan de goederen van het 

Genadeverbond, die tot laving en verkwikking van des Heeren gunstgenoten zijn. Ons 

grondwoord Majim betreffende, door water hier ter plaats vertaalt, is aan te merken, 

dat de Hebreeuwen, wier taal geschikt is om de zaken naar hun aard uit te drukken, 

hebben eenvoudige, tweevoudige en meervoudig getal. Het woord dan is in het 

tweevoudige getal, derhalve hier te kennen gevende, de tweeërlei goederen van het 

Genadeverbond, hier in dit leven en hiernamaals in de hemel daar boven. 

 

2. In het bijzonder, het was dan water, dat de kerk begeerde. Zij zoeken naar water. 't 

Welk zal zeggen, 

A. Dat zij zochten voor hun arm overtuigende consciënties de 

rechtvaardigmaking in Christus bloed, opdat hun beschuldigende consciënties 

mochten bevredigd worden door toepassing van het bloed der besprenging, welk 

betere dingen spreekt als dat van Abel. Deze genade wordt dus zoetelijk in dit opzicht 

voorgehouden: Ten dien dage zal er een Fontein geopend worden tegen de zonde en 

onreinheid, voor het huis Davids en de inwoners van Jeruzalem, Zach. 13:1. 

B. Dat zij zochten wateren, dat is Heiligende genade te ontvangen van de 

Heere, opdat het kromme mocht recht worden, hun ziel hoe langer hoe meer gereinigd 

en gezuiverd van de smet der zonde en zij naar Gods beeld geschapen mochten 

worden tot kennis, gerechtigheid en ware heiligheid. Hoe wordt dit zoet onder het 

zinnebeeld van water voorgehouden! Ik zal rein water over haar sprengen, en zij 

zullen rein zijn, Ezech. 36: 25. David bad Ps. 51: 9. Daarom, wast mij, en ik zal witter 



zijn als sneeuw. De Heiligen hadden hun klederen wit gemaakt in het bloed des Lams, 

Openb. 7:14. 

C. Dat zij zochten Gods dierbare gemeenschap en nabijheid, waarin Hij de 

Zijnen troetelt, in de armen vergaderd, en in Zijn schoot draagt, haar zettende als een 

zegel op Zijn hart en arm, haar in beide handpalmen graverende, haar licht, blijdschap, 

troost en raad gevende. Hier naar, als naar water, dorste de Psalmist meermalen, 

wanneer hij uitroept: gelijk een hart schreeuwt naar de waterbeken, alzo schreeuwt 

mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levendigen God, Ps. 42: 2. O 

God, Gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad; mijn ziel dorst naar U, mijn vlees 

verlangt naar U. In een land, der en mat, zonder water, Psalm 63: 2. 

D. Dat zij zochten die dierbare Inwoning des Heiligen Geestes in hun harten te 

ondervinden en gewaar te worden, tot ontdekking, tot leiding, tot opwekking en 

versterking; welk alles onder het zinnebeeld van water wordt voorgesteld, als God 

belooft Zijn Geest te zullen uitstorten over alle vlees. 

E. Dat zij begerig waren naar het nodige tot groei, bloei en vruchtbaarheid, en 

ondersteuning in de weg der genade. Wat ook te kennen gegeven wordt, als de Heere 

spreekt van Zijn wijngaard van roden wijn, dien hij ogenblikkelijk zou bevochtigen 

door genade als met regen en water, Jes. 27:2 en 3. 

F. Eindelijk haar verlangen naar de verzadigingen van vreugden daar boven, 

bij Gods rechterhand, eeuwiglijk en altoos. Welk zoetelijk onder dit zinnebeeld van 

water wordt voorgehouden, Openb. 7:17. Want het Lam, dat in het midden des troons 

is, zal ze weiden, en zal hen een Leidsman zijn tot levende Fonteinen der wateren. En 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.  

 

Vraagt nu iemand, waarom het ene, en het andere bij water vergeleken wordt?  

Ik Antwoord: 

 Is dat zo, dat wateren een verkoellende en hitte matigende kracht hebben; de 

genade, in het Verbond belooft door Christus verworven, en door de Geest 

toegepast, neemt weg en stilt de brandende beschuldiging van de consciëntie, 

geeft een stille en lieflijke vrede des Geestes, gelijk elk, die het ooit 

ondervonden heeft, zeer wel weet. O de ziel, die een ogenblik mogelijk van 

tevoren de angsten der hel ondervond, de pijlen des Almachtigen, welkers 

vurig venijn hun Geest uitdronk, zodra als God maar zegt, Zoon, dochter, zijt 

goedsmoeds, uw zonden zijn u vergeven, is er een blijdschap, welke alle 

verstand te boven gaat. 

 Gelijk de wateren de dorst lessen; alzo zijn de goederen van dat dierbare 

Verbond; daarom worden de geestelijke dorstige niet alleen uitgelokt om te 

komen tot de wateren. Maar Jezus zegt, dat, als iemand van deze drinken zal, 

dat hij in der eeuwigheid niet dorsten zal. 

 Het water verfrist en verheugt. Maar als de genadegoederen worden toegepast 

aan het hart, daar wordt ondervonden een onuitsprekelijke vreugde en 

blijdschap in het hart, welke meer krachtiger, gegronder en bestendiger is dan 

die der goddelozen, wanneer hun koren en most vermenigvuldigd wordt.  

 Het water verenigd soms zaken met elkaar op een onafscheidelijke en vaste 

wijze. O, Gods genade, in Christus ondervonden, doet de ziel God nauwer 

aanhangen, als een gordel hangt aan de lenden van een man; ja zo aanhangen, 

dat alle, die de Heere aanhangen, één Geest met Hem zijn. 

 Veel en velerlei zaken worden door het water vermurwt en week gemaakt. De 

genade te kunnen zien met betrekking tot zichzelf, maakt het diamanden hart 

gedwee en handelbaar, doet het wegsmelten als water, en zitten met Maria om 



Jezus' voeten met hun tranen te wassen.  

 Reinigt het water van de vuilheid! O, als de ziel Gods gemeenschap gewaar 

wordt, het verstand, de wil en hartstochten worden gereinigd en gezuiverd. 

Zijn Heerlijkheid ziende als in een Spiegel, wordt de ziel in gedaante 

veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door des Heeren Geest. 

 Zijn de wateren vruchtbaar makende. O, de ziel, die genade bij aanvang of 

voortgang vindt, zijn hart wordt van een woestijn gemaakt tot een vruchtbaar 

veld; in plaats van een doorn komt een dennenboom op. En in plaats van een 

distel een mirtenboom. 

 Ja, is het water noodzakelijk tot het leven. De goederen van het Verbond der 

genade zijn zo noodzakelijk, dat het onmogelijk is te leven en gelukkig te zijn 

zonder aandeel aan die. Die van deze niet heeft, heeft het leven niet, maar de 

toorn Gods blijft op hem. 

 

Daarom is hetgeen wonder, en het blijkt uit alle het gezegde, dat de arm en 

nooddruftige deze wateren zoeken gelijk de woorden zeggen, ZIJ ZOEKEN water. 

1. Wat ons grondwoord betreft: de zeer geleerde Coccejus zegt, dat het eigenlijk 

betekent de toekering van de ziel en haar vermogens tot een zaak, om die te hebben en 

in tegenwoordigheid te genieten; hetgeen niet onaardig de werkzaamheid van een 

rechte zoeker uitdrukt Het woord betekent zoeken, begeren naar iets, met alle 

inspanning van zijn vermogens daarnaar staande en smeken, Deut. 12:10. Spreuk. 

14:6, Welk alles een en het zelfde in Zijn onderscheiden onderdelen zal uitdrukken; 

waarom wij het een onder het andere schikken zullen. 

 

2. In de zaak dan zal dit zoeken. 

A. Iets onderstellen. 

1. Het onderstelt een gemis. Want onbekend maakt onbemind. Dat men niet mist, zal 

men met alle macht niet zoeken. Dit gemis kunnen wij nu in verscheidene opzichten 

nagaan met een oog te houden op hetgeen zij misten; zodat deze hun staat en gestalte 

klaar zal zijn.  

Zij misten de innige blijdschap in God, de gevoelige ommegang met Hem, dat groein 

en toe nemen; ja met één woord de fontein is niet geopend, maar vergezeld en 

toegestopt. Zodat hun ziel, missende de Heere, is als een dorstig land, als een 

ongetrooste en voortgedrevene met stormen en onweder, en kan geen rust met Noachs 

duif vinden, totdat zij weer in de ark genomen worde. 

Er is een gemis door verlies. Dat men tevoren had en verloren heeft, dat zoekt men. 

Dit is nu zo en bij aanvang en bij voortgang. 

-  De ontwaakte zondaar wordt in de eerste overtuigingen ontdekt, hoe dat God zijn 

God was in het werkverbond, maar dat hij deze door bondsbreuk verloren heeft, 

waarom hij niet rusten kan, totdat hij met de verloren zoon opstaat en terugkeert. 

- Ook bij voortgang. De ziel wandelt niet altijd in de genieting, maar door 

tussenkomen van zonden en verdorvenheid verliezen zij hun Licht en hun tederheid, ja 

hun God ten aanzien van hun bevinding. En deze verloren zijnde, o, dan hebben zij 

geen rust, dan is 't: zij hebben mijn Heere weggenomen, en ik weet niet waar zij Hem 

gelegd hebben. Dit maakt zoeken, schreien, naogen, uitzien en rijkhalzen. 

 

2. Het veronderstelt kennis. En hoogachting tot de zaak, die men zoekt. O, de ziel 

vindt een vuur van toorn, brandende in het hart; niets anders als het bloed van Christus 

kan het blussen. Zij hebben pijnlijke gezwellen, zijnde vol wonden, striemen en 

etterbuilen. Zodat ze Balsem uit Gilead nodig hebben. Zij zien een vertoornd Rechter, 



voor Wie zij komen moeten. O, hoe nodig is nu een scheidsman die Zijn handen op 

beide zou kunnen leggen. O, is de uitroep, is God te bewegen? Hemel wat een grote 

zegen! Is het bij voortgang, de ondervinding heeft haar geleerd, hoe de ziel blijdschap, 

vreugd en vrede in God ondervonden heeft, hoe Hij de handen leerde ten oorlog en de 

vingeren ten strijde. En zich tebinnen brengende, hoe zoet Zijn voorkomingen zijn, 

hoe sterk en zielverkwikkende Zijn woorden zijn, hoe lieflijk Zijn omhelzingen, hoe 

zacht Zijn troetelingen en hoe veilig Zijn Schaduw zijn, - o, dat breekt het hart! Dat 

maakt dat zij onvergenoegd zijn, dat zij het niet langer stellen kunnen, maar zij 

moeten God hebben. Ze moeten uit Bethlehems bornput wateren drinken. Er is geen 

rust in hun binnenste, God in Christus, de goederen van het Verbond moeten zij 

hebben, of zij zullen sterven. 

 

B. Stelligerwijze zal het zeggen, 

1. Dat de ziel opstaat. Het kan wel zijn, dat een Godvrezende onder het verlies kan 

zijn, zonder de dadelijke genieting van Gods gemeenschap, en dat zij liggen te ronken 

op een bed van zorgeloosheid, dat geen kloppen haar wakker kan maken. Maar als de 

zaak in zijn gewicht op het hart komt, als zij hun nood en de noodzakelijkheid van het 

goed zien, dan staan zij met de verloren zoon op. Die plaats is onveilig; het goed, dat 

zij missen, is te groot, enz. Hooglied 5. 

 

2. Dat de ziel zich over haar verlies uiterlijk beklaagt, en dat betreurt en beweend. Nu 

noemt zij zich Ikabod, de Heerlijkheid is van haar weg. In dit opzicht moet verstaan 

worden in het geestelijke: dat gorden van zijn lendenen met een zak, dat kloppen op 

de heupen en slaan op de borst, dat leggen van zichzelf in het stof. Nadrukkelijk is het 

dat de Heere hoorde Efraïm zich beklagende, - Mitnoded, welk van kined komt, - 

welk eigenlijk zegt een beklaging aan zichzelf met de aller-onuitsprekelijkste 

zuchting, welke het gehele lichaam doet beven als een blad. De Engelsen hebben het 

vertaald bemoning, (rouwklagen) Jer. 31. Dit wordt wel in Gods volk onder gemis 

meer gevonden, dat zij doorgaans kirren als de duiven en piepen als de zwaluwen. 

 

3. Het zoeken zal bestaan in de uitgangen van de ziel, om dat goed deelachtig te 

worden, dat zij missen. Daar is een begeerte in de luiaard maar hij gaat niet uit. 

Daarom is het, dat de begeerte van de luiaard Hem dood. Maar hier gaat de ziel uit 

met al haar vermogens. Het is met haar als Ps. 63: 1, Ik zoek U, ó God, in de 

dageraad, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een land, der en mat, 

zonder water. De reden was, omdat hij het goed in zijn waardij zag. Daarom voegt hij 

er terstond bij: Voorwaar ik heb U in het Heiligdom aanschouwd, daar ziende Uw 

sterkte en Uw eer. 

 

4. Het zal zeggen een uitzetten van al de krachten, die men heeft, om bij dat goed te 

komen. In de verlating waarin Gods kinderen zoeken naar water, is aan te merken, dat 

veeltijds de krachten niet groot zijn, waarom zij zich in de 88e Psalm vergelijken bij 

die, die in het graf nederdalen; in de 32e Psalm zijn hun krachten dan veranderd in 

zomerdroogte, zodat zij krom gaan, zijnde als een lederen zak in de rook, als die, die 

onder de dode mogen geteld worden. Intussen de kracht, die zij hebben, die zetten zij 

uit; zij blijven niet stil staan. Dit wordt ons zeer levendig voorgehouden in de reizigers 

door het dal der moerbeibomen of van Bacca, in de 84
e
 Psalm, zoals wij dit eens 

ophelderden, dat de reizigers door dat droge zand soms tot de knieën toe, dikwijls zo 

moede, amechtig en overstelpt waren, dat zij moesten neerzitten, ondertussen dat zij 

dan niet leeg waren, maar groeven putten, welke door de regen van Boven gans 



rijkelijk overdekt werden. Ziet in David: ik breide mijn handen tot U uit, mijn ziel is 

als een dorstig land voor U, Sela! Ps. 143. 

 

5. Het zal zeggen een nauwkeurig vragen aan andere, of zij haar niet weten te 

onderrichten, waar of waaromtrent dat zij goed zullen vinden of die wateren 

deelachtig worden. Dit deed de Bruid, Hoogl. 3. Zij vraagde het aan de Wachters, die 

de stad rondom gingen. De Stokbewaarder vroeg het aan Paulus. Zo ook een ziel, die 

God mist bij aanvang of voortgang, zij vragen het de leraren, die verstandig en 

voorzichtig zijn en weten met de moeden een woord te rechter tijd te spreken, en zo de 

bedroefden te onderwijzen en te zeggen: Indien gij het niet en weet, o gij schoonste 

onder de vrouwen, zo gaat uit op de voetstappen der schapen en weidt uw geiten bij 

de woning der Herderen. 

 

6. Het zal zeggen dat nagaan van zijn wegen. De onderzoekende en beproevende Job 

vinden wij voorwaarts, achterwaarts en ter rechter- en ter linkerhand zich keren en 

wenden, of hij God mocht vinden. De Bruid zoekt God ook door alle hoeken en 

straten. Het is het veiligste voor een ziel onder verlating, dat zij hun wegen na gaan 

om te zien, of zij het niet kunnen bemerken, waar zij God verloren hebben, door wat 

zonde, in wat gelegenheid, opdat zij God daar mogen vinden, daar zij Hem vertoornd 

hebben. Dit is Zijn weg om Zich eerst te genieten te geven, wanneer de ziel daar 

bepaald gebracht wordt, daar zij Hem vertoornd heeft. Dit wordt zoetelijk in de reizen 

van dat oude Israël verbeeldt, die dikwijls terug moesten keren. Ziet het ook in de 

Christenreis. Hij moest zijn rol verloren hebbende, teruggaan. 

 

7. Het zal zeggen dat bekend maken van zijn toestand aan andern, die God vrezen, 

opdat die samen voor en met haar de ziel naar God in de gebeden wilden opheffen. O,  

het gebed van de rechtvaardige vermag zeer veel, volgens Jacobus. Daarom vind ik 

Christus' Bruid tot de dochteren van Jeruzalem zeggen. Indien gij Hem vindt, dien 

mijn ziel liefheeft. Zeg Hem aan, dat ik krank van liefde ben, Hoogl 5. Dat is, houdt 

Hem mijn gestalte voor, zeggende, dat ik niet rusten kan; hoe ik kwijn onder Zijn 

afzijn; hoe graag ik de minste blijk van Zijn nabijheid van Hem zou willen hebben. O, 

het is een teken van gevoelloosheid en groot gebrek van liefde. De vervloekte 

hoogmoed onder de Christenen, dat zij niet meer hiermee in dit opzicht bij elkaar 

komen, om de voorbidding te zoeken, want dikwijls zou een eenvoudig gebed van de 

kleinste grote kracht hebben tot redding van een gevorderde gelovige. 

 

8. Dit zoeken zal ook te kennen geven, hoe de arme ziel daar op uit is om hun 

schulden te belijden. O, onder gemis zijnde, hij zoekt de schulden op, hij zoekt zijn 

zonde te vergroten, hij zoekt recht bij zijn schulden bepaald te worden, een gevoelig 

en gedwee hart daarover te hebben. Die zijn zonde, in het zoeken, bedekt of verkleint, 

die zal niet voorspoedig worden. Daarom vinde ik beide samengevoegd bij Hoséa, Ik 

zal heengaan en tot Mijn plaats wederkeren, totdat zij zich schuldig kennen en Mijn 

aangezicht zoeken; als het hen bang is, zullen zij Mij vroeg zoeken. 

 

9. Dit zoeken zal ook insluiten dat naarstig gaan van middel tot middel, zodat de ziel 

zal zoeken of zij het water kunnen vinden, in de openbare Godsdienst, in het bijzonder 

of bij andere, of in het verborgen in de overdenking van deszelfs onderzoek en lezen 

van het woord. Zolang elk middel niet bij de hand gevat wordt, het is een teken, dat 

het de ziel noch niet genoeg drukt, en dat de redding ook niet zeer nabij is. Maar als 

God bekwaam maakt om de middelen te gebruiken, Hij zal ook het einde geven. Zie 



het in de Bruid. Zij zocht Hem in alle middelen; wat was het gevolg? Zij vond Hem, 

zij hield Hem vast, zij wilde Hem niet laten heengaan, Hoogl. 3. 

 

10. Het zal ook noch almede insluiten, dat de ziel in dit zoeken nauwkeurig acht geeft, 

of hetgeen, dat haar in het zoeken voorkomt, juist het wezenlijke is, dat zij missen, dat 

zij verloren hebben, dat zij moeten hebben. De God zoekende kinderen worden 

gewaar, hoedat God haar in het zoeken verborgen ondersteuning geeft. Soms haar 

mond met drangredenen vervullende; soms de begeerten zeer gaande makende; soms 

enige kleine flikkering van licht en verwijdering gevende; soms zoete teksten op het 

verstand brengende. Maar dit is het niet alleen, dat zij hebben moeten. Daarom die 

hoogachtende, staan zij nadat eigenlijke, dat zij missen. Dit dunkt mij is in David te 

vinden in de 42
e
 Psalm. Daar is hij zoekende; hij heeft enige uitlating en intussen is hij 

begerig om God zelf te hebben en nog te genieten. 

 

11. Eindelijk, daar het zoeken recht is, rusten zij niet, totdat zij Hem gevonden 

hebben. O, het is om God en wateren des heils te doen; deze moet de ziel hebben; 

daarom blijft ze standvastig in dat zoeken, al was het tot de dood toe. 

 

Hoewel God belooft Zich te laten vinden van een volk, dat niet naar Hem vraagde, en 

tot een volk, welk bij Zijn Naam niet genoemd wordt, te zeggen, Ziet hier ben Ik, ziet 

hier ben Ik, Jes. 65: 1. Intussen is soms Zijn weg alzo in Zijn heiligdom, dat de ziel 

lang moet sukkelen, eer zij de begeerte ontvangt, welke is als een Boom des levens, en 

moet uitroepen: hoelang, hoe lang zult Ge u verbergen. Zo is het hier; zij zochten 

water, en daar was geen. Dit zal nu te kennen geven, 

 

a. Dat het haar voorkwam, dat haar gebed niet beantwoord werd; de hemel was 

als koper, zodat hun smeking daar niet doorging, noch tot de Heere opkwam; gelijk 

wij dit meer vinden in de klachten van Gods kinderen. Ps. 28. Houdt U niet doof, als 

ik tot U roep. Onder het gemis van de Goddelijke troost, uit Jes. 40: 6:17. 

b. Dat de benauwdheid en beklemdheid van hun ziel, onder al dat belijden en 

zuchten tot God om verruiming, bij haar bleef, welk de ziel volgens Psalm 38: doet 

zeggen: Uw pijlen Zijn in mij gedaalt, uw hand legt zwaar op mij. 

c. Dat de middelen te gebruiken, het zij in het openbaar of het verborgen, geen 

verwijderinge, geen troost gaven, maar alles bleef als droge borst en zonder zog. 

d. Dat zij in des Heeren nabijheid niet kon geraken, maar moest van ver staan, 

en ook tot de Heere roepen; waarom staat Gij van verre? waarom verbergt Gij U? Dit 

nu doet God soms. 

 

1. Om Zijn souvereinheid over Zijn volk levendig te tonen: gelijk hij dat deed in het 

geval van Job. En zulks kan men onderkennen; 

A. Wanneer men naar alle nauwkeurig onderzoek niet kan vinden, dat de verlating isj 

gekomen door een zware of openbare zonde. Want omtrent de dagelijkse zwakheden 

zwijgt de Heere in Zijn liefde. 

B. Wanneer men ondervindt de nauwe gezetheid in de weg van de plicht. Want de 

zonden, hebbende dodende angels in zich en een verzwakkende kracht, doen de 

handen slap hangen. 

C. Wanneer de goedertieren indrukken van God en Zijn weg blijven zonder tegen 

Hem te murmureren of harde gedachten te koesteren maar met gedurige aanbidding 

uit te roepen, Uw weg is Majesteit en Heerlijkheid. 

D. Wanneer de ziel zelfs hierdoor hoe langer hoe meer van Zijn oprechtheid overreedt 



wordt in dat kleven aan God, gelijk wij het in Job vinden: Die roept meer als eens uit, 

ik zal aan mijn oprechtheid vasthouden tot de einde toe. 

 

2. Soms ook om voorgaande zonde tegen Hem, en dan is Zijn weg goed, hen zo te 

laten zoeken naar water, zonder dat in het eerste te kunnen vinden. 

- Om haar te doen ondervinden, hoe smartelijk het valt tegen de Heere te 

zondigen. 

- Om haar bang in het toekomende te maken. 

- Om haar te ontbloten. 

- Om haar des te begeriger naar genade te maken. Dit kunt u zelf uitbreiden. 

 

D. Deze onderwerpen zochten naar water, maar daar was geen. Dit maakte hun 

toestand des te beklaaglijker wegens de ernstige en sterke begeerten naar de wateren 

des Heils. Daarom versmachten hun tongen wegens de grote dorst, die zij hadden. 

Daar is een verlating en gebrek in het geestelijke soms, die men dragen kan en het 

gemakkelijk daaronder stellen. Maar zulks is ten enenmale zondig en onverschoonlijk. 

Hier was het anders, de tongen versmachten wegens de dorst.  

Hier vinden wij melding maken van de tong. Hun tongen, namelijk de tongen van de 

ellendige en nooddruftige, die naar wateren, zochten en er was geen. 

 

a. Ons grondwoord LESCHONAM of LASCHON betekent in een eigenlijke zin, de 

tong en de spraak. Exod. 4:10 daar Mozes zegt, dat hij zwaar van mond en zwaar van 

tong was. De tong in het natuurlijke, weten wij, is een zeer voornaam lid, de zitplaats 

van de smaak, en tot het leggen van de spijze en tot de spraak noodzakelijk. De tong 

wordt bij uitnemendheid droog en kleeft aan het gehemelte, wanneer de Persoon niet 

heeft genoegzame vocht; en des temeer, als er geen in het aller-minste is. 

b. Uw Christelijke aandacht bemerkt dan lichtelijk, dat hoewel er gezien kan worden 

op de Joden, door dorre plaatsen naar Jeruzalem wederkerende, dat in zover als er 

gezien wordt op de gestalte van Gods volk, door al de tijden heen in het geestelijke, 

hier geen eigenlijke of lichamelijke tong moet verstaan worden, maar de uitwerking 

van de verlating in het geestelijke, in zover als deze met de dorstige gestalte in het 

natuurlijke overeenkomt. 

c. Deze tongen versmachten van de dorst, of gelijk wij lezen kunnen, deze tongen 

waren droog in de dorst, gelijk de grondspraak het mee brengt. Dit nu alzo 

opgehelderd hebbende, laat ons in het geestelijke twee zaken nagaan. 

d. Hetgeen dit alles op zichzelf zeggen zal volgens de zinspeling. Let er op met 

aandacht, om uw eigen ziel er aan te onderzoeken, of er zulk een verlangen naar God 

in Christus bespeurd wordt. 

 

A. Het zal te kennen geven dat pijnslijk gevoelen en de innige smart, die een waar 

begenadigde heeft over het missen van die wateren. De dorst in het natuurlijke is 

scherper en pijnlijker als de honger. In het geestelijke is de dorst zeer smartelijk voor 

de ziel, als ze nagaan, 

1. Hoe zij verstoken en ver zijn van de Heere, de Fontein des heils het aller-grootste 

en dierbaarste en vergenoeglijkste Goed. Was Absalom zonder rust, zolang hij des 

Konings aangezicht niet zien kon, o, hoeveel meer is de ziel van een Godvruchtige, 

wanneer zij ver van de Verbonds Gods zijn, Zijn aangezicht niet zien kunnen, Zijn 

Stem niet horen, Zijn tegenwoordigheid moeten missen! Dat doet het harte uitroepen; 

is iemands smart zoals de mijne? Zij hebben mijn Heere weggenomen; ik ga de 

gansen dag in het zwart; mijn ziel druipt weg van treurigheid. 



2. Als ze nagaan hoe goed en verkwikkelijk dat leven in Gods nabijheid was. O, dat 

was zo dierbaar, dat hoewel iemand al het goed van zijn huis had willen geven, men 

zou hem ten eenmaal veracht hebben, en gezegd hebben, dat er meer blijdschap in het 

hart was, als God Zijn aanschijn deed lichten, als wanneer het koren en most van de 

Goddeloze vermenigvuldigt was. 

3. Als zij nagaan, dat zij zelf de Fontein hebben komen toe te stoppen, door de slijk en 

modder van hun ongerechtigheid. Verborg God zich in Zijn soevereinheid voor de 

ziel, zodat zij wateren moesten zoeken, zonder die te vinden, dat was dragelijk, dat 

was teboven te komen. Maar dat onder het oog blijvende, hoe de zonden een scheiding 

tussen God en haar gemaakt hebben, dat is iets, dat drukt, dat smart. Dan gevoeld de 

ziel de vruchtgevolgen van hun ongerechtigheid, dan weten zij hoe smartelijk en bitter 

het is te zondigen, de Heere te verlaten, en zich gebroken bakken uit te houwen, die 

geen water houden kunnen. 

4. Als ze nagaan, hoe trots al de geestelijke vijanden dan haar vertrappen, vertreden en 

onderdrukken. Zie het in de 22e Psalm. Zij schudden het hoofd, zeggende, Ha ha, zo 

wilden wij het hebben. O, wat een smart is het, als de geweldigste, die de ziel haten, 

over hen juichen en hen gevangen leiden naar hun wil. Zodat een ieder aandachtige 

zeggen kan, dat het een grote smart en pijnlijkheid is. 

 

B. Dit versmachten van dorst zal zeggen een kwijning en afnemen van krachten in het 

geestelijke. Het is gemakkelijk voor de ziel voort te gaan, zolang zij getrokken wordt; 

op te varen, zolang zij ondersteund wordt vanonder met eeuwige armen, maar als God 

Zich verbergt, dan kwijnt het geestelijk leven: de sappen veranderen in zomerdroogte. 

En men wordt hoe langer hoe zwakker, hoe krachtelozer; waarom Heman zegt, dat hij 

zodanig was, die onder de dode gerekend mocht worden. Elk, die het onderscheid 

tussen nabijheid en veraf zijn weet, is daarin kundig hoe de ziel in het missen van de 

geestelijke wateren kwijnt. 

 

C. Het zal zeggen en te kennen geven de wenende en schreiende gestalte tot God. 

Daarom is het, dat het eerste gevoegd wordt bij het schreien, Ps. 42 en 43. O, die zijn 

nooit aan het versmachten van dorst geweest, die naar God niet geschreeuwd hebben 

met Ismaël. 

 

D. Het zegt, dat de ziel gedurig al rustelozer wordt. Daarom als David in deze gestalte 

was, hij zegt: O God ik zoek U in de dageraad, mijn ziel dorst naar God in een land, 

der en mat, zonder water. Zodat hij zonder rust was, en gelijk de Bruid, die naar haar 

Liefste zoekende en verlangende was. 

 

E. Het zegt de smakeloosheid en onvatbaarheid in alles, zolang de ziel niet toegelaten 

wordt om te proeven en te smaken dat God goed is; vorige bevindingen en 

opbeuringen van vromen zijn smakeloos, gelijk het witte van een ei. 

 

F. Het zegt, hoe de tong aan het gehemelte kleeft, zodat er bijna geen vermogen meer 

is om zijn zielsstaat voor te stellen. Daar komt een stilzwijgen over, zij leggen tussen 

twee rijgen van steen, zij zijn verstomd, zij durven de mond niet opendoen, het hart is 

toegesloten, gelijk de kerk eens klaagt: waarom verhard Gij onze harten? 

 

G. Eindelijk zal het zeggen, dat amechtige neerzitten bij zichzelf waarin de ziel is 

zonder troost, voortgedreven in benauwdheid, angsten en treuren over de staat van de 

ziel in het geestelijke. Zodat zij dikwijls zeggen, het is buiten hoop, buiten hoop. Deze 



zullen de eigenlijke zaken in het onderscheiden van het zoeken en de armoede zijn. 

Deze en andere Schriftuurplaatsen houden deze gestalten voor, zoals zij voortvloeien 

uit een missen van de Heere. In de 38e Psalm ging David er krom onder. O, ja, zijn 

sappen waren veranderd in zomerdroogte; hij was een lederen zak in de rook. Dit deed 

Heman misbaar maken. En de ingewanden van de Bruid werden erdoor beroerd. Het 

is waard dat zulke, die in verlating zijn, zoekende troost en blijdschap, zonder die te 

kunnen vinden, de Psalmen 38, 42, 88, 102 en Klaagl. 3 thuis gekomen zijnde 

nagingen, om hun toestand aan God daarmee te kennen te geven. 

 

B. Maar hoe naar haar tegenwoordige toestand was, nochtans deze waren gevangenen 

der hope: 'daar is hoop in Israël voor een nare kermer; daar is ook voor een schreier en 

amechtige een gehoor en ook een open oor.' 

O, als de mond vervuld met zonde en de ziel vervuld met wonden haar geklag mag 

uiten, dan zegt de Heere: een ogenblik heb Ik Mij in Mijn toorn verborgen. Maar Ik 

zal ze met eeuwige goedertierenheid gedenken. Daarom doet de Heere hier een 

dubbele of tweeledige belofte aan hen: Ik de Heere zal ze horen; Ik de God Israëls zal 

ze niet verlaten. Wij zullen met Uw aandacht. 

 

Van deze tweeledige belofte zelfs spreken. En wel van het eerste lid van de belofte, IK 

DE HEERE ZAL ZE HOREN. Let dan hier 

A. Op de Belover, zoals hij zichzelf beschrijft, met Zijn Gedenknaam. Ik de Heere of 

Jehovah. Wij weten, mijn aandachtige dat deze Naam afkomt van een wortelwoord, 't 

welk zijn, wezen en leven te kennen geeft. Zodat hij zegt, dat God de Wezenaar is, die 

uit kracht van Zijn Goddelijke deugden en volmaaktheden, op de aller-volmaakste 

wijze bestaat.  

Wij weten, dat het Zijn opzicht heeft op het verbond der genade voorhoudende wat 

God in dat Verbond voor Zijn gekrookte rietjes en glimmende vlaswiekjes is; de 

genadige God, die trouw en waarheid heeft tot een Gordel Zijner lendenen.  

Wij weten, dat het woord uit rustende letteren is samengesteld, en dat het de drie 

tijden insluit, Die was, Die is, en Die Zijn zal, Openb. I.  

 

Van alles, mijn toehoorders, kort, zoals het hier te pas komt. 

a. Hij, die de Hoorder Zijn zou van haar roepen om water, was de eeuwig levende 

God. Niet gelijk de stomme beelden, die zij stelden tot afgoden; die ogen hadden, 

maar zagen niet; die oren hadden, maar hoorden niet, gelijk hij in dit hoofdstuk pleit 

tegen de afgoden. O, neen, deze was de levendige God, de Oorzaak ook van alle 

leven, en de Onderhouder van het zelve; daarom kon Hij horen. Daarom mogen wij 

zeggen Jer. 10:17. Jacobs deel is niet gelijk deze, want Hij is de Formeerder van alles; 

en Israël is de roede Zijner erfenis; Heere der heirscharen is Zijn Naam. 

 

b. Het zal Hem voorhouden in de betrekking, waarin Zijn deugden en volmaaktheden 

voorkomen tot Zijn arme en nooddruftige, in dit zalig en eenzijdig verbond. 

1. Zoals hij de Verbondsgod is. God stelt de overtuigde zondaar Zijn eeuwig 

eenzijdig Verbond in Zijn Woord voor; hij maakt hen bekwaam om met de 

hand te onderschrijven, dat zij des Heeren zullen zijn; en dus zijn zij Zijn 

Bondgenoten, die Hij Zich ondertrouwt in gerechtigheid en Waarheid, als Hij 

haar onder de roede doet doorgaan, en onder het band des Verbonds brengt, 

waarin hij hen tot een God is, en zij Hem tot een volk worden, Jer. 31. 

2. Hoe Hij in dat Verbond is de genadige en barmhartige God. Ps. 89. 

Barmhartig om al Zijn berouw samen te trekken en Zich over haar te 



ontfermen gelijk oen Vader zich ontfermt over Zijn kinderen. Genadig om hun 

buitensporigheden te vergeven en uit te delgen als een nevel, en als een dikke 

wolk, zijnde die Heere, die in Zijn liefde zwijgt. 

3. Hoe hij in dat verbond is die God, die niet veranderd. En daarom worden de 

kinderen Jacobs niet verteerd. Hij heeft trouw en waarheid tot een gordel van 

Zijn lendenen. Het is wel waar, dat het soms naar het uitwendige, schijnt, alsof 

God niet hoorde, en dat Zijn goedertierenheden ophielden, en dat Hij in 

eeuwigheid vergat barmhartig te zijn. Maar dat denkt de ziel maar in hun 

haast. Want Zijn hart liefde en geneigdheid is altijd dezelfde. 

4. Hoe hij in dat Verbond met een volmaakte volvaardigheid en gerechtigheid 

is aangedaan, om de Zijnen te hulp te komen, hoewel hij het; gelijk hier, tot 

haar beste komt uit te stellen. Jes. 65: eer ze roepen, zal Ik horen. 

 

c. Is deze naam uit rustende letteren samengesteld. Zo houdt het Jehovah voor, als de 

ware rust en veilige Schuilplaats voor de arme en nooddruftige, die als belaste en 

beladene heengaan. O, doet tot Hem vlieden als duiven tot hun vensters, die worden in 

een hoog vertrek gesteld. Deze Naam is toch de Sterke toren, daarheen de 

rechtvaardige vlieden; daarom, wanneer een belaste en beladene komt, o! hij vindt rust 

voor zijn ziel. 

 

d. Sluit deze Naam de drie tijden in, de voorleden, tegenwoordige en toekomende; dit 

zal zeggen, 

1. Hoe God, zich Jehovah noemende, voorhoudt Zijn gegronde recht op en tot 

haar. Ja het leert ook de weg, hoe God de redding aan haar schenken zal, door 

de ziel klaar in te leiden in hun vorige weg en bevinding, dat het Zijn werk in 

hen was. Daarom vind ik gedurig dat als God dit geven wil aan Zijn 

Bondgenoot, dat hij zegt tot Jacob; Ik ben de God van Bethel. Ik ben, zegt hij 

tot Mozes, de God van Abraham, Izak en Jacob. Dit Licht, waardoor de ziel 

gered wordt, dat heldert op de voorgaande bevinding aan de ziel, en bevestigt 

die aan hen. 

2. Hoe hij deze betrekking nu in het tegenwoordige bewaarde. De kastijdingen 

waren geen bewijs dat Zijn goedertierenheden ophielden, maar dat zij volgens 

het verbond de dadelijke liefdebewijzen waren. Ziet het Ps. 89 en Hebr. 12. 

Daar wordt geleerd, dat Hij de zonde met de roede bezoekt uit kracht van het 

Verbond als Vader, maar het is, omdat hij Zijn zonen liefheeft. 

3. Dat hij Zijn zal alles dat Hij ooit was. O, God zal in het toekomende hun niet 

verlaten. Gaat men door water en door vuur, het zal niet beschadigen noch 

verteren; gaat men door het dal van Bacca, daar geen wateren zijn, Hij zal de 

regen van boven gans rijkelijk geven, Ps. 84. 

 

B. Daarom, nadat hij zich als de Jehovah voorstelt, voegt Hij erbij dat Hij ze horen 

zal. Och de Heere zal ze horen. Dat zijn ze die wij alreeds beschreven hebben, de 

arme en nooddruftige, die wateren zochten zonder die te vinden; zodat hun tong 

versmachte van dorst. De rechtvaardige heeft hoop, zelfs in de dood. Want als zij 

vallen worden zij niet weggeworpen. Maar de Heere hoort haar, als zij uit de 

benauwdheid tot Hem roepen. 

 

Horen. Ons grondwoord sjah zegt in deze zin: luidt uitspreken, betuigen, horen, welk 

alles zeer krachtig de beloofde zaken zullen te kennen geven. 

 



1. Wij zullen dan nagaan waarin dit horen zelf bestaat. 

A. Het zal te kennen geven de Goddelijke aandacht en oplettendheid omtrent de 

begeerten van deze ellendige. Wanneer de Heere niet hoort de begeerten Zijner 

kinderen, dan merken zij Hem aan als een, die zich doof houdt, wanneer zij tot Hem 

roepen, Ps. 28:2. Maar wanneer Hij hun staat beschouwt, oplettendheid en aandacht 

aan haar kermen geeft; wordt het een horen genoemd. Ik heb gehoord, dat zich Efraïm 

beklaagt, Jer. 31: 18. 

B. Dat hij hun afgebroken reden en stamellende woorden en sprakeloze zuchtingen en 

kermen verstaat. Daarom wordt horen en verstaan zo dikwijls bij elkaar gevoegd, Jes. 

28:23. O, de Heere kent de nameloze gestalten van Zijn kinderen, waartoe zij geen 

woorden nog uitdrukking hebben om deze voor te houden. God kent de weg van de 

Oprechten, Psalm 1. 

C. Het zal zeggen, dat hij met haar beweging van ontferming en mededogen heeft, 

gelijk toen het roepen van Israël in Egypte gehoord werd. Dat is, God had nu 

medelijden met haar, in al hun benauwdheden was hij met haar benauwd geweest. 

Zijn ingewanden rommelen. Hij gedenkt, dat zij stof zijn, en daarom zal Hij in 

eeuwigheid niet met haar twisten. Kon de ziel het maar geloven, dat elke zucht die zij 

uit angst naar de wateren geven, geweld heeft op Christus' hart, in zo ver zij als leden 

met Hem door geloof en liefde verenigd zijn. Daar is een geestelijke sympathie tussen 

het Hoofd en de Leden. Daarom is Hij ook in alles verzocht geworden, opdat Hij een 

medelijdende Hogepriester zou zijn. 

D. Het zal zeggen een aanspreken en toespreken tot hen in hun nare en ellendige 

toestand, gelijk wij vinden, dat de Engel des verbonds Hagar toesprak in de woestijn, 

haar ontdekkende een Fontein, waaruit zij hun fles vullen kon. Zoals ook elders 

gezegd wordt, dat het is in de woestijn naar haar hart te spreken. Dit doet God zelf 

soms onmiddellijk, door Zijn belofte krachtdadig op het hart te brengen; soms 

gebruikt Hij andere daar toe, die als middelen zijn, om het hart te onderwijzen en op te 

beuren. 

E. Het zegt, hoe God in dit horen menigmaal betuiging aan de arm en nooddruftige 

doet, als de ziel in de verlegenheid is, alsof ze was neergezonken in een modderige 

kuil, daar geen staan is door de kracht van ongeloof; zodat geen woorden bijna in staat 

zijn om de ziel op te beuren; de vertroostingen Gods zijn te klein. Daarom komt dan 

de Heere met Zijn betuiging, zo waarachtig als ik Leef, zo Ik behagen heb in de dood 

van de zondaar, maar daarin dat de goddeloze zich bekere en leve. 

F. Eindelijk, het dadelijke schenken van de zaak, die zij begeren; gelijk een ieder 

bekend is, dat verhoren dit te kennen geeft. Zodat in dit opzicht het zeggen zal, dat 

God haar de wateren van Zijn genade wilde geven; hun zonde uitdelgende, hun ziel 

heiligende, haar vruchtbaar makende, hun dorst lavende en hun harten vermurwende. 

O, dierbare zaken! De begeerte, die komt, is als een boom des Levens. 

 

2. Vraagt iemand, waaraan dat te kennen is, dat God hoort? Ik antwoord: 

 Daaraan, mijn aandachtige, kan men het weten; als God iemand een 

aanhoudende biddende gestalte geeft. Dit is Zijn eigen werk, de ziel werkzaam 

te maken met onuitsprekelijke zuchtigen. En gelooft mij, de ziel zou niet 

achteraan kunnen kleven, of Gods hand moest haar ondersteunen. Loopt ooit 

iemand God aan als een waterstroom; het is een blijk, dat hij, die Jehovah is, 

trekt. 

 Als de ziel vindt, dat zij in haar gebed veel drangredenen kunnen gebruiken, 

om hun toestand voor te houden en bekend te maken. Het is soms wonderbaar, 

wat drangredenen een ziel al hebben kan. Het is een teken dat God werkt en 



luistert. 

 Als zij vinden, dat de weg niet toegestopt wordt. Maar dat zij met 

vrijmoedigheid alles aan Jehovah bekend kunnen maken. O, dat is een zoete 

bewijs dat die ziel verhoord wordt; hoewel zij het dikwijls niet aanmerken. 

 Eindelijk, als de begeerde zaak zelfs komt. Maar dat is Gods weg niet altijd in 

de woestijn, daar de ziel meer moet leven door geloof als door aanschouwen. 

 

Het tweede Deel van de belofte is, Ik de God Israëls en zal ze niet verlaten. 

Hier stelt God zich voor zeer nadrukkelijk in deze tweede belofte, Ik de God Israëls en 

zal ze niet verlaten. Nu noemt zich God ELOHIM, dat is de Aanbiddenswaardige 

wegens alle Zijn deugden en volmaaktheden. Hetgeen zeggen zal, 

1. Dat Israël en elk gelovige Hem zoeken, omdat het Hem toekomt; Hij is de 

Elohim, de hoogachtbare, de aanbiddenswaardige God. Wie zou U niet vrezen, 

Gij Koning der heidenen. Want het komt U toe, Jer. 10:7. 

2. Is hij de Elohim, zo is hij het Voorwerp des gebeds, en ook de verhoorder. God 

is een Geest, die Hem aanbidden, moeten het doen in geest en in waarheid, 

Joh. 4:25. Roept mij aan in de dag der benauwdheid, Ik zal er u uit helpen, en 

Gij zult mij eren, Ps. 50: 15. 

 

De Heere zegt, dat Hij is de God Israëls met opzicht op Jacobs worsteling waarin hij 

zich mannelijk gedroeg en overmocht. Om daarmee te kennen te geven, 

- Dat alle ware worstelaars Jacobs geloof hebben. O, de tijdgelovigen zullen zo niet 

liggen te wenen, schreien, kermen en kirren als een duif en piepen als een Zwaluw. 

Maar een oprechte zal God zoeken in de dageraad. 

- Dat alle worstelaars overwinnaars zullen zijn, gelijk Jacob. Want God heeft nooit 

gezegd, tot den huize Jacobs, zoekt Mijn aangezicht tevergeefs. 

 

De Heere zal haar niet verlaten. Dit is de belofte des Verbonds: Ik zal ze niet begeven 

noch verlaten. Het zal zeggen, dat Hij niet van ver, maar nabij haar zal zijn; haar 

ondersteunende van onder met eeuwige armen. 

1. Dan zal hij ze niet verlaten ten aanzien van hun staat, hoe het ook gaan mag. Dit 

huwelijks-verbond zal niet verbroken worden. Maar de Heere zal in alle 

afwijkingen Zijn overspelige vrouwe weder roepen: keert weder, keert weder gij 

afkerige kinderen; ik heb U getrouwd; zij zijn in beide Zijn handpalmen 

gegraveerd, en hun muren zijn steeds voor Hem. 

2. Ook niet om hun gestalte, hoe droevig die zijn mag. Dat hart, dat als tussen twee 

rijgen van steen was, zal ondervinden enige blijken en bewijzen van Gods 

verborgen ondersteuning en opbeuring. Daar zijn enige uitgangen van het hart, 

welke blijken zijn, dat Hij de hand aan de ziel houdt, en haar op een verborgen 

wijze ondersteunt. 

3. In hun verlegenheden ook niet. O, hij zal in alle haar benauwdheden benauwd zijn 

met haar. En wanneer de wateren haar verheffen, ja tot aan de lippen toe komen, 

God zal tonen, dat Hij in de benauwdheid een schielijke hulp bevonden wordt. 

4. In hun genaden ook niet. Zij mogen wel verdonkerd worden, maar zij zullen nooit 

uitgeblust worden. Want de poorten van de hel zullen deze niet kunnen 

overweldigen. 

5. In hun verwachting ook niet. De erfenis, hoewel zij uit veel verdrukkingen 

moeten opkomen, zal voor haar bewaard worden, omdat het voor haar bereid is 

voor de grondlegging der wereld. 

 



Dit alles moet zo aan de ellendige en nooddruftige geschieden, om meer dan een 

reden. 

- Vooreerst, Gods Vaderlijke hart en Zijn rommellende ingewanden van 

barmhartigheid tot Zijn volk verplichten Hem hier toe. Een moeder zou haar 

zuigeling kunnen vergeten. Maar God kan niet; daarom hoe naar het er uitziet, 

evenwel als ze roepen tot God, dan zegt Hij, hoe zou Ik u overgeven, ó Efraïm! U 

overleveren o, Israël! Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is te samen 

ontstoken, Hos. 11. Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetel 

kind? Want sedert Ik tegen hem gesproken heb, gedenk ik nog ernstig aan Hem. 

Ik zal Mij zijner zeker ontfermen, spreekt de Heere Jer. 31: 20. 

- Ten tweede. Zijn eigen belofte legt op Hem een verplichting hiertoe; Hij zegt 

immers, roept Mij aan in de dag der benauwdheid, en Ik zal er u uithelpen, Ps. 50: 

15. Nu is het onmogelijk, dat Hij liegen zal.  

- Ten derde, de onuitsprekelijke zuchtingen der Vromen, die ze door bewerking des 

Geestes op de Borg-verdienste voor Zijn troon uitstorten, leggen ook een 

verplichting op Hem, om Zijn volk te horen. In Ps. 12:6. is het: Om de 

verwoesting der ellendige, en het kermen der nooddruftige, zal Ik nu opstaan, zegt 

de Heere. 

 

B. TOEPASSING. 

A. Ziedaar, mijn geliefden, een kostelijke hartsterking voor een versmachtende ziel, 

opdat ze niet onder uitstel van de Goddelijke vertroosting zou bezwijken, aan uw 

Christen aandacht kort voorgesteld. 

 

B. Laat ons nu het gesprokene tot onzer aller nut naar vereiste van zaken overbrengen. 

Vooreerst dan, ó. wat was het te wensen, mijn geliefden toehoorders, dat u allen 

zoekers waart, dat u zo ernstig zocht, dat wij wegens uw verlangen naar water, en 

versmacht en van dorst, u een woord tot bemoediging moesten toedienen. Maar 

helaas! wat is het ver daar van dan met de meeste van u. 

 

a. Wat zijn er weinige onder u, die eens beseft, hoe ellendig en rampzalig uw staat van 

natuur is, en hoe noodzakelijk u de wateren van de Goddelijke genaden nodig hebt. En 

daarom zijt u rijk en verrijkt en hebt geen dings gebrek, hoewel u jammerlijk, 

ellendig, arm, blind en naakt zijt.  

O mijn vrienden, het gemis van het geringste naar het lichaam maakt u ontevreden; u 

kunt niet rusten, totdat u het hebt. En nu mist u God, Christus, vergeving van zonde ja 

alles met een woord, dat tot uw behoud dient. Maar u ziet het niet, u gelooft het niet, 

en daarom zoekt u er niet naar, maar blijft weltevreden.  

Wat is dat een nare gesteldheid? Elk schepsel zoekt, dat tot zijn vermaking strekt. 

Maar u hebt geen aandoening, maar zoekt dat tot uw verderf strekken zal. 

 

b. Zo er zijn, die enige begeerten hebben naar enige Heilwateren, wat zijn ze flauw. 

Men heeft een overtreding, dat men genadeloos is dit stemt men met zijn oordeel toe. 

Maar uw begeerten zijn maar flauwe wensen, en dus begeert u als een luiaard, en u 

ontvangt niet. Zou u in het natuurlijke ook zo zijn? Zag u een behoeftige in het 

natuurlijke, die met een flauwheid, ongevoeligheid en onverschilligheid om een 

aalmoes bad, zou u niet zeggen: 'het drukt Hem niet, hij is niet behoeftig, het is de 

rechte bedelaar niet?' 

Nu, breng het tot uzelf over. God moet ook een walg van flauwe en ernsteloze 

begeerten hebben. De nood moet aan de man komen, daar moet ernstig gezocht 



worden, zal er ooit gevonden worden. God zal Laodiceërs, die noch koud, noch heet 

zijn, uit Zijn mond spuwen. 

 

c. Hoewel enige van u een oppervlakkig gezicht van gebrek hebben; zo zijt u evenwel 

geen zoekers, omdat u al de ingestelde middelen om te vinden niet gebruikt. Wat is er 

reden om hierover te klagen. De een heeft zulke stellingen, alsof de plichten te 

oeffenen, de middelen waar te nemen, maar Wettisch werk en nadelig was. De andere 

niettegenstaande enige overtuiging, blijft leven in een verzuim van deze en gene 

plichten. Gelooft het mij, mijn vrienden, zolang u zo blijft, God zal nimmer horen. 

 

d. U kunt het immers stellen, hoewel u niet vindt, u weet niet van dat bezwijken 

vanwege verlangen, van dat versmachten van de dorst; integendeel uw zoeken is uw 

vinden, uw dorst uw drinken. O, wat is dat naar! Is een bedelaar geholpen, omdat hij 

gebedeld heeft? Is een dorstige gelaafd, omdat hij dorst? Ons zoeken is de weg, van 

God geordend, om te vinden, maar het is het vinden zelf niet. Bedrieg u toch niet, mijn 

vrienden, zo u niet van een zoeker een vinder wordt, u zult zijn en blijven een 

rampzalig mens, niettegenstaande uw zoeken. 

 

e. Eindelijk, hoewel u enige begeerten hebt, u zoekt het toch bij de Heere niet, maar in 

uzelf, in uw gestalten en enige werkzaamheden, die u door algemene overtuiging en 

levensverandering hebt, en dus zoekt u het met der daad in uw eigengerechtigheid. 

Ach, nare toestand. Al had u al de Heiligheid van Engelen en mensen, en u was maar 

aan één zonde voor God schuldig, u zou niet kunnen bestaan; u zou afgewezen 

worden. Wat is het een dwaasheid, het te zoeken buiten Christus! In Hem alleen is die 

gerechtigheid te vinden, waarin een ziel voor God bestaan kan.  

En daarom elk, die recht zoekt, bekent dat hij midden in de dood is, en daarom zoekt 

hij zijn leven buiten zich in Christus Jezus.  

Daarom natuurlijk mens, wie u zijt, en geen bevinding hebt van het zoeken in het 

wezen der zaak, zoals wij het beschreven hebben uit Gods Woord, u zijt waarlijk 

ellendig en nooddruftig, hoewel u het niet gelooft. God drukke dit op uw hart, en Hij 

doe u ontwaken uit uw zorgeloosheid. 

 

Oprechte, u zijt een ellendige en nooddruftige zoeker naar water, enz. 

 U kent, u ziet, u voelt uw ellende en uw gebrek, immers waaraan u bewustheid 

hebt. Nu, hieraan hebt u het, en dat maakt dat ge u gedraagd als een ellendige 

voor God en mensen in het openbaar en in 't verborgen. 

 U kunt immers betuigen, dat het u om de genadewateren te doen is, en dat uw ziel 

nergens anders mee gerust kan gesteld worden. Ja, dat u die boven alles schat, en 

bovenal er naar reikhalst, dat uw nieren als verlangen in uw schoot; dat u er naar 

dorst gelijk een hert naar de waterbeken, in dit land, der en mat, zonder water. 

 Hoewel u evenwel geen water vindt, o, bezwijkt toch niet. Hoewel uw tong droog 

wordt in de dorst, de God Amen heeft gezegd, dat Hij u zal horen en niet verlaten. 

Uw hulp, hoe naar het er uitziet, is des te nader. Wie weet of u deze dag nog tot 

de wateren zult gebracht worden, en de put noemen, Lachai Roi. God zelf 

versterke en bevestige u. AMEN. 



 

 

 

  

 

 

TWEEDE DEEL
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e
 leerrede. 

"Als de HEERE Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn heerlijkheid zal verschenen 

zijn, Zich gewend zal hebben tot het gebed des genen, die gans ontbloot is, en niet 

versmaad hebben hunlieder gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende 

geslacht; en het volk, dat geschapen zal worden, zal den HEERE loven."  
Psalm 102:17-19

5
 

 

I. Inleiding. 

Als God grote dingen in nare tijden en omstandigheden doen wil, dan maakt Hij Zijn 

volk gereed om de blijken van Zijn gunst te ontvangen. Hij laat hen daar aanhoudend 

om bidden en worstelen. Ieder die Gods Woord bestudeert, kan dat opmerken. Daniël 

bevestigt dit in hoofdstuk 9. Wij hebben al veel gesproken over de dodigheid van een 

Christen. Nu zouden wij gaan aantonen zijn herstel door Gods genaderijke 

toenadering en hebben deze woorden als onderwerp gekozen om over het gebed zelf 

te spreken en over Gods bereidwilligheid om Zich tot hen te wenden, die geheel 

verstoken van elke pleitgrond, bidden. "Och, of wij licht mochten hebben!"  

 

Onze Psalm houdt het gebed van een verdrukte in, als hij overstelpt is. Zo vinden wij 

hoe deze het benauwende en de beklagenswaardigheid van zijn toestand bekend 

maakt, tot vers 12. Daarop, zoals gewoonlijk als iemand zijn ziel in het gebed uitstort, 

komt er enige hoop en geloofsvertrouwen. Op deze wijze gaat de bidder God 

rechtvaardigen en poogt te verduidelijken wat voor heerlijke gevolgen het zou hebben 

als de Heere Zich in Zijn goedheid tot hem zou wenden om hem te redden; dit van 

vers 12 tot het einde. 

Onze woorden leggen uit wat de Gode verheerlijkende gevolgen zouden zijn van Gods 

gunst, indien Hij die aan Zijn ellendig volk bewees. Er zijn dus twee zaken:  

A. Een geval, dat hier beschreven wordt in vers 18. Dit zullen wij nagaan: 

a. Zoals het met stellige woorden voorgesteld wordt, n.l. deze woorden: "Zich 

gewend zal hebben tot hel gebed desgenen, die gans ontbloot is." 

b. Zoals het door een ontkennende uitdrukking voorgesteld wordt, namelijk 

deze woorden: "en niet versmaad hebben hunlieder gebed." 

B. Wat dan, als dit gebeurde, het gevolg zou zijn: "Dat zal beschreven worden voor 

het navolgende geslacht; en het volk, dat geschapen zal worden, zal den HEERE 

loven." 

 

II. Verklaring van de predikatie. 

1. Ten eerste moeten wij de toestand overwegen die ons hier wordt voorgesteld: "Zich 

gewend zal hebben tot hel gebed desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad 

hebben hunlieder gebed."  Wij zullen, terwijl er wordt gesproken over Gods gunstrijke 

gedragingen ten opzichte van hen die vanuit de diepte tot Hem roepen in 

geloofsvertrouwen, en over Zijn bereidwilligheid om hen te helpen en het genoegen 

dat Hij in hun personen en gebeden te kennen geeft door middel van stellige en 

ontkennende uitdrukkingen. Twee zaken worden dan behandeld. 

A. Wij zullen de zaak nagaan, zoals die ons door stellige uitdrukkingen voorgedragen 

wordt, die hierin bestaat, dat Jehovah naar de grootheid van Zijn ontferming Zich 

wendt tot het gebed van degene, die in geestelijke zin volkomen behoeftig is. Wij 

zullen twee onderwerpen nagaan: 
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1. Ik zal uw aandacht trachten uit te leggen waarin het gebed van iemand die zo 

gesteld is, zal bestaan. Dit is uw aandacht wel waard, dus spant uzelf wat in. 

(1) Over het gebed in het algemeen horen wij hier spreken. Het grondwoord is   

"phalal". Wij hebben op te merken dat de Heilige Geest in het Oude en Nieuwe 

Testament veel krachtige woorden gebruikt om het bidden van de gelovigen uit te 

drukken. A1 deze woorden geven de hoedanigheden en gemoedsbewegingen van een 

ernstige bidder te kennen. Hierdoor moeten wij, en ieder die hier op let, de indruk 

krijgen, dat bidden geen lippenwerk of sleurdienst is. Toch is er bijna geen woord dat 

krachtiger is dan het grondwoord
6
 dat hier en op andere plaatsen gebruikt wordt. Het 

drukt uit: "Hij heeft geoordeeld." In relatie tot het gebed geeft dit woord aan, dat we te 

maken hebben met een gebed dat op een goede grond steunt, dat uitgaat tot God, de 

rechtvaardige Rechter. In dit gebed zal de ziel Zijn vonnis vernemen dat haar vijanden 

veroordeelt en haarzelf vrijspreekt. Dit overeenkomstig het strengste van Zijn 

rechtvaardigheid. Daarom willen de heiligen niet, als ze gelovig bidden, dat God in 

hun geval van Zijn recht zou afzien of dat enigszins zou ombuigen, maar dat Hij met 

hen naar recht zou handelen. Let bijvoorbeeld op Psalm 143:11, "O HEERE, maak mij 

levend om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid om Uw gerechtigheid." 

En als God de gebeden van Zijn kinderen hoort, wordt dat als een zaak van uiterste 

rechtvaardigheid bij God aangemerkt. Lukas 18:7, "Zal God dan geen RECHT doen 

Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over 

hen?" Of 1 Joh. 1:9, "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 

RECHTVAAARDIG, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle 

ongerechtigheid." Ze moeten God niet kennen, en maar lage gedachten van Zijn 

rechtvaardigheid hebben, of zich wijs maken, dat God enigszins uit mededogen iets 

van Zijn rechtvaardigheid ter zijde kan leggen. 

U zult denken: Wat? Kan zo'n schuldig en doemwaardig zondaar als ik ben, die 

volgens de beschuldiging van mijn eigen geweten moet belijden, dat ik al de geboden 

Gods overtreden heb, en geen daarvan gehouden, om recht bidden? Zou dat niet 

hetzelfde zijn als mijn eigen verdoemenis begeren? 

U moet weten, geliefden, dat als de ziel gelovig bidt, ze dan uit zichzelf treedt en in 

Christus overgaat, en dat ze zo in het recht van haar Hoofd Jezus staande, begeert, dat 

God met haar wil handelen niet zoals ze in zichzelf is, maar wel zoals ze in Christus 

is. En dan is het recht bij God haar alles wat haar Hoofd Christus door Zijn dadelijke 

en lijdelijke gehoorzaamheid verworven heeft, te schenken, en onmiddellijk mede te 

delen en deelachtig te maken. 

O, dat wij door het licht van de Heilige Geest dit beter zouden verstaan en telkens als 

wij in gebed zijn met onze harten zouden beoefenen! De oude heiligen noemden deze 

werkzaamheid, en het gebed zelf, zeer zoet. Zij zagen het als een appelleren van de 

troon van Gods rechtvaardigheid tot de troon van Zijn barmhartigheid en een gaan van 

God buiten Christus tot een God in Christus, in Wie Hij volkomen verzoend is, en de 

wereld met Zichzelf verzoenende. O, hadden wij meer geestelijk licht in deze 

waarheid, wat zou dat onze bezwaarde en verslagen harten verkloeken om met 

geloofsvrijmoedigheid tot God te gaan, Die, hoewel Hij rechtvaardig is, nochtans ook 

de Rechtvaardiger is van de goddeloze die in Christus gelooft!  

 

(2) Maar laten we overgaan van het woord tot de zaak en over het gebed zelf spreken. 

Verwacht niet van mij dat ik dit onderwerp uitvoerig zal behandelen. Toch zal ik, 

omdat het gebed de ziel van de godsdienst is en de praktijk van menigeen slordig, er 
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ook weer niet te beknopt over spreken. Spant u wat in, twee zaken zullen  wij 

behandelen.  

1. Wij zullen u een beschrijving van het gebed geven, zodat u daaruit kunt leren wat 

een heilig werk dat is en u uw geesteloos bidden mag inzien. 

Bidden is een spreken tot God en met God, zegt Augustinus terecht over Psalm 85. Als 

u bidt, spreekt u tot God. Wanneer u leest, spreekt God tot u. Damascenus zegt dat 

bidden een opheffen van het hart tot God is.  

En dat is niet verwonderlijk, want als een gelovige in het geloof bidt, neemt hij als een 

arend de vlucht in de hoogte; hij blijft niet tussen hemel en aarde hangen, maar gaat 

met zijn zielswerkzaamheden in tot in de derde hemel, alwaar zijn wandel is en hij tot 

de ontoegankelijke God nadert. Bidden is een werkzaamheid waardoor de gelovigen 

tot God gaan, evenals kinderen die niets hebben om van te leven, naar een rijke, 

genadige en barmhartige Vader gaan om alles van Hem te ontvangen. Bidden is een 

werkzaamheid waar bij de ziel, die tot ondervinding is gekomen dat er niets in het 

schepsel is dat zijn ziel kan troosten, buiten zichzelf en het gehele schepsel gaat om 

zich in God, Vader, Zoon en Heilige Geest te verlustigen, en zich over Die en in Die, 

als zijn eigendom te verblijden en te verheugen boven alle rijkdom. Het gebed is een 

heilige werkzaamheid, waarin de gelovigen, uit het oogpunt van hun volledige 

afhankelijkheid en uit de diepe overtuiging van hun veelvuldige afwijkingen en 

zonden, tot God door Christus gaan, in de allerdiepste verootmoediging en met afzien 

van enige waardigheid in zichzelf, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te 

vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebr. 4:16. Tenslotte, om alles 

samen te vatten: bidden is een heilige werkzaamheid van de gelovige mens, waarin hij 

onder de krachtdadige werkingen door de Heilige Geest, Die hem om Christus" wil 

als de Geest der genade en der gebeden, vanwege zijn zwakheid te hulp komt. Die is 

hem geschonken om in hem te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, na genoegzame 

voorbereiding des harten om zich te ontdoen van zichzelf en alles wat geen God is. 

Die Geest doet hem zichzelf verlaten en tot God gaan als zijn verzoende Vader in 

Christus en doet hem in het binnenste Heiligdom gaan door en op een verse, levendige 

weg, waar Christus Zelf, ook Zijn bloed of vlees mee bedoeld wordt. Daar komt de ziel 

om te zoeken en ook te ontvangen, in het recht van zijn Hoofd Christus, Die zij met 

een gelovig hart aanneemt, de vergeving van haar vele zonden, die zij door het 

ontdekkend licht des Geestes ziet, betreurt en oprecht belijdt. Zij verbindt zich dan 

opnieuw aan God om in Zijn wegen het hart te verheffen en in de weg van Zijn 

geboden te lopen naarmate het hart ruimte heeft verkregen, ja, om Christus door het 

geloof tot spijze voor de ziel te gebruiken, om met alle kracht de inwendige mens te 

versterken en om van uit een waar gevoel van de verlossing door Jezus Christus Gode 

alle ware dankbaarheid te bewijzen en zo, als iemand die levend gemaakt is door de 

Geest, aan God toegewijd te leven.  

 

Ik weet wel dat deze omschrijving lang is, maar niemand zal kunnen zeggen dat er iets 

in is dat een gelovige tijdens zijn gebed niet beoefend; mogelijk zijn er zaken die ik 

niet hebben kunnen insluiten om de omschrijving kort te houden. Alles is Bijbels. (Zie 

Rom. 8:26, Rom. 5:2, Ef. 2:18, Ef. 6:11, Hebr. 10:19-20, Judas 20) 

 

2. Laat ons nu, mijn geliefden, in het bijzonder overgaan om de omschrijving, die wij 

van het gebed gegeven hebben, van onderdeel tot onderdeel te bespreken. 

 

A. U bemerkt dat ik bij de omschrijving zei dat er voldoende voorbereiding voor het 

gebed vereist wordt en mij dunkt dat niemand dat zal kunnen ontkennen of 



tegenspreken. Zelfs de heidenen hebben ons kostelijke lessen en een overvloed van 

spreuken nagelaten om aan te geven hoe men zich dient te gedragen! Indien het hier 

zou gaan om een plicht van de natuurlijke godsdienst zou ik ze noemen, maar dat past 

niet in een predikatie of als er over het gebed als een plicht van een bovennatuurlijke, 

ja van over de Geestelijke godsdienst wordt gesproken. Mijn geliefden, als wij met 

indruk denken aan de hoogheid van de glorieuze Majesteit, tot Wie de bidder gaat, als 

wij denken aan de geringheid en nietigheid, ja zelfs de verdoemelijkheid van de 

bidder, als wij denken aan de gewichtigheid van de zaak waarom gebeden wordt, niet 

om vergeving te vragen, te worstelen met het tijdelijk leven of een vergankelijk iets, 

maar om een geestelijk en eeuwig leven, een kroon der heerlijkheid, mij dunkt dat dit 

ons ervan moest doordringen dat wij zeer zorgvuldig dienen te zijn in onze 

gedragingen om ons doel te bereiken en niet tekort te schieten. De gouden uitspraak 

van Salomo zou als met een ijzeren griffel diep in ons hart moeten ingedrukt worden: 

"Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voort te brengen 

voor Gods aangezicht; want God is in den hemel en gij zijt op de aarde; daarom, laat 

uw woorden weinig zijn." (Pred. 5:1) 

Daarom zou elke bidder zich met grote zorgvuldigheid moeten voorbereiden om God 

te ontmoeten, en zich moeten behoeden voor onbesuisdheid en het zich zonder geur of 

smaak toeleggen op dit werk, zoals een onbesuisd paard zich in de strijd begeeft. O, 

wat zijn er worstelingen Gods, uitgietingen van tranen, uitstortingen van 

onuitsprekelijke zuchtingen alvorens een gelovige zijn hart in een bedaarde en 

afhankelijke en juiste gebedsgestalte vindt, door de werking van Gods Geest. Ik weet 

het: de wereld zal ermee spotten en zeggen: dat zijn fijnen, geveinsden en 

geestdrijvers, maar stoort u zich daar aan niet. Zij belasteren wat zij zelf niet kennen 

en belasteren datgene waar van zij eenmaal zullen wensen het zelf ook gedaan te 

hebben. Ik ben er zeker van dat zo wij ons er enigszins een voorstelling van kunnen 

maken wat de helse benauwdheid is, uit hetgeen de overtuigde ziel hier op aarde door 

maakt, ze in de hel zullen uitroepen: 0, wat een dwaas ben ik geweest! We hebben de 

vromen vooral om hun gebedswijze veracht, maar nu zie ik, nu het te laat is, dat het 

koninkrijk der hemelen met geweld in te nemen was, dat er open gedaan zou zijn, als 

ik geklopt had, niet door sleurbidden, maar in geest en waarheid. 

 

Nu zult u zeggen, wat wordt er dan vereist tot voorbereiding?  

Mijn geliefden, het ware te wensen dat u het kende, dan zou u er niet naar behoeven te 

vragen. De heiligen, hoop ik, kennen het door bevinding. Toch zal ik er iets van 

zeggen, doch voeg er bij, dat u er naar dient te zoeken dat God het in u werkt. U moet 

weten dat ik hier alleen van het verborgen of eenzame bidden zal spreken, daar bij het 

publiekelijk gebed met of voor anderen noch de predikant noch de leraar alles kan 

doen. 

 

a. Allereerst dan moet het de zorg van de bidder zijn alle wereldse gedachten en 

overwegingen uit het hart te bannen, opdat die hem niet kunnen afleiden. Deze 

gedachten zijn òf zondige, over iets onaangenaams dat ons overkwam en dan is er 

toorn, haat, wangunst, wraakgevoel, òf om God te bidden dat Hij een streng 

Bestraffer en Uitvoerder zou zijn van onze ongeregelde driften ten opzichte van 

een ander, terwijl wij, als men ons kwalijk behandelt, juist de schone les in 

praktijk moesten brengen om onze vijanden lief te hebben en die te zegenen, die 

ons vervloeken. Dit moet u toepassen als onszelf beledigingen worden aangedaan. 

Als het omwille van de zaak Gods is, dienen wij het in het gebed aan God 

voorstellen en daarover klagen. Het kunnen ook gedachten zijn over ons beroep en 



tijdelijke bezigheden, die, daar de vele mogelijkheden voor ieder verschillend zijn, 

niet allemaal genoemd kunnen worden. Als wij al die dingen niet de toegang tot 

onze binnenkamer ontzeggen, als wij de deur achter ons toedoen, dan zullen ze 

ellendige verwoestingen in ons hart aanrichten. Ze zijn dan als de vogelen des 

hemels, die op het aas van het offer dat wij Gode zouden opofferen zullen komen. 

We moeten ze met Abraham wegjagen, Gen. 15:11, en zijn voorbeeld volgen als 

hij de berg beklom om God te aanbidden, namelijk zijn knechten en ezels beneden 

laten staan, Gen. 22:5. 

 

b. In de tweede plaats moet de mens die bidden wil heel in het bijzonder trachten 

God zo op de troon van zijn ziel een plaats te geven, dat alle Dagons, die in zijn 

hart een plaats willen verkrijgen, zullen neervallen. Geliefden, indien wij niet ten 

enenmale vreemdeling van ons eigen hart zijn, zullen wij met leedwezen en 

droefheid moeten bekennen, dat het schepsel zeer dikwijls de plaats van God in 

onze zielen inneemt, en vaker gediend, overdacht en gezocht wordt dan God. Wat 

dat precies is, wil ik nu niet uiteenzetten. De oude Godvruchtigen hebben dat de 

ziels-Dagon of afgod genoemd. De driehoofdige afgod, zeiden zij, is de 

begeerlijkheid van de ogen, de begeerlijkheid des vleses en de hoogheid des 

levens. Alhoewel nu niemand onder ons in letterlijke zin een afgodendienaar is, 

toch heeft elk iets dat in plaats van God gediend wordt. Als nu God in Zijn 

ontzaglijkheid, in Zijn hoogheid, in Zijn alleen dienenswaardigheid niet op Zijn 

troon in ons hart zit, dan zullen onze genegenheden de schepselen blijven 

aanhangen, en wij zullen niet in staat zijn om God te dienen met ontzag, eerbied, 

ernst en een volkomen hart. Toen Jakob naar Bethel wilde optrekken om God te 

dienen, begroef hij eerst zijn afgoden en verborg ze onder de eikenboom te 

Sichem. We hebben in het dagboek van Shepard 
7
een uitdrukking gelezen, die ik 

niet snel zal vergeten. Hij zegt te hebben ingezien, dat de oorzaak van zijn 

koudheid, gebrek aan ernst en tekortkomingen in het gebed was, dat hij God op de 

troon van zijn hart niet boven alle dingen plaatste. 

 

c. In de derde plaats is het voor iemand die tot de majesteit van God zal gaan naderen 

ten zeerste nodig dat hij zich zijn gedachten, woorden en werken herinnert, zoveel 

het hem mogelijk is. Want daardoor is het dat wij ons bezondigen tegen de hoge 

majesteit van God en ons de geringste blijk of bestraling van Zijn Goddelijke 

gunst onwaardig maken. Zo moeten wij onze wegen doorzoeken, om weer te keren 

tot God, want in elk wáár gebed wordt de bekering tot God vernieuwd. Dus, als u 

zou willen vragen wat of bidden is, dan zou ik niet ten onrechte kunnen zeggen: 

het is de bekering vernieuwen! Dit onderzoek vooraf is uitermate nodig.  

 Enerzijds omwille van onze belijdenis. Pas dan leggen we een ware belijdenis 

van onze ongerechtigheid af als men niet in algemene termen, maar tot 

bijzonderheden komt en als men alle bijzonderheden die wij weten in hun 

belastende omstandigheden gaat voorstellen, niet met mooie figuren, maar met 

ongeveinsde aandoening van het hart, dat de zaak zó is en zwaarder dan wij 

het uitdrukken kunnen.  

 Maar anderzijds ook om onder weekheid en gevoelige aandoening te geraken, 

die wij niet zullen vinden als wij onze overtredingen niet ten volle kennen en 

zien. In de derde plaats, ten einde op het allerdiepst voor God verootmoedigd 

te worden, dat is, dat wij in onze zondige en verdoemelijke aard zo inzinken, 
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dat wij beschaamd worden, in onze schande liggen en de uiterste afkeer, 

verfoeiing en walging van ons zelf hebben. God ziet alleen op hen die 

verbrijzeld zijn. Dat is het offer hetwelk Hem welbehaaglijk is. En als des 

Heeren volk dit mist, dan zijn ze bedroefd en zeer ontroerd.  

 

d. Ten vierde is het vooral nodig, dat men kennis gaat nemen van zijn bijzondere 

noden; want als wij voor de majesteit Gods komen, dan komen wij niet om te 

verhalen wat wij weten of niet weten, om de gebeden uitvoerig en lang te maken, 

zoals velen als tot gewoonte hebben, uit hun bevatting van het Woord en de 

herinnering van de zaken waarover een Christen klaagt.  

Nee, mijn geliefden, bidden is onze eigen nood, die wij zien en gevoelen, aan God 

voor dragen met alle smekingen en niet onbedacht te schermen in die plechtige 

onderhandeling met die hoge en geduchte Majesteit, die verheerlijkt is in heiligdom 

en vreselijk in lofzangen, ja, die hoog geducht in de raad der heiligen is en vreselijk 

voor allen, die rondom Hem zijn.  

Wij moeten in het gebed niet meer zeggen met onze tong en lippen, dan dat ons 

hart waarlijk gevoelt; en indien wij het gevoel niet hebben van onze bijzondere 

noden, zoals het vaak gebeurt, moeten wij onze gevoelloosheid over onze 

bijzondere noden die wij door de verlichting of zalving des Heiligen Geestes, die 

elk gelovige in het wezen der zaak heeft, hoewel niet in dezelfde mate en trap, 

voorstellen. Als wij hier niet op letten, liegen wij tot God met onze lippen, en dat 

is een vreselijke zonde. Indien wij in onze gebeden niet meer voorstelden dan wij 

missen en waarvan wij de gevoelige bewustheid dragen, zouden wij zulke lange 

gebeden niet hebben. Er zijn er die alles bijeenverzamelen wat zij bedenken 

kunnen. Ja, wij zouden zoveel verandering van uitdrukkingen en zaken niet 

hebben, maar meer dan driemaal, zoals de Zaligmaker, om één en dezelfde zaak 

bidden.  

Het is jammer, dat wij zo geesteloos worden, dat wij beginnen te denken, dat een 

welgekozen uiteenzetting van geestelijke en bevindelijke zaken en noden, bidden 

is, als wij vooral enige hartstochtelijkheid hebben, die veroorzaakt kan worden 

door de stembuiging; de ene tijd meer dan de andere.  

Nee, geliefden, bidden is roepen tot God uit de benauwdheden, die ons drukken of 

drukken moeten, met bekendmaking van onze begeerten. En wij hebben nooit 

werkelijke begeerten, tenzij wij ons gebrek met aandoening gevoelen. Ik mag de 

woorden van Paulus, die hij in een ander opzicht gebruikt, hier wel gebruiken. Ik 

wil liever vijf woorden uit de diepte van gebrek, dat mij gevoelig drukte, doen dan 

een redevoering of zogenaamd gebed van een uur lang over zaken waarvan ik geen 

gevoel heb. Ik vrees geliefden, dat wij ons in het gebed dikwijls schuldig maken 

aan grote huichelachtigheid en dat wij de Heilige Geest dikwijls iets voorliegen 

met de lippen hetgeen in ons hart niet te vinden is, en ons tijdens het gebed een 

gestalte aanmatigen, waar we in werkelijkheid zover vandaan zijn als het oosten 

van het westen is. Let er maar op! De uitdrukkingen en stembuigingen zullen tegen 

ons zijn als ze niet overeenkomen met de gesteldheid van ons hart en daaruit niet 

voortvloeien! 

 

e. In de vijfde plaats moet een gelovig bidder vooral daar naar trachten te staan, dat 

hij diepe en zielsverootmoedigende indrukken en in zijn ziel zal voelen en een 

besef van de hoge majesteit Gods zal hebben, tot Wie hij gaat naderen. Hij spreekt 

niet tot zijn gelijke, het is niet een groot vorst of koning of zeer machtig keizer, 



maar de Heere der heerscharen, de Koning der koningen, door Wie de koningen 

regeren. Hij spreekt tot een God, Die zo hoog en ontzagwekkend en 

aanbiddenswaardig is, dat de engelen, die serafs genoemd worden, hun 

aangezichten bedekken met hun vleugelen. Abraham, de vader der gelovigen, 

spreekt eerst een woord vooraf, zeggend: "Laat het niet kwaad in Uw ogen zijn, 

dat ik mij onderwonden heb om tot U te spreken, daar ik stof en as ben." Dit zal de 

ziel voeren tot een diep besef van haar laagheid en haar er met indruk doen 

beseffen, dat ze haar grondslag in het stof heeft, dat ze in Gods ogen te vergelijken 

is met een stofje aan de weegschaal en een droppel aan de emmer. O, wat moet ze 

zeggen? "Mijn God, ik ben beschaamd, ik ben beschaamd en schaamrood bedekt 

mijn aangezicht. Ik durf mijn ogen bijna niet op te heffen." Augustinus zegt zeer 

terecht: "Indien wij onze nek niet verheffen, zal God Zijn oor buigen!" God 

wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Dit zou 

veroorzaken, dat men in- en uitwendig eerbied voor God had en betoonde, dat men 

het gehele schepsel uit het oog verloor bij zo'n plechtige en persoonlijke 

onderhandeling met een dergelijk groot God! En daar dit zeer gemist wordt, zijn 

de gebeden zo oneerbiedig en een aanstoot voor de besten, zijn de woorden zo 

overtollig, dat een ieder zich daarover zou moeten bedroeven en zich vol schaamte 

voor God zou moeten neerwerpen, totdat zijn schande als een dekkleed over hem 

uitgespreid wordt. Zie Genesis 18, Ezra 9 en Lukas 17. 

 

f. Ten zesde: een gelovig bidder moet vooral daarop uit zijn, dat hij, eer hij tot de 

majesteit Gods gaat, zich tracht te wassen en te baden in het bloed van Jezus 

Christus. Dit is de Jordaan waarin melaatse Naämans gereinigd kunnen worden. 

Dit is de fontein, geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid, Zach. 13:1. De 

priesters moesten eerst hun handen en voeten wassen, voor ze tot het 

brandofferaltaar naderden. Jacob waste zijn klederen voordat hij naar Bethel ging 

om God te dienen. 

Mijn geliefden, er is een groot verschil tussen het gaan tot God en tot Christus, de 

Borg en Middelaar. Tot God mag noch kan een mens naderen, noch kan hij voor 

Zijn aangezicht verschijnen of hij moet rein en zuiver, ja volmaakt zijn in zichzelf 

of in een ander, daar God zo rein van ogen en zo vlekkeloos heilig is, dat Hij geen 

gemeenschap met een werker der ongerechtigheid hebben kan. Daarom moeten 

degenen die tot God naderen, voordat zij tot een God Die als een verterend vuur 

moet branden en de vlammen van Zijn Goddelijke toorn over hen moet uitstorten 

om hen te vernielen, trachten zich voordien te baden, te wassen en onder te 

dompelen in het bloed van Jezus Christus, dat van alle zonden reinigt, om op die 

manier hun consciëntie van dode werken gereinigd te krijgen en het lichaam te 

wassen met rein water, Hebreeën 10:22. Ja, zij moeten dat niet alleen trachten, 

maar daarvoor terstond tot Christus gaan als hun Hoofd en zich volkomen 

bedekken met het kleed van Zijn gerechtigheid. Zonder dit gaat er van Gods 

aangezicht tot de arme, zondige mens een vuur uit om hem te verteren, hoewel dit 

niet terstond gebeurt maar op Gods tijd. Toegang tot God is er niet, tenzij wij eerst 

gewassen zijn en volmaakt zijn in onszelf of een ander. God geve u en mij deze 

zaak te kennen! 

Tot Christus moeten en mogen wij gaan. Voordat wij tot Hem komen, hoeven wij 

onszelf niet te wassen in onze tranen, noch in iets anders. Wij kunnen er wel 

sneeuwwit door lijken, we kunnen wel bijtende zeep of salpeter tot zuivering 

hebben gebruikt, toch zal ons dit alles niet kunnen reinigen. Wanneer wij begrijpen 

dat God alleen het reinigend bloed van Christus, en dat alleen, als het enige middel 



tot onze reiniging en wassing aangewezen heeft, met een vervloeking van allen die 

het elders willen zoeken, dan zouden we verschikt worden om tegen Gods 

instelling in te gaan door onszelf voortdurend trachten te reinigen aleer wij tot het 

bloed van Jezus Christus komen. Alhoewel wij veel dingen misten waarvan een 

wettische consciëntie zegt dat wij die zouden moeten hebben, toch zouden wij, 

bevreesd zijnde God te vertoornen als wij het elders zochten, tot deze Jordaan gaan 

als melaatse Naämans, om ons niet één maal, maar zevenmaal, ja, al was het, even 

zovele malen als wij zondigen, zeventig maal zevenmaal daarin te dompelen. 

Aangezien dit verzuimd wordt, moet het ons niet verwonderen, dat God rookt tegen 

de meeste gebeden, zelfs van Zijn volk, en dat ze geen toegang tot God hebben, om 

zich in Zijn nabijheid te verkwikken, maar juist afstoting en tegenstand in hun 

toenadering gevoelen. Want zoals een engel met een zwaard de toegang tot het 

leven door eigen gerechtigheid belette, zo is hier meer dan een engel met een 

vlammend lemmet, namelijk Gods rechtvaardigheid en heiligheid zèlf. 

Zorg er daarom voor, mijn beminden, dat Hij u eerst wast en reinigt, dan zult u tot 

God kunnen naderen, en Hij zal tot u, als Hij u gewassen ziet in het bloed van Zijn 

Zoon, en Hem als Hoofd hebt, naderen en uw ziel verblijden en verheugen. De 

raderen van uw ziel zullen tijdens het gebed door zwaar zand gaan, maar uw voeten 

zullen zijn als die der hinden, want ze zullen geschoeid zijn met de 

bereidwilligheid des Evangelies.  

 

g. Ten slotte, zonder over het lezen en mediteren te spreken, die volstrekt nodig zijn 

maar elders behandeld werden, zeg ik dat het vooraf nodig is dat de gelovige 

bidder erop uit moet zijn dat alle bovennatuurlijke hoedanigheden (dit zijn geloof, 

hoop, ootmoed, eerbied, ernst enz.) zo u ze mag noemen, werkzaam zullen zijn. 

Tot dit doel dient men zijn zuchtingen en plotselinge gebeden naar boven te 

zenden om krachtdadige hulp, ondersteuning en medewerking des Geestes. Want 

bidden is niet alleen een werkzaamheid of plicht van de bovennatuurlijke 

godsdienst, omdat zij alleen, die een beginsel van genade hebben, op de juiste 

wijze bidden, maar omdat zij, die de bovennatuurlijke beginselen of 

hoedanigheden bezitten ook door de gedurige invloeden en krachtdadige 

bewerkingen van de Heilige Geest hiertoe geholpen en bekwaam gemaakt moeten 

worden. Augustinus zegt zeer terecht dat wij alleen werken als wij bewerkt zijn. 

Gods kinderen hebben evenzeer een afkeer van de pelagianen en rationalisten die 

menen dat wij zonder de bijzondere werkingen van Gods Geest zelf voldoende in 

staat zijn tot het beoefenen van elke voorgeschreven plicht. Dit net als de 

quiëtisten, enthousiasten en verdorven mystici, die een mens ten enenmale lijdelijk 

maken en hem doen ophouden een ware (nochtans een tweede) werkoorzaak van 

zijn daden te zijn.  

h. Wij gaan tussen hen door, op de paden des rechts, gelovend dat wij van onszelf en 

door onszelf niets doen kunnen, maar dat al onze bekwaamheden uit God zijn. Dit 

overeenkomstig Paulus" uitspraak in 2 Kor. 3:5 en de woorden van de Zaligmaker, 

Die zegt: "Zonder mij kunt gij niets doen", Joh. 15:5. Evenwel geloven wij, dat als 

ons hart waarlijk door de invloed van de Geest verwijd wordt, dat dan wij en niet 

de Heilige Geest lopen in het pad van Gods geboden. Ja, lopen zo, dat wij als wij 

die invloed hebben, noch moede noch mat worden, en vergeten hetgeen achter is 

en in het uitstrekken naar hetgeen voor ons is, met Paulus jagend naar het wit tot 

de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus, Fil. 3:14. Daarom is 

de gelovige erop uit, voor hij gaat bidden, om de machteloosheid die hij kent te 



belijden en zijn ziel open te zetten voor de invloed van de Heilige Geest. Dan is 

het: o, dat die noorden- en zuidenwind mijn hof, mijn zielshof, mocht doorwaaien! 

Dan weer: o, dat die Geest, Die over de wateren zweefde, ook zweven mocht over 

mijn in zichzelf zo woest en ledig hart. Of ook: och, dat de Geest in mijn 

doodsbeenderen kwam, och dat mijn ijskoud hart en verkleumde genegenheden 

door het vuur van de Geest mochten smelten, en dat ik met brandende liefde en 

warme genegenheid mocht werkzaam zijn, om God, Die een Geest is, in geest en 

waarheid te dienen.  

Mijne geliefden, hoe vaker en hoe ernstiger wij bezig zijn met het opzenden van 

zulke opkomende verzuchtingen, die voortkomen uit de diepte van onze 

machteloosheid, geesteloosheid en totale onbekwaamheid in en bij onszelf, hoe 

meer wij onze harten ontvonkt en gevormd vinden tot heilige devotie, om in het 

eenzame met God gemeenzaam te zijn.  

 

2. Nu moet ik nog wat zeggen voor ik overga om van het gebed zelf enige dingen te 

zeggen. 

(1) Vooraf, mijn geliefden, moet u onthouden, dat ik, als ik spreek over de 

voorbereidingen tot het gebed, het gebed in de afzondering bedoel, zoals ik al 

opmerkte. Want het zou niet stichtelijk zijn bij anderen zo te handelen, zoals wij 

mogen en moeten doen in het verborgene om op een verborgen wijze 

gemeenschap met God in de Geest te beoefenen. Hier heeft de ziel, die zich naar 

wat begeerlijks uitstrekt om zich te vermengen in alle bestendige wijsheid, meer 

vrijheid. En alhoewel de wereld dit bespot en voor onzinnigheid houdt, hoop ik 

dat u, die de zalige nuttigheid en het voordeel daarvan bij bevinding kent, u er 

niet van zult laten aftrekken, maar er juist des te vuriger naar zal staan, en net als 

Paulus, maar dan in ander opzicht, zult denken: ben ik uitzinnig (namelijk in de 

ogen dergenen die verloren gaan), ik ben het Gode. 

 

(2) In de tweede plaats: u moet ook niet denken dat de voorbereiding heel lang is. Ik 

weet dat elk van u zijn gedachten zal hebben en dat u in meerdere of mindere 

mate wat tegen zult spartelen, maar ik moet, voor ik uw gedachten ga vertolken, 

vooraf zeggen, dat al uw bedenkingen ertegen niet anders dan bedenkingen des 

vleses zijn, die vijandschap tegen God zijn, volgens de uitspraak van Paulus in 

Romeinen 8:7. Want als u Godlievende zielen zou zijn, zou er nooit, zonder uzelf 

te veroordelen, een bedenking tegen opkomen. De één zal zeggen: "Wie heeft er 

ooit zo'n geteem gehoord? Het lijkt er wel op dat men lasten op de schouders van 

anderen wil leggen, die men zelf niet met de vingers wil aanraken." Mijn 

vrienden, is dan één uurtje op bepaalde tijden van de dag te veel om voor de 

eeuwigheid te zorgen, om voor het welzijn van onze onsterfelijke ziel te zorgen? 

Denkt u nooit aan het woord: wat zal het baten, ofschoon men de gehele wereld 

moogt gewinnen, als wij schade aan onze ziel kwamen te leiden? Och, overweeg 

dit toch vrienden! Ik weet dat het u zwaar valt om God te dienen, en dat men 

nauwelijks één kwartiertje van de vierentwintig uren kan vinden om dit te doen. 

Maar als er in de wereld iets van voorbijgaande aard te zien is, dan hebt u de tijd. 

Dan kunt u die vrijmaken, niet voor één uur, maar voor een halve dag. Maar God 

iets van uw tijd geven, dat wilt u niet! Gaat het zelfs riet zo ver bij velen, dat het 

zoeken van God en het bidden tot Hem verwaarloosd wordt? Is het niet 

bedroevend, dat mensen, die voor Godvruchtig gehouden willen worden, het 

ernstige gebed, de opscherping van elkaar in de liefde, niet betrachten? Dat ze het 



niet kunnen harden als er ernstig gebeden wordt, alhoewel ze het uren bij 

wereldsgezinde vromen en, wat erger is, bij mensen in hun natuurstaat kunnen 

uithouden? Die lijken soms schoon, zijn beleefd en strelen met de mond, doch 

zeggen achteraf: "Werkelijk, die zijn niet wat ze schijnen. Ze doen met ons mee 

en er straalt niets van God van hen af. Wij worden door hen niet gesticht, 

overtuigd, vermaand of ingetoomd." En wat betreft, dat men deze dingen, die 

voor u niet te doen lijken te zijn, iemand op de hals wil leggen zonder die zelf met 

de vinger aan te raken, vrienden, alhoewel elk oprecht leraar en lidmaat zich van 

zijn gebreken bewust is, zoeken ze het nochtans in de mogendheden Gods te doen 

en hebben nooit verkwikking als wanneer ze het meest nauwkeurig zijn in het 

betrachten van hetgeen gezegd is.  

 

(3) In de derde plaats. U kunt gemakkelijk nagaan vanwaar het komt dat de 

dodigheid zo groot is, want de meesten hebben geen gelegenheid om 

gemeenschap met God te beoefenen, en van daar, als u nauwkeurig op de meeste 

gebeden let, zult u ontdekken, dat het gebed al beëindigd is voor men de 

voorbereiding achter de rug heeft, en dat, in plaats dat er gebeden wordt, men 

amen zegt, voor het waarachtig bidden zijn aanvang neemt. Och, wat is het te 

betreuren! 

 

B. Nu zal ik er toe overgaan om over het bidden of het gebed zélf te spreken. 

Ik zal proberen dit onderwerp duidelijk en met genegenheid te behandelen. Kom, span 

u wat in!  

1. Die bidt, die gaat tot God. Hij is Voorwerp, ja, alleen het Voorwerp van alle 

godsdienstige eer en betrachting, zoals de teksten in Gods Woord ons dat duidelijk 

leren: Deut. 6:13, Psalm 50:15 en Matth. 4:10, en ook andere teksten. En 

trouwens, niemand dan God is enige godsdienstige aanbidding waardig. Hij alleen 

kan helpen en al de behoeften van het arme schepsel uit de onuitputtelijke schat 

van Zijn algenoegzaamheid vervullen. Ondertussen is het uiterst noodzakelijk voor 

ons onderwijs over het gebed, dat wij God in het algemeen niet moeten 

aanmerken, noch ons tot een God buiten Christus begeven, want in dit opzicht is 

Hij als een brandend vuur en een eeuwige gloed voor de besten van Adams 

nakomelingen. De glans van Zijn heiligheid, de strengheid van Zijn 

rechtvaardigheid en de geduchtheid van Zijn hoogheid, zouden als zoveel 

bliksemstralen, indien Hij die uitliet, ons voor Zijn voeten doden en vermorzelen, 

zoals u gemakkelijk kunt zien bij de wetgeving op de Sinaï. Daarom moet ieder 

gelovige er altijd op bedacht zijn, en vooral als hij gaat bidden, aan God te denken, 

zoals Hij in Christus bereikbaar geworden is, als in Christus verzoend, als in 

Christus een genadig God en Vader, hetgeen Christus ons wil leren, als Hij gebiedt 

bij de eerste opening van de lippen tijdens het gebed te zeggen: Onze Vader! Op 

die wijze zal elk gelovige, zo vaak als hij bidt, zich de weg der verzoening 

herinneren, om in zijn hart bemoedigd te worden, om tot God als zijn Vader te 

gaan met kinderlijke vreze, liefde en toegenegenheid, Die als een machtige God 

kan, en als zijn barmhartige vader wil helpen, en voor hem, in hem en aan hem 

meer kan doen dan hij kan bidden of bedenken. Waarom komt het dan, dat een 

gelovige zo nauw, zo gebonden en met zo'n slaafse vrees bijna als gevangen wordt 

tot dienstbaarheid in het gebed? Is het niet omdat hij veel te veel in het totale of 

algemene aan God denkt en niet zoals Hij zijn God en Vader in Christus is? O, 

mijn geliefden, wilt u op God zien zoals Hij buiten Christus is, dan zult u niets in 

Hem zien dan blakende en vlekkeloze heiligheid en strenge rechtvaardigheid, om 



wraak over de minste overtreding uit te oefenen; ja, daarenboven een onkreukbare 

waarheid, om door Zijn onbepaalde almacht al Zijn dreigementen uit te voeren. U 

zult uzelf omsingeld zien door zonde, wet, vloek, duivel en dood, en daarom zult u 

nooit kunnen bidden, maar als een veroordeelde staan sidderen. Doch als u God 

ziet zoals Hij in Christus is, zult u de zonde veroordeeld zien in Christus" vlees en 

zich in en om Hem vergeven weten en de zonde van u afgenomen. Die is in de 

diepte van de zee geworpen, ja zover van u weggenomen als het oosten verwijderd 

is van het westen. De schuld zal van u verdwijnen, alhoewel u altijd de dader blijft 

en zich daar bewust van zult weten. Ja, wat meer is, volgens de uitspraak van 

Paulus in 2 Kor. 5:21 zult u de rechtvaardigheid Gods zelf zien in uw Hoofd 

Christus, in Wie u zo volkomen rechtvaardig bent, alsof u nooit zonde had gehad 

of gedaan en alle rechtvaardigheid in eigen persoon voldaan had. U zult de vloek 

volkomen weggenomen zien en geen hel of verdoemenis te vrezen hebben. De 

duivelskop is als vermorzeld, de beschuldiger voor u beschuldigd, gescholden en 

tentoongesteld, Kol. 2:15 en Zach. 3:2. U zult in God, als u op Hem ziet zoals Hij 

in Christus is, niets zien dan genade, barmhartigheid, goedertierenheid en enkel 

liefde, want God is Liefde, 1 Joh.4:8. O, mijn geliefden, onthoudt dit toch, en u 

zult in het bidden het vermakelijkste werk vinden dat u ooit gedaan hebt, net zoals 

u kunt nagaan wat een vermaak het is voor een kind om zich in de armen van zijn 

ouders te werpen. Als u een kind van God bent, dan volgt hieruit dat Hij de Geest 

van Zijn Zoon in uw hart uitgezonden heeft, waar door u roept: "Abba, Vader".  

 

2. In het bidden gaat de ziel van de gelovige dadelijk en werkelijk uit zichzelf tot een 

God, Die hij op de wijze zoals ik gezegd heb, beschouwt. Daarom zei ik dat 

bidden een heilige werkzaamheid en oefening van de ziel is. De ziel wordt 

werkelijk werkzaam gemaakt; en dit wordt te kennen gegeven op alle plaatsen van 

Gods Woord, waar van het geloof gesproken wordt. Het is een gaan tot zijn Vader, 

tot de troon der genade en tot God in het binnenste heiligdom. De bidder ziet met 

overtuigend licht des Geestes, Die in de akelige, donkere spelonk van zijn ziel 

binnen straalt en hem aan zichzelf openbaart, dat er in hem niets anders is dan 

holle ledigheid, dat in zijn vlees niets goeds, niet het minste aasje goeds woont, 

maar dat daarentegen de zonde als een bezetter zijn ziel en al zijn vermogens heeft 

ingenomen. Daar heeft de zonde de verschrikkelijk steen erbarmelijkste 

verwoesting aangericht en belet hem niet alleen om het goede te doen maar 

gebiedt juist om, door een wetgevende macht, aan de duivel en de wet ontleend 

om het kwade te doen! Aan de mens wordt namelijk beloofd dat hij de 

bekoorlijkheid der zonde ten volle kan genieten en komt zo onder de bedreigingen 

van alle dreigementen die de zonde heeft. Zo werkt de wet en de zonde wordt een 

wet genoemd, Rom. 7:23. De mens ziet dat hij het getal der zondige 

begeerlijkheden die in zijn ziel als vele onreine dieren kronkelen en krioelen niet 

kan nagaan. Hij bespeurt dat de zonde zijn heerserszetel zó goed en vast in zijn 

hart heeft geplaatst, dat hij deze tiran niet onttronen kan, ja zelfs, hoe vaak hij zich 

ook wapent om er tegen te gaan strijden, doorgaans de nederlaag lijdt en zo 

gevangen genomen wordt onder de wet der zonde dat hij moet zeggen: "Ik 

ellendig mens, wie zal mij verlossen?" Hij ziet dat hij schuld op schuld tegen God 

ophoopt. Met één woord: hij ziet dat hij alles in zichzelf mist en dat zijn heil, hulp 

en zaligheid buiten hem in God is en dat hij daarom zijn leven buiten zichzelf 

moet zoeken. Het bewustzijn van ellende dringt hiertoe bij hem aan.  

 



a. Nu zullen wij enkele woorden zeggen om tot verduidelijking en behandeling 

hiervan te spreken. Allereerst, mijn geliefden, de overtuiging van de waarheid van 

hetgeen ik nu besproken heb, moet de verslagen harten van de gelovigen niet 

kleinmoedig maken en hen zo bij hun ellende staande laten blijven dat zij niet tot 

God durven gaan, zoals ik weet dat het menigmaal gebeurt. Integendeel, de 

overtuiging zou moeten aansporen en tot het gevoel van de noodzaak om zich te 

haasten en te spoeden. Want hoe langer u op uzelf geworpen blijft, hoe groter uw 

ellende zal worden zonder dat u ook maar een greintje een geschikter voorwerp 

zult worden om tot God te gaan, zelfs al zou u het dertig, of misschien wel duizend 

jaar uitstellen. Wie heeft er hulp nodig behalve een hulpeloze? Wie anders dan een 

zieke heeft een medicijn nodig? Wie anders vergeving dan een schuldige? Wie 

anders dan een onreine reiniging? Alleen een naakte heeft nodig om gekleed te 

worden en alleen een hongerige verlangt brood. Alleen een benauwd hart heeft "t 

nodig om door wijn verheugd te worden. Ik denk dat uw ellende u juist zou 

moeten aansporen om met vrijmoedigheid tot God te gaan, zoals u nu bent. Want 

het beschouwen van God zoals Hij in Christus zou u juist moedig moeten maken. 

Er zijn zoveel spreuken in het Goddelijk Woord om u te bemoedigen: "En roep 

Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren." 

Psalm 50:15. Zie ook Jes. 55:1 en Matth. 2:8. 

 

b. Ten tweede. Deze uitgangen der ziel tot God moeten zijn met het gehele hart en 

met de gehele ziel, want als de genegenheden verdeeld zijn, zullen wij op en 

tussen twee gedachten hinken. De ziel zal dan voelen dat, als zij zich opheft tot 

God, er een tegenkracht nodig is, om haar te trekken tot de zaken waarnaar ze 

kleeft. Want waarvandaan komt anders de klacht dat ze wel wil, maar het hart niet 

mee wil trekken? Als onze ziel los van alles zou zijn dat geen God is, dan zou God 

het gehele hart bezitten en de ziel zou zich gemakkelijk en snel als op de 

arendsvleugelen van geloof, hoop en liefde tot God verheffen. Alle last, vrienden, 

en de zonde die ons zo lichtelijk omringt, moet afgelegd worden, Hebr. 12:1. En 

dan zullen wij kunnen opvaren met onze gehele ziel en zullen wij in de vrijheid 

staan. Ik hoef niet te zeggen, hoe of de gehele ziel uitgaat. Daar zal in het vervolg 

nog gelegenheid toe4 zijn. 

 

c. Ten derde. Wij dienen bedacht te zijn in het uitgaan uit onszelf en toegaan tot God 

en ons vluchten naar boven niet alleen met lust, oprechtheid en ijver beginnen, 

maar dat wij er ook in volharden zonder verflauwing en bezwijking, totdat wij tot 

God Zelf komen. Want als wij bidden, gaan wij in tot het binnenste heiligdom. 

Bidden, als wij het in het geloof doen, is niet onderweg blijven, maar tot de deur 

komen en aan te kloppen opdat er open gedaan zou worden, en als er niet terstond 

open gedaan wordt, weer weg te gaan.  

Nee, geliefden, wij moeten door de deur binnengaan, niet in het voorportaal blijven 

maar tot de binnenkamers zelf indringen, tot het binnenste heiligdom komen om 

daar te zijn boven het bereik van de duivel, de wereld, het eigen vlees en ons boos 

en ongelovig hart. Als wij hier niet komen, dan zal het geraas van de duivel, de 

afleiding der gedachten en de kracht van het ongeloof zo'n geweld maken, dat wij 

onze noden niet zullen kunnen voorstellen, noch het einde van ons komen tot God 

om ons gebrek vervuld te krijgen, de vergeving van onze zonden te ontvangen en 

ons te voeden met Christus" vlees en bloed, ons in God vermaken, niet zullen 

verkrijgen.  

God geve u en mij van alles het heilige begrip en Hij moge dit laten strekken om 



ons te overtuigen van ons flauw en onchristelijk sleurbidden. 

 

3. De derde zaak die wij te overwegen hebben bij het spreken over het gebed, is door 

Wiens kracht en door Wiens invloed de gelovige ziel op deze wijze tot God gaat. 

Ik weet, geliefden, dat de gedachten verschillend zijn, maar ik laat mij met geen 

twist in. Ik geloof dat de meest ervaren heilige, de geleerdste noch begaafdste 

predikant, de grote apostel van Jezus Christus zelfs uit en van zichzelf niet weet te 

bidden zoals het behoort. En daarom zei ik, dat het is door de bewerking en 

onwederstandelijke invloed van de Heilige Geest, Die aan iedere gelovige naar 

Gods wijze en Vaderlijke bedeling, geschonken is om zijn zwakheden te hulp te 

komen en in hem te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, Rom. 8:26. Er wordt 

in Gods Woord geen stuk duidelijker geleerd dan dit, en nochtans heeft het nooit 

ontbroken en zal het nooit ontbreken aan mensen van allerlei godsdienst, die dit 

stuk bestrijden. Hoe slechter de gesteldheid van de Kerk is en de geesteloosheid de 

overhand neemt, hoe meer en hoe heftiger het bestreden zal worden. Ik verzoek u, 

overweeg eens in uw gemoed de volgende plaatsen, Ez. 36:27: "En Ik zal Mijn 

Geest geven in het binnenste van u", Zach. 12:10: "Doch over het huis van David 

en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten den Geest der genade en der 

gebeden"; zie Hand. 2:17; Rom. 8:15: "Want gij hebt niet ontvangen den Geest der 

dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der 

aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!"  

Vergelijk ook Gal. 4:6. In Rom. 8:26 zegt de apostel van zichzelf en alle gelovigen: 

"En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten 

niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met 

onuitsprekelijke zuchtingen." Ef. 2:18: "Want door Hem hebben wij beiden den 

toegang door één Geest tot den vader." Judas vs. 20: "Maar geliefden, bouwt gij 

uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest." Vergelijk Ef. 

6:18. Ik laat nu andere plaatsen achterwege, die komen op hun tijd aan de orde.  

Als u deze teksten overweegt, brengen ze u dan niet tot de conclusie dat er wordt 

gesproken over de krachtige werking van de Heilige Geest in de harten der 

gelovigen, waardoor zij bekwaam worden gemaakt om tot de Vader te gaan? U 

zult dat ook door de beproefde doctor Owen beweerd zien in het geschrift: de 

werking van de Heilige Geest in de gebeden der gelovigen. (Als dat nog eens in 

het Nederlands zal worden vertaald!) Nu kan ik beter niet over de werking van de 

Heilige Geest spreken, omdat daar in een volgend deel beter over gesproken kan 

worden. 

 

4. In de vierde plaats. Wij moeten bij het gebed overdenken door Wie het is dan wij 

tot God gaan. Het zal, hoop ik, niet duister maar helder zijn voor elke gelovige, dat 

hij alleen tot God kan en mag gaan door zijn gezegend Hoofd en enige Heiland, de 

Heere Jezus Christus, de zegenende en gezegende Immanuël. Het is door Hem dat 

de gelovige de toeleiding heeft, zie Rom. 5:2. Hij is de waarachtige en levendige 

weg en niemand komt tot de Vader dan door Hem. Hij is de Benjamin zonder wie 

wij "s Vaders aangezicht in vrede niet zien zullen. Hij is de Deur, door Wie men 

moet ingaan, zal men behouden worden en vrede vinden. Het is door Zijn bloed en 

het gescheurde voorhangsel van Zijn vlees, dat wij in het heiligdom ingaan. 

Daarom vlucht een gelovige, als hij zichzelf verlaat als een klomp zonde, tot 

Christus. Hij neemt de Zoon van God door een ongeveinsd geloof aan; hij verenigt 



zich op het allernauwst met Jezus, Zijn Hoofd en enige Borg; hij doet Christus als 

zijn priesterlijk kleed aan voor hij in het heiligdom zijn bediening gaat waarnemen. 

Hij zoekt nergens in gevonden te worden dan alleen in Christus, bekleed zijnde met 

Zijn gerechtigheid, Die de mantel der gerechtigheid en het kleed des heils, ja het 

enige bruidskleed is. Hij wil alleen in zijn Hoofd staan en achter Hem schuilen, en 

zo vindt hij zich beschut voor de toorn, grimmigheid, vloek en donder van de Sinaï 

en de veroordeling van zijn eigen consciëntie, in een alleraangenaamste stilte, 

liefelijke vrede en hartdoortintelende vreugde onder deze schaduw, waaronder hij 

zit en waarin hij zo'n groot vermaak vindt. Hij zoekt zijn standplaats achter Jezus 

door gedurig herhaalde geloofsdaden te bewaren. En gebeurt het, en dat gebeurt 

vaak, dat ze hun stand niet bewaren, wat worden ze dan ontdaan, want de stralen 

van Gods majesteit buiten Christus kan de ziel niet verdragen. Ze trachten dit te 

bekennen, hun geloof ter vernieuwen en uit te roepen tot God: zie op mij alleen in 

en door Christus, o God, mijn Schild. Zie en aanschouw het aangezicht van Uw 

Gezalfde, Uw Messias. 

Nu kunt u begrijpen, dat, als de ziel door Christus Gods heerlijkheid ziet als een 

spiegel, dat ze dan in gedaante naar datzelfde beeld veranderd wordt, en God, als 

de liefde zelf, waarvan de hoogte, diepte, breedte en lengte alle verstand te boven 

gaat, ziet, en dat God door dezelfde Christus als een spiegel op hen ziet. Hij zegt: 

ze is Mijn uitverkorene, Mijn lust gaat naar haar uit; ze is geheel volmaakt en er is 

in haar geen gebrek. Mijn liefde tot haar berouwt Mij niet. Ik ben de Heere en ik 

verander niet. O gelovige, weet u van zo'n gebruikmaking van Christus als de 

ladder Jakobs, om hierlangs tot God op te klimmen en de uitstorting van Zijn liefde 

op deze wijze te voelen nederdalen? Wanneer hebt u dat gedaan? Och, ik vrees, dat 

de meesten van u het weinige dat u er ooit bij bevinding van kende, afgeleerd hebt! 

Och, wat zou het een zalig voorrecht zijn, langs deze weg veel onderhandelingen 

met God te hebben! Ik voor mij zou daarom graag het goud op het stof leggen, en 

het goud van Ofir bij de rotssteen der beken, om mij nu en dan zo in de Almachtige 

te verlustigen! 

 

5. In de vijfde plaats moeten wij, mijn geliefden, eens gaan zien wat de bidder zich 

voorneemt, wat zijn bedoeling is, wat de zaken zijn waarover hij in eenzaamheid 

met God werkzaam is. O, laat ik hierbij een geheiligde attentie hebben, mijn 

allerliefste vrienden. 

a. De gelovige bidder die in het heiligdom van Gods nabijheid is gekomen, is daar 

bezig om zijn zonde en zondige aard waarover hij naar de mate van Gods genade 

aanhem geschonken, verootmoedigd is, te belijden, te betreuren en om de 

vergiffenis er voor uit louter genade te ontvangen. Dat zijn wel grote zaken, 

vrienden! Van elk daarvan moet ik iets zeggen. 

 In de eerste plaats: de bidder is voor Gods aangezicht, waar hij nu in Christus 

is gekomen, werkzaam om zijn zonden en zondige aard, waarover hij 

verootmoedigd is, te betreuren. Hij kent zijn ongerechtigheid. Hij ziet die in 

hun eigen verdoemelijke, Godonterende, walgelijke, verontreinigende en 

pestilentieuze aard en natuur. Hij ziet hoe walgelijk en verwerpelijk ze hem 

maken. Hij zinkt weg in de diepe ellendigheid van zijn natuur en ziet zich 

liggen als verkocht onder de zware en slaafse dienst der zonde. Zijn ziel wordt 

volgzaam, bittere tranen komen uit zijn ogen, zijn hart is gekneusd en innerlijk 

verbrijzeld. O, wat is zijn droefheid oprecht, zijn ellende onuitsprekelijk, zijn 

walging en verfoeiing van zichzelf volkomen. Wat is zijn mond vervuld met 



klachten en innerlijk gejammer! Hoe treurt zijn ziel! En nu, nabij een God in 

Christus zijnde, is hij niet vol wettische angst en ellendigheid, maar gul, 

kinderlijk, gelovig en eenvoudig. Wij kunnen grote benauwdheid voelen over 

de zonde door de wet, maar geen ware verootmoediging over de zonde en de 

zondige aard, totdat wij in het heiligdom komen. Een misdadiger kan het erg 

benauwd hebben, zo dikwijls als hij zijn rechter in diens ontzagwekkendheid 

waarneemt, ondertussen zou hij (als het voor hem mogelijk was) zijn rechter 

doden, omdat hij niet anders kan dan hem haten omdat die hem straffen moet. 

Maar als de rechter tot de gevangen man, wiens bestraffing streng behoort te 

zijn, zegt: ik geef u genade, ik scheld u het kwijt, dan begint zo iemand terstond 

een verandering te voelen. Het harde hart wordt week; hij krijgt die 

vergevende rechter lief; hij zou alles voor hem over hebben. Zo is het hier. Ik 

wil de uitdrukkingen niet opsommen die de ziel uitspreekt. Het zijn er veel en 

de aandoening is groter dan ik ze met de lippen zou kunnen uitspreken. Ze 

komen vanzelf op naar mate de ziel dieper overtuigd wordt. 

 

 Ten tweede. Hij is er mee bezig om zijn zonden en ongerechtigheid te 

bekennen en te belijden. De zonde is een moordende zaak voor het geweten als 

de schuld daarvan en Gods ongenoegen daarover de ziel begint te beklemmen. 

De last is zo zwaar en zo vermoeiend, dat de ziel eronder bezwijkt; ze wordt 

eronder krom, doet haar als op sterven liggen. Haar kracht verandert in 

zomerdroogte. Dit omdat Gods verschrikking haar als een legernacht 

omsingelt. Geen wonder, dat de grootste gelovigen dan luid schreeuwen, 

brullen als een leeuw en roepen met een luide stem dat zij vergaan. De Borg 

Zelf, toen de schuld van de zonde van anderen op Hem kwam, kroop als een 

worm op de aarde, zweette bloed en offerde in grote angst en pijn tranen tot 

Hem, Die Hem verlossen kon, terwijl hij met luide stem riep. (Hebr. 5:17)  

Wel geliefden, in zo'n tijd trachtte de gelovige zijn zonden te belijden en wilde 

er niet één die hij zich kon herinneren, bedekken. Maar, o, wat was dat in 

angst, vrees, benauwdheid en diepe benauwdheid, terwijl elke zonde die hij 

beleed, diende om zijn geweten zeer te overtuigen van zijn 

doemenswaardigheid en strafwaardigheid. Hij kon zich van de schuld niet 

ontdoen; het was als een verzegeld bundeltje dat op zijn schouders en aan zijn 

hals was vastgebonden. Hij kon geen verlichting voor zijn gemoed vinden; hij 

bleef even benauwd, opgesloten en bekneld. De last der zonde kon hij niet 

overboord werpen en zich ervan ontlasten. Maar nu hij in het binnenste 

heiligdom door Christus met God als verzoend is gekomen, kan hij zijn zonden 

belijden en erkennen, die verzwaren en vergroten als het mogelijk zou zijn. 

Dat is de opmerkelijke en voorbeeldige overlegging van David die wij vinden 

in Psalm 32:5: "Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor 

den HEERE." Wat is dat, David voor de HEERE? Dat is, als ik toegang heb, 

ons in Zijn genadige en gunstrijke tegenwoordigheid te komen en te staan. 

'Maar David, wilt ge niet eerder komen om uw zonden te belijden?'  

'Ja, maar och, zelfs al wil ik, ik kàn niet, het gaat niet; dan pas ben ik in staat, 

als ik voor Jehovah als een Verbondsgod sta. Ik kan mij bij mijn belijdenis niet 

anders voordoen en mij van de zonde ontdoen.'  

De ziel die voor God staat, zegt: "Heere, als een dwaas wil ik mijn zonde niet 

verbloemen; ik wil U verheerlijken en ze bekennen. Nu kàn en wil ik mijn hart 

ontlasten, mijn boezem openen, mijn verborgen overtredingen open leggen, 



omdat ik nu zie en geloof dat u een God bent, Die de ongerechtigheid en 

overtreding en zonde vergeeft!" (Ex. 34:7) Hoe lang de ziel hier blijft staan, 

welke de zonderegisters zijn die open gaan, en de woorden die ze gebruiken, 

kan en wil ik hier niet vermelden. Ieder zal de zijne hebben. Maar dit zal ik 

wel kunnen zeggen: bent u ooit voor de Heere in het heiligdom als een belijder 

geweest, dan zal de tijd u niet verveeld hebben en aan woorden zal het niet 

ontbroken hebben. O, hier te liggen wenen is een grotere vreugde dan de 

goddelozen hebben als hun koren en most vermenigvuldigt. U kunt uit dit 

gezegde leren dat "de waarachtige bekering bestaat uit een hartelijk leedwezen 

dat wij God met onze zonden vertoornd hebben", niet vóór het geloof gaat, 

maar volgens de 12 Artikelen van onze belijdenis op het geloof volgt. 

 

 In de derde plaats. Ze verkrijgen vergeving van hun zonde. Die was het die een 

scheiding maakte tussen God en hen. Ze zien nu op het Lam Gods, Dat de 

zonde der wereld wegneemt. Ze zien nadrukkelijk op de Middelaar der 

verzoening, en door Hem op God. En als ze zo in het geloof staan, zien ze, dat 

God de genadescepter aan hen toereikt, een pardonbrief waaraan het grote 

zegel hangt in hun geloofshand geeft en op hun hart verzegelt. En als Gods 

licht nog hoger rijst en hen nog klaarder bestraalt, beginnen ze te zeggen: 

O, wat een wonderlijk grote, onuitsprekelijke en onnaspeurlijke verandering 

word ik gewaar! Ik was gebukt en krom, maar ik ben opgericht. Mijn enkels 

zijn vast gemaakt en ik treed op mijn hoogte. Ik was gebonden en had het 

benauwd, maar de Heere heeft mijn banden losgemaakt en deed mij tot ruimte 

komen. Ik was gebonden, maar de banden zijn van mijn handen en voeten 

afgevallen; ik sta in de vrijheid van de kinderen Gods. Ik was tot de lippen toe 

in diepe wateren gekomen; ik zonk als een baksteen in modderig slijk en diepe 

klei, maar nu ben ik daaruit getrokken en mijn voeten staan op de rotssteen. O 

God, zeggen ze, hoe meer Uw licht opgaat, hoewel Uzelf in de duisternis 

woont en een ontoegankelijk licht bezit, toch is het: hoe meer ik erin kom, hoe 

meer ik zie. Ik zag mijn zonde op mijzelf toegepast, ik dacht dat ik de persoon 

was die aansprakelijk was, maar nu zie ik, dat U ze op Christus hebt doen 

komen, dat U Hem voor mij tot zonde hebt gemaakt en dat ik rechtvaardig in 

Hem zou worden. Ik zie, dat Christus mijn zonden in Zijn lichaam op het hout 

gedragen heeft, dat Hij gewond, gekneusd en verbrijzeld is, opdat ik vrede en 

genezing zou hebben door de straf, die op Hem was, en door Zijn striemen 

voor mij genezing is aangebracht. Ik zie de zonde in Zijn vlees veroordeeld, 

het handschrift, dat tegen mij was, vernietigd, en dit alles is Uw welbehagen 

geweest, o Vader. O, wat voel ik! Het is alsof al Uw fonteinen binnen in mij 

waren, Uw liefde vermaakt mij, Uw vrede, die alle verstand te boven gaat, is in 

mijn ziel uitgestort door de Heilige Geest; Uw gunst verkwikt mij, de 

vettigheid van Uw huis, het goed van Uw paleis verzadigt mij, nu brengt U mij 

tot de stille stromen en doet mij neerliggen in grazige weiden.  

Het lied van Mozes en het Lam is dan in de mond en de verheffing Gods in de 

keel. Hier ziet u enige punten. Wij hebben stamelend enkele woorden moeten 

gebruiken om het u uit te duiden. Maar geliefden, komt en ziet, de ervaring zal 

geven en vertolken waar geen woorden voor te vinden zijn. O christen, waar 

staat of bent u? Wanneer hebt u op deze wijze omgang met God gehad en van 

Christus vergeving ontvangen? 



 

b. In de tweede plaats: de gelovige gaat en komt tot God in het binnenste heiligdom 

door Jezus Christus, om al zijn noden bekend te maken en ootmoedig de vervulling 

ervan te begeren. Het is de juiste, gelovige weg als de ziel in geen ding bekommerd is, 

maar al haar begeerte in alles aan God bekend maakt, door bidden en smeken, met 

dankzegging, Fil. 4:6. Trouwens, nu is het 't juiste ogenblik, en de ziel is op de beste 

plaats in de binnenkamer, in de geheimkamer, waar ze zonder schroom de 

verborgenheden van het hart vrij mag uitspreken en aan haar Vader bekend maken, 

Die gezworen heeft dat Hij op haar niet toornen noch haar schelden zal. Nu zegt Hij 

tot de ziel: wat is uw bede, wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden. Dit ontsluit 

het hart en opent de mond. Dan gaat de gelovige dus zijn geestelijk gebrek 

voorstellen. O, wat daalt hij diep af, spreekt over zijn blindheid, de diamantachtige 

hardheid van zijn hart, van de zonde die hem lichtelijk omringt, van de 

ongeregeldheid van zijn hartstochten, van zijn geneigdheid tot hinken en afwijking, 

van zijn wereldsgezindheid, van zijn onoplettendheid en gebrek aan waakzaamheid, 

van de zwakheid van zijn geloof, de koudheid van zijn liefde, de wankelbaarheid van 

zijn hoop, van zijn begeerte naar een grotere maat en trap van heiligmaking, om vaster 

voort te treden, om Gods beeld uit te drukken, om als een licht te schijnen onder een 

krom en verdraaid geslacht, om mensen te lokken en op de weg naar de hemel verliefd 

te maken, van zijn begeerte om ontbonden en met God te zijn, dat hem verre het beste 

is enzovoorts.  

Ik kan niet alles opnoemen, ook zal ik de uitdrukkingen die een gelovige gebruikt, niet 

voorstellen, daar het onmogelijk is omdat ieder werkt en spreekt naar de mate der 

genade en bewerking door de Heilige Geest die hij ontvangt. 

Hij maakt ook zijn tijdelijke nood bekend; hij komt ertoe om zijn eigen behoeften 

voor te stellen, om de noden van land en kerk bekend te maken. En wat heeft hij een 

stof als hij er in wordt geleid! Wat denkt hij aan zijn omstandigheden: zijn gezin dat 

God zo niet kent, zijn beroep, waarin God hem met tegenslagen confronteert, of, als 

dat niet het geval is, dat hem verleidingen of tegenslagen overkomen en hij zo vast aan 

het stof verkleefd is. En hij ziet de toestand van de Kerk! O, de onbekeerlijkheid, de 

losbandigheid, de geesteloosheid, de ongevoeligheid. Hij ziet dat het land in gevaar is, 

dringende en nare omstandigheden zich voordoen. Hij roept dit alles uit. Daarna zegt 

de ziel:  

"Vader, We hebben mijn zaken aan U opgedragen en mijn zorgen aan U 

toevertrouwd. Er is zo'n rijke voorraad in Uw verbondsbeloften, Ik vertrouw erop, dat 

U de noden van mij en al Uw lieve kinderen zult vervullen. Ik wil geen bepaling 

maken van de tijd of de plaats of de wijze waarop, noch de trap of mate van grootheid. 

U bent de Heere en ik Uw arme knecht, wiens grote zaligheid daarin gelegen is dat ik 

mijzelf verloochen en mijn wil aan U onderwerp." Wacht op de Heere mijn ziel en 

wees sterk en Hij zal u versterken, hoewel u de beloofde dingen nog niet direct bezit, 

ze zijn van u door de belofte en die zal niet feilen.  

Lees in de Psalmen de gebeden van de heiligen die zijn opgetekend en u zult zien dat 

de heiligen zo hebben gehandeld en het veilig is om uw voeten te zetten in de 

afdrukken die zij nagelaten hebben. Trouwens, u, die dezelfde Geest hebt als zij 

hadden, zult door die Geest op dezelfde wijze bewerkt en geleid worden. 

 

c. In de derde plaats: de gelovige bidder komt tot God door Christus in het heiligdom 

om te eten van het verborgen manna en te drinken uit de kristallen stromen van de 

rivier die voortkomt uit de troon van God en het Lam, om zijn hongerige en dorstige 

ziel te voeden, te spijzigen en te laven. Dit heiligdom, (waaronder ik niets anders 



versta dan de vergunning die een gelovige krijgt om een nauwe, verborgen 

gemeenschap met God door de Heilige Geest te beoefenen; mijn uitdrukking is aan 

Paulus ontleend, zie Hebr. 10:19, wordt soms de binnenkamer genoemd, omdat 

niemand dan vrienden, die grote en geheime zaken bekend te maken hebben, daarin 

gelaten worden, vgl. Hooglied 1:4. Het wordt ook wel het wijnhuis genaamd. De 

Engelsen spreken van "the banqueting house", dat is, waar allerlei kostelijke spijze, 

keurige drank en uitnemende verversing is. Deze zaak wordt onder andere in Psalm 23 

vers 1-3 te kennen gegeven: "De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij 

doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtkens aan zeer stille 

wateren. Hij verkwikt mijn ziel." Zie ook Spreuken 9:1-5: "De opperste Wijsheid 

heeft Haar huis gebouwd, Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen. Zij heeft Haar 

slachtvee geslacht, Zij heeft Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel toegericht. 

Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden, Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der 

stad: Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot den verstandeloze zegt Zij: Komt, eet 

van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb." En Hooglied 5:1: "Ik 

ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid. Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn 

specerij; Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig gegeten; Ik heb mijn wijn mitsgaders 

Mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, o liefsten." Of lees 

Jesaja 25:6, alwaar gesproken wordt van een maaltijd van vet vol merg, over reine 

wijnen, die gezuiverd zijn.  

Als de gelovige nu in het wijnhuis is binnen gevoerd door de werking van de Geest en 

zijn ogen geopend zijn om alles te zien, begint hij, zeer behoeftig, te roepen:  

Ik verging van honger, ik begeerde en had niets, mijn ziel ging uit maar keerde ledig 

weder. Ik wist wel Vader, uit vroegere ervaring en het inwonen in Uw huis als een 

kind, dat er brood in overvloed was, alhoewel ik van honger verging, maar nu ben ik 

in Uw nabijheid, nu ben ik in het wijn huis, nu zie ik voedsel, nu zie ik de drank die de 

ziel laaft, en dat bent U, o lieve Heiland! Ik moet niet alleen tot U komen, maar ik 

moet op geestelijke wijze door het geloof Uw vlees eten en Uw bloed drinken." Eet en 

drink, o mijn ziel, u hebt vrijheid. Christus ziet het gaarne. Als u het niet doet, zult u 

geen deel aan Hem hebben. U moet nu eten tot u verzadigd bent en drinken en 

dronken worden.  

Nu kunt u zich er een voorstelling van maken hoe graag ze eten, zich verkwikken en 

verheugen! De eigen bevinding zou het u kunnen verduidelijken. Al etend en drinkend 

roept de ziel het uit:  

Nu verheug ik mij in U, mijn geliefde Heiland, mijn beminnelijkste en zielsbekorende 

Immanuël. U wilt niet alleen een kleed zijn om mijn naaktheid te bedekken, maar 

voedsel voor mijn ziel om mij te voeden en laven. Ik ben in en met U verblijd; Uw 

uitnemende liefde vermeld ik meer dan de wijn," zie Hooglied 1:4. Dan weer zegt de 

ziel: "Nu zit ik, Heere Jezus, onder Uw schaduw. O wat zijn Uw vruchten, die ik 

afpluk endoor bijzondere toe-eigening eet, mijn gehemelte zoet! Wat een wonderlijk 

geluk! Wat een uitnemende zaligheid!" Of een andere keer: "O dierbare Jezus, U hebt 

een woord gesproken en de bevinding doet het mij naspreken: waarlijk Uw vlees is 

brood, Uw bloed is drank. Die ervan eten en drinken zullen in der eeuwigheid niet 

hongeren noch dorsten, Joh. 6:55.  

U kunt zich voorstellen hoe graag de ziel hier wel tabernakelen zou willen maken, wat 

er zoal niet in haar om gaat en wat een zoet uurtje dit is! De bevinding alleen is de 

uitlegster ervan. Ik kan er maar enkele woorden over spreken tot de gelovigen. 

 

 Oprechten, u moet niet denken dat het geloofswerk dan afgelopen is als het nog 

maar net een aanvang heeft genomen. Het is droevig dat wij om het ene uiterste te 



vermijden juist in het andere vallen! Velen, die zich hiertegen verzetten, die stellen 

dat er verzekering is in de natuur van het geloof (in mijn boek De eigenschappen 

des geloofs heb ik hierover een duidelijke verklaring gegeven), menen dat het 

geloof slechts een hongeren en dorsten is. Dat is wel zo bij het geloof in zijn begin, 

bij de eerste uitgangen, maar u moet meer hebben. U moet een geloof hebben, dat 

niet alleen vlucht tot Christus, maar dat men ook tot Hem komt. Dat men niet 

alleen tot Hem komt, maar Hem aangrijpt, en Hem niet alleen aangrijpt, maar dat 

men zich in Hem zo inwortelt en inlijft, dat men de sappen en het voedsel van 

Hem, de ware wijnstok, deelachtig wordt. Men moet niet alleen een geloof hebben 

dat hongert, maar ook werkelijk eet. Bekijk dit en overdenk dit toch! Ik geloof, dat 

zij, die zich tegen het geslacht van God bezondigen en de kleine en zwakgelovigen 

bedroeven, zich ook bezondigen als zij hen in hun zwakheid koesteren, alsof ze 

genoeg zouden hebben en niet naar meer behoefden te staan! 

 

 U moet maar in gedachten houden, dat u Christus niet spaarzaam moet eten en 

drinken of uzelf moet eigenen, maar Hem tot verkwikking, tot voeding, tot 

verzadiging moet toe-eigenen en gebruiken! Daardoor worden de krachten van uw 

geestelijk leven versterkt. Aangezien dit niet in het oog wordt gehouden, blijvende 

gelovigen als een geraamte van geestelijke magerheid. Velen zijn ziek, zwak en 

machteloos en worden niet sterker. God geve u en mij het geheiligde verstand en de 

gedachten om hier steeds aan te denken, dat wij, als we gaan bidden, onze ziel 

moeten gaan voeden door van Christus gelovig gebruik te maken en zich Hem, de 

gehele Christus, toe te eigenen. Dit is Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken. 

 

d. Ten vierde, de gelovige komt in het gebed tot God door Christus. Door Hem kan 

hij met God gemeenschap oefenen en zich in God verlustigen. Hij is door Jezus 

Christus met God verzoend en bevredigd en daarom kan en mag de gelovige met 

God als een vriend vertrouwelijk en gemeenzaam omgaan. Dat hebbende heiligen 

gedaan. Henoch wandelde met God, Genesis 5:24. Hiertoe zijn de vermaningen 

krachtig: zie Job 22:26 en Psalm 37:4. (Verlustig u in de Heere, enz.) Hier geeft 

God de gelovigen door het geloof iets te zien van een deel van Zijn deugden en 

volmaaktheden, alhoewel slechts als door een spiegel in een duistere rede. God 

zegt: "Ziel, niemand kan Mij in Mijn wezen zien, zelfs de engelen niet. Maar sterk 

u; Ik zal u Mijn achterste delen laten zien." En dan roept Hij helder Zijn naam en 

betekenis daarvan uit; Exod. 34:6-7: Heere Heere, God, barmhartig en genadig; 

lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, Die de weldadigheid bewaart 

aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. De 

ziel roept uit in verwondering, verbaasdheid en geloofsvertrouwen: "O, want zijt 

Gij groot, Heere, en Uw naam is heerlijk op de ganse aarde; die Uw naam kennen, 

zullen op U vertrouwen, want Uw naam is een sterke toren, de steenrots, in welke 

ik ga om daarin te wonen; hierin ben ik veilig onder de bedekking en 

overschaduwing van Uw lieflijke volmaaktheden." 

 

Dan komt God en zegt: "Terwijl gij doorgaans bezet zijt met zulke bekrompen en 

beperkte gedachten van Mij, kom, Ik zal u wat laten zien van de onuitputtelijke 

volheid van Mijn algenoegzaamheid! (Gen. 17:1: Ik ben God, de Almachtige, de 

El-Schaddai, de Algenoegzame God, niet alleen in en voor Mijzelf, maar voor al 

wat leeft; en dat niet alleen in de natuur, maar vooral in de genade. A1 was uw 

gebrek zo uitgebreid als de aarde, zo diep als de zee, Mijn algenoegzaamheid wordt 

door het vervullen daarvan minder uitgeput dan de zee door het missen van het 



duizendste part van één druppel die aan de emmer blijft hangen." En de ziel zegt:  

Och, ik ben daarvan overtuigd, mijn God! Ik ben beschaamd over mijn geringe 

gedachten over U. Ik ben als een groot beest bij U. O, wat zie en voel en verlies ik 

mijzelf in verwondering. Het ontbreekt mij aan woorden om het uit te drukken. De 

kennis is mij te hoog en te wonderlijk." Dan komt God en zegt: "Wees sterk; Ik zal 

u iets van Mijn wegen tonen, hoe wijs, hoe heilig, hoe goed ze zijn in de natuur en 

de genade als u uw ziel in lijdzaamheid zou kunnen bezitten en het einde zou 

kunnen afwachten.  

De atheïsten zeggen: "De wegen Gods zijn niet goed." (U zegt het zelf ook vaak 

van binnen als het u kwalijk gaat. Ja, soms komt u zover, dat uw voeten achteruit 

wijken en u met open mond zou zeggen: "Te vergeefs heb ik mijn handen gerei-

nigd"!) Dan opent God de Bijbelse geschiedenis, de geschiedenis van uw leven 

voor en na de bekering. Vervolgens begint de ziel te zeggen:  

O God, ik ben onvernuftig. We hebben geen mensenverstand. Met het gehoord des 

oors heb ik u gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij en heb 

berouw in stof en as. (Vergelijk Job 42:5-6) Ik verander van beginsel. Ik zeg met 

mijn hele ziel dat alles wat U doet even goed is.  

"Och mijn God, We hebben nu zoveel werk om de wijsheid blindelings te prijzen, 

dat ik geen tijd heb om aan te wijzen wat goed of kwaad is." 

Dan komt God en zegt: "Nu moet Ik u eens mijn liefdehart openbaren. U denkt, 

dat, naar mate uw gesteldheid, werkzaamheid en gestalte is, Mijn liefde van 

welwillendheid verandert en meer of minder is. Maar wat denkt u nu? Ziet u niet, 

dat Ik u met een eeuwige liefde heb liefgehad? Dat Ik de Jehovah ben, dat Ik niet 

verander? Dat uw ontrouw Mijn getrouwheid niet te niet zal doen?"  

"O ja, Vader," zegt de ziel, "nu geloof ik dat U de liefde zelf bent. Och, laat ik het 

altijd onthouden, om er niet meer aan te twijfelen." 

 

Wij hebben maar enkele punten genoemd om u er iets van te laten zien hoe of de 

ziel zich tijdens het gebed in God verlustigt. Als u dat wel eens ondervonden hebt, 

weet u dat alles wat ik van deze zaak zeg, maar kort kan zijn, opdat ik het niet zou 

verduisteren door woorden zonder bevinding. Ja, u weet dat er nog veel meer te 

noemen zou zijn als ik maar niet zo bevreesd was dat het degenen die onder u nog 

in het vlees zijn allang verveeld heeft. 

 

e. Ten slotte. De ziel die op deze wijze in het gebed werkzaam is, begint nu te 

zeggen: het oog is niet tot vermoeienis verzadigd van het zien noch het hart door 

het genieten. Ik zou wel boven willen zijn om mij zonder ophouden met Uw beeld 

te verzadigen, altijd en eeuwig. Doch is dat uw wil nog niet. Daarom, mijn God, 

moet ik mij opnieuw aan U verbinden om U te dienen, te lieven, te loven en te 

verheerlijken. Ik roep U tot een getuige, dat ik eigenhandig onderteken dat ik 

eigendom des Heeren wil zijn. Ik maak bij dit alles een vast verbond met U, ik 

verheug mij erop dat ik het met een gewillig hart doe; Uw liefde en de zaligheid 

van Uw dienst bekoren mij en dwingen mij. Ik wil U dienen, niet om daarmee iets 

te verdienen, maar uit een gevoelen van mijn verlossing door Christus, in Wie ik 

alles tegelijk heb. Alles is het mijne, want ik ben Christus" eigendom en Christus is 

Godes. Aangezien ik een zoon ben, ben ik dus een erfgenaam van God en een 

mede-erfgenaam van Christus Jezus. 

 

Nu geliefden, zoveel moesten wij zeggen, terwijl de helft nog niet gezegd is. Er 



zouden veel aanmerkingen bij te voegen zijn, maar ik zal alleen maar zeggen, dat ik 

over het bidden in het geloof dat door de liefde werkzaam is, heb gesproken en niet 

zoals er meestal in grote dodigheid en geesteloosheid gebeden wordt. En als u alles 

nagaat, zult u al heel wat tot overtuiging vinden en zien dat, alhoewel wij onze 

gebedstijd waarnemen, wij maar heel zelden bidden in het geloof en zoals het 

behoort. Daarom is de ellende zo groot en de geesteloosheid zo verregaand, dat 

men zich gemakkelijk zonder bidden wijsmaakt, dat lagere trappen wel voldoende 

zijn. 

 

Nu heb ik over het gebed in het algemeen gesproken en enkele zaken voorgesteld, 

opdat u zou kunnen zien hoe of wij in onze binnenkamer zouden moeten zijn en wat 

een heilige en voor de mens in zijn natuurstaat onbegrijpelijke gemeenschap en 

conversatie een gelovig mens met God houdt, en God met hem, in het gebed. Ik ben 

treurig als ik er aan denk, dat wij op deze wijze zo zelden werkzaam zijn. 

 

 

Nu moeten wij in het bijzonder gaan spreken over het gebed zoals het in onze 

woorden voorkomt. Het is het gebed van een gans ontblote bidder.  

Het hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, is zoals ieder taalkundige weet, een 

woord, dat in de wortel verdubbeld wordt. Zo'n verdubbeling is in het Hebreeuws van 

grote kracht. Dit om iets heel veel nadruk te geven aan de betekenis en die tot de 

hoogste trap te verheffen. Daarom hebben de taalgeleerden dit woord, dat verder 

slechts op één andere plaats wordt aangetroffen, vertaald in "gans ontbloot". 

Hoewel het duidelijk is, dat in ons woord de wortel van het werkwoord wordt 

verdubbeld, bestaat er onder de taalkundigen een groot verschil van mening over de 

vraag wat het eigenlijke grondwoord is. De één denkt er zus, de ander zó over. De 

gedachten lopen uitéén. Toch lijkt mij de mening van onze geachte Statenvertalers de 

beste. Zij lezen in de wortel een woord dat "ontbloot" betekent, namelijk "nudavit", 

dat wil zeggen: "heeft ontkleed". Dus moet "t zelfstandig naamwoord betekenen: een 

naakte, een ontklede of ontblote. En als dit wordt verdubbeld, wordt de betekenis tot 

de hoogste trap gevoerd, dus een geheel naakte, iemand die zelfs niet één vijgenblad 

heeft om de schande van zijn naaktheid te bedekken. Een "gans ontblote" hebben dus 

onze Statenvertalers geschreven. Dit is een zeer zinrijke betekenis, hoe we het ook 

opvatten, als we zien op de toestand der Joden in Babel, of als we de toestand 

bedoelen van een gelovig mens in het geestelijke, met God in het gebed verkerend, 

namelijk de betekenis van wat we het liefst willen, zonder het andere uit te sluiten. 

Alleen moeten we nog wijzen op de opmerking van onze geleerde landgenoot ridder 

Leigh, over het woord. Hij zegt, na de betekenissen opgeteld te hebben, dat het woord 

een overbrenging, metalepsis, betekent, iets uit te storten en te ontledigen. Wat 

ontleend is aan het ledigen van een vat, waarin iets was, maar dan zó, dat er geen 

druppel meer in blijft en de bodem duidelijk en helder gezien kan worden. Al deze 

dingen zijn duidelijk en kunnen tot illustratie van mijn bedoeling dienen om, zonder 

over de lichamelijke toestand van de Joden in Babel te spreken, het op vergeestelijkte 

wijze over te brengen op het gebed. 

 

Nu denken wij, mijn geliefde vrienden, dat u, als u de betekenis van het woord hoort, 

zult begrijpen, dat ik het over een tweetal zaken moet hebben. Er is een gedeeltelijke 

ontblootheid, een ontblootheid die niet geheel is, en een volkomen ontblootheid. Van 

beide zeg ik iets, maar span u hiervoor in, het zijn geestelijke zaken; gij moet erop 

letten. 



Vooreerst wordt er niet gesproken van een gedeeltelijke naaktheid, of ontblote 

toestand waarin waar Christenen en nabijkomende Christenen in verkeren, ja zelfs 

ware Christenen in een gevoelloze toestand in zijn. Hoewel die in de grond oprecht 

zijn ontbloot, maar in de gestaltelijke of bevindelijk werkzaamheid, of gevoelige 

gewaarwording van hun ziel er niet altijd zo ontbloot voor God staan, vanwege 

dodigheid, die zich over hen uitspreidt. Maar wij spreken van een totale geestelijke 

ontblootheid.  

U zult nu zeggen: kan dat nu wel zo zijn bij nabijkomende en ook in ware, maar 

dodige, Christenen? Leg ons dat eens uit, opdat wij onszelf zouden kunnen 

onderzoeken.  

Let er dan op, mijn geliefden, het zal een onderzoekend punt zijn, want velen kunnen 

enigszins ontbloot zijn, en nochtans de algehele of gehele blootheid missen. 

 

1. Er zijn bidders, die door algemeen licht, en door opvoeding en wat overwegingen 

die zij nu en dan onder het Woord ontvangen, zover in hun bevatting komen, dat ze 

niet de bedoelde werkheiligen zijn, die menen dat hun eigen werk wel genoegzaam is 

om daarmee voor God te kunnen bestaan en daarom Zijn gunst verlangen. Nee, dezen 

zijn beter onderwezen. Ze weten van hun bevatting, dat een hoogmoedig farizeeër 

ongerechtvaardigd naar zijn huis ging, en dus zijn ze ontbloot naar hun eigen 

bevatting, maar niet in de grondgestalte van hun ziel. Ze verwerpen eigen 

gerechtigheid met hun mond en leggen hen het zwijgen op die ervoor pleiten. En 

ondertussen steunen zij erop; zij hebben al heel wat op met hun eigen werk, deugd-

zaamheid en dergelijke en dat is het waarop ze een grond hebben om in het gebed tot 

God te gaan. Zij zijn niet arm, maar rijk. Ze kunnen wel begrijpen dat anderen 

benauwdheden hebben, terwijl ze in hun oordeel zo stipt niet zijn als zij. Dus zijn er 

onder deze bidders, die alleen in hun bevatting en niet in hun gestalte ontbloot zijn. Er 

zijn geen bitterder vijanden van de ware Godzaligen. Zij kunnen het er niet bij 

houden. Ze zeggen, dat die zoveel verbeelding en zoveel dweperijen hebben als ze uit 

hun diepe ellende geheel ontbloot bidden en spreken. 

 

2. Zij die ten dele, dus niet geheel, ontbloot zijn, zijn degenen die, alhoewel ze het 

bidden uit sleur, opzeggen of lezen van formuliergebeden verlaten, nochtans maar 

bidden, of laat ik liever zeggen, enige aaneengeschakelde waarheden van de staat der 

gerechtigheid, van de staat der ellende, hoe of God mensen verlost door Jezus Christus 

enzovoorts opzeggen. En zo zullen ze in hun gebed systematisch de waarheid 

doorlopen, of ze schakelen bijzonder mooie bijbelcitaten aan elkaar en zeggen die op; 

of ze hebben een goed geheugen van de gestalten van Gods volk, zoals het tobben, 

licht en duisternis, hoogte en diepte en dat hechten ze aan elkaar en zeggen het op. En 

als die uitdrukkingen mooi zijn en de stembuiging beweeglijk, maken zij zichzelf wijs, 

dat ze kostelijk gebeden hebben en de mensen die het horen, denken dat eveneens. 

Ondertussen bidden ze niet uit en met het hart, doch zeggen slechts datgene op dat ze 

bestudeerd hebben, hetgeen ze van lieverlede tot een gewoonte hebben aangenomen. 

Zo verlaten ze de oude formuliergebeden, die zeer goed zijn (omdat ze rechtzinnige 

waarheden van God en de mens bevatten), om plaats te maken voor hun eigen 

formulieren, die bij lange na niet zo goed zijn. Als men formulieren wil opzeggen uit 

een boek of het geheugen, waarom dan die niet die beter zijn dan de onze? Maar men 

wil zijn eigen netten roken en zijn eigen garen offeren.  

Ik denk, dat ik iemand hoor zeggen: u spreekt daar zo over het overdenken en opzeg-

gen van bestudeerde gebeden, keurt u dat dan niet goed? Is degene die zo doet niet 

ontbloot?  



Geliefden, ik houd zeer veel van mediteren en de voorbereiding tot het gebed. Daarin 

nemen wij kennis van onze noden, die wij met smeking zullen voorstellen. Wij 

moeten denken aan een goede orde die bij het gebed betracht moet worden ten aanzien 

naar de eigen omstandigheden en die van anderen. Maar dat is toch wel wonderlijk, 

dat men tijdens het mediteren een gebed gaat opstellen en dat op papier gaat schrijven 

en dit vervolgens uit zijn hoofd leert. Dat kan ik toch geen bidden noemen. Ik ken ook 

niet één voorbeeld van een bijbelheilige die dit deed. Ja, wat meer is, ik weet ook geen 

belofte in de Bijbel dat de Heilige Geest in vloed en kracht zal verlenen aan iemand 

bij het opstellen van gebeden en de uitspraak ervan. Daarentegen zijn er veel beloften 

van de Heilige Geest om ons bij het gebed zelf te helpen en bij te staan. Als iemand 

een andere opvatting heeft, dan kan ik dat niet helpen. Hopelijk zal God hem het 

openbaren. Het is mijn bedoeling slechts om te zeggen dat, hoewel men het gewone 

formuliergebed beëindigt, men nog niet ontbloot, volkomen ontbloot is, als wij ons 

gaan bedienen van formuliergebeden die van eigen maaksel zijn en niet uit ons hart 

bidden, daarbij woorden sprekend die onze nood, als we daaraan ontdekt zijn door de 

Heilige Geest, ons oplegt om uit de diepte tot God te roepen. 

 

3. Ook diegenen zijn niet volledig ontbloot tijdens het gebed, die uitdrukkingen 

gebruiken die hoger zijn dan de gestalte van het eigen hart. Geliefden, onze lippen 

moeten niet voor ons hart uitlopen. Ons hart en de gevoelige aandoeningen van ons 

hart moeten eerst in het binnenste van ons spreken. Dat, en niet anders of meer, 

moeten wij met onze lippen spreken. Anders zullen wij tot God liegen met onze lippen 

en een hypocriet of geveinsde zijn. Wat is een hypocriet? Dat is iemand, die zich 

anders voordoet dan hij is. Zo doet men bij het theater, waar men de persoon en de rol 

van een ander speelt en verbeeldt. Dit is echter het allermisdadigste bestaan in de 

Godsdienst. Het is niet anders dan een in praktijk brengen van atheïsme en 

verloochening van Gods alwetendheid en alomtegenwoordigheid, een veronderstellen 

dat God is zoals wij zijn, die alleen maar het uiterlijke zien dat voor ogen is. Dit is wat 

de mensen wordt verweten in Psalm 58. Dit was zo gruwelijk algemeen voorkomend 

in Laodicea, dat God hen uit de mond wilde spuwen, zie Openbaring 3. Wat zijn er 

toch een mensen die op wonderlijke wijze met hun mond het getal van hun zonden 

kunnen vergroten, zonder dat hun hart er inzicht of aandoening van ondervindt! En, 

wat nog erger is, de zonde is een lekkere bete voor hun tong. Wat zijn er ook velen, 

die spreken alsof ze het leven kennen, doch dood zijn, of die God loven zonder besef 

van hun nietigheid en onwaardigheid. De mond spreekt als een redenaar, maar het hart 

is stom, is niet bewogen. Zij hebben alleen enig genoegen in de welsprekendheid der 

mond en de gladheid en geslepenheid van de tong. Pas er voor op, waarde vrienden, 

iets tot God met de lippen te spreken dat hoger dan de gestalte van uw ziel is! De 

leugensprekers zal God verdoen; de man des bedrogs alsmede de man des bloeds is de 

Heere een gruwel, zie Ps. 5:7. Wat moet u dit voorzichtig maken opdat u niets boven 

de gestalte van uw ziel zult spreken, omdat als u het sierlijk, doch harteloos doet, God 

in u niets anders ziet als iemand die onschuldig bloed heeft vergoten! Houdt dit in 

gedachten, Godvruchtigen, het zal een bewaarmiddel zijn. De gebeden behoren kort 

en krachtig te wezen. Huichelaren, die onder de schijn van vroomheid, om hun gaven 

te openbaren aan anderen, zullen beteugeld worden. Het is ook een goed middel voor 

de Godvruchtigen, dat ze, als ze bij elkaar komen om te bidden en elkaar te stichten, 

er zorg voor zullen dragen dat alle ijdele gesprekken, geweerd worden. Ze moeten 

elkaar, de een na de ander, met de gebeden stichten met een korte uitboezemingen van 

hun zuchten. U zult het mij niet kwalijk nemen, dat ik vaak verwonderd ben, als ik let 

op wat in de gezelschappen vooraf gaat aan het bidden. U die er ook oog voor heeft 



zal er, zonder dat ik er meer over zeg, mee instemmen. 

 

4. Ook die zijn niet geheel ontbloot tijdens het gebed, van wie de gestalte van het hart 

boven de uitdrukkingen is die ze hebben gebeden. Geliefden, zoals onze harten eerst 

moet spreken en onze lippen de spraak van het hart uitdrukken, zo moeten wij er ook 

op bedacht zijn dat onze woorden niet lager zijn als ons hart hoger is. Ook dan zijn we 

ernaast! Het is niet fraai, dat wij met uitdrukkingen als: wormen, ellendigen, nietigen, 

machtelozen en dergelijke komen, als ons hart een hoger denkbeeld heeft. Het zou 

beter zijn als we dat hoge denkbeeld aan God voorstelden, terwijl we overtuigd zijn 

dat het gruwelijk is dat wij om vernedering zuchten en niet als een vernederde tot God 

spreken. We hebben menigmaal gehoord, dat mensen zich uitgaven voor kleinen en 

tollenaars terwijl men bespeuren kon dat ze zich erin vergenoegden en hoogmoedig 

werden en anderen gingen misprijzen. De broeder die nederig is, zegt de apostel, 

roeme in zijn hoogheid; maar de broeder die hoog is in zijn gestalte en nederig in zijn 

uitdrukkingen, moet zich over de verheffing zijns harten schamen, want hij is geen 

geheel ontblote. Boven een hoog hart kan een nederig kleed zijn, maar boven een 

nederig hart zal nooit een hoogmoedig kleed zijn. Zo kan in het gebed een hooghartige 

lage uitdrukkingen gebruiken, maar een nederige zal nooit hoge uitdrukkingen 

hebben. De tijdgelovigen bidden boven hun hart, maar de oprechte, de geheel 

ontblote, zal nooit boven, maar overeenkomstig zijn hart, en vaak zelfs lager dan zijn 

gesteldheid bidden, daar hij voor bedrog bevreesd is. 

 

5. Ook die zijn niet geheel ontbloot, die niet diep ingeleid zijn in hun ellendige en 

jammerlijke toestand. Als God in een mens werkt door de Heilige Geest, leidt Hij hem 

in zijn ellende in. Ze zien, dat ze zo zijn als het Woord Gods hen beschrijft, en dat 

drukt hen. Ze hebben er innerlijk een smartelijk gevoel over, en dat maakt dat zij, 

zonder de woorden van een ander te ontlenen, zelf naarmate dat ze hun gebrek 

gevoelen, als arme smekelingen spreken met hun eigen woorden en uitdrukkingen, die 

hun ellende, hen op het hart drukkend, overvloedig zal verschaffen. Zal een bedelaar, 

die arm, blind, kreupel en vol pijnlijke kwalen, en uitermate hongerig is, niet weten 

hoe hij zijn gebreken moet verwoorden, tenzij hij eerst naar een ander gaat om 

woorden te leren om zijn gebrek uit te duiden? Zal een zieke en gebrekkige veel tijd 

nodig hebben om aan zijn arts te vertellen wat of hem deert? Het is omdat men niet 

volkomen ontbloot is dat men zich van de hulp van anderen bedient, en dat men zo 

weinig aandoening heeft over zijn sleurgebed, dat men zo genoodzaakt wordt zijn hart 

tot God op te heffen De mensen beseffen niet, hoe diep ellendig ze zijn, en daarom 

weten ze niet wat het zeggen wil met David uit de diepte tot God te roepen of net als 

Paulus te zeggen: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen?" De nood leert en doet 

bidden, als wij die door het Geesteslicht leren kennen. 

 

6. Ook zijn degenen die zich vergenoegen met de gebedsgaven, doch nauwelijks 

bekommerd zijn over de genade en de krachtige invloed des Geestes, niet volkomen 

ontbloot. Er zijn er, die een grote gebedsgave hebben en daarin velen overtreffen, die 

het nochtans aan werkzame genade ontbreekt. Iemand die niet volkomen ontbloot is, 

is zeer tevreden als hij de gebedsgave die hem verleend is, overvloedig in zich ervaart. 

Daarom gebeurt het menigmaal, dat de fraaist klinkende en zoetvloeiendste gebeden 

de meest geesteloze zijn! Iemand die werkelijk ontbloot is, is bedroefd omdat hij 

slechts woorden gesproken heeft. Degenen die niet ontbloot zijn, verkwikken zich en 

voeden zich met de as van hun gaven en met die van hun welluidendheid. 

U zult zeggen: hoe kan ik het weten dat ik slechts bid met de gave des gebeds en 



daarmede tevreden ben, dus niet volkomen ontbloot ben?  

Vrienden, de praktikale schrijvers die hierover hebben geschreven, verduidelijken dat 

voldoende. U kunt hen nalezen! Ik zeg nu alleen maar:  

 

A. Die met de gebedsgave bidden en daarmede tevreden zijn, zijn mensen van wie de 

gaven alleen werkzaam worden door oorzaken van buitenaf. Zijn er oordelen? Dan 

zoeken ze God. Het schijnt ernstig, maar als de nood verdwijnt, verflauwt het 

gebed. Is er gezelschap, dan bidden ze, als het mogelijk ware, wel een uur lang. 

Maar als ze alleen zijn, nog geen kwartier. De volkomen ontblote, wordt tot het 

gebed gedrongen door oorzaken, die van binnenuit daartoe aanzetten. Zulke 

mensen bidden in het verborgene meer dan in het openbaar. 

B. Degenen die met de gave alleen bidden en hiermee tevreden zijn, zijn wonderlijk 

tevreden als hun eigen hartstocht en die van anderen opgewekt wordt, alhoewel 

hun hart zelf koud, dor en geesteloos geweest is. Daarentegen stelt een volkomen 

ontblote meer prijs op de waarachtige verootmoediging van het hart voor God, dan 

op grote, hartstochtelijke ontroering zonder de ware hartsverootmoediging. 

C. Die met de gebedsgave tevreden zijn, en dus niet volkomen ontbloot, zullen 

voelen dat, naarmate hun gave werkzaam geweest is, en als het ware tussen de 

rozen ligt, de droefheid die ze hadden, voorbij is gegaan. De gebedsgave is er de 

ene tijd meer dan de andere. Maar degene die volkomen ontbloot is, weet wat het 

zeggen wil zich doorgaans over zijn beste gebeden te verfoeien en te veroordelen. 

U kunt zelf wel zaken bedenken en die bij de reeds genoemde voegen. 

 

7. Ook die zijn niet volkomen ontbloot, die tevreden zijn met het gedane gebed en 

daarmee tevreden zijn en rusten, alhoewel ze met God geen gemeenschap hebben 

beoefend. Als iemand niets heeft in zichzelf of bij zichzelf om van te leven of er van 

te kunnen bestaan, dan maakt hij zijn nood aan anderen bekend. Dat is ook nog niet 

genoeg. Hij houdt aan, hij worstelt, hij kan en wil niet onverhoord blijven. Zie David 

in Psalm 39:13. Er is een climax in zijn woorden: Hoor, HEERE, mijn gebed, en neem 

mijn geroep ter ore, zwijg niet tot mijn tranen; want ik ben een vreemdeling bij U. Het 

gaat hoger en hoger. Zie ook Psalm 28:2, en brengt u te binnen het gedrag van de 

arme weduwe, die zich geen rust gaf tot haar bede verhoord werd. Maar als men niet 

geheel ontgrond is, heeft men iets dat de ziel enig genoegen geeft, naast God, dan is 

men zeer spoedig tevreden. Dit zijn punten waaraan wij weten kunnen of wij maar ten 

dele of geheel ontgrond zijn. Moge God u hier inzicht in geven tot overtuiging. 

 

Na gesproken te hebben over de gedeeltelijke, geestelijke ontbloting, moet ik nu 

overgaan om te spreken over de volkomen en algehele ontbloting, of, van het gebed 

desgenen die gans ontbloot is. Wij hebben alleen nodig vooraf een woord tot 

onderrichting te spreken. Toen wij over het gebed spraken, spraken wij erover dat men 

bidt zoals wanneer het geloof werkzaam is, volgens de natuur en niet belet door de 

kracht van het ongeloof. We hebben u dus kostelijke zaken voorgehouden, waaraan 

elk gelovige in mindere of meerdere mate kennis heeft. Toch gebeurt het menigmaal 

dat een waar christen in het heiligdom van Gods nabijheid niet wordt toegelaten, maar 

van verre moet staan. Het komt ook voor dat zijn geloof zwak is en door velerlei 

aanvallen bestreden wordt. De apostel spreekt over de goede strijd des geloofs die wij 

strijden moeten, en over een schild des geloofs, dat al de Godzaligen hebben, waarop 

de vurige pijlen van de satan worden afgeschoten. De ene tijd ketsen die eerder af dan 

de andere! U begrijpt dat de bidder de ene keer meer en de andere keer minder gelovig 

is. Dan moet hij van verre staan, dan weer wordt hij in de nabijheid toegelaten. Deze 



verandering van gestalten kan niet ontkend worden, of men moet de bijbelse 

waarheden verloochenen om de sleurgodsdienst op de troon te zetten boven en tegen 

Gods Woord en de ondervinding van al de heiligen vanaf het begin van de wereld tot 

deze tijd toe. Daarom is het wel te begrijpen dat ik, als ik in het bijzonder wil spreken 

over het gebed van een geheel ontgronde bidder, de verschillende gestalten naar de 

aard der dingen moeten toelichten. Spant u dan in, mijn geliefden. 

 

1. Een gans ontblote bidder, of het gebed van een volkomen ontgronde, is een gebed 

waarin de bidder zich voor Gods aangezicht neerwerpt als een geheel machteloze en 

onbekwame tot de beoefening van enig godsdienstig werk, hoe klein het ook moge 

zijn, en dus nog meer tot het werk des gebeds. Als wij op onze leer letten, dan houden 

wij tegenover de pelagianen staande, dat de mens dood is in zonden en misdaden, dat 

hij geen macht in, van en door zichzelf heeft tot het goede, dat al zijn bekwaamheid 

van God afkomstig is. En dat God, wil de mens een plicht op een Gode behagelijke 

wijze betrachten, in hem met kracht moet werken beide het willen en het kunnen, ja, al 

het welbehagen van Zijn Goddelijke wil en het geloofswerk. Maar zodra de meesten 

van hen, die zuiver in de belijdenis zijn, tot de praktijk overgaan, vergeten ze hun 

belijdenis en begeven zich tot het werk, alsof ze daartoe kracht genoeg zouden 

hebben. Ze menen dat het de mens stiet zozeer aan macht ontbreekt, dan wel aan wil 

en ernst en ijver. Maar het ontbreekt zowel aan het ene als aan het andere!  

Mijn geliefden, ik weet dat het in de praktijk zeer moeilijk is om het midden te 

bewaren tussen de pelagianen en de quiëtisten of anderen die de mens volkomen 

lijdelijk maken. Er zijn wellicht mensen die volkomen lijdelijk zijn. U mag 

betwijfelen of dit in de praktijk zo is, alhoewel er geen stelling zo dwaas en 

onbezonnen is, of er zijn wel aanhangers voor te vinden. Toch is het nauwelijks te 

geloven, dat iemand ooit zo ver kan komen, dat zijn consciëntie zo verblind en 

uitgedoofd wordt (of hij moet onder de verharding zijn door een rechterlijk oordeel 

Gods), dat hij vast, zonder enige beschuldiging gelooft en vaststelt, dat hij niets doet, 

dat hij slechts een lijdelijk werktuig is, een instrument in de hand van een ander is die 

alles zo doet, dat hij alleen maar passief is en geen deugd of ondeugd beoefent en dus 

niet te bestraffen is voor enig kwaad noch enige beloning over iets goeds te 

verwachten heeft.  

Ik zeg, dat ik nauwelijks geloof dat er overtuigde atheïsten zijn, die met een gerust 

gemoed geloven dat er geen God is. Er is immers de ingeschapen Godsdienst, door 

Gods hand en vinger in de mensenziel gedrukt? Het is een schaduwgevecht als we 

strijden tegen mensen die de aangeboren beginselen van zedelijkheid loochenen. 

Zouden er, hoewel we het niet vermoeden, toch zulke mensen zijn, dan zullen we de 

gulden middenweg bewandelen als we vast geloven en in de praktijk ervan uitgaan, 

dat de mens zijn daden verricht en dat hij alleen, en niemand anders, verantwoordelijk 

is voor het zedelijk kwaad van zijn daden, doch nochtans volkomen afhankelijk is van 

God. Want uit Gods hoogste volmaaktheid volgt zijn afhankelijkheid. Alle schepselen, 

zowel de hoogste orde der engelen als het geringste kruipende dier is in zijn wezen, 

eigenschappen en werkingen volstrekt afhankelijk van God, Die onafhankelijk is in 

Zijn wezen, deugden, volmaaktheden en werkingen. Dus, als men vast wil houden dat 

de mens werkelijk de tweede oorzaak is, kunnen we hem nooit te veel afhankelijkheid 

toeschrijven.  

Na deze uitwijding wil ik tot de zaak komen: de ontgronde bidder maakt zich in zijn 

onbekwaamheid van God afhankelijk.  

 



a. In vooreerst volstrekt overtuigd dat God met het hart gediend moet worden, in 

geest en waarheid, en zijn ondervinding leert hem dat hij dodelijk onmachtig is. 

Het is zelfs niet onmogelijk uit zichzelf iets goeds te doen, maar zelfs onmogelijk 

iets goed te doen, dat hij zelfs niet in staat is om iets goeds te denken, niet een 

Gode welbehaaglijke gedachte in zijn ziel te veroorzaken of op te laten komen. 

Paulus leert dit duidelijk in 2 Kor. 3:5. Ik hoop dat u erop let, dat hij dat niet zegt 

van de mens vóór zijn bekering, noch van de mens die in de smart van de 

wedergeboorte worstelt, noch van een dodig christen, maar van zichzelf, terwijl hij 

allang bekeerd is, geen dodig, maar levend christen is, geen leek maar een leraar, 

ja, wat meer is, een apostel van het heerlijk evangelie, die al lang op de weg is, 

ijverig in alle plichten! Hij sluit zichzelf in en zegt: "Niet dat wij van onszelven 

bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit 

God." Paulus wist van die nieuwe leer niet, die velen nu hebben, dat wij door het 

bezit der genade wat doen kunnen. Paulus, hoe oud en vergevorderd hij ook was, 

erkent dat zijn bekwaamheid, zelfs die om iets goeds te denken, uit God is. 

Misschien zal iemand zeggen: wie zou daar tegen iets in kunnen brengen? Bij het 

ontvangen der eerste genade is de mens geheel lijdelijk, maar als hij begenadigd 

is, is ook zijn bekwaamheid uit God. Deels omdat hij het beginsel der genade heeft 

waarin het vermogen is om volgens de eigen natuur te werken, en deels omdat hij 

toch zijn invloed ten goede heeft om het te bewaren, zodat het uiteindelijk toch 

door zijn eigen natuur teweeg wordt gebracht. Het zou jammer zijn als iemand zijn 

godsdienst zou verlaten en plotseling tot de pelagianen overging, die immers 

zeggen dat Gods medewerking bestaat óf in een bewaring van de kracht der 

schepselen om te kunnen werken óf in een algemene aandrift tot het werken, die 

de gehele bepaling der daad aan het schepsel overlaat.  

Een werkelijk bekeerd christen gelooft, dat Gods medewerking in de een schepsel 

en diens daden bestaat in een onmiddellijke voorafgaande en verordineerde 

aandrang en beweging van het schepsel tot dit werk. Het is zo: die ontgrond is, die 

ziet uit en die ziet reikhalzend uit om Gods onmiddellijke voorafgaande en 

verordineerde aandrang en invloed tot zijn gebedswerk te ontvangen, opdat hij, 

door God de Heilige Geest, als de eerste oorzaak, bewogen en bewerkt zijnde, ook 

zelf als een tweede oorzaak werkzaam mag zijn. Ik geloof dat de mens niets 

slechters of zondigers kan doen dan buiten de orde der schepping te gaan en zijn 

volstrekte afhankelijkheid van God in de praktijk loochent. Toch zijn er velen die 

dit doen, God bijna vergetend, of het moest in zeer bijzondere omstandigheden zijn 

om die in het gebed op te dragen en aan te dringen op de overtuiging van velen, 

doch degene die het opmerkt zal mij dit werk besparen. 

 

b. Verder, de ontgronde bidder, als hij zich in zijn onbekwaamheid voor God stelt, 

doet dat niet alleen in zijn onmacht, maar bovendien in zijn blindheid en 

onwetendheid om te kunnen bidden zoals het behoort. De praktijk van de meeste 

bidders gaat regelrecht tegen de praktijk van Paulus in! Hij zegt (Rom. 8:26) dat 

wij niet weten te bidden gelijk het behoort. De apostel, hoe groot hij ook was, sluit 

er zichzelf in. Toch is de praktijk bij veel mensen anders. Zij denken, dat ze het 

weten; ze kennen het gebed uit hun hoofd, en wat meer is, ze zijn in staat (zo groot 

is en de verbeelding van een hart dat niet verootmoedigd is) om gebeden voor 

anderen op te stellen. Vermetel gaan ze over tot een werk dat uitermate af te 

keuren is, waarin Gods gehele woord noch een gebod, noch een belofte is. Het is 

dus maar een eigenwillige godsdienst (en alle argumenten waarmee men 



eigenwillige godsdienst weerlegt zijn ook geldig voor iets dergelijks), wat voor 

schone naam men hieraan ook geeft om geringen en ongeoefenden, de nazireeërs 

en jonge predikanten te hulp te komen.  

Verfoei die hoogmoed! Verfoei hen die zich eraan onderwerpen! Het is zonder 

bevel, ja, zonder voorbeeld van de apostelen en zonder enige belofte uit Gods 

woord. Het is erg zijn tijd zo nutteloos te besteden, om de mensen af te trekken van 

de lering, leiding, invloed en onderwijzing van Gods Geest en ze bij de een of 

andere verwaande mens om scholing te sturen. Het is een schande voor studenten 

en jonge predikanten als ze zich hieraan onderwerpen. Als ze geheiligd zijn, 

moeten ze de Geest hebben, Die zal hen leren bidden. De apostel wist niet hoe hij 

bidden moest. Hij had noch gebruikte menselijke hulpmiddelen. Die waren bij de 

Kerk destijds niet in gebruik; ook zijn ze niet nodig voor hen, die de Geest en 

Diens onderwijs hebben. Gemakkelijk zou ik in de predikatie over deze tekst 

kunnen zeggen, dat niemand, zelfs de grootste en de heiligste niet, kan bidden zoals 

het behoort zonder de krachtdadige onderwijzing en bekwaammaking van de 

Heilige Geest.  

Maar, om kort te zijn, en omdat in het genoemde geschrift van dr. Owen dit onder-

werp besproken wordt, zal ik dit eerste gedeelte besluiten met te zeggen, dat het 

gebed van een geheel hopeloze een gebed is, waarin de bidder zich als een 

machteloze en blinde gedraagt, ja ten enenmale onbekwaam is om van en uit 

zichzelf, zijn hulp en bijstand alleen en geheel van de Heere te verwachten. Dit 

door de krachtdadige werking van de Heilige Geest in zijn hart, volgens de belofte 

van Gods Woord in Zach. 12:10 en uit kracht van zijn geestelijk zoonschap, Gal. 

4:6. 

 

2. Het gebed van iemand die in het geestelijke gans ontbloot is, is een gebed uit de 

diepte: (Psalm 130:1) "Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!" Jona riep uit de 

diepten der zee, maar de beroofde roept uit de diepte van zijn ellende. Hij is als een 

leeg gemaakt vat; hij roept uit de diepte van zijn ellende, die hij ziet en die zijn hart 

beklemd maakt. Dit doet hem bidden. O, wat zijn er een diepten waaruit hij roept! 

Diepten van blindheid, laagheid en dodigheid, maar ook wederspannige diepten van 

machteloosheid en onwilligheid, diepten onder de kracht van de één of andere 

begeerlijkheid. Ieder zal dit voor zichzelf moeten overzien, daar ik niet alles op kan 

noemen. Ik ben er zeker van dat niemand in de ware betekenis bidt, of hij moet in de 

diepten terechtgekomen zijn. Alleen God kan hem hieruit redden. Alhoewel men zijn 

gewone gebedstijden aan kan houden, ben ik ervan verzekerd dat, als wij niet uit de 

diepten roepen waarin we zijn en die we met aandoening gevoelen, dat wij nooit 

zullen kunnen bidden, en alles wat wij doen is maar sleurgodsdienst. Eerst dan gaat 

het goed, als de ene diepte tot de andere roept. De discipelen zeiden: "Gaat het U niet 

aan? Wij vergaan!" Jona's scheepslieden in de diepte baden niet uit sleur een oud 

gebed, maar ieder, omdat hij in groot gevaar was, uit het hart!  

Ik zal u twee voorbeelden noemen die ikzelf heb waargenomen.  

 Ik was volgens mijn aantekeningen, in december 1727 op zee met een schip uit 

Zwartewaal, waar "s morgens en "s avonds een gebed uit het boek De 

Godvrezende Zeeman werd gelezen. Er kwam een verschrikkelijke storm op, 

waarin meer dan veertig schepen rondom ons verongelukten. Wij konden 

zeven mensen van een ander schip aan boord nemen. Het lezen der gebeden 

hield op; ieder boog zijn knieën en riep tot God, Niemand ging zijn oude 

gebed prevelen. De kapitein, die nog leeft en nu in dienst van het land is en in 

Den Briel woont, weet dit.  



 Het tweede geval was tijdens een rechtzaak. De veroordeelde was slechts in 

staat een formuliergebed voor te lezen, doch toen hem zijn doodvonnis 

aangezegd was, bad hij uit zijn nood, zoals ieder nog weet die erbij was. 

Daarom ben ik er zeker van, dat onze Godtergende gebedsplichtplegingen 

slechts als oorzaak hebben, dat wij onszelf niet kennen noch in de diepte van 

onze ellende wegzinken, want dan zou alles ons ontvallen en de nood zou ons 

doen bidden en bovendien woorden en goede redenen opgeven om die aan 

God in het gebed voor te stellen. 

 

3. Het gebed van iemand die geheel krachteloos is, is een gebed waarin de bidder 

uiterst beschaamd en geheel schaamrood is. Zie Ezra 9:6: "Ik zeide: Mijn God, ik ben 

beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God". Als wij 

bewust zijn van de schuld die wij ten aanzien van iemand hebben, dan voelen we de 

schuld en hebben wroeging; maar als we in de nabijheid van de beledigde komen, dan 

worden we pas echt beschaamd en durven onze mond niet open te doen noch de 

beledigde aan te zien. Dat is de tollenaarsgedachte waarvan we lezen: Hij durfde zijn 

aangezicht niet op te heffen. En wat de Kerk betreft: (Jer. 3:25) "Wij liggen in onze 

schaamte, en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de HEERE onzen 

God gezondigd". Wij bedekken dan de schande niet, zoals Adam, met onze 

vijgenbladeren, maar die schande zelf bedekt ons en is zo vaak over ons uitgespreid, 

dat er niets dan schande zichtbaar is. Ik ben er menigmaal verwonderd over hoe 

slordige en wereldsgezinde christenen als hun verzocht wordt om in het gebed voor te 

gaan, direct durven bidden en zoveel vrijmoedigheid hebben, alsof ze niet aardsgezind 

zijn en familiaire omgang met God hebben. Ik ben er zeker van dat de vrijmoedigheid 

die in de moeder van de schaamroodheid niet ontvangen is en daaruit niet te 

voorschijn komt, alleen maar vermetelheid is. Daarom moeten we er telkens op 

toezien: een geheel ontblote is schaamrood, want schaamte wordt geboren uit het 

gezicht van zijn schandelijke naaktheid. 

 

4. Het gebed van een gans ontblote is er één, waarin de bidder afstaat van al zijn eigen 

gerechtigheid. Hij verwerpt die zelfs als een grond van aanneming, verhoring en 

verkrijging van enig genadegoed van de Heere. Hij ziet in, dat dit gebed, hoe of het 

ook wordt genoemd, niet dienstbaar kan zijn om hem in de ogen van God aangenamer 

te doen worden. Dit is wel iets waar onze werkheilige natuur en ons hart, als het niet 

verootmoedigd en tot het fundament toe afgebroken is, op verschrikkelijke wijze 

tegenop komen. Spant u wat in.  

 

A. We hebben een opmerkelijke plaats, namelijk Psalm 143:2: "Ga niet in het gericht 

met Uw knecht; want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig 

zijn". Onthoudt deze plaats goed. We gaan trachten die op te helderen. Dit is de 

zaak, die David bidt, namelijk dat God met hem, hoewel hij Gods knecht was, niet 

in het gericht wilde treden. De persoon die hier bidt, is geen huichelaar, maar een 

knecht van God. Het is geen pasbeginnende, maar een gelovige, een 

vergevorderde. Het was geen gewoon mens, maar een groot koning, een man naar 

Gods hart. Deze bidt, dat God niet met hem in het gericht wilde gaan. Dat wil 

zeggen: niet naar de strenge eis van Zijn volmaakte wet, noch naar Zijn strenge 

rechtvaardigheid en vlekkeloze heiligheid handelen. Niet alleen over zijn zondige 

daden (elk weet, dat als God dit zou doen de ganse wereld voor God verdoemelijk 

is), maar zelfs over de zonde die hem in het betrachten van zijn beste daden 



aankleefde, die, als God ze gadeslaat en er over in het gericht treedt, onnoemelijk 

zijn.  

David vertelt de reden waarom hij bidt. Hij zegt: "Niemand die leeft, zal voor Uw 

aangezicht rechtvaardig zijn". Dus niet alleen hij, maar niemand, niet één van 

Adams nakomelingen, tot welke mate en trap van volmaaktheid ze in deze staat 

van onvolmaaktheid ook mogen komen, zou gerechtigheid worden, omdat God, 

Die naar waarheid oordeelt en recht oefent, niemand rechtvaardigen kan, òf hij 

moet in zichzelf, òf in een ander volmaakt zijn. Daarom staat onze psalmist van 

alles, wat hij had, als grond daarop voor God te kunnen staan, ten enenmale af, en 

verwerpt dat, en begeert, dat God op andere gronden met hem wil handelen. 

Hoe ver de meesten, die met hun gestalten en aandoeningen zoveel op hebben, 

hiervan af zijn, laat ik de verstandigen oordelen en ik geef in overweging, of er 

juist met de mensen gehandeld wordt, als men menigmaal vragen aan hen stelt als: 

hebt u dat? Hebt u dat niet? Ons voornaamste werk moet zijn om de mensen niet 

naar binnen te drijven om wat in zichzelf te zien, en hen daarop, zonder directe 

geloofsuitgangen tot Christus, te doen rusten en denken dat ze om iets, dat in hen 

is, aangenaam zijn bij God. Willen wij de mens naar binnen drijven, dan moet dat 

zijn om hem te overtuigen dat hij niet heeft waarin hij voor God kan bestaan. Zo 

worden alle gronden onder hem weggenomen en moet hij naar Christus worden 

gedreven. Zo wordt hij genoodzaakt niet alleen tot de Borg te vluchten, maar om 

Hem aan te nemen. Zo moet hij het geloof oefenen dat hij in Christus mag 

bevonden worden. Ik ben ervoor, dat alles in de juiste orde moet blijven; dat de 

gestalten en ontvangen genade nimmer tot een grond van rust of tot een Christus 

mogen gesteld worden. Maar laten ze, als bewijzen dat het geloof waardoor wij in 

Christus ingelijfd zijn, oprecht is, tonen zoveel als ze kunnen. Trouwens, wij 

kunnen voor God niet bestaan dan alleen in Christus. In Hem zijn wij Gode 

welbehaaglijk. (Zie vraag en antwoord 61 van de catechismus.) U moet nooit 

vergeten, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus 

onze gerechtigheid voor God is. Ik ken geen andere gerechtigheid dan deze, noch 

bij aanvang noch bij voortgang. Wil God in het gericht treden, geen vlees zal 

gerechtvaardigd worden.  

 

B. De tweede plaats tot bevestiging van ons gezegde, (want hier moet ik op 

aandringen, omdat er mensen zijn, die zeggen, dat als wij het onze gedaan hebben, 

de vereiste conditie of voorwaarde volbracht is en wij omgekeerd van God iets 

mogen verlangen; doch dat is verkeerd), is Jesaja 64:4: "En al onze gerechtigheden 

zijn als een wegwerpelijk kleed". Deze plaats is zeer krachtig. Uitvoerig verklaren 

durf ik het niet, maar iets ter verduidelijking moet ik wel zeggen, daar er mensen 

zijn die trachten om ons deze plaats uit handen te nemen. In deze woorden hebben 

wij twee zaken:  

* Het onderwerp, waar over gesproken wordt, is: onze gerechtigheden. Het is alles 

nodig, mijn geliefden, dat wij weten, wie hier spreekt of spreken. Er zijn er die 

menen, dat de Joden, na hun bekering tot Christus in de eerste tijd van de 

prediking van het Evangelie door de apostelen, hier de sprekende personen zijn. 

Dat zij, tot bekering gekomen, zeggen dat al hun gerechtigheden (of farizeese 

werkheiligheid) vóór hun bekering maar een wegwerpelijk kleed zijn. Ik geloof 

niet dat het mogelijk is om zo nauwkeurig te bepalen wie of hier spreken. Mij 

komt het 't waarschijnlijkst voor dat de profeet zelf en de besten van de heiligen 

met hem in de nood waarin zij zich bevonden en waarvan zij begeerden verlost te 



worden, de sprekende personen zijn. Ze geven duidelijk de woorden te kennen die 

Gods volk in het algemeen overweegt, namelijk dat ze, in plaats dat zij ook maar 

het kleinste vertrouwen op hun eigen gerechtigheid zouden hebben als iets, dat hen 

bij God aangenaam zou maken, dat ze die gerechtigheid verlaten en verfoeien als 

allergevaarlijkst in dit opzicht. En ik geloof, dat, zoals de profeet en beste 

gelovigen dit hier zo spreken, Gods knechten en waar volk ook zo zullen spreken 

in dergelijke omstandigheden, als er over een gerechtigheid, waarin wij voor God 

kunnen bestaan, gesproken wordt, en zo zullen blijven spreken tot het einde van de 

wereld. 

De zaak waarover gesproken wordt, is onze gerechtigheid. Er is nu al enige tijd een 

verschil wat daaronder verstaan moet worden. Twee Nederlandse theologen 

hebben, mogelijk door het lezen van de Engelse kanttekeningen bij deze plaats, het 

aloude gevoelen en de verklaring verlaten en zijn het Roomse gevoelen deelachtig 

geworden. Die zeggen, dat we hier de werken moeten verstaan, die ze in hun 

natuurstaat deden, vóór hun bekering en vóór dat ze genade ontvangen hadden. Zij 

verstaan er de farizeese werkheiligheid onder, maar het zou te ver voeren om dit 

uitvoerig te behandelen. Degenen die deze plaats zo verklaren dat de beste werken 

der heiligen na hun bekering hier bedoeld worden, vinden zij maar domme en 

onvoorzichtige uitleggers en daarom maken zij hen zwart. Zij verenigen zich met 

de uitspraken van het concilie van Trente, dat een vervloeking uitspreekt over 

degenen die stellen dat de werken in de natuurstaat en die voor het geloof en het 

ontvangen der genade, verdienen kunnen, maar die ook degenen vervloeken, die 

dat van de werken die door het geloof gedaan worden, stellen.  

Geliefden, ik ben er verwonderd over dat een gereformeerd mens, laat staan een 

leraar in de Godgeleerdheid, zulke uitspraken kan doen en aan het papier kan 

toevertrouwen. Ik geloof dat al onze werken, voor de bekering en na de bekering, 

zo opgevat moeten worden. Zelfs de beste werken die wij doen, die door de genade 

en invloeden van de Heilige Geest, moeten hieronder verstaan worden, niets 

uitgezonderd van wat de heiligste en volmaakste mens ooit gedaan heeft of doen 

zal. Al de Hervormers, de Luthersen, zelfs de Roomsen (namelijk velen van voor 

het concilie van Trente) hebben dezelfde opvatting. Wie wil, kan hun uitleggingen 

bestuderen. Als men ze niet heeft, kan het werk van mr. Calovius over deze plaats 

bekeken worden.  

Het is dus verwaand dat een gereformeerd leraar onze kanttekeningen zo durft 

tegen te spreken. A1 deze waardige en ervaren mannen zeggen, nr. 19: Onze 

gerechtigheden, dat is, al onze beste werken of hetgeen wij goed gedaan zouden 

kunnen hebben. Het is dus op te vatten als: Indien U het naar de strengheid van Uw 

rechtvaardigheid zou willen onderzoeken, ons in onze eigen natuur aanziend buiten 

Christus... Zie ook zondag 24, waar op vraag 62 geantwoord wordt: "Daarom, dat 

de gerechtigheid, die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet 

Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit 

leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn". En ze brengen, behalve Psalm 

143:2, ook Daniël 9:17-19 als bewijs aan. Ik voeg er nu niet meer aan toe. 

 

* Deze gerechtigheden vergelijken ze met een wegwerpelijk kleed. De 

Godgeleerden Amama en Vitringa hebben veel moeite gedaan om de betekenis van 

het woord te verduidelijken. Wie er lust in heeft, kan het inzien. Na het overwegen 

van enkele vertalingen, - de een vertaald: een gescheurd en de ander een 

maanstondig kleed - lijkt het mij het beste te vertalen zoals onze Statenvertalers 



met: een wegwerpelijk kleed. Deze betekenis houdt alle andere in. Men wil dus 

zeggen dat onze gerechtigheid net zo min in staat is om de schandelijke naaktheid 

te bedekken, ja, dat die geen nut heeft om voor God te kunnen bestaan. Onze 

gerechtigheid is nutteloos en moet daarom weggeworpen met een mannelijke 

wegwerping.  

Tegenwerpingen zijn gemakkelijk te beantwoorden, hoewel ze met veel fraaie 

voorstellingen gebracht kunnen worden. Men zegt dan: is dan hetgeen Gods Geest 

werkt en ons voor God aangenaam maakt een wegwerpelijk kleed?  

Ik antwoord: buiten de rechtvaardigmaking, buiten een grond waarom wij onze 

werken wel erkennen als bewijzen van de oprechtheid van ons geloof, maar in alle 

andere opzichten tot verkrijgen van de zaligheid, of om iets goeds van Gods 

verbond deelachtig te worden, zijn ze maar een wegwerpelijk kleed, Werkt Gods 

Geest ze in ons, dat is goed, maar al ons werk, door ons verricht, is onvolmaakt tot 

gerechtigheid. Moeten onze gerechtigheden niet in Christus" bloed gewassen 

worden? Moeten wij er geen verzoening voor zoeken? Daarom kan hetgeen niet 

volmaakt is, geenszins bij God tot oorzaak zijn waarom Hij ons enige weldaad 

schenkt. Christus alleen is de grond.  

Een echte gereformeerde gelooft dat degene die Jezus Christus door het geloof 

bezit, Zijn volkomen zaligheid heeft. Zie art. 22 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. En daarom heb ik de gehele zaligheid in gemeenschap met mijn 

Hoofd, zegt de ware Christen; ik acht al mijn gerechtigheden als een wegwerpelijk 

kleed, om er de geringste weldaad van God door te ontvangen.  

We hebben deze tekst wat uitvoerig behandeld, omdat velen de heiligmaking, de 

goede werken en onze gerechtigheid buiten proporties verheffen. Is het niet in het 

begin, dan bij het vervolg. Ze willen die als een ondergeschikte oorzaak van de 

zaligheid zien. En wij kennen geen andere oorzaak dan Christus, en onze goede 

werken dienen niet om ons te zaligen, maar vloeien voort uit de zaligheid, die de 

gelovige door het bezit van Christus heeft, ja volkomen hebben moet, voordat hij 

een goed werk kan doen. 

 

C. Wij hebben nog een opmerkelijke tekst: Daniël 9:18. Daar is Daniël, een zeer 

gewenst en door God geliefd man, in zijn gebed werkzaam als iemand die geen 

grond meer heeft. Hij zegt dat hij zijn smekingen niet op zijn gerechtigheid 

neerwerpt, maar alleen op Gods barmhartigheid, die zeer groot is. Hij verlaat dan 

al zijn gerechtigheid omdat die ten enenmale onvoldoende is om hem de een of 

andere weldaad te geven, en hij vlucht naar Gods barmhartigheid, die groot is. 

Nooit zult u het ergens aantreffen dat een van de heiligen een wedereis bij God 

neerlegt van iets dat ze gedaan hebben, met het doel de zaligheid geheel of 

gedeeltelijk op die grond te begeren. Want nadat wij alles gedaan hebben, zijn we 

nog onnutte dienstknechten. Adam, in de staat der rechtheid, zou nooit een 

tegeneis gehad kunnen hebben, als God met hem geen verbond had opgericht. En 

ik ben er zeker van, dat God nooit in Zijn Woord een verbond met ons opgericht 

om ons de zaligheid geheel of gedeeltelijk te schenken op grond van onze beste 

werken. Wij hebben de zaligheid uit genade, door deel te hebben aan Christus, ons 

Hoofd. 

 

D. De vierde en laatste plaats die ik hierbij noem, is Fil. 3:7-8. "Maar hetgeen mij 

gewin was, dat heb ik om Christus" wil schade geacht. Ja gewisselijk, ik acht ook 



alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus 

mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek 

te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen." Er waren wettische leraars, die overal 

de kerk in beroering brachten. Te Antiochië begonnen ze; ze beroerden de 

gemeente te Galatië en Filippi, lerend dat de goede werken enige invloed op de 

rechtvaardigmaking hadden.  

De apostel gaat hen bestrijden; hij noemt hen de honden, de kwade arbeiders, de 

versnijding. Nooit spreekt de apostel tegen iemand zo heftig als tegen deze mensen, 

die een mengelmoes van Wet en Evangelie maken. Hij kan ze niet verdragen; hij 

gaat hun zielbedervende leer weerleggen, en doet het zoals op andere plaatsen, uit 

eigen bevinding. En daarom, nadat hij al het werk van de morele en ceremoniële 

wet opsomt, dat hij voor zijn bekering deed, zegt hij in vers 7 dat, toen God hem 

bekeerde, hij in plaats van voordeel nu zijn goede werken als schade zag, als 

onnutte ballast, die buiten boord geworpen moest worden alvorens hij Christus kon 

gewinnen.  

Nu zou iemand kunnen zeggen, daar hebt u goed aan gedaan Paulus, maar nu u 

een oud man bent, zoveel gearbeid, gebeden en gepredikt hebt en een middel bent 

geweest bij de bekering van zovelen, nu u zoveel slagen hebt gehad, in zoveel 

gevaren geweest bent en nu bijna als een dankoffer opgeofferd staat te worden, 

denkt u niet dat dit alles u aangenaam maakt voor Zijn vierschaar?  

Nu geliefden, de apostel wil dat juist tegengaan en duidelijk tonen dat hij niet van 

gevoelen is veranderd, dat hij alle dingen liet varen om voor God te kunnen bestaan 

en wil laten zien dat hij, zoals hij de Heere Jezus heeft aangenomen ook op 

dezelfde wijze in Hem wandelen bleef. In vers 8 wil hij dat duidelijk en met grote 

aandrang aantonen. Elk woord is gewichtig. We hebben ze al eerder verklaard; 

daarom slechts enkele woorden. 

 Allereerst moet het u opvallen, dat waar de apostel in het vorige vers in de 

verleden tijd sprak, hij nu de tegenwoordige tijd gebruikt. Hij vertolkt zijn 

gevoelen als een oud, ervaren christen en uitmuntend apostel. Hij zegt: ik acht; 

ik heb het niet alleen geacht, ik blijf nog bij mijn gevoelen. Hoe meer ik het 

overdenk, hoe ijveriger ik word; ik wil er bij leven en sterven. Wel wat is dat 

Paulus, wat gij gevoelt? Wat gij oordeelt?  

 Hij zegt in de tweede plaats, alle dingen schade en drek te achten. Hij sprak in 

het vorige vers bepaald van dingen, die hem gewin waren. Naar zijn gedachten 

in de onherboren staat; maar nu spreekt hij onbepaald van alle dingen. Dus 

niets wat wij bedenken, is uitgesloten: zijn bidden, vasten, prediken, lijden, ja 

alle ingestorte genade en wat hij bezit, want Gods rechtvaardige daad is op 

geen ding in de mens, behalve op hetgeen door de Heilige Geest is gewrocht. 

Dit rust zelfs niet op het geloof als een werk, maar alleen op de gerechtigheid 

en de genoegdoening door Christus, die door God is geschonken aan de mens 

en op zijn rekening is gesteld en die het geloof ontvangt en zichzelf in het 

bijzonder toeeigent.  

 In de derde plaats acht Paulus alle dingen die ik genoemd heb schade en drek, 

niet als zodanig, maar ten opzichte van de rechtvaardigmaking, als een 

gerechtigheid, waarin hij voor God bestaan kon.  

 En dus bedoelde hij, en dat deed hij in de vierde plaats, om Christus te 

gewinnen en in Hem gevonden te worden. 

 

Wij hebben dit vierde punt, waarin de ganse ontgronding bestaat, uitvoerig behandeld, 



omdat er zelfs in de beste mensen een natuurlijke neiging is om het eigen werk in de 

praktijk enigszins in rekening te brengen. Was dat nu maar heimelijk, zonder de leer 

der waarheid in de praktijk te benadelen, dan zou ik erover kunnen zwijgen. Maar als 

men door zijn stelling af gaat wijken van de leer der Reformatie en de mensen tracht 

wijs te maken, dat zij, de voorwaarden betracht hebbend in de vierschaar Gods een 

tegeneis hebben, dan gaat dat te ver en wijkt dat geheel af van de leer der Reformatie 

en de praktijk der heiligen die in Gods Woord beschreven is. Want ik ben er zeker van 

dat men er van de heiligen in Gods Woord niet één als bewijs kan nemen. Nooit 

hebben zij een dergelijke eis bij de Goddelijke vierschaar ingebracht na het 

volbrengen van welke voorwaarde of conditie ook.  

Nadrukkelijk is de uitspraak van Job in dit verband, een man van meer heiligheid dan 

de heiligste van de voorstanders der voorwaarden die thans op aarde in leven is. Zie 

hoofdstuk 9:20-21. "Zo ik mij rechtvaardig, mijn mond zal mij verdoemen; ben ik 

oprecht, Hij zal mij toch niet verkeerd verklaren. Ben ik oprecht, zo acht ik toch mijn 

ziel niet; ik versmaad mijn leven." Of Spreuken 20:9: "Wie kan zeggen: ik heb mijn 

hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonden?" Als wij onze gebeden gaan besluiten, 

verzaken wij dan niet al hetgeen wij gedaan hebben, als was het door genade en hulp 

van de Heilige Geest gedaan, en zeggen en betuigen wij niet, dat wij de verhoring van 

onze gebeden alleen begeren en verwachten uit loutere genade, om de altijd 

evenwaardige verdienste van Christus? Of is dat maar een uitspraak uit gewoonte 

geworden, zonder zin of betekenis? Zijn onze gebeden: inanes sine mente soni? (lege 

klanken, zonder zin?) 

Iemand zal misschien willen zeggen: de heiligen hebben wel degelijk hun 

gerechtigheid in rekening gebracht.  

Mijn geliefden, zonder er lang bij stil te staan, zeg ik alleen maar dat wij het verschil 

moeten zien tussen enerzijds het laten gelden van onze gerechtigheid in Gods 

vierschaar om daardoor een weldaad van God te ontvangen, en anderzijds onze 

oprechtheid aan God voor te stellen, als wij gelasterd worden, voor huichelaars 

worden uitgemaakt en verdrukt en beledigd worden. Alle teksten waar Nehemia, Job, 

Hiskia en anderen dit doen, moet u als zodanig opvatten. 

Wij hebben tot bewijs van de verklaring die wij van alle teksten die we tot staving 

hebben bijgehaald, - dat een gans ontblote bidder zijn eigengerechtigheid verwerpt - 

de uitleg van al de oude Godgeleerden, bijzonder over deze laatste tekst, namelijk 

Calvijn, Zanchius, Beza, Musculus  en Davenantius, die één van de Dordtse vaders 

was; van doctor Owen over de Rechtvaardigmaking en vooral van Richard Vines in 

zijn traktaat: Christa Christians Gain, Christus het gewin eens Christens. Als dit 

werkje nog niet is vertaald, is het te wensen dat het spoedig zal gebeuren. 

 

Wij hebben bij alles wat we over onze goede werken gesproken hebben, alleen 

gesproken om u te laten zien wat de waarde ervan is in de vierschaar van God. Dus 

niet om de dankzegging van die werken of het nut daarvan in ander opzicht tekort te 

doen. Wij willen echter bij onze leer blijven en ze nooit de plaats van Christus te laten 

innemen. Al wat onze leer hiervan zegt, is kort samengevat te vinden in het antwoord 

op vraag 86 van onze catechismus: "Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn 

bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn evenbeeld 

vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor Zijn weldaden 

bewijzen, en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn 

geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze 

naasten ook voor Christus gewonnen worden."  

Daar is niet één woord van een eis van onze kant, om door enige volbrachte 



voorwaarden, enig genadegoed, tot de zaligheid behorend, te eisen. En laten we 

degenen maar laten gaan, die op andere gronden dan onze catechismus de 

noodzakelijkheid en nuttigheid der goede werken of eigen gerechtigheid aandringen. 

 

5. Het gebed van een gans onblote bidder, is een ernstige smeking en roep tot God, 

om in zijn consciëntie te gevoelen verlost te worden van de schuld die hem beangstigt, 

benauwd en bitter verlegen maakt. Losbandige mensen hebben een consciëntie met 

een laag eelt. Maar de heiligen, als ze beschuldigd worden, hebben angst, smart, 

droefheid en rusteloosheid. Zie het in Psalm 38 en elders. Wij zullen het ophelderen 

aan de hand van het korte doch krachtige gebed van Hiskia in Jesaja 38:14: "O 

HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg." De tekst kunnen wij nu niet 

verklaren, maar onze bedoeling zullen we ophelderen. 

 U hebt hier een beschrijving van de staat waarin de koning zich bevond op zijn 

ziekbed, hetwelk naar zijn idee zijn doodsbed zou worden. Hij was onderdrukt. 

Dit woord is van geweldige betekenis. Het betekent niet alleen drukken, maar 

onderdrukken. Anderen vertalen met: het heeft mij geweld aangedaan. En als wij 

het na gaan, schijnt het dat het woord te kennen moet geven, dat iets, dat 

zwaarwichtig is, drukt met een onweerstaanbaar geweld. Wat was het nu, dat hem 

met zo'n geweld onderdrukte? Er zijn er, die alleen aan zijn ziekte en 

waarschijnlijke dood denken, die volgens de aard der kwaal zal volgen. Dat wil ik 

niet uitsluiten, maar ik geloof dat er wat anders was dat de grootste en 

geweldigste onderdrukker geweest is, namelijk het gezicht en het benauwde 

gevoel van deze of gene zonde, waarvan hij de vergiffenis niet levendig gevoelde, 

maar die hij zwaar, benauwend en beangstigend voor zijn gemoed gevoelde. 

Want zonder dit is de dood niet onderdrukkend en benauwend, maar de beste en 

blijdste dag die iemand ooit meegemaakt heeft. Daarom hebben alle heiligen, als 

er geen dood werk op hun consciëntie lag, daarnaar met onderworpenheid 

verlangd. Het is ongetwijfeld een teken dat wij dodig en aardsgezind zijn, of er 

moet een zonde of dood werk zijn, waarvan wij de vergiffenis voor onze 

consciëntie niet gevoeld hebben, als wij er ook niet naar verlangen. 

 Dit drukt Hiskia met geweld; het deed hem geweld aan en overweldigde hem, 

zodat hij onder de geweldige verdrukking kwam te liggen. Hoe benauwend dit is, 

weten diegenen het beste, die het eens gevoeld hebben dat hun zonden als aan hun 

nek gebonden zijn. Zij weten wat het zeggen wil, te proeven en te smaken hoe 

kwaad en bitter het is tegen de Heere gezondigd te hebben. Onder zo'n zwaar 

drukkende last van schuld, die hem naar het scheen, in de onderste der helse 

benauwdheden zou doen verzinken, neemt hij zijn toevlucht tot de Heere, de 

Jehovah; wij zouden wel kunnen zeggen: tot de Drie-enige Verbonds-God. Tegen 

Hem immers wordt de zonde alleen begaan, en de bidder die geen grond meer 

heeft, komt enkel en alleen tot Hem, om verlossing van schuld in zijn consciëntie 

te zoeken en te ontvangen. Daarom is in Psalm 51:6 te lezen: "Tegen U, U alleen, 

heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt 

in Uw spreken en rein zijt in Uw richten."  

 Evenwel, wegens de volgende bede schijnt het het beste te zijn, dat wij hier met 

name denken aan de Zoon van God, de Tweede Persoon, die genaamd wordt de 

Heere onze Gerechtigheid. Zo toont Hiskia, als een geheel ontblote bidder, dat, 

zoals hij wist, niemand in Gods gericht staan kan, als Hij de zonde gadeslaat, dat 

hij ook wist, dat de Zone Gods Zijn hart gericht had om als Borg tot God te 

naderen, en daarom begeerde hij, dat Hij zijn Borg mocht zijn. "Wees Gij mijn 

Borg," zegt hij. Er bestaan bij de taalkundigen heel wat gedachten over de 



vertaling en de uitlegging van het laatste gedeelte der woorden, hier door Borg 

vertaald. Er zijn er die het vertalen met: weef mij uit. Dan zou hij zijn leven 

vergelijken met een web, dat nog niet geheel klaar is, dus begeerde hij verlenging 

van dagen. Als dit op ons leven wordt overgebracht, is het een prachtig 

zinnebeeld, want onze dagen worden bij een weversspoel vergeleken. Dus is de 

levenstijd een web, door het voortdurend heenvlieden van onze dagen, die sneller 

voorbijgaan, ten opzichte van de weg van ons leven, dan dat die spoel heen en 

weer gaat van een eigenlijk web. Het kan wel zijn, dat dit niet uitgesloten moet 

worden; maar zoals ik in het begin reeds gezegd heb, zo meen ik, dat er nog meer 

mee bedoeld wordt. 

 De Engelsen vertalen het op twee manieren. Aan de ene kant spreken zij over het 

oplichten van een zwaar drukkende last. Dat is goed bedoeld, maar te onbepaald. 

Niemand kan van God verlichting ontvangen wegens Zijn strenge 

rechtvaardigheid, tenzij er eerst voldaan wordt. Daarom hebben ze in de tekst: 

onderneem voor mij. Hier wordt iemand bedoeld die bereid is om voor anderen 

iets te ondernemen. Zo iemand wordt de borg van die ander genoemd. Zo hebben 

onze vertalers het woord hier en op andere plaatsen met Borg vertaald. De 

verklaring van de Engelse kanttekenaars, die de heer Vitringa in zijn verklaring 

van deze plaats heeft gevolgd, is kenmerkend. Ze zeggen, dat wij ons verbeelden 

moeten, dat de zinspeling ontleend is aan een persoon die schuldig is. Hij wordt 

door de gerechtsdienaars overvallen, bij de keel gegrepen. Zij eisen de betaling of 

voldoening van de schuld; zij trappen hem en maken hem met slagen angstig. Ze 

slepen hem mee om hem in de gevangenis te werpen en op te sluiten. Deze 

persoon kan niets doen om uit de handen der geweldenaars vrij te komen en roept 

tot ieder die hij ziet: om Gods wil, heb medelijden met mij en wees mijn borg. 

 Wij hebben deze betekenis wat uitgebreid. Het is niet moeilijk om te bedenken 

hoe Hiskia en elke verloren bidder gesteld is, als hij roept om vergeving van de 

schuld. Niemand, hoe schuldig hij ook is, roept al bij het begin, noch in het 

vervolg dat de schuld drukt. Krachtiger is de roep als de schuldeiser de schuldige 

bij de keel grijpt dan op het moment waarop men de schuld vaststelde en bij 

overtuiging werd waargenomen. Wat is de behandeling van zo iemand door de 

schuldeisers of gerechtsdienaars akelig! De ziel weet dat er een Borg is. Men valt 

Jezus als Borg te voet; men roept tot Hem en grijpt Hem aan met het verzoek om 

Borg te willen zijn. Er wordt geklaagd, geweend, geworsteld en aangehouden, 

totdat men voelt dat Zijn ingewanden rommelen en dat Hij besluit Zich te 

ontfermen. Men mag dat in het hart gevoelen. Het geloof, vrienden, dat mij mijn 

zonden vergeven zijn, dat niet geboren is na zo'n aankleving en worsteling om 

vergeving van zonden te ondervinden als zo'n hopeloze het heeft, is meestal voor 

verdacht te houden.  

Iedere verstandige kan de zinspeling, die uitermate betekenisvol is, uitbreiden. 

Mijn opzet laat het niet toe hierop verder door te gaan. 

 

6. Het gebed van iemand die zijn hart zo uitstort, is een gebed, waarin hij zich met 

buigzaamheid van het hart, dat als was gesmolten is, beklaagt. Wanneer hoorde God 

Efraïm? Niet voor hij in deze gestalte kwam. Dan, en het is opmerkelijk, staat er dat 

God hem niet alleen hoorde, maar: "We hebben wel gehoord (of horende heb Ik 

gehoord), dat zich Efraïm beklaagt", Jer. 31:18. O, wat een diep inzicht heeft de 

bidder van de ellende, waarin hij gedompeld is, van zijn dwaasheid, blindheid, 

ondankbaarheid en volkomen verkeerdheid! Wat zijn zijn uitdrukkingen krachtig! Wat 

smelt zijn ziel in hem! Velen zingen klaagliederen over anderen, maar als het onszelf 



aangaat, dan weten zij, die het tederst en gevoeligste zijn, wat het is om zich voor God 

in het gebed te beklagen. De plaatsen hebben wij niet zonder zegen verklaard, en u 

hebt het met aandoening gehoord. Ik voeg er nu niets meer aan toe. 

 

7. Het gebed van zo iemand is een gebed, waarin de ziel met de allerinnigste 

aandoening smacht naar de gemeenschapsoefening met God. Het is hem er niet om te 

doen om maar iets van God te ontvangen, maar om God Zelf te genieten en een nauwe 

en vertrouwelijke omgang met Hem te oefenen. Mist hij dit, dan bereikt hij het 

beoogde doel niet en is hij droevig en zonder verkwikking, terwijl zijn ziel in het 

verrichte werk niet kan berusten. Krachtig zijn de uitdrukkingen der heiligen en 

zinrijk hun zinspelingen, om deze innerlijke aandoening van de ziel te kennen te 

geven. Ik kan daarom niet beter doen, om u er een besef van te geven, dan dat ik 

enkele uitdrukkingen van de heiligen bijeen breng en verklaar. Zie bijvoorbeeld Psalm 

22:15-16. Daar spreekt de Messias, en Hij geeft de toestand van Zijn menselijke ziel 

onder de verberging van Gods aangezicht te kennen. Hij zegt: "Ik ben uitgestort als 

water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden; mijn hart is als was, het 

is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een 

potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des 

doods."  

Waar vindt men, als wij landen en steden doorreizen, zulke mensen, die het missen 

van God, en dat ze tot Zijn gemeenschap niet toegelaten worden, zo ter harte gaat, dat 

ze krank van liefde zijn, dat hun hart als water uitgestort is, en zo week als gesmolten 

was? En toch, de algemene klacht is over de verberging van Gods aangezicht. We 

hebben voor hen niet zoveel respect, die uit de hoogte spreken, die het altijd goed 

hebben. Zo'n geslacht komt nu steeds meer op. Want die het altijd ruim hebben, en 

altijd naar ze voorwenden, gelovig zijn, daar zeg ik over dat bij niet één heilige in het 

Woord dat terug te vinden is. Die het altijd goed hebben, daarvan staat bij mij vast, dat 

ze het nooit goed gehad hebben en dat ze maar grootsprekers zijn, waarvoor de 

heiligen moeten oppassen en schuw zijn.  

Met één woord, u kunt opmaken, dat als ze, hoewel wettische beschuldigingen het hart 

benauwen en als een steen veranderen, God zo missen, zij Hem in geen dertig, dagen 

gezien hebben, het hart bedrukt wordt, smelt en als water uitgestort wordt. O, die 

onuitsprekelijke aandoening en dat innerlijk verdriet, wat zijn die groot! Psalm 42:2-3: 

"Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o 

God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor 

Gods aangezicht verschijnen?" De zinspeling is krachtiger dan de woorden die wij of 

een ander levend schepsel in aandoenlijke woorden kan uitdrukken. Gevoel is hier de 

zaak; die het ondervonden heeft, weet het. En alhoewel een verkeerde wijsbegeerte 

zegt, dat wij alles wat we duidelijk begrijpen, beschrijven kunnen, moeten we ons 

daaraan toch niet storen. Nee, de duidelijke denkbeelden, die wij uit de opschudding, 

het gevoelen en gewaarwording hebben, moeten op z'n minst uitgezonderd worden. 

En of wij nu duidelijker denkbeelden hebben dan door de gewaarwording uit het 

gevoel, daar wil ik nu niet over redeneren. Hoe zal iemand zijn pijn beschrijven, zoet 

of zuur, rood of zwart? Woorden betekenen niets als het om deze zaak gaat. In een 

beschrijving moet men van de zaak, die beschreven wordt, hoewel men ze nooit 

gezien noch gevoeld heeft, een helder denkbeeld kunnen maken. En al onze 

gecombineerde denkbeelden, hebben wij alleen uit sensatie, met dien verstande dat ze 

hun oorsprong daaraan ontlenen. Daarom zeg ik, dat deze aandoeningen niet kunnen 

worden verstaanbaar gemaakt door woorden, tenzij wij er enige ondervinding van 

hebben opgedaan. De psalmist vergelijkt het bij een sterke aandoening van een hert, 



dat zeer dorstig is. Die dorst is door een intensieve achtervolging veroorzaakt. De 

dorst is zo groot, dat men hijgt zoals men buiten adem is. Men zal bezwijken als er 

geen verkoelend water wordt toegediend. Zo wordt het in het Engels uitgedrukt, 

panteth. Zo was ook zijn ziel aan het schreeuwen naar de levende God. 

En opdat wij niet zouden denken, dat zijn aandoening uit gemis en zijn begeerte tot 

nabijheid minder was, zegt hij op een andere plaats: "Mijn ziel bezwijkt van 

verlangen." Dit alles nu was niet alleen om iets van God te genieten, enige weldaad te 

ontvangen, maar om de genietingen van God Zelf, en om gemeenschap met Hem te 

beoefenen. Het is geen wonder, want de ziel van een oprechte heeft eerder geen rust, 

geen voldoening, geen verzadiging. Allen, die uit een geheel ontblote gestalte bidden, 

zullen hun zegel hieraan hangen. 

 

8. Het gebed van een gans ontblote is een gebed, waarin de bidder zijn verzoek en 

bede niet alleen voorstelt, maar op het verhoren aandringt, gelden doet, met 

smekingen, tranen, drangredenen en de allersterkste worstelingen, die vanwege hun 

sterkte genoemd mogen worden: worstelingen Gods. Toch, de drangredenen die een 

ontblote gebruikt, zijn onderscheiden van die van een wettisch mens, omdat deze niets 

weet van de verplichtingen om te werken. En als het werk gedaan is, doet hij een 

tegeneis, om hetgeen daarop beloofd is, terug te eisen. Zo eisen zij hun arbeid streng, 

zie Jes. 58:3. Maar de mens zonder grond gebruikt in zijn gebed drang- en 

pleitredenen van geheel andere aard. Die zijn afkomstig uit hun grote en diepe 

ellendigheid. Als zij om vergeving bidden dan zeggen zij niet: "Vergeef ze mij, omdat 

ik ze beleden en betreurt heb, maar met David, in Psalm 25:11: "Vergeef mijn 

ongerechtigheid, want die is groot." En daarom, waar de zonden groot en veel zijn, 

kan de genade des te meer verheerlijkt worden. Ze komen met vele citaten waar dé 

belofte gedaan wordt aan de murmureerders, de stijven van hart, en die verre van de 

gerechtigheid zijn. Zij ontlenen daaraan hun drangredenen, terwijl ze aan de Heere de 

vraag stellen: "Heere, wilt Gij aan mensen, die zó gesteld zijn, Uw genade bewijzen? 

O, zo één ben ik er. Is het niet Uw woord, Heere? Mag ik daar geen staat op maken? 

O, het geschiede mij naar Uw woord. Alhoewel Gij het niet om mijnentwil behoeft te 

doen, om Uws woords wil, waarop Gij mij hebt doen hopen." Altijd moeten wij aan 

Mozes' gebed denken, en de redenen die hij aanvoerde om de verhoring te verlangen. 

Overdenk maar eens Ex. 34:9. 

 

9. Het gebed van iemand die geen grond meer heeft, is een gebed, waarmee de bidder, 

die enige toenadering tot God vindt, niet voldaan is. Hij kan er niet op rusten en 

verkrijgt vrijmoedigheid om aan te houden en te blijven worstelen, ja om een God, 

Die Zich enigermate doet kennen, niet te verliezen, totdat hij de zegen ontvangt en het 

beoogde verkrijgt. Dit is duidelijk te zien bij Jacob, Gen. 34:24-29. Wij moeten de 

geringste blijk van Gods gunst voor groot houden en de dag der kleine dingen 

geenszins versmaden. Maar terwijl God met Zijn volk gemeenschap wil oefenen en 

hen schenkt niet alleen te proeven dat Hij goed is, maar hen ook verzadigen kan met 

het goede van zijn huis, met de vettigheid van Zijn paleis, zo moeten en mogen de 

kinderen des Heeren er naar staan en vooral, als des Heeren rechterhand hen 

ondersteunt, de Heere er om achteraan kleven.  

Er is een vraag van gewicht. Degenen die voor zelfbedrog bevreesd zijn, zeggen: "Dat 

ik enige genieting heb, durf ik niet te ontkennen. Maar hoe kan ik weten of ze 

wezenlijk zijnen onderscheiden van de genietingen, die de tijdgelovigen hebben?" 

Geliefden, die vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat de tijdgelovigen net als de 

ware gelovigen hun genietingen hebben. Naar het licht dat ik hierover heb, tracht ik de 



vraag te beantwoorden en aan te tonen wat de tijdgelovigen en de gelovigen genieten 

en de gevolgen en uitwerking van die beide, volgens het woord en de bevinding. 

 

A. Dat de tijdgelovigen godsdienst oefenen en ook bidden, is buiten tegenspraak. Dat 

ze ook genietingen hebben, wordt in Mattheus 13 en elders duidelijk beschreven. 

Maar u moet opmerken, dat de genietingen die ze hebben slechts door de 

algemene werking van de Heilige Geest gewerkt zijn. Daarom zijn die 

genietingen: 

 In de eerste plaats niet groot, noch in mate noch in trap. Daarom wordt het 

slechts een smaken van het goede woord Gods en de krachten der toekomende 

eeuw genoemd, Hebr. 6:5. De uitdrukking is ontleend aan mensen, die wijn 

proeven, om op proef iets te kopen. Enkele komen als kopers en die proeven 

en smaken, maar gaan de koop niet aan. U kunt dit uitbreiden. In tegenstelling 

nu met hun ervaringen lezen we over de genietingen der oprechten in Psalm 

36:9. "Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit 

de beek Uwer wellusten." Zij proeven niet alleen, zij worden ook verkwikt en 

verzadigd. 

 Ten tweede: de genietingen der geveinsden zijn niet heiligend voor de ziel. 

Ondanks de genietingen komen de doornen op en die verstikken het goede. Als 

de kracht der verdorvenheid niet door het genieten ten ondergebracht wordt, 

kunnen wij de genieting voor verdacht houden. 

 Ten derde: de genietingen der tijdgelovigen zijn meer in het openbaar, in het 

spreken en bidden in de gezelschappen, dan in het verborgen. Daarom zult u 

zien, dat er velen zijn, die wonderlijk mooi kunnen spreken en bidden bij 

anderen, maar er in het verborgen leven geen werk van maken. 

 Ten vierde: hun genietingen doen hen niet de Heere achterna kleven, om zich 

nauwer aan Hem te verbinden, maar zij gaan direct zonder vrees er met ieder 

over praten en zij worden er hoogmoedig door.  

 

B. De heiligen hebben wezenlijke genietingen van God. Die bestaan niet in een gebed 

met vloeiende bewoordingen, maar in de onderhandeling met God en het 

ontvangen van de uitlating van Zijn liefde en gunst.  

 Ze zijn, om te beginnen, verootmoedigend naar de ziel. Zie maar eens naar 

David in 2 Sam. 7:18-19.  

 Verder hebben ze tot gevolg dat ze de Heere hoe langer hoe meer gaat 

aanhangen, zie Hooglied 3:4. Ze willen hier tabernakelen maken. Toen de 

bruid haar Liefste vond, wilde ze Hem niet laten gaan.  

 In de derde plaats maken ze de mens wonderlijk werkzaam en oplettend, om 

alles te vermijden, wat de omgang zou kunnen verstoren of de aandacht zou 

kunnen afleiden, totdat het hun goed dunkt. In de vierde plaats heiligen de 

werkelijke genietingen van God de ziel, waarop een heilig, eerbiedig en 

voorzichtig gedrag volgt. Men zal zich anders gedragen dan vroeger. Men 

herkent hen ook. 

 

10. Het gebed van iemand die geen grond meer heeft, is een bidden in Christus' naam. 

Zie Joh. 16:24: "Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn naam; bidt, en gij zult 

ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij." We hebben deze woorden enkele jaren 

geleden verklaard tot overtuiging en besturing. Dat kan ik nu niet herhalen. Toch nog 

iets ter onderwijzing. In deze woorden hebben wij in de eerste plaats een verwijt, nl. 

dat ze tot nog toe niet hadden gebeden in Zijn naam. Bidden in Zijn naam, wat is dat? 



Geliefden, dit houdt veel in. Let er maar op. In korte punten zal ik het u voorhouden, 

zodat u het beoordelen kunt. 

 

 Het houdt in, dat de bidder levendig, duidelijk en overtuigd ziet, dat God 

ontoegankelijk is buiten Christus voor elk van de nakomelingen van Adam, een 

verterend vuur en een eeuwige gloed, vanwege het gemis van die persoonlijke, 

volmaakte heiligheid, die een ieder dient te hebben, die met God, buiten Christus, 

gemeenschap wil beoefenen. 

 Dat hij door het zaligmakend licht van de Heilige Geest levendig ziet, dat Jezus 

Christus de weg is, door Wie alleen de arme zondaar de toeleiding door de Geest 

tot God heeft. Dat hij zich dadelijk met Christus verenigt, uit zichzelf in Hein 

overgaat en staat en Hem dadelijk als de weg tot God gebruikt in die gestalte en 

werkzaamheid der ziel, omdat de klare bevatting niets kan helpen, tenzij de ziel 

gestaltelijk in die waarheden staat, die het verstand begrijpt en toestemt. Als wij de 

waarheid recht verstaan, maakt zij ons vrij, en wij hebben de zaak, de gestalte van 

de waarheid in de bevinding. 

 Dat de bidder, voor Christus tot God komend om in de naam van Jezus te bidden, 

God ziet als verzoend, volkomen bevredigd door de enige offerande van Zijn lieve 

Zoon. Veel kleinen zien God als verzoenbaar, dat Hij uit genade Zich om Zijns 

Zoons wil kan laten bewegen en bevredigen met hen. Er is geloof in die 

werkzaamheden in die eerste beginselen. Die zo werken, moeten wij niet 

veroordelen. Er is enig licht, hoewel zeer weinig; de morgenster is nog niet met 

veel glans in hun hart opgegaan. Maar die verder gevorderd zijn, en in Christus" 

naam bidden, zien die God, tot Wie ze naderen in Christus, verzoend, en de wereld 

met Zich verzoenende. Dit geeft hen vrijmoedigheid om tot Hem te gaan met 

vertrouwen, zoals een kind tot zijn vader. 

 Dat de bidder zijn gehele verzoek alleen grondt op de genoegdoening, 

gerechtigheid en heiligheid van Christus, door de verlichting van de Heilige Geest 

in de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Zij krijgen 

de aard en natuur van het genadeverbond zó te verstaan, als dat tussen God de 

Vader en God de Zoon, als de tweede Adam, het Hoofd en de Plaatsbekleder van 

alle uitverkorenen als Zijn geestelijk zaad, is opgericht. Hoe dat alle beloften in de 

eerste plaats aan Christus het Hoofd gedaan zijn, in Wie ze ja en amen zijn, Gode 

tot heerlijkheid, maar ook aan hen in de tweede plaats. En dus weten ze, dat, omdat 

hun Hoofd volkomen aan de eis voldaan heeft, zij nu een eis aan God mogen 

stellen. Niet gegrond op iets dat zij gedaan hebben, of doen kunnen of zullen, maar 

alleen op hetgeen hun Hoofd gedaan heeft, Die voor hen de voorwaarde volbracht 

heeft. In dit en in geen ander opzicht heeft iemand grond om een tegeneis te stellen. 

Zowel het Woord als de sacramenten wijzen het ons aan, dat ons geloof niet rusten 

moet op iets, dat in ons gevonden wordt, maar volkomen alleen op de offerande 

van Jezus aan het kruis, als de enige grond van onze zaligheid. 

 Dat de bidder door een werkzaam geloof, en door de telkens herhaalde daden van 

die, in Christus gestaltelijk of in zijn werkzame oefening als de enige grond van 

zijn zaligheid blijft staan, volgens zijn eigen bevel: "Blijft in Mij!" Dit bevel vinden 

we aanbevolen in Joh. 15. 

 Dat de bidder een gelovig vertrouwen heeft, dat zijn verzoek op de genoegdoening 

van Christus gegrond, hem zal gegeven worden. De catechismus drukt dit 

vertrouwen op een bijzondere wijze en schoon uit bij het woord Amen. Er wordt 

gezegd: "Amen wil zeggen: het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel 

zekerder van God verhoord, dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van Hem 



begeer." Voordat wij het woordje Amen uitspreken, dienen wij te bekijken of onze 

gestalte zo is.  

 Ten slotte, dat de bidder, die in Christus' naam bidt, gelovig afwacht, met 

onderwerping van zichzelf aan de wil des Heeren, totdat de Heere het behaagt 

verhoring op zijn bede te schenken om Christus' wil. 

Christus verwijt hen, dat zij tot nog toe op een dergelijke wijze niet gebeden 

hadden. Dat is dus volstrekt niet zo op te vatten, alsof ze tot dan Gods aangezicht 

nog niet gezocht hadden. In Gods gehele getal van gelovigen is geen stomme. 

Ieder, zodra hij het bovennatuurlijke leven en een beginsel der genade ontvangt, 

gaat bidden. Maar het betekent dat ze nog niet gebeden zoals het behoorde. En dat 

is waar; hoewel elf discipelen ware gelovigen waren, hadden ze nog weinig kennis 

van Christus' borgtocht. U kunt het met onze waarde kanttekenaren zo opvatten: ze 

hadden het nog niet gedaan; ze behoefden het zo niet te doen, want Christus was 

altijd bij hen geweest. Maar de tijd zou komen, dat ze Zijn schuldvordering zouden 

moeten missen. En dan zouden hun werkzaamheden anders moeten bestuurd 

worden. 

 

In de tweede plaats vermaant Hij hen zo te bidden, onder de verzekering dat ze 

ontvangen zouden, en dat dus hun blijdschap vervuld zou worden. 

Nu hebt u gezien, wat of het zeggen wil in Christus' naam te bidden. Ieder, die geen 

grond heeft, bidt alleen in de naam van de dierbare Heiland. Als Christus tot ons, 

hoofd voor hoofd, sprak, zou Hij inderdaad niet tot de meesten moeten zeggen: 

"Hebt u het nog niet gedaan?" Zou Hij tot anderen niet moeten spreken: "Gij hebt 

niet gedaan zoals het behoort?" O, geliefden, sta daarnaar! Dit alleen is de weg 

waarlangs u ontvangen zult en uw blijdschap vervuld kan krijgen. God Zelf lere het 

ons door de invloed van Zijn Heilige Geest! 

 

11. Het gebed van iemand die geen grond heeft, is een gebed in en door de krachtige 

bewerking, invloed en ondersteuning van de Heilige Geest, volgens de uitspraken in 

het Woord, die ik al aangehaald heb, waarin deze zaak zeer duidelijk wordt. Omdat 

velen ze direct of indirect tegenspreken en de zaak in het geheel niet bevindelijk door 

hen wordt gekend, en ik hier over het gebed van iemand die geen grond heeft, spreek, 

moet ik er wel iets over zeggen. 

Mijne geliefden, als u bedaard, zonder enige vooringenomenheid, de aangehaalde 

plaatsen overdenkt, dan meen ik dat u zult moeten begrijpen en toestemmen, dat God 

de Heilige Geest enige werking en beïnvloeding moet toegekend worden in de 

gebeden van Gods kinderen. Ik kan niet één uitlegger vinden, die dit ontkent. Ieder 

kan de zijne raadplegen. Maar de grote zaak waar het op aankomt, is, hoe wij dit 

moeten verstaan, want er bestaat daarover verschil. Sommigen denken, dat wij die niet 

moeten betrekken op de stof van het gebed. Zij denken dat de Heilige Geest in het 

gebed helpt om de wel opgestelde gebeden, die worden opgelezen of uit het geheugen 

worden opgezegd, met rust en oplettendheid op te lezen of op te zeggen. Al de oude 

hervormers die (alhoewel enkelen leefden in de begintijd der reformatie, toen de 

kennis der gewone mensen klein was en zij gewend waren aan de in de Roomse kerk 

gebruikelijke gebeden) gebeden hebben opgesteld, deden dit nooit, naar ik geloof, om 

stipt, zonder verandering, daarbij te blijven, maar alleen tot handleiding. Zij zeggen, 

dat het werk van de Heilige Geest bij zonder bij het bidden is om de bidder te 

verlichten, ernst en aandoening in zijn hart te veroorzaken, en hem een vermogen en 

bekwaamheid te geven, om de noden die hij gevoelt, Gode door Christus bekent te 

maken met woorden, die Gods Geest hem leert en inboezemt. Die zin heeft en het 



doen kan, die mag de uitleggers erbij raadplegen. Uit één mond zullen ze het gezegde 

bevestigen, mits ze niet in pelagiaanse wateren terechtgekomen zijn.  

 

Uit alle teksten die ik bijeengebracht heb, kies ik Rom. 8 vers 26 tot onderwerp 

van hetgeen ik nu zeggen zal. Daar zegt Paulus, dat de Geest Zelf voor ons met 

onuitsprekelijke zuchtingen bidt. Ik zal dan volgens deze woorden tot u 

zeggen, hoe de bidder die geen grond heeft, door de Heilige Geest bidt, en wat 

de werking van de Heilige Geest is in het gebed. Span u in om het te volgen. 

Wat ik reeds enkele jaren overdacht heb, door het nagaan van het woord en het 

nagaan van de bevinding, zal ik uiteenzetten. 

 

A. In het algemeen, zonder ons op te houden met de verschillende verklaringen van de 

uitleggers, korter en uitgebreider, zoals bij Polus en Wolfius, zeg ik: als wij het werk 

van de Heilige Geest in de gebeden van een mens die niet meer bidden kan, willen 

nagaan, kunnen we geen betere weg inslaan dan dat we nagaan welke teksten in het 

Goddelijk Woord hierop betrekking hebben. Ik zal er enige nagaan en er later nog 

enkele aan toe voegen om tot een bijzondere verklaring te komen. 

De Geest, als Hij in de harten werkt, overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van 

oordeel en leidt in al de waarheid, Joh. 16:8 en 13. Hij doet stromen van het levende 

water uit het binnenste der ziel voortkomen, Joh. 7:38-39. Hij is de Trooster, Joh. 

14:16-17. Hij stort de liefde Gods inde ziel uit, Rom. 5:5. Hij doet roepen "Abba, 

Vader!" Gal. 4:6. Hij geeft woorden, zaken en wijsheid in het bidden, die niemand kan 

weerstaan, Rom. 8:26 en Hand. 6:10. Hij is als een wind, waardoor de mens, wordt 

voortgedreven; Hij is als een vuur, om de ziel te doen versmelten en de koude 

genegenheden te ontdooien, enz. Alles op te noemen is niet mogelijk. Wat ons verder 

te binnen komt, zullen we invoegen. Wij hopen dat gij uw gedachten en ervaringen 

hierbij in overweging zult nemen, in het horen en lezen. 

 

a. In het bijzonder, mijn geliefden, als we spreken zullen over het gebed van iemand 

die geen grond heeft, zoals hij biddend is door de werking en krachtdadige invloed 

van de Heilige Geest, moet ik vermanen tot aandacht, opmerking en inkering in het 

hart en de gestalte van zo'n bidder. Het is een geestelijk stuk; mocht ik maar de 

invloed en bewerking des Geestes ontvangen om het u duidelijk te maken. 

 

(1) Het werk van de Heilige Geest, waardoor de ziel uit een geheel hopeloze grond 

bidt, is een werk van wezenlijke overtuiging, waardoor de bidder naar binnen 

gedreven wordt en tot waarachtige inkeer komt. Als de Geest zal gekomen zijn, 

zal Hij overtuigen. En dit niet zo op te vatten dat Hij dit alleen doet bij de 

aanvang, maar Hij blijft als een Geest der overtuiging werken, zolang wij dingen 

hebben, waarvan wij overtuigd moeten worden, en die wij door overtuigend licht 

des Geestes alleen kunnen zien op de wijze, waarop het behoort. De gebeden, die 

zonder de overtuigende werking des Geestes gedaan worden, zijn flauw, koud, 

zonder hart, ongevoelig en zonder aandrang en oplettendheid. Er zijn zeer veel 

dingen, waarvan de Geest overtuigt van zonde; van de zonde tussen de ene 

oefening en de andere, in gedachten, woorden en daden; van de aangeboren 

zondigheid van de ziel, van de bijzondere begeerlijkheden, van de verdorven 

afkerigheid van God, van de zonde van het ongeloof enzovoorts. Als de Geest in 

en tijdens het gebed werkt, openbaart Hij dit aan de bidder met een betoog dat niet 

te weerleggen is. Hij maakt, dat ze het kwaad ervan smaken en gevoelen, dat het 

op hun hart zo drukt, dat ze belast worden en hijgen om ervan ontlast te worden. 



Wanneer de Geest op deze wijze werkt, heeft ieder woorden om zijn smartelijke 

aandoening uit te drukken. U moet alles zelf uitbreiden, want ons bestek laat het 

niet toe. 

 

(2) De Heilige Geest, die in de gebeden van iemand die geen grond meer heeft werkt, 

legt niet alleen een bovennatuurlijke mogelijkheid om te kunnen bidden in elk 

gelovige, niet één uitgezonderd, maar wekt daarboven dit op, maakt het levendig 

door nieuwe en bijzondere invloeden in en tijdens het gebed. Het is de Geest, Die 

levendig maakt. Het is waar dat de Heilige Geest door Zijn inwoning in de 

gelovigen het genadeleven onderhoudt, koestert, en teweegbreng, dat het nooit 

geheel uitgedoofd of verloren wordt. Toch is er een bijzondere werking van de 

Geest tijdens het bidden, zodat Hij nimmer de ziel geheel alleen laat staan, maar 

naar Zijn Goddelijke wijsheid invloed heeft op de mogelijkheid om te bidden die 

Hij Zelf in de ziel gelegd heeft, naardat Hij weet dat het voor de gelovigen het 

beste is voor hun gestalte. Er is waarschijnlijk niet één kind van God of het zal 

moeten zeggen: tijdens het bidden heb ik het toch maar 't best. Ja, het is of de tong 

aan het gehemelte kleeft, en hoe kort en hoe onvolmaakt de gebeden ook zijn, toch 

hebben ze er iets onder. Als het niet tot vertroosting en verruiming is (en dat is niet 

altijd nuttig), is het toch met enige aandoening om het gemoed te ontlasten. Als 

Paulus er niet iets van ondervonden zou hebben, dan had hij de Heere niet 

driemaal gezocht; 1 Kor. 12:8.  

 

(3) De Geest werkt in het bijzonder op de genegenheden, om die gevoelig en gaande 

te maken in innerlijke liefde tot God zo dat de ontblote ziel begint te gevoelen en 

met de vraag van een goede consciëntie kan zeggen, dat ze hijgt, reikhalst en 

verlangt naar gemeenschapsoefening. Vandaar dat aanlopen van God als een 

waterstroom, dat schreeuwen, dorsten en verlangen naar God, de levende God, in 

een land, dor en mat, zonder water. Vandaar dat bezwijken van verlangen. Daarom 

dat roepen, de ene keer: "Ik ben krank van liefde!" En dan weer "Och, dat Gij mij 

als een broeder waart, zuigende de borsten van mijne moeder, dat ik U op de 

straten vond, ik zou U kussen." Soms is het: "Och, of het mij was als in de vorige 

dagen." Hoe komt de ziel aan zulke gevoelige invloeden? Waarom heeft zij die 

soms meer en dan weer minder? Als de Geest werkt en als ze door de Geest bidt! 

Deze gevoelige uitgaande genegenheden zijn de stromen van levend water, die uit 

hun buik, dat wil zeggen, uit hun binnenste voortvloeien, zie Joh. 7:38-39. David 

erkende, dat hij ze niet van zichzelf had, maar door een bijzondere invloed van de 

Heilige Geest. Hij zegt in Psalm 63:9: "Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw 

rechterhand ondersteunt mij."  

 

(4) De Heilige Geest boezemt de onmachtige bidder tijdens het gebed een menigte 

van hemelsgezinde gedachten over verschillende zaken in. Dan werkt Hij 

gedachten van God, zoals dat Hij de Hoge, Verhevene, lievens- en 

dienenswaardige is. Dan roept de ziel: "Gij alleen Heere, zijt verheerlijkt in 

heiligheid, te vrezen in lofgezangen. Wie zou U niet vrezen? Het komt U toe." 

Dan zijn er weer indrukken van Zijn liefde, barmhartigheid, goedertierenheid. De 

ziel zegt dat God enkel liefde is. Op een andere keer doet de Geest indrukken 

ontvangen van hoge gedachten van Christus, van Zijn Persoon, Zijn Borgtocht, 

Zijn naturen, staten, ambten en weldaden, die Hij door de prijs des bloeds gekocht 

en verworven heeft. De Heilige Geest is het dus Die in alle waarheid leidt. Hij 

getuigt van Christus in de ziel en doet haar de dingen zien, die haar door God 



geschonken zijn, volgens het getuigenis dat over het werk van de Heilige Geest 

gegeven wordt in het Woord, (Joh. 16:13) "Maar wanneer Die zal gekomen zijn, 

namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in alle waarheid leiden; want Hij zal van 

Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken en 

de toekomende dingen zal Hij u verkondigen." 1 Kor. 2:12: "Doch wij hebben niet 

ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden 

weten de dingen, die ons van God geschonken zijn." U kunt zich nu wel 

voorstellen, dat de bidder, die deze werking van de Geest ontvangt, vol van 

woorden is, en dat hij spreken moet om lucht te krijgen, omdat hij anders barsten 

zou. Ik gebruik het beeld van een wijnvat of lederen zak, waar gistende wijn in is, 

die moet barsten als er door opening geen lucht bij komt. De gedachten 

vermenigvuldigen bij zo iemand in het binnenste. Hij moet zich ontlasten en alles 

wat in het hart leeft, bekend maken.  

 

(5) Als de gans ontblote bidder door de Geest bidt, dan wordt hij door de werking van 

de Geest in al zijn spreken tot God op een bijzondere wijze bij de Persoon van de 

Middelaar bepaald gehouden. De Geest wordt de Geest van Christus, de Geest 

Zijns Zoons genoemd: Rom. 8:9 en Gal. 4:6. Waarom? Vooral, in de eerste plaats, 

omdat Hij niet alleen van de Vader uitgaat, maar ook van de Zoon. Doch in de 

tweede plaats om dat Hij in Zijn huishoudelijk werk de uitverkoren en geroepen 

heiligen in hun toenadering tot God leert en onderwijst, dat ze alleen tot God 

mogen toegaan door het verscheurde voorhangsel van Christus" vlees. Woord, 

Geesten sacramenten wijzen allen en alleen op die verse en levendige weg. Als u 

op de gebeden van natuurlijke mensen wilt letten, hoe nabij ze komen en verlicht 

mogen zijn door algemene werking en studie, en op de gebeden van de gelovigen 

die in het geheel ontbloot zijn, dan zult u zien dat de eersten slechts werken met 

God in het algemeen in Zijn deugden en volmaaktheden. Christus hoort u zelden 

noemen; weinig werk wordt er van Hem gemaakt. Zijn naam, zo er sprake van is, 

is maar een stopwoord. Of als ze in wat zware omstandigheden zijn, om hen 

daarin, waartoe ze zelf geen kans zien, ter hulpe te komen. Christus in Zijn 

genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid wordt door allen die niet geheel 

zonder grond zijn slechts als noodhulp gebruikt. Vergun mij de uitdrukking. Maar 

degenen die tot de fundamenten toe afgebroken zijn, voor hen is de Heere Jezus de 

Alfa en de Omega van hun gebeden. Hoe wordt dat teweeggebracht? Niet uit 

zichzelf maar door een krachtige, vastomlijnde werking van de Heilige Geest, 

waardoor zij bij Christus bepaald en gearresteerd worden gehouden. De Geest, Die 

elk lid van Christus" lichaam van zijn Hoofd ontvangt, brengt teweeg, dat elk lid 

zijn wederwerking tot het Hoofd heeft, zich daarmee verenigt en in Hem blijft. 

Alles dat dit niet tot een gevolg heeft, is niet veroorzaakt door de Geest van 

Christus. 

 

(6) Als de gans ontblote bidder die zelf niets kan, door de werking van de Heilige 

Geest bidt, dan werkt de Geest in hem als een Vertrooster. Zo wordt Hij genoemd 

in Joh. 14:16: "En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster 

geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid." Zie ook vers 26: "Maar de 

Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 

alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb." Voorwaar, zo de 

krachteloze bidder de hulp, de bijstand en inwerking van de Geest niet had in het 

gebed, dan zou hij moeten bezwijken! Want als hij aan God zou denken, dan zou 

hij misbaar maken en doodbrakende zijn. Als hij over de toenadering zou denken, 



zou hij het niet durven ondernemen wegens de schuld van overtreding en 

onwaardigheid en ongelijkvormigheid.  

We hebben ware heiligen gekend, die het klamme zweet uitbrak, dat hun been-

deren als gekneusd waren, als ze moesten gaan bidden. De oude heiligen te 

Rotterdam weten met mij, hoe nat bezweet de zalige Van Strijen op de preekstoel 

kwam, maar ze hebben zelden zo'n bidden gehoord.  

Daarom zeggen wij: de Geest is een Vertrooster in de gebeden der machtelozen. 

De kleinmoedigen geeft Hij bemoediging. Hoe naar het er ook uitziet, er wordt 

moed ingesproken. De geweldige aanvallen worden minder, en de ziel wordt 

bedaard gemaakt; de schone spreuken van het Goddelijke woord worden te binnen 

gebracht. Hij maakt de ziel zo indachtig en zegt: hier is de Zaligmaker. Dan wordt 

enigermate, naar de trap en mate van de inwerking des Geestes, de vrees 

buitengeworpen, terwijl de Heilige Geest voldoende troostgronden uit het 

Evangelie aan de ziel voorhoudt en op het gemoed hecht. Ieder die deze ervaring 

heeft, kan dit en de andere stukken uitbreiden. Het bestek laat het mij niet toe. 

 

(7) Als de gans ontblote bidder door de invloed van de Heilige Geest bidt, dan werkt 

Gods Geest zó in en op de ziel, dat Hij de liefde Gods in het hart uitstort, volgens 

Rom. 5:5. "En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten 

uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven." Dat dit betrekking heeft 

op het werk des gebeds, blijkt uit vers 2. Wat deze uitstorting van de liefde Gods 

in het hart is, weten zij, die het gevoeld hebben. Het is altijd meer dan de 

bespiegeling van Gods liefde met de bevatting van het verstand. Het is zo'n 

gevoelige gewaarwording van de liefde Gods in het hart, ten opzichte van de 

eeuwigheid, onveranderlijkheid en vrijheid daarvan, dat de ziel als met hemels 

blauw bekleed wordt; of, om Olevianus' woorden te gebruiken, het wordt als met 

volle schotels uitgegoten. Gods Geest maakt de vermoeiden dronken, en stromen 

worden uitgegoten over de dorstigen. En dit veroorzaakt aanbidding, 

verwondering en wederliefde. Die God kent en ziet, heeft Hem lief. Die Hem niet 

liefheeft, die heeft God niet gekend, want God is Liefde, 1 Joh. 4:8.  

 

(8) Als de gans ontblote bidder door de werking des Heiligen Geestes bidt, dan geeft 

de Geest hem vrijheid van spreken. Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. 

2 Kor. 3:7. En die is in de opening des monds met vrijmoedigheid om alles uit te 

spreken, recht uit, zonder enige beschroomdheid. U moet dit geen betrekking laten 

hebben op de sierlijkheid der rede, die de bidder heeft, noch tot op de vloeiende 

woorden, alsof hij een gladde tong zou moeten krijgen. Nee, menigeen van Gods 

ernstige aanbidders die hun offerande tot Hem brengen, hebben dit in het 

verborgene niet. In het openbaar is het stichtelijk, maar in het verborgene komt het 

er zo niet op aan. De vrijheid om te spreken, die ze daar hebben, is om zonder 

schroom en benauwdheid hetgeen hen drukt, voor te stellen door zulke woorden, 

die ze onder besturing des Geestes goed oordelen om hun noden bekend te maken. 

In het bidden is het geen hoofdzaak, het te doen met beweeglijke woorden der 

menselijke wijsheid, maar in de betoning des Geestes en des krachts, 1 Kor. 2:4. 

Paulus zegt dit ten opzichte van de prediking, maar wie zal dan het gebed 

uitsluiten? Ieder bidt zoals hij, volgens de belofte, door de Heere geleerd wordt. 

En als iemand door de Geest bidt, spreekt hij zijn zaken, alles wat hem bezig 

houdt, vrij uit, met vrijmoedigheid, en gebruikt die woorden, die het meest het 

gevoelen van zijn hart uitdrukken. En hoe kinderachtig de wereld over de 

uitdrukkingen in de gebeden der heiligen oordeelt, wij zijn er verzekerd van dat er 



kracht en wijsheid in is, die ze niet kunnen weerstaan. Daarom zijn ze er zo over 

vertoornd dat ze woeden en razen. 

 

(9) Als de gans ontblote, onmachtige door de bewerking van de Heilige Geest bidt, 

bevrijdt de Geest Gods hem van de menigvuldige ijdelheid en van het afzwerven 

der gedachten, en doet zijn hart als met ingespannen krachten regelrecht tot de 

Heere uitgaan, naar de mate van Zijn inwerking. Er is geen zaak, die het hart van 

een oprechte meer bekommert dan liet afzwerven van de gedachten, "t zweven 

over de bomen, dat spreken tot God met de mond terwijl de gedachten met van 

alles bezig zijn. We hebben menig weinig geoefend waar gelovige gekend, die het 

om de oprechtheid te doen was. Zij hielden hun staat voor verdacht, omdat zij 

tijdens "t gebed hun gedachten zo zelden konden concentreren en dachten dat dit 

niet met oprechtheid en ernst gepaard kon gaan. Nu mijngeliefden, hoewel wij 

nooit volmaakt bidden gelijk het behoort, zonder enige verstrooiing der gedachten 

(deze zijn het onder andere, die onze gebeden maken tot een wegwerpelijk kleed), 

toch kunnen en mogen wij zeggen, dat, hoe meer de Heilige Geest werkzaam is en 

onze ziel bearbeidt in de gebeden, wij ook des te minder verstrooiing van 

gedachten zullen hebben. Het hart wordt gevestigd op het voorwerp van het gebed, 

en dit bevestigen en bepalen van onze gedachten en aandacht is een gedeelte van 

het werk des Heiligen Geestes in het heiligen van de gelovigen, waardoor Hij de 

oude mens van dag tot dag doet sterven, en de nieuwe mens opwekt. 

 

(10) Als dan de gans hulpeloze en ontblote bidt door de werking van de Heilige 

Geest, dan werkt Hij in hem als een Getuige, die hun zielen klaar en krachtig van 

hun aandeel in de Drie-enige God en van hun geestelijk kindschap overreedt en 

ten volle overtuigt. Hij verzekert hen door een niet tegen te spreken en Goddelijk 

betoog dat de zaak waarachtig is; zodat de gelovige bidder niet betwijfelt of de 

zaak wel zo is, gedurende de tijd dat hij er licht over heeft dat dit getuigenis voor 

zijn ziel geldig is. Rom. 8:16: "Dezelve Geest getuigt met onze geest, dat wij 

kinderen Gods zijn." Dit is het voorrecht van al de heiligen. Paulus spreekt er niet 

over als bij een zaak die hij voor zijn persoonlijk leven had als een apostel of een 

uitmuntend Christen, maar als een zaak, waarvan àl de gelovigen te Rome kennis 

en ondervinding hadden opgedaan. 

 

Hoe wij deze plaats verstaan moeten, namelijk "Deze Geest getuigt met onze 

geest," daarover is verschil. Doch dat was niet zo in oude tijden, toen de uitleggers 

over het algemeen meer waarachtig geestelijk licht en leven hadden. Maar een 

vermaard man, wiens verkeerde stellingen afgezworen moeten worden, die veel te 

veel met de rede ophad en deze boven de Schrift verhief, leerde onder andere 

aangaande de weg, hoe de gelovigen tot verzekering van hun staat komen, dat 

deze tot stand komt door een conclusie. Het Woord geeft het aan en de 

werkzaamheid wordt aan de ziel ontleend, en het vaste besluit wordt door de rede 

of consciëntie getrokken en dat men van zijn kindschap verzekerd is. 

Bijvoorbeeld: het Woord zegt: "Zalig zijn die hongeren en dorsten"; de ziel zegt: 

dat ik honger en dorst, voel ik; de rede en consciëntie maken dan het besluit op: u 

bent zalig. De grote rechtsgeleerde Huberus heeft het tegengesproken door een 

geleerde verhandeling. Wie de taal machtig is, kan ze inzien. Van die tijd af zijn, 

onder die zich door een naam van ernst van anderen willen onderscheiden, een 

uitermate groot getal van kenmerken aan de mensen opgegeven. Ja, kenmerken 

van kenmerken. Men kan ze niet meer tellen. Men is geheel voor de middellijke 



weg.  

Claude Pajon in Frankrijk ontkende men de onmiddellijke genade en bewerking 

des Geestes. De Waalse Synode in ons land heeft gepoogd ertegen te waken. Maar 

het is bij de rationalisten, van wie de praktijk geheel van de ouden verschilt, 

doorgegaan zonder dat ze het bemerkten. Men kan dezelfde afwijking van de oude 

leer bij de theologen van Saumur vinden. De Geest doet er weinig of niets toe. 

Men is boos als de mensen zich niet willen laten verzekeren door de kenmerken 

van hun staat. Deze mensen zouden koppig zijn, geestdrijvers en dwepers, die een 

onmiddellijke inblazing willen hebben. Ja, men zou ze bijna als een pest willen 

verbannen uit het land en uit de kerk. Geliefden, het is onmogelijk om deze zaak 

uitvoerig te behandelen. Toch moet ik er iets van zeggen. 

a. U moet weten, dat ik vast geloof, dat Gods Geest middellijk en onmiddellijk in 

de harten der gelovigen werkt. Niemand zal dat willen tegenspreken, hoop ik, 

want dan wijkt hij van onze belijdenis af. Zo iemand behoort niet tot de onzen 

en dus moeten wij hem mijden. 

b. Ik geloof, dat, als er iets op ons hart gehecht worden en stand houden, zodat 

wij op een zaligmakende wijze van de waarheid overtuigd worden, dat de 

Geest van God dit door een krachtdadige werking in en op onze ziel tot stand 

moet brengen. Onze conclusie is waardeloos om de conclusie tot onze troost te 

doen geloven, tenzij de Geest die trekt en ons van de waarheid der zaak 

verzekering geeft. Rationalisten mogen zich met de besluiten van hun verstand 

ophouden, de bidder weet dat zelfs 't hart van de beste bedrieglijk is. (Dit 

wordt ontkend in de voorrede van een bepaald boekje. Men zegt, dat geldt 

slechts voor natuurlijke mensen, en in het geheel niet voor de gelovigen. Het 

gaat ver. Wat roepen de heiligen dit in hun gebed uit! Doen ze het verkeerd?) 

De ware bidder weet hoe iemand zeer nabij kan komen en toch de zaak mist. 

Daarom hebben ze een bovennatuurlijke verzekering nodig om hun 

twijfelmoedige en verslagen harten gerust te stellen. Onze belijdenis zegt dit 

ook zoals ik het zeg. Zie art. 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: A1 deze 

boeken enz. omdat de Heilige Geest ons getuigenis in onze harten geeft, dat ze 

van God zijn enz. En wij geloven, dat wij zonder zulk een getuigenis des 

Geestes al zo min ons aandeel aan God geloven kunnen, als dat wij op een 

zaligmakende wijze geloven kunnen dat de Bijbel Gods Woord is. 

 

c. De zaken dienen wel terdege onderscheiden te worden, maar dat wordt niet 

gedaan. De meeste tijd, als de kenmerken gesteld worden, worden ze 

opgegeven tot bewijzen van ons aandeel aan God en Christus. En men neemt 

ze allemaal uit de werkzaamheden. Mijn geliefden, onze werkzaamheden 

hebben zeker een bewijs en betoog in zich om iets te bewijzen, als er een 

getuigenis of bewijs met die samen gaat; maar de vraag is: wat bewijzen ze? 

Of ze direct ons aandeel aan een Drie-enig God bewijzen, of dat ze maar 

bewijzen de waarheid van ons geloof, dat dat oprecht is, als er een voorgaand 

bewijs des Heiligen Geestes met die gepaard gaat. Jacobus, hoe sterk hij op de 

werken aandringt, wil ze maar alleen als bewijzen van de waarheid van het 

geloof hebben, en ze niet een andere waarde toeschrijven. (Jac. 2:18) "Toon 

mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen." 

Dit verschil moeten wij nooit uit het oog verliezen als we met de zielen 

omgaan.  

Nu, geliefden, als wij Gods Woord en onze catechismus nagaan, zult u nooit 

vinden, dat onze werken er bijgenomen worden om het kindschap van God, 



ons aandeel aan God, te bewijzen, maar allen de waarheid en oprechtheid van 

het geloof, waardoor wij in Christus ingelijfd worden, en al Zijn weldaden 

aannemen. En dit doen ze maar, als de Geest van God er als een licht op 

schijnt. Laat ik een gelijkenis gebruiken om deze zaak op te helderen. Het is 

hier zoals het in de cijferkunst is. Al hebt u zes nullen, het zegt niets. Maar als 

er voor die zes nullen het cijfer één staat, dan zijn ze van grote waarde. U hebt 

direct een miljoen. Hier is dat ook zo. Onze werken, gestalten en aandoeningen 

zijn op zichzelf nullen om ons kindschap van God te bewijzen. Maar als er het 

getuigenis van de Geest voor staat en het zaligmakend geloof dit getuigenis 

ontvangt en dan een getuige of medegetuige met de Heilige Geest wordt, dan 

zijn onze gestalten en al de kenmerken van grote waarde.  

Lees maar eens het antwoord op vraag 86 in de catechismus na en zoek het in 

het Woord op. Maar ons aandeel, ons kindschap, wordt aan de harten der 

gelovigen verzekerd, bewezen, en geeft er een dubbel getuigenis aan.  

 Enerzijds door het getuigen van God de Heilige Geest met onze geest, volgens 

de tekst.  

 Anderzijds door het zaligmakend geloof zelf, dat het getuigenis van de Heilige 

Geest ontvangt en als dat ontvangen is, ons van de waarheid ervan verzekert, 

terwijl het een bewijs is der zaken, die men niet ziet. Lees Hebr. 11:1. Het 

geloof heeft dit in zijn eigen natuur, en heeft het nergens anders vandaan te 

halen, daar het van die dingen, die wij hopen, een zelfstandigheid aan de ziel 

geeft. En hoewel onze natuurlijke ogen de dingen niet zien, er is zo'n 

duidelijke overtuiging van de ziel, dat wij er niet aan twijfelen kunnen. Voeg 

daar de woorden van Johannes in 1 Joh. 5:10 nog aan toe. "Die in den Zoon 

van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelven."  

 Hoe vreselijk worden de arme mensen behandeld! Zelden hoort u vragen of de 

Geest en het geloof hun kindschap getuigen. Maar het is telkens: hebt u die 

werkzaamheid niet? Zonder dat duidelijk geleerd wordt wat voor nut die 

werkzaamheid heeft en hoe die gebruikt moet worden om de waarheid van het 

geloof te bewijzen. In dat opzicht kunnen de kenmerken niet genoeg 

uiteengezet worden, tot ontdekking van de geveinsden, om hen te tonen dat 

hun geloof maar een tijdgeloof is, en tot bemoediging van de oprechten, dat 

hun geloof waar is, daar ze de vruchten hebben.  

 

d. Nu, zult u zeggen, wat gelooft u dan dat de bedoeling van die tekst is? Mijn 

geliefden, ik geloof dat die ons zal leren dat de Heilige Geest allerduidelijkst 

en onweerlegbaar met een Goddelijk betoog hetgeen de ziel niet kan 

ontkennen noch in twijfel kan trekken, tot of aan of met onze geest getuigt, dat 

wij kinderen Gods zijn. En hoewel een gelovige dit niet altijd zal hebben, 

(daarom zijn er zwakken, twijfelmoedigen en dood brakenden, als ze dit 

getuigenis missen en de zondeschuld op hun gemoed drukt) nochtans is er 

mogelijk niet één, of hij heeft het op de één of andere tijd gehad, en ze kunnen 

opnieuw niet gerust gesteld worden, totdat ze het in meerdere of mindere mate 

genieten. En geen wonder, want het geloof moet op een Goddelijk getuigenis 

rusten. Als onze geest dan niet getuigt, dat wij kinderen Gods zijn, waar 

hebben wij het Goddelijk getuigenis dan? Onze werkzaamheden kunnen dat 

niet uit zichzelf geven. Een Goddelijk getuigenis waarop het zaligmakende 

geloof alleen kan en mag rusten, moet door een Goddelijk Persoon gegeven 

worden.  

Deze zaak is het wel waard uitvoerig behandeld te worden, omdat de 



consciëntie van velen door de vele kenmerken zeer verontrust worden, en 

anderen de gehele verzekerdheid van hun kindschap Gods alleen gronden op 

het getuigenis van de kenmerken. Dezen worden dus verschrikt, als ze horen, 

dat dit getuigenis niet genoeg is, dat het geloof op een Goddelijk getuigenis 

van het kindschap Gods moet rusten, daar zij dat niet hebben. Daarom maakt 

de één de ander wijs, dat wij het niet volstrekt nodig hebben, dat het een hoge 

trap is. Maar dit hadden alle gelovigen te Rome. Paulus spreekt van een zaak, 

die ze allen bij bevinding kenden. Wij moeten het ook hebben. 

 

e. U moet niet denken, dat deze uitlegging mijn persoonlijk gevoelen is. O nee, 

bijna al de ouden hebben het zo opgevat. Zie de verklaring van onze geleerde 

vertalers in de kanttekening! Ze zeggen nr. 49: "Of getuigt mede met onze 

geest. Dat is: de Heilige Geest beweegt ons niet alleen om God voor onze 

Vader aan te roepen, maar getuigt ook inwendig tot onze geest, dat wij 

kinderen Gods zijn; of betuigt met onze geest, dat is, samen met onze geest, die 

ons ook mede getuigt door de aanmerking der kentekenen van het kindschap 

Gods, die onze geest door Gods Geest in zichzelf bevindt; welk getuigenis, 

hoewel het niet altijd even krachtig is in de gelovigen, zo openbaart het zich 

menigmaal in hun meeste vernedering en benauwdheid." Zonneklaar geven ze 

hetgeen wij zeggen en kennen. 

Hun verklaring is tweeledig.  

 Ze spreken in de eerste plaats over het onmiddellijke getuigenis, dat de 

Heilige Geest van het kindschap Gods geeft.  

 In de tweede plaats spreken ze over de kenmerken. En u ziet het, dat ze, als 

ze hierover spreken, aan de Geest als Getuiger de voorrang geven, omdat 

Hij door Zijn verlichting ons die kenmerken zelf doet zien en als een 

Getuiger onze harten van de waarheid van die werkzaamheden overtuigt en 

verzekert. Zonder dit zouden de verslagen en twijfelmoedige harten der 

gelovigen nooit over hun kindschap gerustgesteld kunnen worden. 

 

Krachtig zijn de woorden van de beproefde dr. Owen over onze woorden 

in zijn boek over de Heilige Geest. Het getuigenis, dat onze geest van ons 

kindschap geeft, is het werk van de Heilige Geest in ons. Indien dat zo niet 

was, zou het vals zijn en zou het bevestigend getuigenis van de Heilige 

Geest niet hebben, want Hij is de Geest der waarheid. "Niemand weet 

hetgeen Gods is, dan de Geest Gods," 1 Kor. 2:11. Indien Hij ons 

kindschap in ons en aan ons niet openbaart, hoe kunnen wij het weten? 

Hoe getuigt Hij nu tot onze geest? Wat is het duidelijke en overtuigende 

bewijs? Het moet een daad van Hem zijn, die een overtuigend bewijs in 

zich geeft dat het onmiddellijk van Hem is, aan de consciëntie dergenen 

die het ontvangen.  

De verklaring van onze grote Calvijn over deze woorden is zeer 

opmerkelijk. Hij zegt: Paulus wil, dat de Geest Gods zo'n getuigenis aan 

onze geest geeft, dat Hij, onze Gids, Bestuurder en Meester, onze geest laat 

besluiten, dat onze aanneming vast en zeker is. Want onze geest zou ons 

nooit uit zichzelf overtuigen van het geloof, als niet eerst het getuigenis van 

de Heilige Geest daaraan was vooraf gegaan. En Hij toont ons hoe; want 

omdat en terwijl Hij tot onze geest overtuigend spreekt, dat wij kinderen 

Gods zijn, geeft Hij ons het gelovig vertrouwen in onze harten, waardoor 

wij met vrijmoedigheid God onze Vader noemen. En dit moeten wij als 



fundamenteel blijven zien, dat wij nooit op de juiste wijze bidden als wij 

God niet onze Vader noemen met onze lippen als wij hier toch van 

overtuigd zijn. Zie Pareus, en, wonderlijk genoeg, degenen die de 

aantekening van Polus over deze tekst vervolgd hebben. Hoe remonstrants 

zij zich soms uitdrukken, hierin zijn ze uitermate rechtzinnig. Het is echter 

te uitvoerig om het over te nemen. 

 

Nu heb ik deze plaats verduidelijkt, opdat u zou zien, dat de Heilige Geest 

in de ontblote bidder werkt als een Getuige, die de ziel der gelovige 

bidders van hun kindschap overtuigt en verzekert. En ik hoop, dat u zult 

kunnen concluderen wat een vrijmoedigheid, vertrouwen, uitzicht en 

verlaten op de Heere dat veroorzaakt en teweegbrengt. De ziel die het 

heeft, werpt alle bekommernis op de Heere, want de Vader zorgt! Zij zijn 

moedig als de jonge leeuwen; ze hebben hun vermaak en verlustiging van 

hun ziel in God; het zoeken van Hem en spreken tot Hem als Vader duurt 

nooit te lang. U kunt het zelf bij bevinding nagaan. O, wat is dat te zeggen, 

dat iemand twijfelde over zijn aandeel en dat de Geest dan komt en het 

duidelijk aan zo iemand openbaart, hem ervan verzekert en hem God als 

Vader doet zien en met vertrouwen laat zeggen: Abba Vader, mijn Vader. 

Alle Gods gelovige kinderen hebben deze werking van de Geest in het 

wezen der zaak, hoewel het in trap en mate kan verschillen. De gewaar-

wording met der daad kan hen de ene keer meer en de andere keer minder 

overtuigen van hun kindschap. En dit vloeit uit hun kindschap vanzelf 

voort, volgens de apostel Paulus in Galaten 4:6. "En overmits gij kinderen 

zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die 

roept: - of doet roepen door een directe inwerking van dit kindschap 

getuigenis gevend - Abba, Vader!" 

 

(11) Als de geheel ontblote bidder door de werking van de Heilige Geest bidt, dan 

woont en werkt de Geest Gods in zijn binnenste. Dikwijls wordt de Geest in Zijn 

werking met een vuur vergeleken. Daarom is de vermaning "Blus den Geest niet 

uit," in 1 Thess. 5:19 belangrijk. U weet, hoe onder de oude dag, als de offeranden 

bereid waren, het vuur van de hemel de offerande aanstak en deed opgaan in een 

liefelijke reuk voor God. Nu, zo is het in het geestelijke nog. De Heilige Geest, 

Die in het hart van de gelovigen zo gewerkt heeft als is aangegeven, laat er met 

Zijn hemelse werking een vuur ontvonken en ontbranden, zodat zij zich naar ziel 

en lichaam, en ook met al hun begeerten, aan God opofferen met een eenvoudig 

vertrouwen, en met tederheid en wegsmelten van de ziel geloven dat dit voor God 

een aangename offerande in Christus is, daar dit vuur van de Geest, dat hen 

aansteekt, hen ook heiligt en zuivert. 

 

(12) Eindelijk, als de geheel bidder door de werking van de Heilige Geest bidt, is de 

Geest als een wind, die hem voortdrijft in het werk des gebeds, zodat ze zonder 

belemmering of vrees tot God en de genadetroon gaan; want Hij is in hen geen 

geest der dienstbaarheid tot vreze, maar met een volkomen en in volle 

verzekerdheid des geloofs, Hebr. 10:22. (Zie hiervoor mijn predikatie over deze 

woorden in het boek De eigenschappen des geloofs) 

 

12. Ten twaalfde en ten laatste. De gans ontblote bidder is zo'n bidder die, terwijl zijn 

ellende hem gedurig drukt en daardoor stof tot gebed opgeeft, ook gedurig bidt, dat is, 



zonder ophouden, volgens de vermaning van Paulus in 1 Thess. 5:17. "Bidt zonder 

ophouden." In zo'n geesteloze tijd is het echt niet nodig om met zeer veel aandrang bij 

de mensen op te wekken om het gebed waar te nemen, 's morgens en 's avonds, zoals 

de offeranden opgeofferd werden, die daarom een gedurig offer worden genoemd. Wij 

geloven, dat wij ons maar weinig aan een te vaak bidden bezondigen, maar wel in de 

nalatigheid en het verzuim ervan. Maar dit houdt in, dat we niet alleen de momenten 

waarnemen om plechtig de Heere te zoeken, maar zelfs biddend te zijn onder alles, 

wat wij doen, gedurig en zonder ophouden. Wij dienen onze harten tot God op te 

heffen om onze verzuchtingen om licht, raad, wijsheid en hulp van Hem te ontvangen. 

Dit is niet onmogelijk, maar de geesteloosheid veroorzaakt dat we het niet in praktijk 

brengen. Zie het maar in het natuurlijke. Als er iets is dat ons bezig houdt, of dat we 

graag zouden willen, dan zullen we er tijdens onze werkzaamheden steeds aan denken. 

Als onze geest dat vermogen heeft ten aanzien van tijdelijke zaken, zou het dan 

onmogelijk zijn bij geestelijke zaken? Denk aan de spreuk: men is meer bij wat men 

lieft, dan bij waar men leeft. 

Dit zijn enkele van de zaken die mij voor ogen stonden bij het gebed van iemand die 

geen hoop meer heeft. Er zou nog veel aan toe te voegen zijn. Het zal een aangename 

overdenking na het aangehoorde zijn als ieder zijn eigen meditatie aan het beluisterde 

zou toevoegen. 

 

 

 

Zo'n geheel ontblote bidder is het voorwerp van de Vaderlijke gunst van de 

Heere en Zijn barmhartigheid, genade en onbegrijpelijke goedertierenheid. Hij 

wendt zich tot het gebed van degene, die gans ontbloot is.  

Ons grondwoord, Panaah,  is met wenden vertaald. Het betekent: omzien naar 

iemand, en is dus het zich tot die persoon wenden. We zullen dus moeten bedenken 

dat er, aangezien er van een geheel hulpeloze gesproken wordt, sprake is van een 

groot en machtig persoon, die het niet beneden zijn waardigheid acht met medelijden 

naar een ellendige om te zien, zich dadelijk tot die ellendige te wenden, en in en ná de 

dood, waarin de ellendige zich bevindt, terstond hulp en ondersteuning aan die 

persoon te bewijzen. Wij kunnen dit dus verduidelijken aan de handelingen Gods met 

Hagar, als ze zegt: "Heb ik ook hier gezien naar Dien, die mij aanziet?" (Gen. 16:13). 

Maar vooral ook met Ezech. 16:6. "Als Ik bij u voorbijging, zo zag ik u, vertreden 

zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: 

Leef."  

Voeg er nog aan toe de gelijkenis, waarin het medelijdend gedrag van de Samaritaan 

verduidelijkt wordt, die zich bij de ellendige voegde en met balsem en olie zijn 

wonden verzorgde. Zo goed, barmhartig en genadig is de grote God omtrent de hoop 

van Zijn ellendigen, omtrent de ziel van Zijn tortelduif. Want hoewel Hij hoog woont, 

ziet Hij zeer laag neer om te wonen bij degenen, die een verbroken hart en een 

verslagen geest hebben. 

 

A. Dat dit ten aanzien van ons geestelijk onderwerp veel stof inhoudt, zal voor 

iedereen gemakkelijk te begrijpen zijn. Toch zullen wij de kortheid zoeken te 

behartigen. 

 

1. Allereerst: het zal inhouden dat God de geheel grondeloze opmerkt en hem 

dadelijk hulp en verlossing in zijn ellende zal schenken. God weet alles door Zijn 

alwetendheid, ja alles volmaakt tegelijk en dat door een eenvoudige daad van Zijn 



verstand. Toch, zolang als de Heere geen werkelijke hulp, redding en verlossing 

schenkt, wordt het aangezien dat het Hem niet aangaat alsof hij Zijn 

barmhartigheid en "het gerommel Zijns ingewands toesloot." Maar als de Heere 

Zich begint te wenden tot hen, dan is het als in Psalm 12:6: "Om de verwoesting 

der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de 

HEERE." Het is nu de tijd der minne, daarom zegt God: "Mijn Geest zal niet in 

eeuwigheid twisten met hen. Ik zie hun wegen en Ik zal ze genezen; Ik zal hun 

vertroostingen wedergeven, namelijk hunne treurigen." En de gelovigen kunnen 

direct deze opmerking Gods bespeuren, al is de Heere Zelf nog niet zo nabij. De 

Bruid bekende dat het de stem van haar liefsten was, die daar kwam, springende 

op de bergen en huppelende over de heuvelen, ofschoon Hij nog niet nabij was, 

maar alleen op zijn best staande achter de muur, kijkende uit de vensteren en 

blinkende uit de traliën, Hoogl. 2:8-9. 

 

2. In de tweede plaats betekent dit, dat de Heere tot het nadert als hun Verbondsgod, 

in Zijn liefde en Zijn gunst en genadige tegenwoordigheid. Hij komt nabij hun 

ziel, om Zich van nabij aan hen te genieten te geven. Nu vindt de ziel Hem, die ze 

met haar gehele ziel liefheeft. Hij wordt haar als een broeder, zuigend aan de 

borsten van haar moeder. Deze plaats is een Bethel, een huis Gods. Aangezien ze 

Hem zien en dadelijke gemeenschap met Hem oefenen, zeggen ze: de nabijheid 

Gods is mij goed, of het is mij goed om zo nabij God te zijn. De Heere zegt tot de 

ziel: Zie hier ben Ik, ziet hier ben Ik. En zo zien ze, hoewel ze stof en as zijn, de 

Koning in Zijn schoonheid. Hoe zalig dat is, later zich beter gevoelen dan 

beschrijven. 

 

3. In de derde plaats zal het te kennen geven dat God hun naar hun toestand 

ondervraagt, hoe ze gesteld zijn, wat het is dat hen drukt, wat hun bede is. Als de 

beklagenswaardige positie van het joodse volk beschreven wordt, is dat een 

verzwaren de omstandigheid, dat niemand van de weg zou afgaan om naar hun 

toestand te vragen. Zo verachtelijk zouden ze zijn wegens hun zondeschuld. Maar 

als God Zich tot de krachteloze wendt, dan brengt Hij teweeg dat er naar het hart 

gesproken wordt. Hij spreekt zelfs door Woord en Geest tot de ziel. Hij doet het 

hart van Zijnentwege spreken, Psalm 27:8. Hoe vrijmoedig dit maakt, en wat zo 

iemand uitvoerig aan God voorlegt, heb ik al eerder gezegd en daarom zal ik het 

niet herhalen. Trouwens, het kan gezien het aantal en de verscheidenheid van 

gevallen en omstandigheden der oprechten niet gezegd worden. Ieder die weet wat 

het is dat God tot hem spreekt, zal ook weten wat er zoal niet voor mogelijkheden 

zijn. 

 

4. In de vierde plaats zal het te kennen geven, dat de innerlijke ontferming en het 

mededogen van God rot hen en over hen. De naam des Heeren is Ontfermer. 

Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, alzo ontfermt zich de Heere 

over degenen die Hem vrezen, Psalm 103:13. Hier is een onderwerp van 

medelijden. Die geheel hulpeloos is wordt doorgaans het eerst geholpen, als het bij 

hem "buiten hoop" is, als hij er zeer ellendig aan toe is. Hier ligt de arme bidder 

als het ware in zijn bloed, dat wil zeggen, in zijn bloedrode schulden te wentelen. 

Hij kan de bloedrode schulden niet wit maken als sneeuw en witte wol; hij heeft 

geen water en hij heeft geen macht om naar de geopende fontein te gaan om zich 

te wassen en te reinigen. Het moet tot hem worden gebracht en toegediend 

worden, anders zal hij in de onreinheid blijven en verstikken. Hier ligt een ziel vol 



met pijn, door de schuld die op zijn consciëntie ligt en die gevoeliger smart 

veroorzaakt dan een etterbuil. Hij kan die niet openen noch uitdrukken; hij heeft 

niets om de brand en de gloed te verkoelen en te verzachten; hij schreeuwt en de 

pijn doet hem misbaar maken als een draak en jonge struis, ja als het gebrul van 

een jonge leeuw. Zie Psalm 38:6 en 11. Hier ligt hij als een door de vijand deerlijk 

mishandelde. Wat heeft hij veel vuistslagen van de satan gehad. Wat is hij beroofd 

van licht en van de bewustheid van zijn genadestaat! Alles is donker. In Psalm 

40:13 zegt David, of mogelijk de Messias Zelf, Die de zonde der uitverkorenen als 

Borg draagt en zich onder de verberging van Zijn Vaders aangezicht bevindt: 

"Mijne ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien." 

Hier ligt de arme bidder, bezwijkend van verlangen, op het punt om in zwijm te 

geraken. Zie Psalm 40:13 "Mijn hart heeft mij verlaten." Dit alles, en nog meer 

zaken die u er uit eigen ondervinding bij kunt voegen, brengt teweeg, dat Gods 

ingewanden van ontferming rommelen over hen, en dat Hij zegt: "Hoe zou Ik u 

overgeven? Hoe zou ik u overleveren? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn 

berouw is tezamen ontstoken." Werd Jezus over de schare met innerlijke 

ontferming bewogen over hun lichamelijk gebrek, hoeveel te groter zal Zijn 

ontferming zijn in het wenden van Zich tot de geheel hulpeloze. 

 

5. Ten vijfde. Hij spreekt tot hun ziel Zijn vertroostende en moedgevende woorden, 

om hen te verblijden en van vreugde te doen opspringen. Het manna van het 

woord der belofte regent nu rondom hun tenten. Nu is het: "Waakt op, waakt op, 

trekt uwe sterkte aan, o Sion, schudt uit het stof, maakt u op, o Jeruzalem." 

"Troost, troost mijn volk, zegt hunlieder God, want uw strijd is vervuld, uwe 

ongerechtigheid is verzoend. Gij hebt dubbel van des HEEREN hand ontvangen 

voor al uwe zonden." Jes. 40:1-2. "Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, 

ongetrooste! Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren 

grondvesten." Jes. 54:11. "In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een 

ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer 

ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser." Jes. 54:8. "Vrees niet, want Ik ben met u; 

zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God." Jes. 41:10. Dit Mijn verbond zal niet 

wijken noch wankelen in der eeuwigheid. "Want dat zal Mij zijn als de wateren 

Noachs, toen Ik zwoer, dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden 

gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op U toornen noch u schelden zal", 

Jes. 54:9. Ieder kan zich de woorden der beloften te binnen brengen, die hij bij 

bevinding kent.  

Alleen moet ik wel zeggen, dat als, ik zeg dat God tot de ziel spreekt, u niet moet 

denken, dat er dan onmiddellijk hoorbare stemmen zijn. Goddeloze mensen, die 

van de werking des Geestes niets bij bevinding kennen, lasteren hetgeen ze niet 

verstaan. Ze zeggen, dat Gods volk bestaat uit geestdrijvers, dat ze van 

onmiddellijke stemmen spreken.  

Geliefden, We hebben kennis aan veel Godvrezende mensen, hier en elders, maar 

we hebben ze nog nooit horen spreken van gezichten, hoorbare stemmen of iets 

dergelijks. Het past dan ook niet om zulke mensen vals te beschuldigen en zo te 

lasteren. Integendeel; we hebben altijd bemerkt, dat, als er ooit iets uit de mond 

van iemand kwam dat er op leek, vrome leraars en christenen "t nooit goed keur-

den, maar over deze mensen bekommerd waren, hoewel ze God niet willen en 

durven beperken. Augustinus hoorde een stem: 'tolle lege, neem en lees'. 

 

Met alle vromen versta ik, als er gezegd wordt dat God tot het hart van Zijn volk 



spreekt, het volgende.  

 

 Allereerst dat de Heilige Geest door Zijn overtuigende werking bepaalde 

teksten uit Gods Woord, die overeenkomen met hun toestand, die ze gelezen of 

gehoord hebben, hun in het hart legt en onder hun aandacht en 

geloofswerkzaamheid brengt.  

 Vervolgens, dat de Heilige Geest zo met Zijn Goddelijk licht op die tekst wijst, 

of hen zo verlicht door Zijn onweerstaanbare werking, dat ze zien wat de 

bedoeling en inhoud van deze tekst is in hun situatie. Het kan tot vertroosting, 

overtuiging, onderwijs en besturing zijn. Niet dat ieder gelovige dat woord in 

zijn verband dient te verstaan en er mee werkzaam moet zijn. Het is soms niet 

duidelijk wat of het verband is; de één ziet het zus, de ander zo. Het is hierbij 

voldoende als de zakelijke inhoud en de betekenis van zo'n tekst in 

overeenstemming is met de leer des geloofs.  

 In de derde plaats moet Gods Geest er zo'n Goddelijk getuigenis en betoog in 

leggen, dat de ziel, vanwege de kracht die ze ervan ondervindt en de 

uitwerking die ze erdoor gewaar wordt, niet twijfelen kan of het is God Die tot 

de ziel spreekt. Het is droevig, na zolang bij de leer der Hervorming geleefd te 

hebben, dat alle uitdrukkingen van het geestelijk leven en het werk van Gods 

Geest in de gelovigen moet worden duidelijk gemaakt. 

 

6. In de zesde plaats zal het inhouden, dat God, als Hij Zich tot hen wendt, een 

volkomen kwijtschelding van schuld geeft, dit aan hun consciëntie verzegelt en 

hun de gevoelige gewaarwording ervan geeft. Dit is het, waar David om bad in 

Psalm 41:5: "Genees mijn ziel, want We hebben tegen U gezondigd." Dit alles 

neemt de zielskrankheid weg als het genoten wordt. "En geen inwoner zal zeggen: 

Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid 

hebben." Jes. 33:24. De Heere roept hen toe: "Maar gij hebt Mij arbeid gemaakt 

met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtheden. Ik, Ik ben het, Die 

uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet." Jes. 

43:24-25. En opdat ze er niet aan twijfelen zouden, gebeurt het menigmaal, dat Hij 

het verzegelt en als met eedzwering bevestigt: "We hebben gezworen (en het zal 

Mij niet berouwen), dat Ik niet meer op u toornen noch u schelden zal." Jes. 54:9.  

Vraagt u, hoe of zij het weten?  

Mijn geliefden, de Heilige Geest geeft er getuigenis van aan hun ziel; het geloof 

ontvangt dit getuigenis en geeft ook een getuigenis aan de consciëntie terug, 

terwijl het de pardonbrief leest, en zoete en gevoelige bewustheid daarvan proeft 

en smaakt, tot verruiming des harten en tot verzekering van het gemoed, zolang 

tenminste als de gelovige die gevoelige gewaarwording geniet. 

 

7. In de zevende plaats zal het insluiten dat God Zijn volk de directe verkwikking, 

vervrolijking en verruiming van het gemoed zal schenken. Hij verkwikt hun ziel. 

Psalm 23:3. Hij voert hen in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over hen. 

Hoogl. 2:4. Hij onthaalt hen op een vette maaltijd, Jes. 25:6. Hij zegt: "Eet, 

vrienden, drinkt, en wordt dronken, o liefsten!" Als de geestelijke strijd gestreden 

is, dan is het, nadat zij de slingerstenen zullen hebben uitgestaan en ten 

ondergebracht, dat zij zullen eten en drinken, en een geruis maken als de wijn, 

hoewel zij zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars, 

volgens Zach. 9:15. We hebben deze tekst als onlangs letterlijk en geestelijk 

verklaard, en vermelden er daarom nu niets van. 



 

8. In de achtste plaats: hun krachten worden, als Hij Zich tot hen wendt, hersteld. Die 

de Heere verwacht hebben, biddende en telkens werkende uit een grond waar geen 

hoop is, worden de krachten vernieuwd. De moeden krijgen kracht; de sterkte 

wordt vermenigvuldigd aan die, die geen macht hadden. En zelfs zo, dat ze 

opvaren als met arendsvleugelen. O, al was het dat ze jaren dodig waren geweest, 

zodra God hen met Zijn heil bezoekt en Zich tot hen wendt, worden de 

disselbomen van hun juk verbroken en gaan ze recht op. Hun enkels worden 

vastgemaakt en ze treden manmoedig op hun hoogten. Hun gehele ziel is nu 

verruimd om met blijmoedigheid te lopen op het pad van Gods geboden. En 

meestal, als ze dit zalige; bezoek van God krijgen, worden ze daarna tederder en 

bedaarder dan tevoren. Veel andere zaken zouden er bij te voegen zijn, maar die 

zijn doorgaans te vinden in onze uitgegeven preken, als het te pas komt. Wij zullen 

er nu niets meer aan toevoegen. 

 

B. Op een ontkennende manier wordt het handelen des Heeren omtrent het gebed van 

een gans hulpeloze op deze wijze voorgesteld: en hunlieder gebed niet zal versmaad 

hebben. Deze uitdrukking is wel op een ontkennende wijze gesteld, zoals wel vaker in 

Gods Woord te vinden is. Maar zo'n ontkennende wijze toont juist de sterkste 

zekerheid en bevestiging aan. Bijvoorbeeld, Hij zal hen niet onschuldig houden, dat is, 

Hij zal, degenen die Zijn naam ijdellijk gebruiken, vast en zeker straffen. Dus hier: 

niet versmaad hebben. Dat wil zeggen, wel degelijk Zijn genoegen en goedkeuring er 

aan geven, genadig te horen en te verhoren, en hun het begeerde schenken. Dus geeft 

de laatste uitdrukking meer te kennen dan de eerste. Want iemand zou zich bij een 

ellendige kunnen voegen en zich tot die kunnen wenden, zonder op zijn klacht acht te 

slaan of met zijn ellende enigszins bewogen te worden, zoals de priester en de leviet 

geen deernis hadden met de ellendige, die in de handen van de moordenaars was 

gevallen. Maar hier zou het anders zijn: Hij zou Zich niet alleen tot hen wenden, maar 

daarboven zou Hij zelfs hun gebeden niet versmaden. Dit geeft dus te kennen: 

 

a. Het bijzondere genoegen van God in en over de gebeden van Zijn ellendig volk, 

dat uit de diepte van hun volkomen uitzichtloosheid tot Hem roept. De gebeden 

der goddelozen zijn in de oren des Heeren als het kraken van doornen onder een 

pot. Zelfs als ze uitermate ernstig in nood zijn en bidden, is dit slechts een gejoel 

en getier in Zijn oren. Hoséa. 7:14: "Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, 

wanneer zij huilen op hun legers; om koren en most verzamelen zij zich, maar zij 

wederstreven tegen Mij." "Doe het getier uwer liederen van Mij weg," Amos 5:23. 

Maar de gebeden van een van hoop beroofde bidder zijn een zoete melodie in de 

oren des Heeren, zelfs dan als Hij het begeerde nog niet schenkt. Daarom staat er 

in Hooglied 2:14: "Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene 

ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is 

zoet en uw gedaante is lieflijk." U weet, hoe lieflijk het voor een vader is als hij 

zijn kind met lieflijke ootmoedigheid en ernst een zaak van hem begeren hoort. 

Alhoewel hij hen het niet direct geeft, omdat dat aanhouden van zijn kind hem zo 

goed doet. 

b. Het beduidt ook, dat de Heere Zich laat bewegen om zo te spreken, om hun 

aanhoudend verzoek in te willigen. De Heere gaat heen naar Zijn plaats als er een 

zondeschuld op de ziel is, maar als ze zich schuldig kennen, en dat hen zo bang 

valt, dat ze het niet stellen kunnen en zo biddend gemaakt worden, dan zullen ze 

Hem vinden. 



c. Ten slotte: de uitnemende bereidwilligheid en geschiktheid Gods. Hij is traag tot 

toorn, maar groot van barmhartigheid. Eer ze roepen, zal Ik horen en terwijl ze 

nog spreken, zegt Hij: ziet hier ben Ik, ziet hier ben Ik. Het is een boos en 

ongelovig hart, dat ons anders doet denken. God zal Zijn kinderen die dag en nacht 

tot Hem roepen niet versmaden, noch vergeten. 

 

C. Als God nu dit doen wilde, wordt het gevolg hiervan alzo voorgesteld: "Het zou 

beschreven worden voor liet navolgende geslacht; en het volk, dat geschapen zou 

worden, zou de Heere loven." Mijn doel is niet dit gedeelte breed te behandelen; ik zal 

er in het kort iets over zeggen. 

1. Het zou beschreven worden voor het navolgende geslacht. "Het zou beschreven 

worden." Het was een gewichtig stuk en aan het bewaren moest grote waarde 

worden toegekend. Zo moest deze gebeurtenis aan de vergetelheid worden ontrukt, 

opdat, als het erop zou aankomen, het altijd in de rol van Gods Boek gevonden 

zou worden. Het is de moeite waard om te doen gedenken, dat God geen dorre 

woestijn noch een land van uiterste duisternis voor Zijn volk is. De dichter zag dat 

dit zou gebeuren. Het zou beschreven worden. 

2. De personen voor wie dit was, werden er bijgevoegd. Voor het navolgende 

geslacht. Het is het beste, het in den brede te betrekken op alle nakomende 

geslachten van ware gelovigen, die in dergelijke omstandigheden zouden kunnen 

zijn. Dit om te leren en te onderwijzen. 

a. Dat als het voor de mens niet mogelijk is het de tijd is waarop God Zijn 

alvermogen kan bewijzen. Als er geen oog is om medelijden te hebben, en wij 

vertreden in ons bloed liggen, dan is het de tijd der minne. God grijpt dan in en 

zegt: lees! Bezwijk nooit; als het er van alle kanten donkerder begint uit te 

zien, is uw verlossing in de baarmoeder des dageraads om haastig geboren te 

worden en licht en glans te geven, zoals de zon die zonder wolken opgaat. Het 

is dan tijd voor de Heere om te werken. 

b. Maar ook om het navolgende geslacht te doen zien, dat, als God werkt, Hij het 

niet doet om enige waardigheid in het schepsel, maar alleen omwille van Zijn 

naam. Zoals het voor een van hoop beroofde onmogelijk is om Goddelijke 

gunst te verdienen, is het ook onmogelijk om, als God die gunst schenken wil, 

deze te verhinderen.  

c. Dat het navolgende geslacht trouw en metterdaad werkzaam is in de oefening 

des gebeds, zonder ophouden of verflauwen. Niettegenstaande enig uitstel 

geldt het: "Deze ellendige riep en de Heere hoorde." Houdt aan, blijf roepen, 

en God zal u ook horen en redden uit al uw benauwdheden. U zult voorspoedig 

zijn; de aanhouder wint. Tenslotte dat, hoe vaak wij ook twijfelen of onze 

gebeden wel tot God zullen opkomen, ze uiteindelijk beantwoord zullen 

worden. Wij hebben te weinig geduld. Izak bad vele jaren om de 

vruchtbaarheid van zijn vrouw. God liet zich eindelijk verbidden. 

 

3. Het navolgende geslacht, het volk dat geschapen zou worden, zou de Heere loven, 

als ze dit horen en lezen.  

 En dat wegens Zijn grote goedheid, dat Hij dit aan een van hoop beroofde niet 

alleen bewees, maar bovendien in Zijn Woord heeft laten noteren. Alle delen 

van Gods Woord zijn voor de gelovigen zoet en dierbaar, maar vooral die 

stukken, waarin ze de gestalten van Gods volk en Gods genade die aan Zijn 

volk zijn bewezen, beschreven vinden. 



 Ze zouden ook tot roem van de Goddelijke genade die weg proberen in te slaan 

en zich gedragen als een ellendige. Ze zouden Hem loven, dat is, de vrijheid 

van Zijn genade roemen, aanbidden, en Hem de heerlijkheid, de lof, en de 

dankzegging toebrengen tot in der eeuwigheid. 

 

 

 

TOEPASSING 

 

Mijn geliefden.  

We hebben u getoond hoe de Heere God Zich gedraagt ten opzichte van een van een 

geheel hulpeloze. Dit tot bemoediging van alle ware aanroepers van Zijn heilige 

Naam. Kostelijke zaken, naarmate het licht dat wij hebben, hebben wij ze u 

voorgesteld. Er hoeft verder niet veel tot toepassing bijgevoegd te worden. Toch zal ik 

nog iets moeten zeggen, maar kort. Hoe zullen wij het één en ander, na zo'n uitvoerige 

behandeling, moeten voorstellen? Wij zullen iets in het algemeen en iets in het 

bijzonder zeggen. 

 

A. In het algemeen, vrienden, als we denken aan de zaken die wij gehoord hebben, 

wat is het dan overal droevig gesteld met het werk des gebeds, dat toch immers het 

voornaamste stuk van de dankbaarheid, ja, van de gehele Godsdienst is! 

 Wat is het gebed vaak tot grote ergernis en zo weinig tot stichting, ja, zelfs om 

Gods toorn op te wekken! De oneerbiedigheid is uitermate groot. Er is bijna geen 

ontzag voor de heerlijke majesteit Gods, niet de minste blijk van gevoel van 

ellende, die op het hart drukt. De één zegt de gebeden die hij uit het hoofd geleerd 

heeft op. De ander heeft veel bij elkaar passende teksten uit de Schrift. Een derde 

zegt de waarheden van de theologie wel op, alsof God onkundig was op het gebied 

der theologie.  

 Weer een ander verhaalt de gebeurtenissen bij de bekering van eens mens, en van 

de wisselvalligheden van de vromen op de weg naar de hemel. Het is een schande, 

dat zulke mensen, die vrome predikanten en kerkleden willen zijn, zo te werk gaan. 

Zij zijn ernstig verblind die dit voor een gebed houden. God kent de praktijk en de 

leerstellingen der theologie wel! Wij moeten onze begéérten bekend maken. Bidden 

is begeren.  

 Weer een ander doet of hij een oratie staat te houden; hij bezit een omhaal van 

woorden, is welsprekend, let op het buigen van de stem, op de beweging van zijn 

handen en zo meer.  

 Mijn beste vrienden, het ziet er hopeloos uit. De godsdienst is maar als een 

gedaante, als een lichaam zonder ziel. Het is geen wonder, dat velen zich eraan 

stoten. Mensen die enig licht hebben, stoten zich hieraan. Anderen hebben zich 

willen afzonderen om een geestelijker godsdienst te hebben. Maar dat is niet goed. 

Wij behoeven ons niet af te scheiden. Wij hebben een zuivere leer; er behoeft geen 

jota van veranderd te worden. Maar in de praktijk moeten wij, op onze post en 

plaats blijvend, na een dagelijkse hervorming van onszelf en van anderen streven. 

Zó zullen wij staande blijven. 

 Wat wordt er gevallen over, ja zelfs gespot met de gebeden van Gods volk als het 

uit de diepte roept. De ene keer is het: hun uitdrukkingen zijn te laag voor de 

Goddelijke majesteit. De andere keer is er geen orde in hun gebeden. Of: het zijn 

steeds herhalingen van dezelfde zaak. Vrienden, Gods volk beklaagt zich meer over 

de laagheid van hun hart dan over de nietigheid van hun uitdrukkingen. In alle 



gevallen, als de uitdrukkingen uit een eerbiedige gestalte voor de hoge God 

voortkomen en geschikt zijn naar onze bevatting om onze aandoening en het 

gevoelen van onze ziel uit te drukken en voor te stellen, zijn ze dan niet goed? Zijn 

ze niet beter dan verheven uitdrukkingen zonder enig, of op zijn minste zeer weinig 

besef van God en aandoeningen over onze ellende? Het is waar; het moet een 

ordelijk gebed zijn. God is een God van orde. Maar waaruit bestaat die orde? Ga 

alle menselijke gebeden na: de één heeft deze orde en een ander geheel geen orde. 

Zou het niet hoogmoedig en eigenwijs zijn als we de gebedsorde van anderen 

verwierpen omdat die niet met de onze overeenkomt? De beste orde is, dat wij onze 

gedachten trachten bestuurd te krijgen door Gods Geest en de leiding van het gebed 

des Heeren.  

 Ik heb beproefde kinderen Gods horen bidden, die zich aan deze orde hielden. En 

hoewel wij dezelfde orde niet altijd houden, toch denk ik dat we er niet verkeerd 

aan doen als we de leiding van de Geest volgen, waarbij wij dan het ene en 

vervolgens het andere voorstellen van wat ons het meest drukt. Wij denken dat dit 

duidelijk is in verschillende Psalmen, waarin we tevergeefs zoeken naar een 

gedurig terugkomende orde.  

 En wat een ijdel verhaal van woorden betreft, ik keur dat volledig af in die zin, 

waarin de Zaligmaker het afkeurt. Namelijk, als de mensen zouden denken te 

worden verhoord om de veelheid der woorden en de herhaling van dezelfde 

uitdrukkingen. Maar als er bij iedere herhaling een nieuwe aandoening mee 

gepaard gaat, geeft het niet. Lees de Psalmen en overdenk het gebed van Christus 

en vrees. Het is te hopen dat u niet onder degenen bevonden wordt, die hun 

verstandelijke kennis gebruiken om de gebeden der heiligen te bespotten. 

 Wat wordt er weinig werk van gemaakt om de arme mensen aan zichzelf te 

ontdekken voor wat betreft hun sleurdienst en hun vormelijk bidden, waarbij zij 

gerust leven en hun kinderen opvoeden. Integendeel, men bouwt deze mensen in 

hun sleurdienst op. Menigeen krijgt gebedenboekjes in de handen gestopt. Is God 

niet een Geest? Moet Hij niet in geest en waarheid gediend worden? Is dat een 

dienen van Hem in geest en waarheid, als we een gebed uit een boekje leren? Wat 

hebben we aan de reformatie gehad als we het opzeggen van de paternosters der 

Roomse kerk vervangen hebben door andere vaste gebeden? Het is waar dat de 

Hervormers in Duitsland en Engeland enkele gebeden opgesteld hebben. Maar het 

is óók waar dat de kerk van Schotland, (één van de zuiverste in leer, en vooral één 

die zich houdt aan een goede discipline, volledig alle paapse uitvindingen verwerpt 

en zich aan de apostolische leer houdt), wel de inhoud der gebeden goedkeurt 

wegens de waarheid die er in voorkomt, doch altijd protesteerde tegen het gebruik. 

Waarom? Omdat er geen gebod, noch een belofte, noch een voorbeeld is van 

gebeden die door feilbare mensen zijn opgesteld om door anderen gebruikt te 

worden.  

 Denk niet dat ik tegen het lézen ben van de verzuchtingen die goede mannen 

geschreven hebben. Ze zijn nuttig om er ons indrukken van te geven van de ellende 

die zij kenden en van de uitgangen van hun hart om genade. Wij zien welke 

gemeenschapsoefeningen zij hadden met God. Toch is het niet goed om ze van 

woord tot woord na te zeggen. Wij moeten zèlf indrukken hebben en onze eigen 

ellende kennen. En naarmate we die kennen, zullen we ook zelf uit de diepte 

roepen.  

 Wat er verder voor verschillen zijn, daarmee wil ik mij niet inlaten. Het is alleen 

mijn bedoeling om u te doen zien, dat sleurdienst een Godtergende zonde is en dat 

alle dienst, die slechts uit lippenwerk bestaat zonder dat het hart ermee gemoeid is, 



hetzij wij een gebed lezen, of zoals men zegt, uit het hoofd opzeggen, slechts 

sleurdienst is. Lees het werkje van dr. Owen maar. Hij vertelt u er meer over dan ik 

in dit bestek en deze omstandigheden kan doen. 

 

B. Maar laat ons in het bijzonder tot onszelf komen om enkele woorden tot 

onbekeerden en bekeerden te spreken. Dat er veel onbekeerden onder u zijn, moet ik, 

zonder liefdeloze veroordeling, zeggen, terwijl u het zelf met de mond belijdt en er 

oppervlakkig van overtuigd bent met uw verstand. Als er één stuk is dat tot uw 

overtuiging dient, dan is het wel dit stuk. Alles wat leven heeft, bidt op zijn wijze. 

Allen die geestelijk leven hebben, bidden in geest en waarheid. 

 

1. Zijn er niet onder u, mijn vrienden, hoe sterk ik op de plicht aandring en voor uw 

rekening neerleg, die niet bidden noch tot God roepen? De jonge raven roepen tot 

God, en Hij spijzigt ze. En u bent een mens, een mens die Gods Woord heeft en de 

opwekking tot uw plicht, die door u schandelijk wordt verzuimd. Door sommigen 

niet alleen uit zorgeloosheid, maar bij anderen ook om een spinozistische, 

atheïstische redenen. God heeft besloten, zegt u, wie wel of niet zalig zullen 

worden. Vrienden, wij weten niet wie of dit betreft, voordat dit eeuwig vaste en 

onveranderlijke besluit uitgevoerd wordt. Daarom ligt het voor uw verantwoording 

om te bidden, terwijl God een voorwaarde bij het schenken van Zijn gaven gesteld 

heeft. Hij wil er om gevraagd worden. Nu, het is te vrezen, dat u, die bij zo'n 

verharding gerust en zonder gebed blijft, te laat over uw dwaasheid zult klagen en 

pas zult bidden, als er geen vindenstijd meer is, of de bergen op u mogen vallen en 

heuvelen u mogen bedekken. God doe u bijtijds ontwaken. Dit wens ik u van harte 

toe. 

2. Zijn er onder u die bidden? Ik geloof het. Maar, mijn geliefde vrienden, hoe gaat 

het er aan toe? U hebt veel van mij over het gebed gehoord; hoe is het met uw 

gebed gesteld? Hebt u het verstaan en begrepen? Mijn geliefden, zoekt u zich tot 

het gebed voor te bereiden, door zonde en zondige gelegenheden te vermijden en 

uzelf op het gebed toe te leggen? Hoe staat het met u? Moet uw geweten u niet 

zeggen, dat u aan al die dingen niet eens denkt? Als de tijd er is, doet u uw werk. 

Och, waar weinig behoedzaamheid is in de wandel en geen voorbereiding tot het 

gebed, daar moet het er droevig uitzien. Als wij zouden bidden zonder ophouden, 

dan zou het bij het gebed wel beter gaan. 

3. Bidt u? Wel, wat bidt u dan? Is het 't zelfde gebed dat u tien, twintig, ja mogelijk 

al veertig jaar gebeden hebt? Is er dan geen verandering in uw omstandigheden? 

Moesten de vele gebeurtenissen van uw leven u niet geleerd hebben om Gods 

bijzondere genade, hulp en leiding in te roepen? Het is een wonder dat uw ziel 

geen verdriet begint te krijgen bij het zo lang opzeggen van één en hetzelfde! Het 

is een wonder, dat u denken kunt, dat God een welgevallen in een gebed kan 

hebben, waar uw eigen ziel geen welgevallen in heeft en dat u zeer gemakkelijk, 

daar de ellende u niet drukt, zou kunnen nalaten, ware het niet dat u aan die sleur 

gewend bent geraakt en uw arme ziel zó verblind is, dat ze zich met de as van uw 

sleurdienst laat voeden. 

 

4. Bidt u? Wel, mijn geliefden, hoe bidt u dan? Wat voor een gestalte en welke 

aandoening hebt u? 

 Kent u die God, tot Wie u nadert, zoals Hij is: heilig, rechtvaardig, en buiten 

Christus ontoegankelijk voor enig schepsel? U aanbidt wat u niet kent! Al wat 



de meesten doen, daar mag bovengeschreven worden, dat het verricht is voor 

de "onbekende God". 

 Hebt u eerbied en ontzag in het gemoed voor de hoge Majesteit van God? 

Immers, velen gaan aan het werk zonder het minste teken of een blijk van 

enige eerbied. Ze spreken de zaken met de mond tot Hem vrijmoediger uit, dan 

ze het zeggen zouden tegen iemand, die enigszins boven hun rang is. En is er 

nu of dan enige vrees, dan is het door de aanwezigheid van mensen, niet omdat 

Gods aanwezigheid een indruk op het hart legt. 

 Hebt u kennis aan de onmogelijkheid en hulpeloosheid om te bidden, waarover 

ik zo uitvoerig heb gesproken? Och, mijn geachte toehoorders, het ziet er zeer 

ellendig uit bij de meesten van u. En wees verzekerd, als u van de sleurdienst 

niet wordt afgebracht om God met gebeden en verzuchtingen te zoeken en in 

tranen te zaaien, dat u nooit in vreugde zult maaien. De enige weg voor u is uit 

de grond van uw hart bij God aan te houden met de bede dat Hij door de 

werking van Zijn Geest u van uw ellende zal overtuigen en die met 

gevoeligheid op uw hart zal laten wegen.  

 

C. Gelovige en ware Christenen! We hebben u al heel wat onder de aandacht trachten 

te brengen omtrent het gebed zelf in het algemeen en het gebed van een van het gebed 

beroofde in het bijzonder. We hebben uiteengezet hoe genadig God Zich in zo'n geval 

gedraagt, Hij wendt Zich tot zulke mensen; Hij versmaadt hen niet en ze worden 

hersteld, enzovoorts. Nu zullen wij graag een kort woord, daar ik zoveel gezegd heb 

en niet van uitgebreide toepassingen houd, tot u spreken. 

(1) Wij hopen dat wat u gehoord heb ook voor u zou mogen zijn tot overtuiging van 

het geringe en ellendige van uw gebedswerk. Er is geen beter middel om ons geweten 

te doen spreken en ons te doen ontwaken dan met opmerkzaamheid te beschouwen 

hoe wij behoorden te zijn en hoe men direct is als men goed gesteld is. Daar is, onder 

veel andere, geen verderfelijker zaak voor de ziel der ware Christenen dan de 

handelwijze, die velen hebben bij het gebed. Ik hoop dat het in eenvoudigheid wordt 

gedaan. Door zowel jonge predikanten, die God vrezen, als ook andere oprechten, die 

hun medemens trachten te stichten, hetgeen een zeer goede zaak is. Ik zou uit de 

grond van mijn hart met Mozes willen wensen, dat àl het volk des Heeren profeten 

waren, en dat ieder zijn talent tot stichting zou mogen gebruiken, tot opbouw, om naar 

de eis hun medechristenen werkelijk zouden stichten.  

Het is wel wonderlijk, dat tijdens het bidden de meeste tijd doorgebracht wordt om de 

bevinding te vertellen en om de nabijkomende te ontdekken. En werkelijk, ik geloof 

dat er weinig nabijkomenden zijn, als wij nagaan, hoever ze eigenlijk komen en dan 

ons oog laten gaan hoe ver de meeste hoorders ver verwijderd zijn van enige 

aandoening. En als er, om de kleinen te bemoedigen, een waarheid wordt uiteengezet, 

zegt men, hoe dodig men zelf ook is, u hebt dit en die heeft weer wat anders. Als ik er 

meer van zou willen zeggen, dan was er een menigte van zaken op te noemen, op dat 

de zwakken in het geloof niet heen en weer geslingerd zouden worden.  

Mijn geliefden, ik ben er even zeer voor als anderen om de verslagen harten der 

kleinmoedigen op te beuren, en weet hoe naar het is als men een prooi is van 

aanvechtingen en bestrijdingen. Toch moet ik u enige woorden ter overdenking 

meegeven. 

 

1. Allereerst, voor welke mensen geldt die vertroosting? Tot wie moet ik zeggen: 

hebt u dat niet, of hebt u wat anders ondervonden? Het is voor de mensen die 

werkelijk bestreden worden. Maar och, ga eens na, waar zijn zij die zo schreien? 



Die er zo naar aan toe zijn vanwege de vervreemding van God, over de stand in 

hun leven, dat zij alles in twijfel trekken en ongetroost en opgejaagd zijn als een 

onweer? Als er zijn, dan moet voor hen het evangelie ontvouwd worden en moeten 

de kentekenen van het ware geloof genoemd worden. En dat kan op de beste wijze 

gedaan worden door diegenen die zèlf de bestrijding door ondervinding kennen. 

Zeker, hun aantal is zeer gering. De meesten, hoe dodig ze ook zijn, zijn er nogal 

ervaren in om zich uit de bewustheid van vorige ondervindingen op te beuren en 

op deze manier de beschuldiging van hun consciëntie te ontduiken. Daarom zou 

het goed zijn niet te vragen wat wij ondervonden hebben, maar wat we nu zijn, 

hoe het nu, op dit ogenblik, tussen God en onze ziel is. Daar komt het op aan, niet 

wat ik vorig jaar was, maar wat ik nu ben. 

2. In de tweede plaats moet ik zeggen, dat het ons voorkomt dat Gods Geest 

tegengewerkt wordt. De Geest komt, als de zaak van het ware opgewekte 

geestelijk leven voorgehouden wordt, als een Geest tot overtuiging in de harten 

der gelovigen werken. Hij zegt niet dat ze genadeloos zijn, maar dat ze onjuist 

leven, zeer doods zijn. En vóór de wond diep genoeg is, komt er een ander die een 

pleister legt op de zo-even half geopende wond. Zo blijft het volk des Heeren in 

een lage en dodige toestand. O, wat jammer! Is men er bang voor geworden om 

elkaar pijn te doen en hebben we er genoegen in gekregen om pleisters op 

stinkende wonden te leggen? Dit wil ik eens ernstig tot overdenking aanbevelen. 

Nu hoop ik, dat u al heel wat gezien zult hebben om uw verkeerde stand en 

sleurdienst te beschuldigen en om te tonen hoe zelden u slechts bidt als iemand die 

geen hoop meer heeft. Als dat zo is, dan hebt u een zegen tot ontdekking en heb ik 

mijn doel bereikt. Maar als u niets voelt en van binnen niet ongerust wordt, dan is 

dit een slecht teken. O, wie weet, mogelijk is het woord uit Christus" mond op u 

van toepassing daar u nergens door wakker geschud kunt worden, als Hij zegt: 

"Slaapt nu voort!" 

 

(2) We hebben u de zaken voorgesteld, opdat u liefde zou gevoelen voor een ver-

borgen leven en omgang met God. Als het zo gaat in de binnenkamer, wie zou dan 

niet alles verlaten en vaarwel zeggen, om in het eenzame met God gemeenzaam te 

zijn? Nu weet u hoe droevig het bij deze en gene onder u gesteld is. Het is of enkele 

vrome mensen de duivel in hun binnenkamer gezien hebben; zij kunnen er niet in 

blijven. Er wordt maar gepraat, gezelschappen houden; men blijft zolang hij elkaar, 

dat er weinig tijd overblijft om ongestoord te worden God te zoeken en gemeenschap 

met Hem te houden. Alles wordt ongeregeld in de gezinnen; de tijd van afzondering is 

voorbij en men is vadsig, ledig en uitgepraat. Waar lijkt dat op? Oordeel zelf maar. 

Och, dat God u meer bij uw binnenkamer bepaalde! Dat u eens werkelijk zin in een 

verborgen leven met God had! Dat u de sleurdienst als afkeurenswaardig zag. 

Sleurdienst bestaat niet alleen in het opzeggen van aangeleerde gebeden, maar ook in 

gejaagd bidden, zonder er de tijd voor te nemen en zonder hart en lust. Dikwijls hebt u 

noch het één, noch het ander.  

 

(3) Mijn waarde vrienden, ik hoop dat u het met mij eens kunt zijn. Het is met de 

gebeden meestal maar ellendig gesteld, zelfs onder het volk des Heeren, hoewel de 

plicht zelf niet geheel verzuimd wordt. 

 Wat leven wij gewoonlijk tussen het ene en het andere gebed zelden onder de 

levendige indrukken van God, wandelend als in Zijn tegenwoordigheid, ons Hem 

gedurig voorstellend, in alles wat wij doen bij de Heere blijvend. Als dit door ons 

in het dagelijkse leven gemist wordt, verliezen wij de tere en gevoelige indrukken 



die wij in de vorige oefeningen hadden. Er komt vervreemding tussen de Heere en 

onze zielen, en dan kan het onmogelijk goed gaan met ons gebed. 

 Wat is er weinig waakzaamheid over ons hart en de bewegingen, gedachten en 

uitgangen daarvan, lettend op alles wat er gebeurt, hetzij goed, om God ervoor te 

danken, hetzij kwaad, om er tegen te strijden en de gehele wapenrusting Gods aan 

te doen en geharnast te staan, zonder die ooit af te doen en ook om onder diepere 

en gevoeligere verootmoediging te geraken vanwege de overblijfselen van de oude 

mens, die zelfs in de beste van ons allen nog groot zijn. Lijkt het niet of velen 

denken, dat hen dit zo niet boven alle dingen aanbevolen behoeft te worden? 

 Wat wordt er weinig nagezien of wij iets ontvangen van hetgeen wij aan God 

afgesmeekt hebben! Het is een teken daarvan, dat wij er niet goed bij nadenken wat 

of we bidden en het ons onverschillig is of we de zaken wel of niet ontvangen, 

anders zouden wij naar de verhoring uitzien. Stel eens, dat wij een verzoek om een 

belangrijke zaak inleveren, dan zouden wij elk ogenblik naar het antwoord, een 

gunstig antwoord uitzien. We zouden er zeer naar verlangen, en als het niet kwam, 

waren we erg ontstemd. Was hetgeen waarvoor we gebeden hebben ook zo 

belangrijk voor ons, dan zouden we er werkzaam mee zijn. 

 We zijn meestal zelden in een biddende gestalte, wandelend en sprekend met God 

door gebeden die ons plotseling te binnen komen, en met stille verheffing van ons 

hart tot God, Die in de hemel is. Nehemia kon zo werkzaam zijn en blijven, zelfs 

aan de tafel des konings, terwijl bij op de wenk van de vorst moest letten om hem 

de wijn in te schenken. 

 Wat is er meestal weinig voorbereiding tot het gebed! Men heeft nauwelijks tijd om 

te bidden, laat staan om zijn hart tot het gebed voor te bereiden. Het is alsof men 

zonder zonde dit deel van zijn verborgen oefening zou mogen nalaten. 

 Wat is men tijdens het gebed vaak zonder indrukken, ongevoelig, bekla-

genswaardig, ellendig. De ellende drukt niet, de ziel hijgt niet naar God. De 

kinderlijke vreze, geloof, hoop en liefde, die tijdens de gebeden werkzaam moesten 

zijn en dadelijk geoefend worden, liggen onder de as begraven, worden niet 

dadelijk werkzaam, ja, het is alsof ze niet nodig zijn.  

 Wat gunt men zich weinig tijd voor oefening! Het is een haasten en men is spoedig 

aan het eind om het "Amen" maar uit te spreken. 

 Wat wordt er gerust in het gedane werk, zonder beschuldiging, gevoel van spijt en 

verdriet in het hart als het ons niet gegund wordt om de Koning te zien en 

gemeenschap met Hem te oefenen! 

 Wie zal opsommen wat er zoal ontbreekt! Och, dat wij maar in gevoelige schaamte 

mochten geraken, in zielsverdriet om onze ellende te belijden en grondig te 

gevoelen, zodat wij ons voor God verootmoedigen. 

 

(4) Kinderen van God! O, omwille van uw eigen zaligheid, hebt toch een afkeer van 

de sleurdienst. Tracht te bidden, ja te bidden zonder ophouden, te bidden in geest en 

waarheid. Wat zijn er veel zaken om u ertoe aan te zetten en om u aan te moedigen. U 

hebt direct gebrek en behoeften, die nergens vervuld kunnen worden. Gij gaat in het 

gebed tot de God en Vader waarmee u verzoend bent door het voorhangsel van het 

gescheurde vlees van uw oudste Broeder. De Heilige Geest is u toegezegd om u te 

bewerken. God geeft u vrijheid, als Hij zegt: "Roept Mij aan in de dag der be-

nauwdheid." Wat zijn er een beloften, dat u gered en verhoord zult worden! Hierin is 

het, dat u met God gemeenschap oefent, dat u uw Koning in Zijn schoonheid 

aanschouwt, dat u gedrenkt wordt uit de beken van Gods wellusten, ja, hoewel op de 

aarde zijnde, hebt u uw wandeling in de hemel. Ja, u zult levendig gemaakt worden en 



uw kracht vernieuwd krijgen. Dit gedeelte van Gods Woord is immers tot uw nut 

beschreven, opdat u als een geheel van hoop beroofde aangemoedigd zou worden om 

aan te houden, daar God Zich tot zulken wendt en hun gebed geenszins versmaadt. 

 

(5) Nu dunkt ons, dat mogelijk deze en gene zullen zijn, die kunnen zeggen: o, ik 

hecht mijn zegel aan die waarheid. God heeft Zich tot mij gewend, en Hij heeft 

eindelijk getoond dat Hij mijn gebed niet versmaad heeft. Dat is mij dierbaar. Och, dat 

wij, en al Gods volk het zeggen konden, dan zou er wat gezien worden en wij zouden 

voor de vijanden afschrikwekkend zijn als slagorden met banieren. Hebt u het 

ondervonden, looft de Heere, laat de lofzang in stilheid tot Hem opgaan. Ik zal u in 

een volgende predikatie de gestalte tonen van zo iemand, en ik bid ondertussen, dat 

God Zijn zegen in het vervolg nog over het gesprokene wil geven. AMEN! 

 
 

 

NB. Breder durfden wij niet gaan. Onze meditatiën hebben wij opgegeven. Daar wij niets 

of weinig van gezegd hebben, het is opdat gij het bij andere waarde mannen zou zoeken. 

Nooit wensen wij iemand van het lezen daarvan af te trekken. Onze meditatiën zullen 

mogelijk tot opwekking dienen, althans uw en ons eigen nut hebben wij bedoeld. Lees 

Brown en zodra dr. Owens traktaat uitkomt, maak gebruik ervan. Wij hopen dat de 

boekverkopers Pelt en Douci de Nederlanders mee zullen delen hetgeen mijn nu zalige 

Overgrootvader Mr. Andreas Gray over het gebed geschreven heeft.  

 

 

 

 

 



6. Een wederkerende gelovige, onder gemis van Jezus nabijheid niet, bezwijkende, 

maar om nabijheid in de gebeden worstellende, en daarin drangredenen gebruikende, 

ontleent van de goede reuk van zijn oliën, enz. uit Hooglied 3. 

 

Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom 

hebben U de maagden lief. 

 

I. INLEIDING. 

 

Mijn geliefden,  

 

Het is velen tot een wonder, hoe een gelovig mens staande blijft, en hoe zij 

niettegenstaande Jezus weigert zich uit te laten te genieten te geven, des te sterker met 

alle smeking en worsteling, onder een gelovig en eerbiedig gebruik van allerlei 

drangredenen, als geweldigers, geweld op het koningrijk der hemelen bij 

aanhoudendheid doen, totdat ze het met geweld innemen. 

De verwondering hierover spruit bij sommige daaruit voort omdat ze de dierbaarheid 

van Jezus zelfs, noch van Zijn genade weldaden niet kennen, noch de innige ziels 

voldoening, die men in Zijn nabijheid gewaar wordt. En daarom ze denken, als 

iemand naar die onbekende dingen staat, dat hij eindelijk moet bezwijken en 

verstandeloos worden. 

De verwondering van andere ontstaat uit diepe onervarenheid in de weg Gods met 

Zijn volk, en enige misvatting die ze hebben, niettegenstaande ze gelovige in de grond 

zijn. De dochters van Jeruzalem zeiden eens, wat is uw Liefste meer dan een andere 

Liefste? 

Mijn vrienden, de verwondering, dat ze niet bezwijken, maar standvastig blijven 

aanhouden, zal ophouden, als wij ons te binnen brengen enige zaken. 

 

Vooreerst, God houdt ze door een verborgen kracht staande, en daarom bezwijkt noch 

verlaat haar hun hart niet. 

Ten tweede, het is de aard van de liefde, dat die aller-sterkst werkzaam is, als het 

geliefden voorwerp niet tegenwoordig is. 

Ten derden, dat hoewel Jezus niet nabij is, er nochtans zon lieflijke, ziel bekorende en 

hart innemende reuk van Hem komt in de ziel, dat hun genegenheden gaande worden. 

Eindelijk, het is de aard van de liefde, zich niet laten overwinnen en neervellen, maar 

alles te overwinnen, en te blijven werkzaam in het zoeken zonder te bezwijken, en 

aanhoudende in de worstelingen zonder het op te geven. 

 

Wij zagen in de voorgaande predicatie een gelovigen bijna bezwijkende, die de tong 

droog was van de dorst. Die zochten wij te bemoedigen, en een klein woord van troost 

toe te reiken. Nu, dat is niet ongezegend geweest, want de binnenkameren zijn met 

meer gemoedigheid bezocht geworden.  

Nu dachten wij, dat het niet onaangenaam zou zijn om U te tonen, wat uw hoofd in 't 

zoeken ophoudt, en de pleit- en drangredenen, die U gebruikt hebt, en daarom kozen 

wij deze woorden, Uw oliën  zijn goed tot reuk, enz. 

In het voorgaande vers komt de Bruid voor, als een die Jezus' nabijheid miste, en 

evenwel er naar stond om het te genieten. Hij kusse mij, enz. Hiertoe gebruikt ze een 

drangreden, ontleent van de uitnemendheid van Jezus' liefde boven de wijn.  

Hier in onze woorden blijft de Bruid naar deze nabijheid reikhalzen, een nieuwe 

drangreden gebruikende, om haar verzoek aan te binden en ingang te doen vinden; Uw 



oliën, enz. Zodat wij in de woorden hebben twee voorname hoofddelen. 

 

A. De Bruid gebruikt een drangreden, ter billijking van haar verzoek ontleent van de 

uitnemende aangenaamheid van Zijn oliën. Wiens Naam is als een uitgestorte Olie. 

Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie, die uitgestort wordt. 

 

B. De Bruid ter billijking van hun begeerte, beroept verder zich op de bevinding van 

alle ware gelovige. Zuivere maagden, die hebben U lief. En zou ik dan ook, als een 

van die, naar Uw nabijheid niet staan? Daarom hebben de maagden U lief. 

 

Het LICHAAM der predicatie, waarin vervat wordt: A. De VERKLARING, en wel 

A. Van het EERSTE DEEL.  

Hier gebruikt de Bruid noch een drangreden, om gekust te worden met de kussen van 

Christus' mond, ontleent van de uitnemendheden van Christus' zalving, of oliën. En 

deze drangreden gebruikt de Bruid wel in dezer voegen: Zij stelt Jezus oliën in hun 

uitnemendheid voor: Uw oliën zijn goed TOT reuk. 

 

Wat de vertaling betreft, achten wij het onnodig om vele en verscheidene thans te 

voorschijn te brengen. De zeer geleerde professor Mark heeft dit gedaan. En uit de 

Hebreeuwse zinscheiding heeft die zeer geleerde Man beweerd, dat onze vertaling de 

beste is, ook aller-eigenlijkst overeenkomende met de Hebreeuwse spraak. Hij 

meende, omdat het Soph Pasuk of Punctum in het voorgaande tweede vers gevonden 

wordt; Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn! En dat in ons Tekstvers een nieuwe 

zin begint, waarin wij twee voorname hoofddelen zullen hebben. 

Het eerste is in onze woorden, Uw oliën zijn goed tot reuk, daar de Saheph Katon naar 

Zijn mening, een volkomen zin uitmaakt.  

En het tweede deel in de volgende woorden, tot de Silluk met het Soph Pasuk, daar de 

uitstorting van Christus naam gesteld wordt als de reden, waarom de maagden Jezus 

lief hebben.  

Hierin, gelijk doorgaans, volgt de heer Hellenbroek de heer Mark hier na, en wij 

zullen er niets tegen hebben, indien de Atnach, die de grootste Zinscheider is, niet 

gevonden werd in dit vers, gelijk ze in het voorgaande niet gevonden wordt.  

Onze geachte Taalsmannen hebben ook dit nauwkeurig onder het oog gehad, en 

stellen de grootste halte naast het punctum in het laatste van die woorden: Uw Naam is 

een Olie uitgestort, gelijk het in de Hebreeuwse spraak gevonden wordt. Dus met 

Piscator, Junius en Tremellius aanwijzende, dat al het voorgaande van de Colen in dit 

vers tot elkaar behoord, en afgescheiden is van de volgende woorden: daarom (Gual 

Cheen) hebben de maagden U lief. Zodat de zin vol is van het eerste gedeelte van ons 

Tekstvers volgens de grondspraak.   

Onze Taalsmannen en Piscator, daar de Colon geplaats wordt vers 2. Uw oliën zijn 

goed tot reuk, (Semicolon,) Uw Naam is als een Olie uitgestort. (Colon). En het 

tweede gedeelte tot de Silluk behelst een nieuwe zin, enigermate van de voorgaande 

onderscheiden; daarom hebben de maagden LT lief.  

Het enige dat hie tegen zou schijnen te strijden, is, dat het woordje Daarom ons 

schijnt in deze spraak te leiden tot het voorgaande, en de uitstorting van Christus' 

Naam als een Olie te stellen tot de grondoorzaak van de liefde der maagden. En dat zo 

zijnde, zou niet het eerste middelste gedeelte van dit vers een zin uitmaken, maar het 

laatste middelste gedeelte.  

Intussen zal deze zwarigheid zeer gemakkelijk verdwijnen; wanneer wij letten, dat zij 

alleen ontstaat uit het woord Daarom, in de grondtaal Gual Cheen, welk wel daarom, 



derhalve, enz., onder andere betekenis heeft. Maar het betekent ook Ja, bevestigender 

wijze; gelijk geleerde mannen aanmerken. waarin betekenis van ja of gewisselijk het 

veel kracht bij de Overzetting zal stellen in deze en gene plaatsen. Jes. 15:4. Zo 

Hesbon als Eleale schreeuwt, hun stem wordt gehoord tot Jonaz toe. Daarom wordt in 

deze spraak, maar nadrukkelijker. Ja, de toegeruste Moabs maken een geschrei, eens 

iegelijks ziel is hem kwalijk gesteld. Vergelijk ook Jer. XXXI. 20.  

Dus zullen wij op deze grond, gelijk wij in onze verdeling gedaan hebben, de zaak 

aldus begrijpen: dat de Bruid, noch bezig zijnde om hun eerste begeerte aan te 

dringen, een drangreden gebruikt, ontleent van de uitnemende aangenaamheid van 

Christus' oliën; Uw oliën zijn goed tot reuk; Uw Naam is als een Olie uitgestort. En 

dus zal zij in het algemeen Zijn oliën, zoals zij goed tot reuk zijn, voorstellen. 

En in het bijzonder van Christus' Naam getuigen, dat die is als een van de aller-

aangenaamste oliën, die uitgestort zijn.  

Dit nu gedaan hebbende zal de Bruid een nieuwe drangreden gebruiken ontleend van 

de liefde van de maagden, om hun begeerte aan te dringen, en om hun zaak te 

billijken, zal zij haar beroepen op de bevinding van alle ware gelovige. Ja gewisselijk, 

die hebben U lief en zou ik dan, als een gelovige, niet staan naar de kussen Uws 

monds?  

Intussen willen wij graag ieder zijn vrijheid in de verdelingen laten behouden, van 

andere het zelf begerende voor ons. 

 

Laat ons nu tot de zaak overgaan. Uw oliën zijn goed TOT reuk.  

Hier maakt de Bruid melding: 

1. Van Christus' oliën, Uw oliën. Zodat wij spreken zullen van deze oliën. Ons 

grondwoord Schemen, door Olie vertaald, welkers wortel woord is Schaman, betekent 

allerlei vettigheid. En dus betekent het zelfstandig woord zalf, balsem en oliën. De 

meeste uitleggers willen het zeer wel hier aangemerkt hebben als een zalf, olie, of 

balsem uit allerlei specerijen gemaakt, en meen en dat er gezien wordt op de heilige 

Zalfolie, waarmee Aäron en de Hogepriesters en koningen gezalfd en in hun ambten 

ingesteld, en tot waarneming van die bekwaam gemaakt werden. En zeker is het hier 

zo te begrijpen omdat de Bruid een uitnemendheid van reuk aan deze Olie toe-eigent, 

zeggende, Uw oliën zijn goed tot reuk. 

Ik mag noch moet (uw geestelijk nut behartigende) niet spreken van de kostelijke 

oliën der Oosterlingen, en van het gebruik om zaken en personen daarmee te zalven. 

De Geleerde Scacchius is hierover breed; de Geleerden kunnen hem nazien. En de 

geoefende in Gods woord weten, waartoe de Zalving is ingesteld.  

Ik merk maar alleen aan, dat Jezus onder het Oude Testament onder de naam Messias, 

Gezalfde, bekend was, waarvan al de gezalfde Priesters en profeten en koningen, 

nadrukkelijk voorbeelden waren, zoals deze een tegenbeeldige Persoon is, op de aller-

nadrukkelijkste wijze deze drieërlei ambten bekleden, en met luister en heerlijkheid 

haar alle verre, ja meer overtreffen, als, het Licht der zon, het Licht der maan en 

Sterren overtreft. Uit dezen hoofde leest men Ps. 45: Daarom heeft u, ó God, Uw God 

gezalfd met vreugden Olie boven Uw medegenoten; al Uw klederen zijn mirre, Aloë 

en Cassie uit de elpenbenen paleizen, vanwaar zij U verblijden. Jer. LXI: 1. De Geest 

des Heeren is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft. 

 

2. Wat nu de zalf oliën betreffen. Uw Christen aandacht merkt lichtelijk, dat wij bij 

geen eigenlijke oliën moeten staan blijven; iets oneigenlijks met de Bruid hier 

verstaan in dit Lied, zijnde figuurlijk door lichamelijke uitdrukkingen opleidende tot 

hoge en verborgen zaken. En dus zullen wij aanwijzen. 



A. Wat de Bruid hierdoor verstaat. Om welk te doen, wij uw aandacht zullen vertonen. 

1. Wat wij door deze oliën te verstaan hebben, dat het niet eigenlijke maar 

oneigenlijke oliën zijn. En dat is met een woord de Heilige Geest in deszelfs gaven, 

waardoor Christus gezalfd is. Deze is de Vreugdeolie, waarmede Hij rijkelijk is 

gezalfd boven Zijn medegenoten. Namelijk de Geest dien hij niet met mate, maar 

boven alle maat ontvangen heeft, om Hem bekwaam te maken tot Zijn Middelaars 

werk. En wilt u weten wat deze zijn? Het zijn de Zeven Geesten Gods, Openb. I. Die 

zeven ogen zijn in een steen. Zach. 6, die Jesaja in 't 11e Cap. het 2e vers optelt. 

 

(1). Het is de Geest des Heeren, welke hier in het algemeen niet verstaan moet 

worden, maar in het bijzonder de Geest der profetie, welke meermaals de Geest des 

Heeren betekend, waardoor Jezus heugelijke voorzeggingen tot troost en blijdschap 

van Zijn duurgekochte kerk doet, als die grote Profeet en Uitlegger, een uit duizend, 

op wiens lippen genade is uitgestort. 

(2). De Geest der wijsheid, Col. 2:2. waarin zijn al de schatten der Wijsheid en der 

kennis; in die mate dat men moet uitroepen: O diepte des rijkdoms beide der kennis en 

der wijsheid Gods, waardoor hij uit een schandelijke dood tevoorschijn brengt een 

heerlijk leven, en zegen uit de vloek. Deze is de Heere van alle wijsheid, waarbij alle 

andere maar loutere dwaasheid is. 

(3). De Geest des Verstands, welke van de voorgaande zo onderscheiden is, als de 

wijze van uitvoering van een zaak door bekwame middelen, onderscheiden is van een 

voortreffelijke zaak uit te denken. Hierdoor voert Christus Zijn ganse Middelaarwerk 

voorzichtig uit, gelijk van Hem gezegd wordt, Jes. 52: 13. Ziet Hij zal verstandelijk 

handelen. 

(4). De Geest des Raads, welke Zijn Koninklijke kracht is als Hoofd van Zijn Kerk, 

die beschermende en regerende, ook alle hun en Zijn vijanden overwinnende. 

(5). De Geest der Sterkte, waardoor Hij dragen ja doordragen zou de ondraaglijke last 

van de Goddelijke toorn, de wijnpersbak alleen tredende; ja waardoor Hij als een 

sterke held zou ingaan in het huis van die sterken, hem binden en zijn vaten beroven. 

(6). De Geest der kennis des Heeren; dat is de practicale kennis, de zuivere liefde, de 

brandende ijver voor de eer en heerlijkheid Zijns Vaders; welke ijver van Gods huis 

Hem verteerde. Het is Zijn spijs en drank de wil Zijns Vaders te doen. 

(7). Eindelijk de Geest der vreze des Heeren, waardoor Hij Zzich aan Zijns Vaders 

welbehagen onderwerpt, zelfs in de aller-zwaarste zaken. Deze zijn de gaven des 

Heiligen Geestes en de oliën, waarmee Christus is gezalfd ten aanzien van Zijn 

Middelaars ambt, opdat dus alle volheid der Godheid in Hem wonen zou. En dit alles 

moet aangemerkt worden ten opzichte tot de uitverkoren. Want het is dit, dat de oliën 

goed tot reuk maakt, dat de arm zondaar, dit alles in Christus ziende, zeggen kan en 

mag; alle deze geestelijke gaven Zijn in de lieve Bruidegom, en dat wel voor mij, Zijn 

onwaardige Bruid, om ze aan mij tot mijn behoefte mee te delen.  

Dit is toch de eigen aard van het zaligmakende geloof, niet met bespiegeling der 

dingen die goed zijn, zich te vergenoegen, maar die zich toe te eigenen met een 

hartelijke toepassing tot zichzelf, 

 

2. Maar ten tweede, dit nu zo zijnde, gelijk wij daar zo even gezegd hebben, zie ik niet 

waarom wij bij de Gaven des Geestes alleen zullen blijven, waardoor Jezus in de tijd 

als de ware Messias dadelijk is gezalfd geworden. Maar mij dunkt bedaarbij, dat de 

Bruid wel in het oog zal hebben al de genade-gaven des Heiligen Geestes, die Jezus 

nu en dan meedeelt. Trouwens het is niet ongewoon. die bij Olie en vettigheid te 

vergelijken, Jes. 25:6. En uit de parabel van de medelijdende Samaritaan, die olie en 



balsem in de wonden goot. Dat is de mededeling van de genadegaven. Deze worden 

ook bij Olie vergeleken in de Gelijkenis van de tien maagden, Matth, 25. En wilt u 

dan weten, welke deze oliën zijn in dit opzicht?  

A. Ik zou u kunnen zeggen al de genaden, die de Geest uitstort van het begin tot het 

einde, welk ons een breed veld zou geven, maar zal mij thans bepalen met deze en die. 

 

 Deze oliën zijn dan vooreerst de genadige Verzoening van de vloek en 

doemwaardige ziel met God, die tegen de zondaar toornig was met een groot en 

uitnemende verbolgenheid wegens zijn dadelijke en aangeboren zonde, maar door 

Christus verzoend of bevredigd, legt hij Zijn toorn af, zeggende: Er en is geen 

grimmigheid bij Mij, Jes. 27. O, hoe dierbaar is deze Olie voor de ziel! 

 Ten tweede, de genadige instorting van Vrede in de ziel. Die ziel daar liggend 

onder een last van zonde, heeft een beschuldigende consciëntie, zijnde vol wonden, 

zijn hoofd niet durvende opheffen tot God. Dan komt Hij tot de ziel, giet olie van 

Vrede en genezing in hun wonden, zeggende, Mijn genade is u genoeg, 2 Cor. 12. 

Ik heb voor U voldaan, mijn Vrede geve ik u. Hoe zoet, bij wijze van zinspeling, 

zien wij dit in 't gedrag van de medelijdende Samaritaan omtrent die mens, die in 

de handen van de rovers gevallen was. 

 De zalige Vertroosting en bemoediging, waardoor de beenderen, die verbrijzeld 

waren, wederom levendig worden, en de ziel verwaardigd wordt om te kunnen 

zeggen, wanneer deze blijdschap in 't hart wordt uitgestort: Er is wel een ogenblik 

in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid. Dit is het, dat de Heere 

toezegt, de zachtmoedige zullen vreugd op vreugd hebben. 

 Het zalig vaardigmaken om alle hun plichten met de uiterste ruimte, blijdschap en 

verwijdering des harten te doen. Haar leven en blijdschap in hun werk vindende. 

Dit is het, dat David in de 119 Psalm zegt: als Gij mijn hart verwijdt hebt, zal ik de 

weg Uwer geboden lopen, vers 32 en vers 16. Ik zal mij zelf vermaken in Uw 

inzettingen, Uw woord en zal ik niet vergeten. 

 De heugelijke Verzegeling, Zijn eigen werk en stempel tot toe-eigening, tot 

bewaring op de ziel zettende in leesbare Charakters, (lettertekens) waaruit de ziel 

kan zeggen; mijn Liefste is mijne, en ik ben de Zijne. 

 De zoete vrijmoedigheid in hen, in hun toegang tot de troon der genade, met volle 

verzekering van een vol vertrouwen van genade te ontvangen, om geholpen te 

worden ter bekwamer tijd. 

 Met innige versterking, waardoor de handen bekwaam gemaakt worden tot de 

oorlog, en de vingeren tot de strijd. Waardoor de vijanden voor haar aangezicht 

vallen. Wanneer zij met alle kracht bekrachtigd worden naar de inwendige mens. 

Deze en diergelijke zaken meer, die een ziel ondervindt, mag men onder deze oliën 

tellen. Ze zijn de genaden, die Christus aan het hart meedeelt. 

 

Iemand zal mogelijk vragen, wat het einde van deze zalving is?  

En wilt u dat weten, wij zullen het ook met een woord zeggen, omdat wij geloven, dat 

er veel in is om de ziel te doen zeggen, Uw oliën zijn goed tot reuk, namelijk alles dat 

Christus heeft. Ook al deze zalfoliën, die zijn voor de mensenkinderen, Ps. 68, om in 

een gasthuis, om zo te spreken, in te gaan, daar geen andere zijn dan gewonde, 

gekwetste, zieken van dodelijke kwalen, blinde, stomme, dove en verminkte te 

genezen. O, hoe zoet stelt hij dit zelf voor, waarom wij het niet voorbij gaan moeten.  

De Geest des Heeren Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Jes.61: 1. 

- Om de zachtmoedigen, eigenlijk, gelijk wij meermalen gezien hebben, de 

ellendigen, die naar Gods gemeenschap verlangende waren, uit te roepen, ja 



zelfs haar een blijde boodschap te brengen. Welke blijde boodschap de 

blijmaar van het zalig Evangelie is. Waarin de weg van verzoening zo vrij 

wordt voorgesteld, Jes. 65: 1. 

- Om de gebrokenen van hart, door de angsten van haar consciëntie, haar 

gedurig voor God beschuldigende, haar geen rust gevende, maar haar doende 

ondervinden, dat de vurige venijnige Gods pijlen hun krachten veranderen in 

zomerdroogte; om die harten te verbinden, hun wonden te genezen, en de ziel, 

wegdruipende van angst, op te richten, naar Zijn woord, Psalm 119:28. 

- Om de gevangenen, of door de strik des duivels, of door begeerlijkheden, die 

zij niet ten onder brengen kunnen, of door onmacht, of door bergen van zonde, 

die in de weg zijn. vrijheid uit te roepen, ja ik zeg, om alle deze beletsels weg 

te nemen, en de koperen deuren en ijzers grendelen open te zetten, en vrijheid 

aan de gebondenen te geven. 

Om de treurigen, die in het verborgen om God wenen, hun ellende betreuren, 

henzelf om hun zonde veroordelen, het leger nat makende met hun tranen, te 

troosten; om haar uit te roepen blijdschap voor treurigheid, en het gewaad des 

tofs voor een benauwde geest. O, heerlijke zalving; welriekende oliën! Indien 

wij maar zielskwalen en krankheden hadden, wij zullen ernaar zoeken met ons 

ganse hart. 

 

B. Maar het is niet de enigste olie die Christus heeft. Maar oliën in het meervoudige 

getal gelijk het in het voorgaande was: Uw liefdens zijn beter dan de wijn; om aan te 

wijzen, met opzicht op Christus zelf, Zijn tweeërlei Zalving tot Zijn Middelaarsambt.  

Zijn eeuwige afzondering in de eeuwige Vrederaad. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd, 

Spreuk. 8. En Zijn dadelijke bekwaammaking in de tijd; zijnde gezalfd door en met de 

Heilige Geest. 

Oliën …, om de velerlei en verscheidenheid van deze aan te wijzen, met opzicht op de 

gaven des Heiligen Geestes, die Hij heeft voor Zijn volk, om hen die mee te delen. 

Het is niet één olie voor één kwaal, maar olie voor alle geestelijke kwalen en ziekten; 

waarom Hij met recht kan zeggen tot alle belaste en beladenen: komt tot Mij en gij zult 

rust voor uw ziel vinden. Ik zwijg van de uitnemendheid thans; we krijgen gelegenheid 

wanneer wij aanwijzen, dat ze zijn goed tot reuk. 

 

Het is hier opmerkelijk, dat deze oliën aan Christus worden toegeëigend van de Bruid: 

Uw oliën. 

1. Uw, in opzicht van Zijn Middelaarsambt en zalving daartoe. Daar zijn geen andere 

gezalfden als Hij alleen; de zaligheid is toch in genen anderen, en daar is geen andere 

naam gegeven onder de hemel, waardoor men zalig kan worden, als alleen de Naam 

van Christus Jezus. 

 

2. Uw, in opzicht van de genadeoliën des Geestes, waarmede de Bruid zal erkennen en 

betuigen: 

A. Dat alle die genadeoliën zijn  de Zijne, door Zijn verdienen van die. Hij heeft de 

Geest verworven, en genade en vrede, ja het leven en de Onsterflijkheid aan het licht 

gebracht. 

B. Uw, namelijk de Bruid zal hierdoor bekennen, dat al de oliën genadegiften zijn. Dat 

die, die zij heeft niet uit haar eigen hart voorkomen, maar dat alles genade is, en zelfs 

wel het minste vonkje van dien. Dat zuchten, reikhalzen, begeren, verlangen een werk 

van Zijn eigen hand is, en blijken van Zijn trekking hetgeen haar over dit alles doet 

uitroepen; niet ons niet ons o Heere, maar Uw Naam zij de ere. 



C. Uw, ten aanzien van hun volheid, waarmede de Bruid zal zeggen: 'O, de 

genadegaven in mij zullen van korter duur zijn; ik zou ze gauw doorbrengen. Maar al 

de oliën, ten aanzien van hun volheid, die zijn in U als de volle oceaan; daarom zal 

mij nooit ontbreken van Zijn oliën, want ze zijn in Zijn bewaring. God heeft al de 

volheid wijselijk in Hem opgelegd, opdat het alles zou bewaard worden. Hij is een 

beter bewaarder als de eerste Adam, die bracht alles door. Maar Jezus bewaart de 

oliën beter, om Zijn kinderen door Zijn kracht tot de zaligheid te brengen.' 

D. 'Zij zijn Uwe, om ze ook uit te delen niet naar onze wil, maar naar Uw Goddelijke 

Wil. Hij weet het best wat wij nodig hebben en dat ook te geven in die mate, tijd, 

wijze en trap, daar U ziet het nodig te zijn, tot Uw eer, en tot heil van Uw uitverkorene 

kinderen.' 

 

Van deze oliën getuigt nu de Bruid, dat ze zijn goed tot reuk.  

De vertaling is hier in allen opzicht met de grondtaal overeenkomende. Want het 

voorzetzel lamed wordt dikwijls in deze betekenis gebruikt. Daar is enig onderscheid 

onder de uitleggers, hoe wij dit te vatten hebben, nochtans komt het op hetzelfde uit. 

Enige menen, dat de oliën werkend zouden zijn, Uw oliën maken, namelijk de Bruid, 

welriekende. Maar het aller-beste is, dat wij het eenvoudig met onze Taalsmannen 

opvatten, zijn goed tot reuk. De geestelijke reuk of gewaarwording van deze oliën is 

goed.  

Ik weet wel dat er uitleggers zijn, die alleen bij de reuk blijven, maar ik bid u, wat zou 

de reuk zijn zonder gewaarwording van die? De Bruid zegt dan. Zij zijn goed, dat is, 

gelijk in het voorgaande, uitnemende tot reuk. 

 

a. In het gemeen betreffende deze reuk zullen wij aanmerken: 

1. Dat wij er door verstaan moeten de geestelijke gewaarwording van de ziel. Smaak 

en reuk in het geestelijke, is anders niet als de gewaarwording van de geestelijke 

goederen aan Zijn hart in hun uitnemende dierbaarheid en noodzakelijkheid, tot 

versterking en verkwikking van de geestelijken mens. 

2. Dit ruiken van deze oliën zal dan te kennen geven, dat ze bekend en nabij de Bruid 

gebracht wordt, en dat zij, onder het nagaan van die, een vermogen had om ze te 

kennen en te onderscheiden. En dit is eigen aan alle gelovigen, dat ze alles, dat uit 

Christus voortvloeit, kunnen onderscheiden, wanneer zij het gewaar werden. Hoewel 

zij soms naderhand twijfelen, of zij zich niet bedrogen hebben. Zij kennen Zijn stem, 

Joh. 10 en als zij die horen, hoewel verre, zij kunnen zeggen: het is de stem mijns 

Liefsten, ziet Hem, Hij komt. 

3. Eindelijk, wij merken aan, niet om iemand te stijven op een valse grond, maar om 

de gelovige en treurige zielen te bemoedigen, dat de reuk van deze oliën, gelijk van de 

Specerijen ondervonden wordt, dikwijls, - daar de ziel niet kan komen tot dadelijke 

onderhandeling met de Persoon des Middelaars, de Heere Jezus zelf, - maar de reuk 

van deze oliën ondervindende in het lezen en horen van het Woord, of in overdenking 

of in gebeden, daardoor wordt in de ziel hoogachting voor Jezus verwekt, en droefheid 

dat men Hem mist en zoeken en reikhalzen naar Hem, en Jehovah als een waterstroom 

aanlopen om Hem. Dit bij aanvang en ook bij voortgang baant de weg tot dadelijke 

onderhandeling. En de ziel, die ze ondervindt op een werkelijke wijze, gelijk wij 

gezegd hebben, kan zich verzekeren, dat hij de reuk van deze oliën gewaar wordt, 

hoewel hij hetgeen nog niet geniet, hetgeen hij graag hebben wil. Gelijk het met de 

Bruid hier is, de nabije onderhandeling missende, maar er naar reikhalzende. Want 

alles, dat wij ondervinden van liefdesuitgangen tot God op een hartgrondige wijze, ik 

bid u, waar zou het anders vandaan komen, als van Christus' trekkende hand en de 



goede reuk van Zijn oliën? 

 

b. In 't bijzonder, deze oliën hebben een goedheid, een uitnemendheid en 

voortreffelijkheid in de gewaarwording ervan. En dit zal nu uit de volgende stukken 

blijken, als wij letten: 

1. Op de overvloedige mate van deze oliën, die in Christus is: al de volheid 

van de Godheid woont in Hem lichamelijk, Col. 1:19. Deze is een volheid van de 

genade oliën, die nooit vermindert; een oceaan, want hoewel al de rivieren daar water 

uit ontvangen, blijft die even vol zonder vermindering. Jezus is heden en gisteren, mag 

ik zeggen, dezelfde Jezus, vol van genade; ofschoon wij gedurig tot Hem komen om te 

ontvangen genade voor genade. Door geven put Hij zich niet uit, maar de ziel zal 

bevinden dat hij nog een zegen, ja zegeningen heeft. 

2. Dat deze oliën niet Zijn alleen voor deze en geen, voor grote gevorderde 

Christenen, sterk zijnde in het geloof, maar ook voor de aller-kleinste zuigelingen in 

Christus Jezus; voor de voetgangers zowel, als voor de Ruiters; voor die, die in hun 

hokjes kermen en kirren doorgaans als de duiven, zowel, als voor die, die openbaar 

uitkomen. En, o! wat een gezegende eigenschap van deze Enen is dit! Degene die 

betraande ogen heeft, mag zich met deze olie als met een ogenzalf zalven. Want het is 

een Collyrium, dat is, een zalf voor betraande ogen, om die klaar te doen zien, Openb. 

3:18 en daardoor zal de treurigen gegeven worden vreugdeolie voor treurigheid, en het 

gewaad des lofs voor een benauwde geest; tot de kleine zal hij Zijn hand wenden. 

3. Op haar algemeen gebruik; het Zijn oliezalven voor alle zweren, alle 

wonden genezen ze. Niemand gaf ooit een zieke ziel aan de genezing van Christus 

over, of hij heeft genezing ondervonden. Want al was de ziel dood, deze oliën maken 

levendig. 

4. Als wij op de uitwerkingen letten, is de gewaarwording goed. Ik zal ze maar 

noemen: 

- Zij verblijden de ziel met een uitnemende blijdschap, als de Moorman 

ondervond. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Gij hebt mij meer blijdschap in 

't hart gegeven, als de goddelozen, wanneer haar koren en most 

vermenigvuldigt, zegt de ziel, Psalm 4. 

- Zij verzachten, maken handelbaar. Een vlesen hart zal ik U geven. 

- Zij versterken de vervallen kracht. Gij omgord U met kracht.  

- Zij verlichten en verdrijven de duisternis der zonde en der onwetendheid. 

- Eindelijk genezen zij alle kwalen niet alleen, gelijk wij gezegd hebben, maar 

genezen die ook in de grond. 

 

De Bruid in het algemeen van de uitnemende goedheid van Christus' oliën gesproken 

hebbende, zal nu in het bijzonder aanwijzen dat Zijn Naam een olie is, die uitgestort 

is. Uw Naam IS EEN OLIE UITGESTORT. De Bruid spreekt nu: 

a. Van Jezus' NAAM: Uw Naam. Ik acht het onnodig voor eenvoudigen de gedachten 

en gissingen der geleerde uitleggers te verhalen. De geleerden kunnen die in het 

doorwrocht werk van de professor A. Marck vinden.  

Wij weten, dat een naam tweeërlei gebruikt heeft; namelijk óf om de een zaak óf 

persoon van de ander te onderscheiden, óf om de eigen aard, natuur, werkingen en 

eigenschappen der dingen aan te wijzen. In dit opzicht was het dat de wijsheid van de 

eerste Adam klaar doorstraalde in de naamgeving der dieren, dat hij elk noemde naar 

zijn aard. Abigael, Nabals Huisvrouw, zei tot David, gelijk zijn naam is, zo is hij. 

Derhalve op deze grond menen wij, dat wij niet zozeer op deze en geen namen van de 

gezalfden moeten zien in het afgetrokkene, gelijk deze en gene doen, noch alleen op 



zijn eertitels gelijk anderen. Maar in deze tekst bijzonder op hetgeen Hij als de 

Gezalfde doet tussen God en de arme doemwaardige zondaar. Zodat wij in dezer 

voegen door Zijn Naam verstaan moeten: 

1. Zijn klaarstellen van Zich als Borg in de eeuwige Vredesraad, in plaats van de 

uitverkoren zondaar, op Zich nemende de tweeërlei schuld, waaronder zij lagen. Te 

weten om de volmaakte eis van de Wet te doen, al dat geboden is te doen op de aller-

volmaakste wijze, in alle aanhoudendheid, zonder enige verflauwing en verslapping of 

hervatting; in welk opzicht Zijn kleed zonder naad afbeeldde Zijn volmaakte daden. 

Maar ook om de gedreigde straf te ondergaan, en Zich tot een schuldoffer te stellen. 

Hiervan lezen wij uitdrukkelijk in de 40
e
 Psalm, en de Vader, Zijn welbehagen hierin 

scheppende, zegt: Wie is Hij, die Zijn hart gericht heeft om als een Borg tot Mij te 

naderen? Dit is dat eeuwige Testament, van welkers bloed Paulus spreekt in zijn Brief 

aan de Hebreen, welk hetzelfde is door alle tijden, zonder verandering in het wezen; 

door welke al de gelovigen van Abel af tot het einde toe, zullen zalig worden.  

Want de gelovige van de Oude dag zijn niet zalig geworden door een ander Verbond, 

en de gelovige onder het Nieuwe Testament wederom door een ander, maar door één 

en hetzelfde Verbond, onder de verscheiden bedeling van dien; meer Wettisch onder 

de ouden dag, meer Evangelisch na Christus' hemelvaart.  

Hetgeen gelegenheid gegeven heeft om van een genade Verbond te spreken, welk niet 

is een ander Verbond, maar alleen de genade en Evangelische bediening van hetzelfde 

Verbond der Verlossing.  

Hoe dierbaar Zijn nu de namen, die de Bruidegom in dit opzicht draagt. Dan wordt Hij 

eens de Borg van een veel beter Verbond genoemd; dan de Losser, de Goël; dan het 

lam, dat geslacht was voor de grondlegging der wereld; hetwelk Paulus gelegenheid 

geeft om te spreken van het bloed des eeuwigen Testaments. 

 

2. Versta ook door deze Naam van Christus Jezus Zijn Gerechtigheid, welke God met 

de zondaar verzoent, en welke de zondaar in het stuk van de Rechtvaardigmaking 

aanneemt. Hiertoe vinden wij aanleiding, Jeremia: En dit zal Zijn Naam zijn waarmee 

men Hem noemen zal, DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.  

En waarlijk deze Naam is een olie die uitgestort is voor de arme overtuigde ziel; als u 

maar let op de volgende bijzonderheden. 

a. Hierdoor wordt de ellendige bij zichzelf, ziende dat hij met een God van strenge 

rechtvaardigheid te doen heeft, en dat hart en daden zo boos en Godonterende zijn, 

ontheft van alle tentatiën en bekommering, aanmerkende dat Jezus Zijn 

gerechtigheid heeft als een kleed, om Hem volmaakt voor God te bedekken. 

b. Hierdoor ziet de ziel, (roepende onder het gezicht van zonde, ik heb God onteert 

en benadeeld door mijn zonde, hoe zal ik het kunnen verantwoorden?) dat hij mag 

opmaken, dat het al gedaan is in Hem, de Heere onze Gerechtigheid. 

c. Dat alles, dat de Wet eist, daaraan gegeven is; zodat zelf de Wet geen 

beschuldiging kan inbrengen tegen de uitverkorene Gods. Want Christus is het 

einde der Wet tot rechtvaardigmaking, Rom. 10. 

d. Hierdoor is het dat de ziel verzekerd wordt tegen de afval, en mag zich 

verzekeren, dat niets haar scheiden zal van de liefde Gods in Christus Jezus, Rom. 

8. 

e. Hierdoor hebben zij de vrije toegang tot God met vertrouwen in de gebeden, 

Rom. 5:1 en 2. Gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben wij vrede bij God 

door onzen Heere Jezus Christus; door welke wij ook de toeleiding hebben door 

het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid 

Gods. 



f. Eindelijk, hierdoor is de kleine en de aller-zwakst zo volkomen ontheven van de 

schuld der zonde, en heeft het zelfde recht en titel tot het eeuwig leven, als 

Abraham, Izak en Jacob. O, dierbare en waardige Naam, de Heere onze 

gerechtigheid. 

 

3. Versta dan ook door deze Naam Zijn plechtige en gedurige Voorbidding voor de 

uitverkorene en geroepene; steunende op Zijn gerechtigheid. En in dit opzicht wordt 

Zijn Naam genoemd de Voorspraak. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een 

Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardigen; die ook een verzoening is 

voor onze zonde. Hoe dierbaar is dit, wanneer wij ons te binnen brengen de 

gedurigheid en de vastheid van Zijn voorspraak; de Vader hoort Hem altijd, en Hij 

leeft in der eeuwigheid. 

 

4. Versta erdoor Zijn genadige en tedere bescherming van al de zijnen tegen allerlei 

vijanden, duivel, wereld en vlees, en dat in alle gevallen en omstandigheden, waarin 

de gelovige gebracht worden. Hiervandaan is Hij Koning gezalfd over Sion; de 

Herder, die nooit slaapt, noch sluimert; ja een Herder, die niet alleen Zijn Kudde 

weiden zal met wijsheid en verstand, maar ook met medelijden. Want de lammeren 

zal hij in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen, en de zogende zal Hij 

zachtjes leiden. Want hij zal voorzichtig handelen. 

 

5. Versta er ook door al Zijn Heldendaden, waardoor Zijn Naam is van loffelijke 

gedachtenis; waardoor Hij de sterke overmeesterd heeft, zijn vaten wegnemende; 

waardoor Hij Zijn vijanden stelt tot een voetbank Zijner voeten. Hij is in dit opzicht de 

Leeuw uit de stam Juda, die sterke Held, Ps. 45. Die uitgaat overwinnende en om te 

verwinnen, 

 

6. Versta erdoor Zijn Verbond, dat Hij in de dag der ondertrouw aangaat met elke ziel, 

die Hij ondertrouwt in gerechtigheid en gericht, in goedertierenheid en in 

barmhartigheden; waarin Hij alles op Zich neemt, omdat in haar te werken en te 

volbrengen. Hiertoe leidt ons die dierbare voorzegging, Jes. 42: 4. En de Eilanden 

zullen naar Zijn leer wachten, welk verklaart wordt, Matth. 12:21. En de heidenen 

zullen in Zijn Naam hopen. 

 

7. Eindelijk versta er door dat dierbare Evangelie, waarin vrede verkondigt wordt, en 

een welbehagen aan arme zondaren. Dit wordt ook Zijn Naam genoemd. Want Paulus 

was hiertoe verkoren, om Zijn Naam aan de heidenen te dragen, Hand. 9:15. 

Naar onze gedachten zal dit alles door Zijn Naam te verstaan zijn. 

 

Hiervan getuigt de Bruid, dat die Naam is een Olie uitgestort.  

Vele vertalen het in de toekomende tijd; Uw Naam is een olie, die uitgestort zal 

worden; menende dat de Bruid zien zou op de rijke uitstorting des Heiligen Geestes 

op het Pinksterfeest. Maar dat te ver gezocht zijnde, behouden wij liever onze 

vertaling van de woorden. Andere behouden het ook zonder op het toekomende te 

zien, maar vlechten er in het woordje als; Uw Naam is als een olie, die uitgestort 

wordt; waarin wel een zeer goede zin is, maar nadrukkelijker is het bij de Onze zonder 

vergelijking. Het is niet als een olie, maar een Olie zelf. Waarin nadruk ligt volgens  

hetgeen, dat in de 45e Psalm gezegd wordt, Uw klederen zijn niet als, maar zelf Aloë 

en Cassie. Opdat wij nu het nadrukkelijke van het een en het andere nagaan, zullen wij 

 



A. Aantonen, wanneer de ziel dit zeggen kan. 

B. Waarin deze uitstorting geschiedt. 

C. Wat het betekenen wil. 

 

A. Wat nu het eerste betreft, namelijk, wanneer de ziel dat kan en mag opmaken, dat 

deze Naam aan de ziel uitgestort wordt; betreffende dit, neemt de volgende zaken in 

aanmerking. 

 

a. Dan wordt deze naam als een Olie uitgestort, als de ziel begint in zich te vinden 

enige inlichting aangaande alles, dat Christus is voor de verlorenen bij zichzelf. Dit 

Zijn de verlichtende ogen des verstands om te zien. Wat? 

1. Een uitnemende Heerlijkheid die er is in de Persoon van de Borg. Als de ziel 

deze ziet, dan gelooft de ziel in Hem, en kan Hem noemen de Schoonste aller 

mensenkinderen, Ps. 45. 

2. Een gepastheid in Jezus, uit aanmerking van Zijn noodzakelijkheid en eigen 

zielsgebrek. Zodat zij kunnen zeggen: 'O zulk een Christus is gepast om mij te 

verlichten, en mij met God te verzoenen, en mij te buigen en te heiligen'. Dus 

wordt dan alles, dat aan Hem is gans begeerlijk.  

3. Als Jezus door deze verlichting een overwicht in de ziel heeft, zodat zij 

aangaande Zijn Persoon zeggen kan; wien heb ik nevens U in de hemel, enz. en 

van Zijn gebod, dat het goed is, en haar hart daartoe geneigd is, zonder te 

vragen, wat zal het baten, wat zal het schaden, de welbehaaglijke wil Gods te 

doen en Zijn geboden zeer te bewaren. 

 

b. Dan wordt deze Naam als een Olie uitgestort, wanneer de ziel vol gemaakt wordt 

met hartelijke begeerten en aanhoudende worsteling om naar God en Christus te 

verlangen, meer als een hert naar de waterbeken en meer als een wachter naar de 

morgen. O, dat is niet alleen een bewijs dat Jezus trekt, maar ook enigszins kracht laat 

uitgaan om die ziel in te nemen, en om die Hem te doen aankleven, meer als een 

Gordel kleeft aan de lendenen eens mans. Mijn ziel kleeft U achteraan, zegt David, en 

de reden is, Uw rechterhand ondersteunt mij. 

 

c. Dan wordt deze Naam als een Olie uitgestort, wanneer onder alle uitstel van 

dadelijke voorkoming de ziel tot die vaste en onwrikbare resolutie komt, om te 

wachten en te blijven aanhouden bij God. Zeggende, wacht op de Heere; ik zal 

wachten op de Heere, en uitzien naar de God mijns heil, mijn God zal mij horen. 

 

d. Dan wordt ook deze Naam uitgestort, als de ziel vindt genoegen en vermaak in het 

dienen van God, en kan in waarheid zeggen; hoewel God mij verstoten zou, ik vind 

verkwikking in Zijn dienst, ik zal trachten daarin te volharden tot de einde toe. 

 

e. Als de ziel ook alles gewillig wil afstaan om de Naam van Christus, zodat noch de 

dreigementen, noch de hoon, noch smaad van de wereld, noch al de vleierijen van die, 

het hart kan aftrekken. Hoe zoet is het in de Bruid; hoewel de wachter haar sloeg, zij 

blijft aanhouden, daar tegenin. Een tijdgelovige, als er verdrukking zijn, afvallen af. 

 

f. Als de ziel in moeilijke gevallen ondervindt heimelijke hulp en ondersteuning, zodat 

zij niet bezwijkt, maar het oog op de Heere om uitkomst en redding blijft vasthouden, 

hun wegen op Hem wentelende, en gelovende dat Hij het wel maken zal, en met de 

kerk zeggen, dat Hij hun twistzaak twisten zal. 
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g. Eindelijk, als zij zoete vrijmoedigheid hebben, om door geloof op de Borg te 

vertrouwen, en Hem nabij hun harten vinden, ja Hem met Simeon in de armen des 

geloofs hebben. 

 

Vraagt u waarin deze Naam uitgestort wordt, ik zal het u zeggen. 

a. In en onder de zalige verkondiging van het Evangelie. Daarin worden 

Christus ambten en heerlijkheden geopenbaard aan de zondaar rijkelijk voorgesteld, 

waardoor het Evangelie is een reuk des levens ten leven voor alle degenen die zalig 

worden. Ja, de leraren, die getrouw zijn, Zijn Gode in Christus een goede reuk, beide 

in die, die zalig worden, en in die, die verloren gaan. 

b. In de bediening van de Sacramenten, zonderling in het Avondmaal, daar de 

zoetigheid van Jezus' lijden uitgestort, en de gelovige verzekerd en verzegeld wordt 

door de Heilige Geest, dat zo waarachtig als het Brood gebroken wordt en de wijn 

uitgestort wordt, dat ook zo waarachtig Christus voor haar geleden heeft. 

c. In het gebed en de zielsuitingen, als die verlevendigd worden en gaande 

gemaakt, om Jezus in ootmoed en teerheid aan te hangen. Die de Heere aanhangt is 

een Geest met Hem. 

d. Ja ook menigmaal in de stille overdenking en het nagaan van Jezus' wegen met de 

ziel, waardoor het hart brandende raakt. Om thans niet van de bijzondere 

samenspraken der Vromen te spreken, welk een gezegend middel is om de dochteren 

van Jeruzalem gaande te maken; die nu helaas! verwaarloosd worden omdat vele hun 

eerste liefde verlaten hebben, welker plicht is om zich te bekeren, en hun eerste 

werken te doen. 

 

Wat deze uitstorting zelf aangaat: Uw Naam is een Olie uitgestort, dit zal, onzes 

bedunkens, om de gedachten van andere niet te melden, te kennen geven: 

a. Het ruime en onbepaalde aanbod van Christus Jezus aan de mensenkinderen 

zonder onderscheid, die het Evangelie horen, Matth. 28; welk de enige grond van 

komen en aannemen van Jezus is. Zodat de ziel, die uit kracht van die aanbieding 

niet komt, - meer ingewikkeld of uitgewikkeld, maar op een andere wijze - die 

komt niet door de rechte Deur, maar is een dief en moordenaar. 

b. Dit geeft te kennen het vrij acces en de toegang, die er voor elk is om te komen, 

zonder enig onderscheid van Persoon of sekse. Die wil, mag komen en nemen van 

de wateren des levens om niet. 

c. Dit geeft te kennen de wijze van des zondaars zaliging door de verkondiging van 

het woord. Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor uit de woorden Gods, Rom. 

10. 

d. De rijkdom en onbekrompenheid van Jezus in de bediening van alle genade aan 

Zijn kinderen; niet alleen genade bij aanvang, maar ook bij voortgang, niet alleen 

voorkomende, maar ook medewerkende en achtervolgende genade. Want uit Zijn 

volheid ontvangen zij alle genade voor genade; de ene genade voor, de andere na, 

de een genade voor de andere, om de ontvangene werkzaam en levendig te 

houden. 

e. Eindelijk de uitnemende verkwikkelijkheid, als die ondervonden wordt gevende 

een vrede, die alle verstand teboven gaat, en blijdschap in het hart. 

Zo dat de Bruid haar begeerte hiermee zó zal aanbrengen, alsof zij zei: 'O, liefste 

Bruidegom, mijn zielsverlangende begeerte is naar de kussen Uws monds, naar 

Uw dierbare toenadering. En geen wonder, dat ik erop gezet ben, want al Uw 

oliën en dierbare Namen zijn goed tot reuk die alleen kunnen mijn hart 

verkwikken; ik kan het buiten deze niet stellen. Kust mij met de kussen Uws 



monds! Mijn ziel hijgt naar U, meer als een dagloner naar het vallen van de 

avond.' 

 

B. De tweede drangreden, die de Bruid gebruikt, is ontleend van de liefde der 

maagden tot de ware Bruidegom. De maagden hebben U lief. Alsof de Bruid zei tot 

Jezus: O lieve Bruidegom, hetzij toch niet kwaad in Uw ogen, dat ik om Uw 

liefdekussen zo aanhoud, hoewel ik zo onwaardig ben. Immers elk, die ooit gesmaakt 

en geproefd heeft, dat de Heere goed is, zij kunnen het niet zonder U stellen.' De 

maagden hebben U lief.  

Zodat de Bruid zich beroepen wil op de bevinding van al de Vromen, of zij het ook zo 

niet ondervinden. En omdat zij overredende bewustheid daarvan had, trekt zij daaruit 

het besluit in haar aller naam, met de grootste zekerheid en vrijmoedigheid: ja zeker, 

gewis hebben U de maagden lief. Zo hebben wij de woorden voor dezen vertaald, 

wanneer wij het nodige tot opheldering van de letter u aan de hand gaven.  

 

De Bruid spreekt dan van de maagden; Hebreeuws Gnalmoot. 

a. Wat dit woord, door maagden vertaald, aangaat. Enige, zo het schijnt uit onkunde 

van taal, hebben het aangemerkt als een woord uit twee woorden samengesteld, 

GNAL, hetgeen betekent Tot, en Moot, te kennen gevende Dood. Volgens welke 

betekenis de vertaling zijn zou, zij beminnen U tot de dood toe. En dit is trouwens aan 

de ware en oprechte liefde tot Christud eigen, dat die in der eeuwigheid blijft. Wat 

zegge ik, noch toekomende, noch tegenwoordige dingen, ja dood en duivel zullen 

nooit de liefde, welke op Christus recht gehecht is, van die koninglijke Bruidegom 

aftrekken.  

Intussen de Taalkundige weten, dat Gnalmoot het meervoudig getal is van 

GNALMAH, welkers wortel is GNALAM, en nooit tot dood betekent. De Joodse 

uitleggers wenden een ongewone moeite aan om te beweren, dat het woord betekent 

niet alleen de maagd, maar ook een vrouwspersoon, die een man bekend heeft. 

Waartegen Buxtorfius, Bucherus, Bunus, en de zeer geleerde professor Joh. á Mark, 

beweren uit het gebruik van dit woord in de Heilige Schrift, dat het altijd een zuivere 

maagd te kennen geeft, om die nadrukkelijke voorzegging Jesaja 7 staande te houden 

tegen de Joden. Want de betekenis van Gnalam is verborgen, en GNALMAH betekent 

een maagd, omdat zij verborgen, meestendeels in huis bleven, en als zij uitgingen zich 

met een sluier bedekten. 

 

Wat de zaak zelf nu betreft, de Geleerden uitleggers zijn het niet zeer eens, wie wij 

door deze maagden te verstaan hebben, daarom zullen wij de gedachten voorstellen, 

en hetgeen wij gevoelen erbij voegen. 

Betreffende de gedachten der uitleggeren. 

 De Joodse Meesters geven tweeërlei personen aan de hand, die wij door deze 

maagden verstaan moesten. Rabbi Salomon zegt, dat wij er door te verstaan 

hebben de volkeren, dat is de heidenen, in onderscheiding van de Joodse Kerk. 

Aben Ezra verstaat er door mensen, die God niet kenden maar door Abraham 

bekeerd waren, Gen. 12:5. 

 Onder de Christenuitleggers zijn de gedachten verschillende. Enige verstaan er 

met de Joden ook onbekeerden door. Andere met een voornamen Engelse 

uitlegger de Godvruchtige. Mr. Cotton zulke, die een beginsel der bekering, 

der wedergeboorte, en des geloofs wel hebben, maar wegens de zwakheid des 

geloofs en een diep gezicht van onwaardigheid, de vrijmoedigheid niet hebben 

om zo familiaar met Christus te handelen, hoewel ze vol van brandende en 



blakende liefde tot Jezus, met schaamte en kleinmoedigheid van ver staan, 

smeltende in een tranenvloed, en met de Tollenaar kloppende op de borsten en 

roepende: O, God, wees mij zondaar genadig. Andere verstaan er de Bruid zelf 

door, sprekende in de naam van gelovigen. 

 

b. Wat ons aangaat, wij kunnen niet licht daartoe komen om onbekeerde te verstaan; 

die hebben Christus niet lief. Want het bedenken des vleses is vijandschap tegen God. 

Wij kunnen ook hier niet om de Bruid denken, omdat deze schijnen door de ganse 

uitdrukking van de Bruid zelf onderscheiden te zijn, en omdat de Bruid in deze 

drangreden zich beroept op de bevinding en werkzaamheid van andere.  

Wij zullen hierdoor verstaan een waar gelovige van de Bruid onderscheiden; doch zo 

dat het een gelovige is in fleur, zeer werkzaam in de liefde tot Jezus, en zich 

afzonderende met grote nauwkeurigheid van alles, waardoor zij verontreinigd kon 

worden, en de liefde van Christus verstoort worden. Welke tere werkzaamheid meest 

bespeurd wordt in het eerste begin, als de ziel op Jezus hangt en steunt, en grote 

stappen doen kan in verloochening, om hoe langer hoe teerder de liefdekussen van 

Jezus te genieten. Deze zijn, onzes bedunkens, hier de maagden, die Jezus liefhebben.  

En zij worden om verscheiden reden maagden genoemd, welke alle wij niet zullen 

ophalen, om uw aandacht met oudheden, de maagden betreffende, niet te vervelen; 

hoewel wij zeer veel uit de Schrijvers konden bijbrengen. Wij zullen uw geestelijk nut 

allermeest behartigen. 

 

A. Deze worden maagden zo genoemd, wegens hun geestelijke reinheid, gezuiverd 

zijnde van hun drek en geestelijke onreinheid in van Christus bloed. Hun grote zorg en 

betrachting is, om een rein hart, een reine consciëntie en wandel te hebben voor de 

Heere, waartoe zij zich gedurig wenden naar de Fontein, geopend voor het huis 

Davids en de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en onreinheid, met herhaalde 

geloofsdaden. En zij zoeken zich te bewaren van alle besmetting en geestelijke 

onreinheid.  

Vraagt gij, welke deze geestelijke onreinheid is, waarvan zij zich zoeken te bewaren? 

Ik zal het zeggen, let er maar op, of God er ons door bewerken wilde. 

 

1. Geestelijke onreinheid is, een verlaten van de dierbare Jezus, de enige Bruidegom. 

Daar is soms een wondere hand van God om deze en gene, die veel voorgaven, en 

andere onderdrukten en kleinachtten, te ontdekken in de grond, en hun huichelachtig 

hart te openbaren voor God en mensen. Want God is Rechtvaardig, en wil vuile en 

snode mensen nu en dan openbaren, hebbende in Zijn Wijsheid wegen daartoe.  

Soms komt er verdrukking, de tijd gelovige vallen af, worden geopenbaard, andere 

nog niet. Andere, als er vrede of voorspoed komt, en de wereld schijnt toe te lachen, 

vallen allen bij trappen in slaap. Het hart schijnt genoegen in de dingen te hebben die 

men in andere verfoeid. Men is bezig maar om zijn voorrechten na te gaan. Mag men 

dat niet doen, vragende, en zo komt de armoede aan als een wandelaar. Het 

huichelachtig hart openbaart God op Zijn tijd; de aap zal toch eens uit de mouw 

komen.  

Of de genademiddelen hebben die werking niet, gelijk voorheen op de hartstochten, 

dan raken zij in kleinachting; het is geen consciëntiewerk meer om een middel te 

verzuimen, God een halve dag te dienen is genoeg. O, adderengebroedsel, wacht u van 

deze verlating van God! Roept uzelf toe: zal ik God verlaten, die zulke grote dingen 

voor mijn ziel doen wil? Is het een hel God te missen, o, een dood is het Hem te 

verlaten. 



2. Geestelijke onreinheid is door verzuim van verborgen gemeenschapseffening met 

God in Christus. Dit is overspel. O, de tijd heugt de ziel, dat zij geen dag konden 

doorbrengen zonder de Bruidegom te zien, dat haar leven was bidden, roepen, 

zuchten, overdenken, onderzoeken van zijn hart en staat. Maar nu is Jezus verre, 

dagen, weken, maanden gaan voorbij, waarin men niets van Hem ziet nog hoort, en 

dat met weinig of geen smart. Of het is maar als een morgenwolk, als een wond, 

welke vanzelf, zonder de toepassing van de balsem van Christus' bloed, zichzelf 

geneest. De plichten, waarin Jezus gevonden wordt, worden slordig, haastende 

verricht, en wegens de bezigheid in andere zaken verschoven tot een andere 

gelegenheid. De beschuldiging wordt toegeroepen, ik zal u op een andere  tijd horen. 

O, geliefden hebben wij zulk een Bruidegom gelijk Christus is, die ingenomen is met 

dat zuchten, kermen en de gedaante van Zijn Bruid, en zullen wij zo met Hem 

handelen? Zullen wij Hem langer met onze overspelige harten bedroeven? O, 

ontwaakt! 

 

3. Geestelijk onreinheid is, door andere zaken een plaats in de ziel te geven met en 

naast de Heere Christus. Jezus moet enige liefde hebben. Men gaat tewerk met 

Christus als met een aards koning, aan wie men gewoon is 's morgens en 's avonds zijn 

compliment af te leggen, maar door de dag is de een hier mee bezig, en de andere 

daarmee; zijn zaken niet verrichtend in, voor en tot de Heere. Daarom zal men zien, 

dat de mensen dikwijls, als God het grote werk van verandering teweeg brengt, nu 

niets verfoeilijker dan de wereld is. Maar de liefde verminderende, God en de wereld 

worden samen gediend. Dikwijls worden verschoningen ingebracht, de een mijn 

beroep; de andere mijn huisgezin; de andere weer wat anders.  

Maar droeg God dikwijls niet meer zorg voor u en uw zaken in die tijd als nu? 

brachten de uren, in de Godsdienst besteedt, u armoede of gebrek aan. O, was God 

ooit voor Jacob een woestijn, een land van uiterste duisternis? Waarom zegt Gods 

volk, wij zijn heren en zullen niet meer tot U komen? Zegt liever, Gij hebt de Woorden 

des levens! Waar zullen wij heengaan? 

 

4. Geestelijke onreinheid is door liefdeloosheid onder de ware broederen. Het is een 

teken van zeer boze tijden en van diepe onreinheid, waarin het Christendom zo 

verdonkerd wordt, dat het kenmerk van een Discipel van Jezus niet gezien wordt, 

hetgeen een ziel onbekwaam maakt om enige gemeenschap met God te oefenen. Gods 

weg is dikwijls, wanneer de schapen verstrooid van elkaar blijven, om de wolven daar 

onder te zenden, opdat zij door vrees elkaar en God zelf zoeken zullen. 

 

B. Deze worden maagden genoemd, omdat, gelijk maagden zeer kuis zijn, en in 

woorden, gelaat en gedrag een zoete eerbaarheid vertonen, die zich vergezeld met 

innige kleine gedachten van henzelf, en een blooheid, die zeer hoffelijk is. Daar dit in 

een maagd gemist wordt, is het een afschuwelijk gezicht, strekkende om de liefde uit 

te blussen, in plaats van die aan te kweken. Dit zal nu in het geestelijke verscheiden 

zaken uitdrukken. 

1. Deze Kuisheid zal bestaan in Zijn geheel hart en genegenheid op de aller-

onbepaalste wijze aan de dierbare Jezus te geven, aan Hem alleen aan Hem 

geheel en al; dus beantwoordende aan des Heeren eis, Mijn Zoon, geef mij Uw 

hart, Spreuk. 23. En ik ben verzekerd, dat dit voor al in de eerste tijd van de 

geestelijke ondertrouw zonder enige bepaling of uitbeding geschiedt. De ziel is 

zo ingenomen met de lieflijke hoedanigheden en weergaloze liefde van 

Christus, dat zij er zich als in den kan niet anders als uitroepen, Uw liefde 



streelt en bekoort mij, honderd harten waren nu niet veel. Ps. 73. Wien heb ik 

daarbij U in de hemel? 

2. Deze Kuisheid zal ook insluiten een hartelijk en kordaat afslaan van alles, dat 

het hart bekoort. Veel aanzoeken ontvangen de oprechten, en daar het hart niet 

zuiver is, leent men de oren, zodat, ofschoon men de Heere door onbezaaide 

landen in de woestijn volgde, men naderhand boeleert onder alle hoge boom, 

zichzelf uithouwende gebroken bakken, die geen water houden kunnen. Maar 

de kuise maagd zegt, 'ik heb mijn Woord gegeven, ik zal het niet herroepen, 

mijn keuze is gedaan, dat kan mij niet berouwen, mijn genegenheid is 

bevestigt, ik kan nog zal ze afbreken.' Ik heb in dit opzicht, zegt David, 

gezworen, ik zal de rechten Uwer gerechtigheid onderhouden. 

3. Deze kuisheid zal ook insluiten dat zorgvuldig vermijden van alle occasies, 

waardoor de kuisheid tot Christus zou kunnen geschonden worden. Zo wandelt 

de ziel dan niet als een dwaze, maar als een Wijze onder een krom en 

verdraaid geslacht. Een verbond wordt er gemaakt met de ogen, Job 31 en de 

zielsuitroep is, wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid aanschouwen. 

4. Voegt er nog bij, dat deze kuisheid vergezelt gaat met een nederige kleinheid 

en prijselijke schaamte. Mijn hart is niet verheven, noch mijn oog is niet hoog, 

zegt de Psalmist. Mij, zegt Paulus, de aller-grootsten der zondaren en de 

minsten der Heiligen is deze genade gegeven, Ef. 3. Het gezicht van gebrek en 

mismaaktheid doet uitroepen met Efraïm, ik ben beschaamd en schaamrood. 

 

C. Maagden worden deze genoemd, wegens hun tederheid, welke zeer in de maagden 

uitblinkt, maar allermeest in de Geestelijke maagden. Daar is teerheid die te prijzen is. 

1. Zij zijn zeer gevoelig over het minste, dat de lieve Jezus vertoornd, dat 

weegt diep op haar hart, dat is een last, waar onder zij gebukt gaan. Waardoor haar 

ziel bezwijkt, totdat het uit de weggeruimd wordt en zij de vorige liefdeblijken en 

zoeten ommegang met Hem vinden, die de Schoonste is onder de mensen. De Bruid 

zal ons in het vervolg blijken hiervan aan de hand te geven. 

2. Zij worden zeer gauw geraakt: de liefde is teer. Vinden zij de toenadering 

van Christus in hun oefeningen niet; o! ze weten niet wat dat te zeggen is, dan zoeken 

zij de redenen op, hun wegen beproeven zij, hun daden gaan zij na. Lezen zij iets tot 

betrachting, dat doet haar hart beven, en zet haar tot dubbele ernst aan. Schijnt Gods 

hand in enige voorzienigheid opgeheven te zijn, zij vallen in de roede, en smeken hun 

Rechter om genade. Wordt er een kenmerk haar voorgebracht uit Gods Woord, daar 

zij niet bij kunnen, dat baart kommer, totdat zij door herhaalde geloofsdaden dat 

ondervinden. Schijnen de vromen, die meer gevorderd zijn, enige achterdocht in 

woorden of gelaat te tonen; o! dat beroerd het hart. Laat ik dan in het voorbijgaan elk 

opwekken, dat zij een liefderijke en vriendelijke gedaante vertonen, dat hun woorden 

balsem mogen zijn, en alles tot onderschepping. En als men maar wist, hoe het 

kleinste verdenking een tedere ziel in het verborgen doet treuren, men zou trachten vol 

liefde en teerheid te zijn. 

3. Teer omtrent elke beschuldiging. De ware maagd wijst de beschuldiging van 

hun consciëntie niet van de hand, is niet bedroefd dat zij beschuldiging heeft. Maar zij 

dankt God ervoor, dat hun consciëntie niet slaapt, maar haar aanwijst haar zonde en 

haar gebrek. En deze beschuldiging zoeken zij te voldoen, niet met hun tranen, met 

hun oprechtheid in de grond der zaak, met hun ernst en verdubbeling van hun plichten, 

maar alleen door het dadelijk aangrijpen van de Borgtochtelijke gerechtigheid tot 

verzoening en bevrediging van hun ziel met God en met zichzelf. 

4. Teer omtrent alle zonde, zowel omtrent verborgen zonde als openbare 



zonde. Zo wel omtrent zonde van verzuim als omtrent dadelijke zonde, de zonde meer 

vrezende als de hel. Ik wacht mij voor mijn ongerechtigheid, zegt de Psalmist. 

5. Teer omtrent alle geboden plichten, zo wel in het burgerlijke als in het 

geestelijke. Die wil de ziel niet alleen doen, maarzij merkt het aan als haar voorrecht, 

haar leven. En is daarom bijzonder daar opuit, dat zij alles mag doen in de Heere op 

een geestelijke afhankelijke wijze. Ze let niet zo zeer op het uiterlijke van de plichten 

alleen, maar allermeest, of zij gemeenschap met God oefenen, 't welk de ziel der 

plichten is, zonder 't welke smakeloos zijn, gelijk het wit van een ei. 

6. Teer omtrent hun genaden, die niet te koop dragende, geen hoog-

gevoeligheid van zichzelf boven andere om deze oorzaak hebbende; geen vrijheid tot 

zondigen daaruit nemend, maar met ootmoed en kleinheid gedurig pogend hun 

genaden te koesteren, bij haar geloof voegende kennis; en bij de kennis deugd, en bij 

de deugd lijdzaamheid en liefde tegenover allen. 

 

D. Maagden worden zij genoemd, om haar verborgen leven en omgaan met een 

Verbonds God. Wij hebben gehoord, wat het woord verborgen betekent. Zo is nu het 

leven der ware maagden niet onder het gewoel van mensen, maar in het stille eenzame 

met God gemeenzaam gaande in hun binnenkameren en hun knieën in het verborgen 

tot God buigende. Het is een slechte zaak voor maagden, veel bij de wegen te staan, 

op de straten gezien te worden, van het een gezelschap naar het andere lopende. O, 

een huis-Christen, een Christen veel in zijn binnenkamer, die is een kostelijk Juweel. 

Och, dat God niet uit de binnenkameren kwam te wijken! 

 

E. maagden, wegens haar vaardige gereedheid om de geestelijke Bruidegom op te 

wachten. Er zijn vier dingen, die iemand ongereed maken, welker tegengestelde 

iemand gereed maakt. 

1. De grote vreesachtigheid en sterke twijfeling aangaande van Christus. 

2. Liefde. De verzekerdheid maakt de ziel gedurig in staat; daar in tegendeel dit 

doet uitroepen; mijn God heeft mijner vergeten. 

3. Wanneer de ziel de vereiste eerbiedige indrukken van Jezus waardigheid mist, 

en indrukkenloos en begeerteloos schijnt te zijn, gelijk de Bruid is Hoogl. 5. 

4. Wanneer de ziel bezig is, al was het op de aller-verborgenste wijze, om enige 

zonde te koesteren. 

5. Wanneer de hoogmoed, uit voorgaande bevinding, het hart bekruipt. 

 

F. Maagden worden zo genoemd wegens de sterkheid van de hartstochten. Vooral in 

de eerste tijd openbaart zich niet alleen droefheid enz. Maar zonderling de liefde, 

welke mij tot het tweede brengt in onze woorden. 

 

HEBBEN U LIEF. Dit is de werkzaamheid der maagden. 

a. Het zalig Voorwerp van deze liefde wordt bij geen van Zijn namen genoemd; 

hetgeen daaruit vootvloeit, omdat de liefde zonderling familiaar is. Intussen deze U is 

niemand anders als de zalige Jezus, de koninklijke Bruidegom. Niemand anders is ook 

als deze de geestelijke liefde waard; billijk is het om Hem lief te hebben, die uit liefde 

tot de doemwaardige zoveel ondergaan heeft. En omdat wij nu van de liefde der 

maagden spreken moeten, zullen wij aanwijzen, wat het is in het Voorwerp, dat deze 

liefde in haar baart. 

1. Het nagaan van Christus' Persoon, die de Koning der koningen en Heere der 

Heeren is, dat Hij zo'n melaatse wil omhelzen en in Zijn liefdearmen nemen, o! dit 

gaat alle begrip te boven. 



2. Het nagaan van al de tedere aanbieding van Zijn liefde die hij doet; welke liefde 

de ziel ziet te zijn. 

 Wezenlijk. O, Hij heeft lief in der daad. Veel beter zijn er in de hel als ik. 

Hoeveel blijken van liefde gaf Hij! Zelf Zijn roeden waren om mij te 

brengen onder de banden des Verbonds. 

 Ernstig, vrijende en pleitende om liefde. En bedroeft, als het overspelig 

hart Hem niet kuste.  

 Onophoudelijk, dat Hij lief heeft tot het einde toe. 

 Alleen beogende het nut van de ziel. 

 

3.   Het nagaan van alles, wat hij doen wil tot troost, heiligen, heerlijk maken. Deze en 

dergelijke zaken wekt de liefde op maakt ze werkzaam en gaande. 

 

Wat deze liefde nu betreft, wij hebben van het grondwoord voor deze gesproken, en 

daarom gaan wij dat nu voorbij. Liefde is een aandoening, bekender door 

ondervinding en gewaarwording, als door alle beschrijving. O, dat wij er maar zoveel 

van zeggen mochten, dat onze zielen er door ingenomen werden, en gaande gemaakt 

om Jezus Christus innig en hartelijk lief te hebben.  

Zal dit de uitwerking in alle niet zijn, hetgeen te vrezen is: hiermee zullen wij ons 

troosten, dat de maagden, de ware geloof Jezus zullen lief hebben. Dit is haar 

kenmerk, waaraan zij te onderscheiden zijn. Een kenmerk niet alleen van deze en die 

onder de maagden, maar van elk in bijzonder; die een maagd is, is een liefhebber van 

Christus, de ware Bruidegom. 

 

Van deze liefde zullen wij spreken. Op zichzelf, aanwijzende waarin de voornaamste 

daden bestaan. Hetgeen wij kort tot zes of zeven brengen kunnen. 

1. Deze liefde der maagden veronderstelt, dat zij Jezus in alle Zijn lieflijke 

hoedanigheden kennen voor het zaligmakende licht des Heilige Geestes, hun 

zielen bestralende met Goddelijk licht. Welk meer van Jezus in een ogenblik 

bevindelijk leert als honderd jaren onderwijs. Hun ogen zien de koning in Zijn 

weergaloze schoonheid, Jes.. 33: 17. Dit eigent Johannes aan de kinderen toe, 

1 Joh. 2:13. 

2. Deze liefde bestaat in een uitnemend waarderen en hoogachten van Jezus, voor 

wie alles in de liefhebbende wijkt. Al gaf iemand mij al het goed van Zijn huis 

om deze liefde, ik zou hem verachten en verfoeien. De zon moet hier 

beschaamd zijn en de maan bleek worden. De ziel stelt met Mozes groter prijs 

op de smaadheden zelf van Christus, als op al de schatten van Egypte, Heb. 11. 

Zij verkiest met David liever een dorpelwachter te Zijn in het huis des Heeren, 

als te wonen in de tenten der ongerechtigheid. 

3. Het zegt een gedurig peinzen en overdenken van dat heerlijke en 

hartinnemende, dat in Jezus is. Dit is het, dat de kerk zegt, mijn overdenken 

van Hem zal mij zoete zijn, ik zal mij in Hem verblijden, Ps. 104. David zegt: 

als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken. 

Want Gij zijt mij een toevlucht geweest, Ps. 63: 7 en 8. 

4. Jezus lief te hebben zegt de brandende en blakende begeerte, die zich uitstrekt 

om met Hem verenigd te worden. O, hoe groot is onze God!. Mijn ziel dorst 

naar U, mijn ziel verlangt naar U, in een land der en mat, zonder water. 

5. Daaruit ontspruit de aanhoudende poging om met de lieve Jezus gemeenschap 

te hebben, en te smaken en te proeven, dat de Heere goed is. 

6. Hier volgt dan op, dat de ziel uittermate in hun schik is, als zij de blijken van 



de liefdesuitlating gewaar worden. Dan is het, laat ons hier Tabernakelen 

bouwen.  

 

Deze zijn de voornaamste zaken, de liefde uitmaken. Anders kunt u ook deze liefde 

aanmerken, ten aanzien van de verscheiden soorten ervan, welke zoveel 

onderscheiden daden te kennen geven. 

 

1. Daar is een amor concupiscentice, een begeerlijke liefde, om God als de Zijnen te 

genieten. Deze is harder als de dood. Geen middel zal verzuimd worden om God in 

Christus te vinden; welke de ziel oefent met tranen, uitzien, en onuitsprekelijke 

zuchtingen. 

 

2. Een liefde van vermaak, welk de ziel vindt in Jezus en in de innige uitlating van 

Zijn liefde. Augustinus zegt, 'Heere soms behaagt het U mij een ongewone 

aandoening in mijn ziel te veroorzaken, welke aangename zoetigheid ik niet kan 

uitspreken. Maar dit ene weet ik, dat terwijl mijn ziel het smaakt, de last van het 

zondig vlees mij niet onderdrukt, dat de gedachten in mijn binnenste niet 

vermenigvuldigen; alles wordt stil, mijn hart brandt, mijn ziel verheugt zich, geheugen 

en verstand zijn verlicht, ja mijn gehele ziel ontvonkt door de glans van Uw 

Goddelijke nabijheid, en verliest zichzelf in het oneindige van Uw volmaakte 

Goddelijke liefde.' 

Ambrosius zegt, 'het gedenken aan u, o Heere is zoeter dan honing, het bepeinzen van 

Uw volmaaktheden, is mijn spijs, maar het smaken van U, is mijn verheuging.' 

Een ander, veel hiervan gesproken hebbende, zegt eindelijk, 'Dit is dat verborgen, 

welk niemand kent, als die het ondervindt; welk niet ondervonden wordt, tenzij men 

het niet met onuitsprekelijke zuchtingen zoekt; welke zuchtingen uit niemands hart 

zullen voortkomen, tenzij de Heilige Geest dat met Hemelse vuur doet branden. 

Hierdoor is het, dat de ziel dronken gemaakt wordt uit de boeken Zzijner wellusten.' 

 

3. Een liefde van vriendschap (Amor Amicithe) welke is de zoete ommegang, die een 

ziel met Christus heeft en door Hem met de Verbonds God, ontstaande uit de 

rechtvaardigmaking, Rom. 5: 1. 

 

4. Een liefde van welwillendheid (Benevolenthe) zoekende alles te doen voor de 

Heere uit de dankbare erkentenis van al Zijn weldaden; keert weder tot uw rust, de 

Heere heeft wel aan mij gedaan, Ps. 116. 

 

Laat ons nu overgaan tot de eigenschappen en hoedanigheden van de liefde. Daar wij 

nog langer bij staan zullen omdat de aller-nadrukkelijkste zaken van de werking der 

liefde daartoe kunnen en moeten gebracht worden. Deze eigenschappen zijn veel. Wij 

zullen uit vele de volgende meedelen. 

 

a. De liefde is een hartelijke genade, welke uit de grond der ziel voortkomt. Zij bestaat 

niet in woorden van schoonspreken, maar in de innige liefdetrekken van de ziel tot de 

Heere Christus. Zo hartelijk is de liefde, dat die een heilige dwang op de ziel legt. Zij 

kan, zij wil, zij mag niemand als Jezus beminnen. De liefde van Christus dringt mij, 

zegt Paulus. En de Psalmist getuigt van zich tot en voor de Heere, hoe hartelijk heb ik 

U lief, o Heere, mijn sterkte, Ps. 18. Het is wonder, dat zoveel mensen zich kunnen 

inbeelden de Heere lief te hebben, daar dit gevoelig hartelijk werk haar ten eenmaal 

onbekend is. Maar de list van de duivel is groot om de arme zondaar te vergenoegen 



met een gedaante van Godzaligheid zonder de kracht ervan. 

 

b. De liefde is zeer gezellig. Deze strekt zich naar de genieting Gods, om zich als tot 

het middelpunt van deszelfs begin, ja volmaakte zaligheid te begeven. Zij heeft graag 

de lieve en zalige Jezus als een bundeltje Mirre tussen de borsten, zit graag onder Zijn 

uitnemende schaduw. Deszelfs trek is tot alles, waarin Jezus meest gezien en 

gevonden wordt en hoe meer van Jezus, hoe liever. Een eeuwigheid roept ze uit, zal 

niet genoeg zijn om Zijn liefde aan een Borg uit te laten. Daarom wil ze graag, dat 

Jezus niet zijn moge als een reiziger om een nacht maar te vertoeven, maar bij haar 

wonen mag als Hoofd en Vriend. De ziel kan aan geen scheiden denken, roept uit, nu 

leef ik, als ik Hem heb, dien mijn ziel liefheeft. Hier is het waar, dat men meer is daar 

men lieft, als daar men leeft. 

 

c. De liefde is zeer kuis, blijft vast gehecht aan de dierbare Jezus, niet zozeer om Zijn 

weldaden als om Zijn zalige Persoon zelfs. Liefde zoekt geen loon, zijnde de liefde 

loon genoeg om lief te hebben. Die waarlijk deze liefde van Christus heeft, kan 

zeggen met Mefibóseth, laat de andere alles hebben, zo ik maar 's konings aangezicht 

mag aanschouwen. 

 

d. De ware liefde is een overklimmende liefde, en in zijn gedachten van Jezus, en in 

vergelijking van alle andere liefde. Alles waar de ziel Christus bij vergelijkt, - Hij is 

voortreffelijker dan dat alles. Is hij een Ster, hij is de blinkende heldere Morgenster. Is 

Hij een zon, hij is de Zon der gerechtigheid, met genezing onder Zijn vleugelen. Is Hij 

een roos of lelie hij is de Roos van Saron en een lelie der dalen; is hij een plant, hij is 

die Plant van naam. Is Hij een boom, Hij is als de Appelboom onder de bomen des 

wouds. Is Hij een mens, Hij is veel schoner als de Mensenkinderen. Is Hij een 

uitlegger, Hij is die Uitlegger één uit duizenden. Er is genade op Zijn lippen uitgestort, 

hebbende een tong der geleerdheid, om een woord met zachtmoedige te spreken te 

rechter tijd. De liefde schept wonder vermaak om vergelijking tussen Christus en alles 

te maken, en op het slot uit te barsten in die overklimmende woorden, alles dat aan 

Hem is, is gans begeerlijk; hij draagt de Banier boven tien duizenden.  

Maar deze liefde is ook een overklimmende liefde boven alle andere liefde. Meer en 

sterker is ze als tot vader, moeder, vrouw en kinderen; anders is men Christus niet 

waard. Ja overklimmende boven alle andere liefde. Want zij is rein, heiligende, 

hemels. De ziel wordt naar dit Beeld hoe langer hoe meer in gedaante veranderend, 

van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heeren Geest. 

 

e. De liefde is zeer vrijmoedig, nochtans met een zedige nederigheid. De volmaakte 

liefde drijft de vrees uit, zegt de Apostel. Het is wel waar, dat eerstbeginnende 

dikwijls veel liefde en weinig vrijmoedigheid hebben. Haar hart brandt, ze zijn 

dikwijls krank van liefde tot de Heere. Maar! zegt zij, zou Hij mij lief willen hebben, 

zulken snode zondaar, zulk een liefdeloze en ellendige? Dit belet de vrijmoedige 

onderhandeling met Jezus, en doet de ziel in liefde van ver staan, zuchtende en 

wenende om Jezus, zonder het te durven uiten.  

Maar als de ziel door gelovige ommegang en tere verkering met de lieve Borg begint 

Jezus beter te kennen, de vrijmoedigheid neemt toe. Zij komen met haar gebrek, ja 

wachten niet om beter te worden, eer zij zich tot Jezus begeven, wetende dat zij 

komen mogen zoals zij zijn. Die komt zal Ik geenszins wegwerpen. Dat geeft de 

vrijmoedigheid. Ja, dan kan ze haar ganse hart uitschudden en voor zich en andere 

aanhouden, steunende daarop, al dat U de Vader biddende in Mijn Naam begeert, zal 



U gegeven worden. Nochtans is deze vrijmoedigheid vergezeld met innige 

nederigheid, gelijk Abraham; het zij niet kwaad in Uw ogen, dat ik mij onderwonden 

heb om tot U te spreken, daar ik stof en as ben.  

Ook met een nauwkeurige zucht naar heiligmaking, zonder welke deze 

vrijmoedigheid der liefde niet bestaan kan. Die vrijmoedigheid, die met een slordige 

en zondige wandel bestaan kan, mag en moet men verdacht houden. 

 

f. Hier uit volgt, dat de liefde niet achterhoudende, maar communicatieve is. Dit wist 

Delila, aan Simson te zeggen: hoe zult ge zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet mij 

is? Dat is, daar ge uw hart niet aan mij verklaart en uitschudt, Richt. 16:16. Zo is het 

in dezen, de ware liefde is openhartig. Het hart, weg, en daden wil de ziel aan de 

Heere opleggen, niets doen zonder het Hem bekend te maken, en de Heere eerst te 

vragen. o! Wat een toets is dit van onze daden. Zo zich te gedragen, dat men niet zou 

beschroomd zijn, hoewel de Heere kwam om de ziel in dat ogenblik weg te roepen; 

niets te doen, als hetgeen wij in de gebeden Gode durfden bekend maken. Al mijn 

wegen Zijn voor U, Heere; Gij kent uw knecht. 

 

g. De liefde is de grootste en uitnemendste van al de genaden. Nu blijft, geloof, hoop 

en liefde, deze drie. Maar de meeste is de liefde, 1 Cor. 13:13. De liefde is de meeste. 

1. Geloof en hoop verkeren allermeest omtrent zaken, die niet gezien worden, 

Heb. 11. Rom. 4. Maar de liefde is meest werkzaam omtrent een Jezus van nabij. 

2. Geloof ontdekt wel Christus en brengt Hem nabij de ziel. Maar de liefde legt 

Hem als een bundeltje Mirre tussen de borsten; liefde vermaakt zich in hetgeen 

dat het geloof openbaart. 

3. Geloof en hoop zullen ophouden. Geloof zal veranderd worden in aan-

schouwen, en hoop in dadelijke genieting. Maar de liefde vergaat nimmer; liefde 

blijft tot in der eeuwigheid. Hemels werk zal het zijn Hem te lieven en te loven tot 

in der eeuwigheid, die ons gekocht en van onze zonde in Zijn bloed gewassen 

heeft. 

 

h. De liefde, hoewel een hartelijke genade, is nochtans een stille bedaarde en 

bezadigde genade. Het is wel waar, dat de liefde in eerstbeginnende zeer 

hartstochtelijk is, en met veel onbedaardheid en drift vergezeld, blijvende doorgaans 

zolang als haar gestalte en gevoel blijft. Maar als de ziel meer ervaring en bevinding 

krijgt, dan is de liefde redelijker, gegronder, dieper geworteld en bestendiger in de 

keuze en bijblijvende hoogachting van de ziel, hoewel zo hartstochtelijk niet. En deze 

liefde, hoewel ze zo driftig niet is, nochtans is ze veel reiner en zal meer voor de zaak 

Gods uitstaan. 

 

i. De liefde geeft een uitnemende onverschrokkenheid en maakt bekwaam om alles te 

dragen. Dit blijkt in Davids helden, die hem water te drinken brachten uit Bethlehems 

Bornput. In de weerloze vrouwen, uitgaande naar het graf. Jezus de zeilsteen trok 

haar, haar hart werd niet eens kleinmoedig, noch vreesachtig, door al het gevaar. En 

zo is het. Een ziel wat heeft die vijanden uit- en inwendig? Van alle kanten 

zwarigheden, die onoverkomelijk schijnen te zijn; harde wegen tegen het vlees aan; 

zodat de ziel, van achteren hun wegen beschouwende, staat verwonderd, hoe zij tot 

hiertoe gekomen is. En wat zal ik zeggen? De liefde deed de ziel dat alles ondergaan, 

beurde haar op onder de pakken, dat zij niet neerzonk tot de lippen toe in een 

modderig slijk en diepte. Als de krachten scheen veranderd te worden in 

zomerdroogte, en zij zeggen, mijn hoop is afgesneden - de liefde stopt de mond van 



het ongeloof, en spreekt de ziel nieuwe moed in het hart en beurt de ellendige 

hulpeloze op om bij hun keuze te blijven, en te staan tegen de hitte des daags en koude 

des nachts. Waar blijven nu de zulke, die over de minste beuzelingen kwaad worden, 

uit haar koers en van hun bedaardheid afraken. Men zal in zijn binnenkamern geweest 

zijn, hartelijk zich voor God verfoeien, niemand zo ellendig, zondig en onwaardig, ja 

helwaardig zich voelen. Heere, gelijk ik ben, enz. En daar van komende is het: dit is 

niet naar zijn genoegen, deze mishandelt die, een ander zijn woorden en gedragingen 

betamen niet, - foei, het is een blijk dat deze liefde, om alles te dragen, maar zeer klein 

is. 

 

k. De liefde is iets schoons in het hart ten aanzien van hun zitplaats. Onder het gemis 

van Jezus nabijheid, uit Hoogl. 1:3 dat niet verborgen blijven kan; maar het openbaart 

zichzelf en heeft geen trompetter nodig, geen tong of aanwijzing van een andere. Er 

zijn vele mensen, die voorgeven Christenen te zijn, die gelijk de schilderijen van de 

ouden zijn: men zou niet weten wiens portret het was, indien zij het niet daarbij 

schreven. Zo zijn er veel, die Christenen willen zijn; men zou het aan haar gedrag en 

wandel niet kennen, in dien zij het niet zeiden. En zulke zijn altijd vol van eigen lof, 

en hebben graag dat ander veel van haar spreken door landen en steden. Maar de ware 

liefde heeft dat alles niet nodig: de teerheid, de uitdrukkelijkheid, de warme 

genegenheid tot Jezus, die liefdragenheid tot haar evenmens (naasten), de 

consciëntieusheid en gezetheid op heiligheid dat wijst genoeg zonder woorden aan, 

dat die liefde daar brandt. Want het zal niemand leeg laten. Die deze zien, zullen hen 

kennen. 

 

1. De ware liefde is het eigen, dat ze zonderling gezet is dat allen deze liefde en 

hoogachting voor de dierbare Jezus zullen hebben. Paulus was om deze reden als een 

vrouw in barensnood, opdat de Galatiërs zullen geboren worden. Ja, om der Joden wil 

wilde hij een vervloeking zijn. En Mozes, kon het wèl gaan met Israël, wilde wel uit 

Gods boek gedelgd worden. O, de moeite in het vermanen, de zwakheid, die 

veroorzaakt wordt door aanhouden, wil men zeer graag uitstaan; als er maar één ziel 

tot Christus gebracht mag worden, om Hem lief te hebben. Waar blijven nu de zulke, 

die met haar gedrag zeggen gelijk de goddeloze Kaïn, ik ben mijn broeders hoeder? 

Die haar evenmens, die hun broederen in Christus zijn, zien dwalen, en men tracht ze 

niet te recht te brengen, zijn talenten aanleggende in Gods vreze. Het is een teken, dat 

in vele hun liefde koud wordt. 

 

m. Hieruit ontstaat, dat de ware liefde niet voelen kan, dat Christus gesmaad wordt in 

Zijn Persoon, werk of leden; het zij door leer, het zij door leven. Hierover kwelt zich 

een Rechtvaardige ziel; met Jeremia wensen zij, dat hun ogen Fonteinen waren van 

tranen, omdat alles te betreuren voor de Heere. 

 

n. De liefde, gelijk zij zeer gezet is op de tegenwoordigheid van Jezus, haar Liefste. 

Ze walgt zij nooit van de genieting; hetgeen de honger en dorst van de liefde opwekt 

en de appetijt (honger) graag maakt, dat is het voedsel van de liefde. De nabijheid van 

Jezus aan de ziel, en dat drinken uit de beken Zijner wellusten, dat schijnt de 

begeerten naar meer te verwijderen, en naar het oneindige uit te breiden. De ziel in het 

wijnhuis zijnde, verlangt niet uit te komen, maar onder die Schaduw hoe langer hoe 

meer te zitten. Nu lief ik, zegt de ziel, o! Heere laat ons hier Tabernakelen maken. En 

het is geen wonder. Want hoe meer de ziel Jezus leert kennen, hoe meer dat zij haar 

onkunde ziet en vindt dat er gedurig wat nieuws in Hem is, dat zij nog niet gezien 



hebben. O, hoe zoet zou het zijn, in Zijn armen te leven en te sterven! 

 

o. De ware liefde kan niet rusten onder verwijdering. Gelijk duizend jaren van Jezus 

nabijheid schijnen maar als een ogenblik te zijn; zo is een ogenblik van Zijn afzijn van 

de ziel als duizend jaren. Daarvan komen alle die bittere en innige klachten van de 

ziel, dat wenen en treuren en uitroepen; mijn Liefste is heengegaan, die mijn ziel pleeg 

te troosten, is verre. O, dat Hij mij wederom was als een broeder, zuigende de borsten 

mijner moeder. Als ik Hem op de straat vond, ik zou Hem kussen.  

Wordt Maria gevraagd, vrouwe, wat weent gij, u moet door geloof leven en niet door 

aanschouwen. Haar hart kan er bijkans niet naar luisteren, maar roept uit: zou ik niet 

wenen, zij hebben mijn Heere weggenomen, en ik weet niet waar zij Hem gelegd 

hebben. Het is dikwijls mijn gewone klachten, die mij vergezelschappen gehele 

nachten.  

O, men mag aan de waarheid van dat geloof en die liefde twijfelen die verberging kan 

dragen zonder treuren en wenen naar genieting. Maar dit is een eeuw, daar vele 

gezond zijn, zelden hoort men van een liefdekrankheid. Hoe zeldzaam is het, dat men 

vindt iemand, die zegt, indien gij Hem vindt, zegt Hem, dat ik krank van liefde ben. 

Veel vindt men hoogsprekende mensen, die in enige weken en maanden opgroeien 

kunnen, het alles met spreken van Jezus goed maken. Mensen, gelijk Jona's boom, van 

één nacht. Mensen, die nooit ondervonden hebben, en ondervinden nog niet, wat een 

nacht slapen te missen is om Jezus, wat dat treuren is om Jezus.  

Nochtans de praters, die het net in de haak bepraten kunnen, die zijn de grootste 

Christenen, die hebben de rechterhand der broederschap, daar is het hart ruim over. En 

de arm, de kleine, de onmachtige die in vervreemding niet leven kunnen, die de hemel 

bestormen met hun tranen en gebeden, die worden als lage maar op zijn best, en als 

Wettische Christenen aangemerkt. O overspelig, o boos geslachte, gaat wel degelijk 

uw geloof onderzoeken; ik verzeker mij, dat ge in het ganse Woord van God zulke 

liefde zult ondervinden, die het anders kan stellen, als Jezus ver is, of zij moeten 

gebukt gaan. 

 

p. De ware liefde, is de beminde Jezus weg, is zeer daar op gezet, om van Hem te 

horen, en enige blijken te ontvangen, dat hij haar niet gans en gaar vergeet. Daarvan 

zal de Bruid de Wachters vragen; daarvan die zucht naar Gods woningen; daarvan die 

navorsing van de belofte. O, was het woord niet al de vermaking, zij zullen in hun 

druk vergaan. De belofte zijn de liefdebrieven, die Jezus zendt. Zalig zijn die, die er 

op vertrouwen kunnen. 

 

q. De ware liefde heeft een dierbare kunstgreep. Wanneer de Heere weg is, en schijnt 

ver te zijn, ze heeft zekere panden, die hij niet ontkennen kan, en die, als hij deze ziet, 

zijn ingewanden gaande maakt. Deze zijn de zegelringen, de innige bevinding, de 

dierbare toezegging, die Hij gedaan heeft. 'O, roept de ziel, Heere, is dat niet van U 

geweest, hebt U dat niet gewrocht? Zult U dan laten varen het eigen werk Uwer 

handen, en mij laten roepen zonder mij te horen?' Die in waarheid zo werkt, zal wel 

ondervinden, dat Jezus Zich niet lang zal verborgen houden. 

 

r. De ware liefde, hoe meer er geweigerd wordt, wordt daarom niet uitgeblust, houdt 

niet op, maar grijpt aan met grote kracht van smekingen, zuchtingen en drangredenen. 

De Kanaänese vrouw roept uit en wordt zij bij een hond vergeleken, - o, die mogen 

ook aan tafel niet zitten, zij eten de kruimelen. Het is geen goed teken, wanneer de ziel 

het woordje neen zo gemakkelijk horen kan. In de ware bevinding gaat het alzo, dat de 



ziel veel werk vindt om uit de dodigheid opgewekt te worden, en opgewekt zijnde, zij 

kan het niet opgeven, totdat zij de dierbare Jezus vindt. Ik zal U niet heen laten gaan, 

totdat Gij mij zegent. De een drangreden volgt op de andere. En geen wonder, de ziel 

loopt Hem aan als een waterstroom. 

 

s. De ware liefde, hoewel zo Jezus mist, zoekt nochtans een goed denkbeeld van Hem 

in de ziel levendig te bewaren. Zoekt het in de Bruid, hoewel hij ver is, Hoogl. 5. Zij 

zegt van Hem, dat alles, dat aan Hem is, gans begeerlijk is. Daarvan zegt de ziel, Hij 

kastijdt in liefde, en hoewel Hij naar het uitwendige schijnt Zich toornig te gedragen, 

o, Zijn hart, Zijn liefde-hart is het zelfde. Slaat Hij, ik zal mijn rug geven dien, die 

slaat, mijn wangen dien, die het haar uitplukt. Ik heb het alles dubbel verdiend. O, Zijn 

wegen Zijn barmhartig en goedertieren, zacht en Vaderlijk, vol van ontferming. Hier 

ligt de sterkte voor een ziel. Zolang men hier blijft, zal noch ongeloof noch 

moedeloosheid ons daartoe brengen, om te zeggen, alle deze dingen zijn tegen ons, en 

onze wegen zijn van de Heere verborgen; en ons recht gaat van onzen God voorbij. 

 

t. Eindelijk, om alles van de ware liefde niet te zeggen, ze is zeer onderworpen 

tevreden te zijn met de zalige Jezus zelf, hoewel Hij de mededeling van de goederen 

uitstelt. Zij weet, dat uitstel geen afstel bij Hem is, maar dat al Zijn doen goed is, en 

dat Hij maar bewaard het goed voor haar, totdat zij het nodig hebben, om haar in die 

mate en wijze te geven, zoals het best voor hun ziel is. Licht is voor de rechtvaardigen 

toch gezaaid, en blijdschap voor alle oprechte van hart. Haar hoogachting rust en valt 

niet naar Jezus uitwendig gedrag, maar blijft hetzelfde op Zijn Persoon gehecht. Ze 

zeggen: wie zou U niet vrezen? 

Deze Zijn maar weinig van vele zaken, die wij anders zeggen konden, en het zijn maar 

hoofdzaken, want in de bijzonderheden van alles in te gaan, zou ons oogmerk beletten. 

Wij zagen, dat in deze de Bruid zich beroept op de bevinding der Heiligen, en ze wil 

hiermee zeggen: is dat een eigenschap van een maagd, U lief te hebben! O, ik mag, ik 

moet U lief hebben, en dat doet mij, een van de aller-onwaardigste, staan naar de 

kussen Uws monds. 

 

B. TOEPASSING. 

A. Wij hebben de drangredenen vertoont, die een gelovige gebruikt om Jezus' 

nabijheid te hebben, opdat zondaars mochten overtuigd, en de Heiligen opgebeurd 

worden. 

 

B. Mijn geliefden, de tijd verlopen zijnde, en wij klaar en onderzoekende gesproken 

hebbende, zeggen wij kort: 

 

Onbekeerde zondaar! wat zijt ge ongelukkig! de reuk van Christus' Oliën bekoren u 

niet. Zijn Naam, die een Olie is uitgestort, beweegt U niet, om tot Hem te vlieden en 

Hem lief te hebben. Hetgeen u klaar en overtuigende kunt zien, als ge u maar het 

gesprokene te binnen brengt.  

Nu moeten wij maar zeggen, die Christus niet lief heeft, is een vervloeking, 

Maranatha; de Heere komt. 

 

Oprechten, u hebt gezien hetgeen u zoekende en aanhoudende maakt. U hebt gezien 

de maagdelijke gesteldheid van uw harten; elk punt is een kenmerk geweest, en een 

uitlegging van uw werkzaamheid. Daarom vreest niet, hoewel  u tot nog toe de kussen 

van Jezus mond niet ontvangt. Hij komt springende over de bergen en huppelende 



over de heuvelen, om Zich te wenden tot het gebed dergenen die Hem zoeken. God 

zegene en achtervolge Zijn Woord! AMEN. 



VERZAMELING LEERREDENEN 
 

 

WAARIN VERTOONT WORDT UIT VERSCHEIDEN TEKSTEN DE 

AFGEZAKTE KRANKE EN KWIJNENDE STAAT DER gelovige, 

VOORNAMENLIJK IN DEZE TIJD, TOT OVERTUIGING EN 

BESCHAMING OVER HUN ONGSTALTE, VERVOLGENS DE GELOVIGE, 

DAAROVER MET SMART AANGEDAAN EN BEGERIG NAAR 

HERSTELLING, WAARIN HUN INNIGE BEGEERTEN VOORGESTELD, 

EN DE ZWARIGHEDEN, DIE ZIJ ONTMOETEN EN HEN DIKWERF 

ONVRIJMOEDIG MAKEN, GEOPPERT EN OPGELOST WORDEN. 

EINDELIJK HUN HERSTELLING EN DE WERKZAAMHEID VAN HUN 

ZIEL ALS HERSTELDE, EN IN HUN VORIG ELEMENT GEBRACHT. 

 

VERKLAART EN TOEGEPAST 

 

 

DOOR 

 

 

ALEXANDER COMRIE 
 

SCOTO-BRITTANNUS. 

A. L. M. et Philosophiae Doctor en Predikant te Woubrugge. 

 

 

 

 

 

Tweede deel 



 

 

 

 

 

APPROBATIE, 

 

De Classis van Leiden en Neder-Rhijnlandt geëxamineerd hebbende het Boek van de 

Wel-Eerw. Heer ALEXANDER COMRIE, Scoto Brittannus, A. L. M. Philosophioe 

Doctor, en Predikant te Woubrugge, genoemd Verzameling van Leerredenen, enz. 

Tweede Stuk met de Voorreden daar voor gesteld, waarin enige spreekwijzen en 

zaken, daarin voorkomende wat duidelijker verklaard en opgehelderd worden, 

nauwkeurig hebbende geëxamineerd, heeft in hetzelve niets gevonden, dat Gods 

Woord of de Formulieren van enigheid onzer Kerken tegen is, en hetzelve mitsdien 

geapprobeert. 

 

JOHANN MESS, 

 

h. t. Praesis Clasis.  

 

Den 3 Aug. 1750.  

 

 

 



 
 

AAN HAARE EXCELLENTIE DE HOOGGEBORENE GRAVINNE EN VROUWE 

 

JOHANNA SIDONIA, 

 

GEBOREN GRAVINNE VAN HORNES, 

DOUARIERE VAN WIJLEN DE HOOGGEBOREN GRAAF EN HEER 

STATIUS PHILIP, 

DES HEILIGEN ROOMSCHEN RIJKS, 

GRAAF VAN BENTHEIM, TECKLENBURG, STEINFORT EN LIMBURG, 

HEER TOT LINGEN, RHEDA, HOYA, WEVELINKHOVEN, ALPEN EN HELFENSTEIN, 

ERFVOOGD VAN CEULEN; 

IN DESZELFS LEVEN OUDSTE GENERAAL VAN DE CAVALLERIJ 

COLONEL VAN DE HOLLANDTSCHE GUARDES TE PAARD. 

GOUVERNEUR VAN DE STADT EN DES LANDS VAN HEUSDEN, 

MET DE FORTEN DAARONDER BEHORENDE. 

 

WORDT DIT WERK MET DIEPEN EERBIEDT, HOOGACHTING EN BLIJDE 

ERKENTENIS, DAT ZIJN VORIGE WERKEN HUN EXCELLENTIE 

BEHAAGEN, EN TOT WARE ZIELSSTICHTING STREKKEN, 

OPGEDRAGEN 

 

DOOR HEM, WIENS ERE HET IS EN Zijn ZAL ZICH 

TE NOEMEN, 

 

UWER EXCELLENTIE, 

Ootmoedigen Dienaar in Christus, 

 

ALEXANDER COMRIE. 

 



VOORREDEN 

AAN DEN GODVRUCHTIGEN LEZER, DIE VASTHOUDT AAN DE OUDE EN 

BEPROEFDE LERE VAN DE HERVORMING, 

 

WAARDE LEZER! 

Hoewel ik niet gewoon ben mijn lezer met een lange voorreden op te houden, is het 

nodig dat ik nu, voordat u tot het doorlezen dezer bladeren overgaat, enige opening 

aan u geve omtrent zaken, die u daarin zult ontmoeten, opdat u niet mogelijk enige 

mijner uitdrukkingen in een verkeerde zin opneemt. 

Ik spreek in het eerste en voornaamste stuk van dit bundelke mijner verhandelingen 

van het gebed, de geloofspleit van Gods volk; van het gebed van een gelovige in zijn 

binnenkamer, daar hij in het verborgen zijn hemelse Vader klaagt, en zijn boezen 

ontlastende, Hem zijn noden voordraagt; van het gebed van een gans ontblootte, die 

zijne diepe ellende recht bewust, geheel ontledigd van de bedrieglijke eigenzin, 

verootmoedigd komt voor de genadetroon, wensende, dat hem de n scepter moge 

worden toegereikt. 

Zulk bidden onderscheid zich wel haast van het sleurwerk van het gemaakte 

Christendom van deze laatste tijden. En evenwel heb ik nodig geacht die 

onderscheiding door dit gehele stuk mijner verhandeling mijn lezers wat klaarder 

onder het oog te brengen, en mij tot ontdekking en overtuiging van sommigen hier en 

daar wat sterk uit te drukken, waarvan ik verplicht ben u rekenschap te geven. 

 

Ik stel vast, dat u met mij voor waarheid houdt, dat een genadezoekend mens, die 

levendig aangedaan en geraakt is door bevinding van eigen ellende en behoeftigheid, 

en gedrongen wordt tot de Goddelijke ontfermingen door Christus de toevlucht te 

nemen, en waar hij gedrukt wordt, zo ook best bekwaam is om zijn eigen nood voor 

de troon te brengen en al was het met onuitsprekelijke zuchtingen daar uit te storten. 

In de veronderstelling dezer ontwijfelbare waarheid heb ik mij meer dan eens 

uitgelaten over het opzeggen van Formulier-gebeden, met innige bewustheid van zijn 

bijzondere ongelegenheid, en het oogmerk om zijn verkropt gemoed in Gods 

Vaderlijke schoot te ontlasten - zó weinig overeenkomende. Ja ook tegen de 

vermetelheid van zulke, die ondernemen Gods volk Formulieren daartoe voor te 

schrijven. 

Men zou mij nochtans tekort doen, indien men hetgeen ik daarover hier en daar 

geschreven heb, wilde duiden in zulk een zin, alsof ik het gebruik van Formulieren of 

gebedschetsen geheel afkeuren wilde en doen ophouden. Het is bekend wat voor 

verschillen daaromtrent in de Engelse Kerk zijn geweest door aanleiding van de 

Commonpraiers, een overblijfsel van de Pauselijke sleurdienst aldaar en hoe de 

Brouwnisten zich tegen alle Formulieren aankanten; en om het misbruik het goede 

gebruik hebben weggenomen. Ik ben geenszins van zulk een smaak. Ik weet waartoe 

de Formulier-gebeden nuttig zijn, en dat die dienen om te leren bidden, en wat men 

van God naar Zijn wil te bidden heeft om verhoord te worden, en dat daartoe de Heere 

Jezus Zijn Discipelen, die van Hem wensten te leren bidden, een formulier des gebeds 

gegeven heeft, dat men moet bidden in zijn nood; en 't geen hun behoeftig hart hen 

opgeven zou.  

Hoewel ik ook weet, dat Jezus Apostelen, die dit formulier gegeven was, gebeden 

hebben naar de omstandigheden en noden, waarin zij zich bevonden, gelijk David en 

andere Heilige Mannen voor hen, en de Heere Jezus Zelf ook gedaan had, naar welke 

voorbeelden ook onze bijzondere gebeden moeten gericht zijn. 

 



Ook zou men mij tekort doen, als men mijn woorden wilde opvatten in zulk een zin, 

alsof ik de Liturgieën van onze Kerk berispte. Ik spreek van het gebed van een 

Christen in zijn binnenkamer, niet van dat van een voorganger in de vergadering, nog 

van een huisvader bij zijn familie, die moet zo bidden, dat de gemeente en de 

huisgenoten op zijn gebed kunnen Amen zeggen, wetende wat er begeerd wordt. Daar 

dienen soms weinig toe de gebeden, die zonder formulier, zonder order, zonder 

verstaanbare spreekwijzen, uit de geest geschieden, welke de toehoorders, die mee 

zullen bidden, menigmaal zijn als een gebed in een vreemde taal. Zelf de gebeden van 

die, welke de gave des gebeds hebben boven andere, dat is, een verkregen en 

aangeleerde hebbelijkheid om zich wonder schoon en krachtig in het bidden uit te 

drukken. Hoewel deze gave des gebeds, is onderscheiding van de heilige inwerking 

van de Geest der gebeden. Ik heb achting voor de bid-formulieren voor de 

Nederlandse Kerken geschikt, gelijk ik zelf in dit werkje te kennen geve. Zij zijn 

klaar, en voor de eenvoudigste verstaanbaar, behelzen datgene, dat een Christelijke 

gemeenschap van God naar Zijn wil te bidden heeft, vertonen een rechte 

verootmoediging, een waarachtig geloof, een vurig worsteling met God, een reine 

liefde, hoedanigheden, die in een recht gebed moeten zijn. Waarom ik de inhoud 

daarvan zo goed ken, dat ik ze dikwijls lees en herlees, mij bij de bediening van Doop 

en Avondmaal aan dezelve bind, en de kinderen het Morgen- en Avondgebed doe 

leren. Ja ik acht nuttig en nodig, dat die in 't openbaar voorbidt, zich aan de goede 

uitdrukking, order en schikkingen, daar in voorkomende, houdt. Dat ik zelf doe, 

hoewel ik de formulieren voor en na de predicatie niet woordelijk uitspreek. En ik 

moet zeggen dat ik met veel meer stichting kan meebidden, als iemand die opleest, als 

wanneer sommige door al de Loci Communes van de beschouwende en betrachtende 

Godgeleerdheid lopen, en veel oprammelen, het komt te pas of niet. Waarom ik 

verzoek dat u alle die uitdrukkingen alleen geliefd te verstaan van de zulke, die onze 

goede Formulieren verwerpen, om voor hun eigen opstellen, die op verre na zo goed 

niet zijn, plaats te maken, gelijk ik uitdrukkelijk enige pagina's vroeger zeg. 

 

Ik moet u, waarde lezer nog iets zeggen van een ander stuk, dat u hier voor zal komen, 

betreffende de grond van het eisrecht, 't welk een gelovig bidder heeft bij God. Een 

gans ontboot bidder heeft bij zichzelf geen gronden, waarop hij zou durven steunen. 

En gelijk hij in zijn daden met opzicht op Gods Wet niets anders vind dan schulden 

tegen de Heere en daarom zijn smekingen niet neerwerpt voor God op zijn 

gerechtigheden, maar op de grote ontfermingen Gods; zo vind hij in zijn daden, met 

opzicht op het Evangelie, ook niets dat Hem recht geeft om tot God te gaan, of om van 

Hem verhoord te worden. Het is wel zeker, dat die tot God zal bidden een goede 

consciëntie moet hebben, of zijn gebed zou verhinderd worden, omdat God de 

zondaars niet hoort; dat ons hart moet bereid zijn, zullen wij onze handen tot God 

uitbreiden. Dat de ondeugd uit onze handen en het onrecht uit onze tenten moet 

worden weggedaan, zullen wij ons aangezicht opheffen uit de gebreken. Dat Paulus 

noemt het hart te reinigen van de kwade consciëntie en het lichaam te wassen met rein 

water, opdat wij door onze groten Hogepriester mogen toegaan met een waarachtig 

hart, in volle verzekerdheid des geloofs. En dat deze goede consciëntie voorkomt uit 

de krachtdadige vernieuwing van onze harten, uit de bekering, het bewaren van Gods 

geboden, en het doen van 't gene welbehaaglijk is voor Hem, en voornamelijk uit het 

hartreinigend geloof in de Heere Jezus, onze volmaakte Heiland en Voorspraak, die 

aan de rechterhand Gods in de hemel is.  

En evenwel legt in dat gelovig aannemen van de Heere Jezus, in die bekering, geen 

grond om bij God verhoring te vinden, of in ons geloofspleit bij God daarop enige 



vordering of wedereis te maken. Welke grond alleen legt in de beloften van Gods 

Genadeverbond, waar op de gelovige hun wedereis maken, zeggende: Gedenkt aan 

het woord, tot uw knecht gesproken, op 't welke Gij mij hebt doen hopen. En dat 

Genadeverbond is bevestigd op Christus en Zijn bloedige verzoening, die daarom ook 

de enige Voorspraak is, welke wij bij God hebben, als wij bidden, en de enige 

verdienstelijke oorzaak om Wie God ons hoort, en in Wiens Naam, dat is om wiens 

wille, geenszins om iets, dat in ons is, God ons Zijn beloften gestand doet en geven 

wil. Het is in dit opzicht, dat ik zeg, hetgeen bidders op God in Zijn vierschaar 

wedereis hebben, als zij de voorwaarden betracht hebben. En dat ik het abominabel ( 

verfoeilijk) noem zulk een wedereis op God tot vervulling Zijner Vverbondsbeloften 

uit onze volbrachte verbonds voorwaarden of conditiën te stellen.  

Zo doet mij spreken de liefde tot onze Hervormde Leer, betreffende de 

rechtvaardigheid van een zondaar voor God alleen door de gerechtigheid van Christus, 

die de Heere onze gerechtigheid is. Zo spreek ik conform het gevoelen der gelovige 

kerk bij Jesaja Cap. 64: 6; die hun gerechtigheden voor abominabel houdt, als een 

wegwerpelijk kleed. En zou die kerk dan niet veel meer abomineren, dat men op dat 

abominabele een recht voor God ging gronden?  

Ik verzoek de lezer, dat u over die uitdrukking denkt, en ziet wat ik er over heb 

aangetekend bij welke gelegenheid ik die plaats van Jezaja heb moeten vindiceren 

tegen twee aanzienlijke mannen in Gods Kerk, - wel met ons in de zaak, zoveel ik 

wete, in een gevoelen staande, - maar het bewijs uit die plaats ons ontnemende door 

een andere uitleg dan onze Kerk en Catechismus daarvan geeft. En zulk een 

verdediging hoop ik niet, dat van iemand, die gemoeds- en handekeningswege tot 

bescherming van dat dierbaar Juweel onzer kerk verbonden is, kwalijk genomen zal 

worden. 

 

Het gebed van Gods kinderen, waarvan ik spreek, is een geheel geestelijk en 

Goddelijk werk. Mannen Gods mogen ons exempelen van bidden geven, de Heere 

Jezus mag ons een voorbeeldt, ja de woorden voorschrijven, die wij biddende zullen 

gebruiken, maar Zijn Geest zelf moet ons hart biddende maken. Hetgeen wij van de 

bewerking des mensen in de Goddelijke Voorzienigheid in het algemeen, en van onze 

bewerking tot het geloof en de ware geestelijke goede werken in 't bijzonder, alles 

samen geloven, belijden en leren, komt hier voornamelijk te pas. En gelijk wij zonder 

Jezus' inwerking en leven in ons niets kunnen doen, zo kunnen wij, zonder de 

inwerking van Jezus' Geest, niet in het geloof bidden, gelijk wij bidden moeten, zo wij 

recht bidden, en van Gods genade tot ons en onze verhoring verzekerd houden. Het is 

daarom, dat ik zeg, dat een ontblote Bidder is uitziende, wachtende, reikhalzende, om 

Gods onmiddellijke voorgaande en voorbepalende aandrang en beweging tot zijn werk 

in 't gebed te ontvangen, opdat hij van God als de eerste oorzaak bewogen en 

gewrocht zijnde, ook waarachtig als een tweede oorzaak werkzaam mag zijn.  

En dat het gebed van een gans ontblote, is een gebed door de krachtige bewerking, 

invloed en bijstand des Heiligen Geestes, en ik verklaar vervolgens de krachtige 

inwerking en bijstand des Heilige Geestes, waartoe ik dan ook breng dat genadewerk 

van de Heilige Geest, mij als een getuige van mijn aandeel aan de Drieëenige God en 

van mijn kindschap verzekerende, en getuigende met onze geest, dat wij kinderen 

Gods zijn, Rom. 8 16, over welke plaats ik mij dan ook enigszins uitbreide, om de 

manier, van die verzekering van mijn kindschap, die door de Heilige Geest geschied, 

wat onderscheidenlijker aan te wijzen.  

Ik bedien mij daarin van de uitdrukkingen van onmiddellijke genade en bewerking des 

Heiligen Geestes, tegen de Pajonisterij van Rationalisten en halve Pelagianen, die 
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geen andere bewerking van de Geest der genade kennen, noch een andere verzekering 

des gemoeds aangaande onze genadestaat, dan door onze redenering uit het woord. 

Gelijk Claude Pajon stelde, dat de Heilige Geest niet anders op het hart werkt dan 

door bemiddeling van het licht en de kracht der rede, door zodanige zedelijke 

aanradingen en overtuigingen, welker kracht afhing van de redenering van het mense-

lijke verstand.  

De voorleden eeuw, waarin men de reden in top vijzelde, was vruchtbaar van mensen 

van zodanige smaak, en Engeland hoewel het niet zo Cartesiaans was, bracht ze ook 

voort die oordelen dat die overtuiging van de waarheid der Heilige Schrift, en 

diensvolgende van de geloofsstukken, daarin vervat, afhangt van onze natuurlijke 

reden, waardoor men eigenlijk weet, dat dat waarachtig is, 't welk God getuigt in Zijn 

Woord.  

Onze rechtzinnige Voorvaderen, welker leer van de Voorzienigheid in het Rijk der 

natuur en in het Rijk der genade een goede analogie hield, kwam daartegen op, en om 

de eigene, inwendige, krachtdadige en almachtige werking van de Heilige Geest op 

ons te onderscheiden van de werking van het Woord, het werktuig des Heilige 

Geestes, op ons door Hem verlicht verstand en vernieuwde wil, noemden zij het eerste 

een onmiddellijke, en het andere een middellijke werking; houdende met goede reden 

staande, dat niet alleen in de aanvang, maar ook in de voortgang en volmaking van het 

geloofsleven, de werking des Geestes niet alleen middellijk, maar ook onmiddellijk 

was. Zodat de Heilige Geest Zijn doel bereikte en het gewrochte daarstelde, zonder 

bemiddeling van menselijke vermogens of werkingen. 

 

Dat woord onmiddellijke werking, heeft in hun tijden al aanstoot geleden, en hoe klaar 

onze Vaderen spraken, om te tonen, dat zij van die werking, genoemd de 

onmiddellijke, niet uitsloten het middel van het Woord, hetwelk is de bediening des 

Geestes en deszelfs vehiculum, waardoor Hij in ons komt, maar dat ze daarmee 

uitsloten de middelen van overkomst tot de genade, of verzekering in de genade van 's 

mensen zijde, - de wederstrevers beliefden het niet te begrijpen. Ze hadden een schoon 

voorwendsel om de leer zelf te verstoten en bij anderen verdacht te maken, met daarop 

te leggen de naam van Geestdrijverij.  

De beroemde professor Leijdekker schrijft daarvan in zijn tijd Anno 1688, in de 

Voorreden van zijn Voortreffelijk Boek Veritas Euangelica Triumphans §. XXXVIII. 

"Voorwaar zo word het geloof der Openbaring gegrift op de Natuur en Reden, en men 

klimt door de Natuur als een ladder op tot de genade, en tot de gehele dadelijkheid van 

het zaligmakende geloof. Voornamelijk nu geleerde Mannen beginnen twist te 

opperen tegen de onmiddellijke genade, en de gewone Leer der Hervormde, van de 

bovennatuurlijke genade in het Licht des Geloofs, van Geestdrijverij te beschuldigen."  

En dat schijnt nog het lot te zijn van hun, die zich aan deze welbeproefde leer der 

Vaderen vasthouden. Alsof er geen middelweg was tussen een Pelagiaan te zijn, en 

een Enthusiast (Geestdrijver) te zijn! An vellent ille, etc zou die vermaarde man 

zeggen.  

Dat daar zeker een middelweg tussen is, zal ik ten dienste van mijn lezers hier een 

weinig uitvoeriger zoeken aan te wijzen, als in dit werkje en de korte verklaring van 

Rom. 8:16, daar in voorkomende heeft kunnen en mogen geschieden. En ik wens, dat 

de zaken, die daar omtrent duister mogen voorkomen, door hetgeen ik nu zeg, (laat het 

u, waarde lezer, hoewel wat lang, niet vervelen) in een volkomen licht mogen gesteld 

worden. 

 

In het algemeen zult gij, waarde lezer, uit onze redenering gemakkelijk opmaken, dat 



de grote zaak, die wij leren willen, zijn opzicht heeft OP DE WIJZE HOE WIJ TOT 

een WAARACHTIGE EN GEGRONDE VERZEKERING KOMEN, ZO VAN ONS 

KINDSCHAP GODS, als ook van de waarheid van ons geloof, waardoor wij Christus 

worden ingelijfd. 

 

Dat deze dingen dienen onderscheiden te worden, leren wij klaar ter bestemder 

plaatse. En daaruit zult u bespeuren, dat wij twee zaken opgeven, de een hebben wij 

verhandeld, de andere niet, omdat wij de kortheid zochten te behartigen, maar zullen 

nu van beide spreken. 

Derhalve is onze zaak, die wij ophelderen moeten, tweeledig. 

Eerst, hoe iemand van zijn kindschap Gods verzekerd wordt. Deze vraag welke van 

zeer groot gewicht is, hebben wij beantwoord.  

Opdat u nu, waarde lezer, ons antwoord op die vraag klaar begrijpen mag, zullen wij 

deze orde houden, dat wij in een omschrijving ons gevoelen dat wij leren, zullen 

voorstellen, en dan zullen wij deze omschrijving verklaren. 

Wij zullen dan eerst een omschrijving geven en zeggen, "het kindschap Gods 

wordt aan de ziel getuigt, verassureerd, verzekerd en betoogt door God de Heilige 

Geest in de belofte des Evangelies, door Zijn eigen Goddelijke en onmiddellijke stem, 

de ziel insinuerende of insprekende of inboezemende door zijn onmiddellijke werking 

in de belofte des Evangelies, dat ze Gods kinderen zijn, en zich tellens door deze 

onmiddellijke insinuatie IN en DOOR de belofte des Evangelies, waarin, en waardoor 

hij de gave der Goddelijke genade in de armen van haar geloof legt, zoveel vrijmoe-

digheid en verzekering in hun hart in geloof gevende, dat ze God met volle 

vertrouwen en verzekering van hun ziel, Vader, mijn Vader kan en mag noemen. Dit 

is een zaak, die alle gelovige, geen een uitgezonderd, - ik spreek niet van die zichzelf 

zonder dit ooit ondervonden te hebben voor gelovige houden en met de Ladder van 

hun kenmerken over de muur klimmen en door de deur niet ingaan; die laat ik aan 

God over -, hebben uit kracht van hun kindschap; omdat God, terwijl Hij ze door 

Adoptie in Zijn familie aanneemt, ook de Geest Zijns Zoons geeft, waardoor ze 

roepen Abba Vader.  

En zo iemand dit niet heeft, en zich alleen door zijn sluitreden koestert, en 

door behulp van die over de muur klimt, en pretendeert dat hij een kind Gods is, … hij 

is maar een dief en een moordenaar. Hoewel nu niemand dit altijd heeft, waar vandaan 

de bestrijdingen en veelvuldige beroeringen, angsten en twijfelingen, zo is er in Gods 

gehele familie van Zijn gelovige kinderen geen, of ze hebben het gehad. En kunnen tot 

vertroosting van hun bestreden hart niet komen, tenzij Gods Geest in en door de 

belofte des Evangelies hen door Zijn onmiddellijk getuigenis van hun kindschap 

verzekerd. 

 

Derhalve blijft nu maar over, dat wij in enige stellingen onze omschrijving ophelderen 

en verklaren. Dus dan, als wij het woord onmiddellijk gebruiken, u moet niet denken 

dat wij enige Enthusiastische inblazing verstaan, een horen van onmiddellijke 

stemmen boven, buiten, en dikwijls tegen het beschreven woord, welk is en blijven zal 

niet alleen de enige en volmaakte regel en Leer en Zeden, maar ook het organon 

Instrument en Vehiculum, waarin en waardoor God de Heilige Geest de gaven der 

Goddelijke genade meedeelt aan de zielen der uitverkorenen. Ook niet dat wij menen 

enige gezichten, óf van Christus aan het kruis, van zijn bloed, van zijn arm ons 

toegereikt, of dergelijke zotheid. Wij prediken met alle onze macht daartegen, en zijn 

ontstelt als wij iets bemerken, dat aanleiding zou geven tot zulke vleselijke gedachten 

van de Goddelijke werking van de Heilige Geest in 't bekeren en bevestigen der 



twijffelmoedige en verslagenen harten der gelovige. Wij geloven, dat zo iemand zulke 

stemmen hoort of gezichten ziet, dat het gewoonlijk door de begoocheling van de 

satan is, werkende op hun verbeeldingskracht en uiterlijke zintuigen, om haar door iets 

ongewoons te bedriegen en te verleiden, om haar, nadat hij haar tot een sterke 

persuasie door dat ongewone gebracht heeft, dat ze kinderen Gods zijn, in de eeuwige 

rampzaligheid te doen instorten.  

Mijn geliefden, ik twijfel geenszins, of dezen zijn, die zo met gezichten te zien en 

stemmen te horen door de Satan bedrogen. En het heeft zijn oorsprong hieruit, dat 

mensen onder consciëntieangsten zijnde, en Gods krachtdadig werk niet kennende in 

de bekering en vertroosting door de Heilige Geest, en denkende dat er zo wat 

ongewoons moet ondervonden worden, dat de duivel, die rondom gaat als een 

briesende Leeuw niet alleen, maar ook als een Engel des Lichts, deze gelegenheid 

waarneemt, en onder de rechtvaardige toelating Gods hen bedriegt, en zulke as van 

stemmen en gezichten zo toedient tot een voedsel voor hun bedrogen hart, dat ze niet 

zeggen kunnen, dat ze een leugen in haar rechterhand hebben en dat een bedrogen hart 

hen terzijden afleidt. 

Ik moet tot besluit zeggen, dat Gods volk (die men zonder vrees van zich te 

bezondigen tegen het geslacht van de rechtvaardigen, met hatelijke namen doopt) van 

al de dingen, waarvan wij gesproken hebben in deze stelling, als niet zijnde het 

onmiddellijke, dat wij hier verstaan, een grote afkeer heeft. Dit zeg ik uit aller naam, 

of het een middel zijn moche, dat het schelden van Gods volk eens op mocht houden 

en dus een einde nemen. 

 

Als wij in onze beschrijving, zo even gegeven, het woord onmiddellijk gebruiken, 

moet u niet denken, dat wij u leren willen, dat de Heilige Geest ons van ons kindschap 

Gods door Zijn getuigenis eraan te geven verzekerd, dat doet zonder het woord. Neen, 

Hij doet het altijd door de belofte des Evangelies, die wij lezen of horen, of gelezen of 

gehoord hebbende ons door Zijn indachtmakende werking tebinnen gebracht worden. 

Het kan niet anders zijn zolang wij wandelaars en niet dadelijke aanschouwers zijn. 

Want zonder een woord kan geen een denkbeeld in ons te voorschijn komen, zonder 

een woord kunnen wij geen idee, geen concept of begrip van een enige zaak maken. 

Laat een ieder maar inzichzelf indalen, bij zal vinden, dat alle zijn denkbeelden aan 

woorden (de sermo is internus of externus volgens de Logici) gehecht zijn.  

Een woord en een denkbeeld zijn relata en correlata en zijn volgens de Logica canon 

simul natura. Gaat eens na, mijn geliefden, de wijze, hoe God na de val een kerk heeft 

opgericht. Want een kerk zonder een Woord is onbestaanbaar, een asustaton, even zo 

tegenstrijdig als een huis zonder fondament.  

Daarom als God de benauwde en verslagen harten onzer eerste voorouderen 

vertrooste, ging dit woord vooraf, het zaad der vrouwe zal de slang de kop 

vermorzelen. En het is altijd zo toegegaan, en zo zal het blijven toegaan tot de 

voleinding der eeuwen. Dat de kerk die eens door een onbeschreven Woord geleid 

werd, maar nu een beschreven heeft, door dat Woord zal bewrocht, geleidt, vertroost, 

versterkt en opgebouwd worden.  

Dit woord (dat de Geest omtrent de volwassene gebruikt, en ook niet anders zal 

gebruiken, 'want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit Gods woord') 

gebruikt God de Heilige Geest als het enigste organon, instrument of vehiculum om de 

gave der Goddelijke genade, en onze geruststelling dienaangaande, aan onze ziel te 

konvooieren, mee te delen, en ons de gave der genade deelachtig te maken.  

Ik noem het woord de belofte des Evangelies volgens onze Catechismus en Belijdenis; 

omdat het woord der Wet maar toorn werkt, en de Geest alleen als een Vertrooster in 



de harten der uitverkorene komt, en werkt in en door het woord der belofte, Gal. 3:2.  

Zodat u ziet waarde lezer, hoe zeer wij verfoeien en verwerpen alle zulke stellingen 

alsof Gods Geest in de bekering of vertroosting werkt zonder een Woord of de belofte 

des Evangelies. Terwijl wij geloven, dat Hij altijd en nimmer anders als door het 

woord der belofte, die wij gehoord hebben of horen, werkt. 

 

Nu moeten wij zeggen, wat wij dan door het onmiddellijke verstaan.  

Mijn geliefden, wij verstaan er door die Goddelijke kracht en werking des Heiligen 

Geestes in 't woord der belofte tot, aan, in en met onze ziel zeggende, insinuerende, 

verzekerende met een Goddelijk betoog, of getuigende, - of om Calvijns woord te 

gebruiken, intus in corde testans, - dat is binnen in 't hart getuigende, dat wij Gods 

kinderen zijn. De werking van de Heilige Geest hoewel ze tot ons komt door het 

woord als een Organon en vebiculum, is nochtans zo distinct, van het Woord zelf, als 

de agens of werker distinct is van het instrument, dat hij in en tot zijn werk gebruikt, 

als het water distinct is van de pijp of het kanaal, door 't welke het water loopt.  

Van mij en onze oude leraars wordt deze werking des Geestes onmiddellijk, - hoewel 

hij het Woord de belofte des Evangelies gebruikt, - genoemd, omdat het zijn 

Goddelijke kracht en werking in het woord is, dat het gewrochte dadelijk teweeg 

brengt en dadelijk daarstelt.  

En het is getuigenis, dat de ware gelovige van haar kindschap Gods hebben, - niet het 

onmiddellijk gewrochte van het woord der belofte eigenlijk gesproken, - maar een 

onmiddellijk gewrocht, van God de Heilige Geest, in en door de belofte tot de ziel 

sprekende. En dit gewrocht, dat zij met volle overreding geloven Gods kinderen te 

zijn, is een gevolg, een gewrocht door Zijn onmiddellijke werking daargesteld. Het is 

hier zo, dat even gelijk geloof, hoop en liefde, die alle door het Woord, als het 

instrument des Heilige Geestes gewrocht worden, nochtans niet, eigenlijk gesproken, 

onmiddellijke gewrochten van het Woord zijn, maar van de Heilige Geest, die door 

het vebiculum van het woord door Zijn onmiddellijke werking die genaden in de ziel 

inlegt of inwerkt. 

Dat deze zaak zich zo toedraagt, kunnen wij niet ontkennen, tenzij wij de leer van 

onze kerk verzaken en tot de halve Pelagianen overgaan, en daar beware God, mij en 

een ieder voor!  

 

Waarde lezer, het is tijd, dat u ontwaakt, dat u uw Catechismus en de Geloofsartikelen 

en de Acta van het Synode van Dordrecht gaat lezen, en daar zien hoe dierbaar al de 

uitheemse Godgeleerde gesproken hebben over het derde en vierde Artikel van de 

Remonstranten, die ook halve Pelagianen zijn. Het is jammer dat er een huishouding 

is, die middelen heeft, die dat boek, de Acta van het Dordtse Synode, niet heeft. Het is 

hoog tijd, dat u gaat Triglands Historie lezen.  

Want geloof, dat de Kerk in groot gevaar is om door de Rationalisterei en de halve 

Pelagianen overstroomd te worden.  

Waarde lezer, zo de belofte van het Evangelie, die wij lezen of horen, gelezen of 

gehoord hebben, ons van ons kindschap Gods verzekeren kan, en dit tot genoegzame 

geruststelling van onze aangevochten harten getuigen kan van en door zichzelf, zonder 

die onmiddellijke werking van de Heilige Geest, in met en door dat woord, waarom 

doet het zulks dan niet telkens als wij het lezen, horen en overdenken?  

Want alle dingen, die uit hun eigene natuur zonder behulp van iets ander werken, 

brengen hun gewrochten voort: posita causa penitur offectur. Maar dat doet het woord 

der belofte niet, het is stom, zo de Geest de mond ervan niet opendoet; ik versta, 

daarin niet met en door tot onze harten spreekt. Dit is het onmiddellijke, dat ik meen.  



Mijn geliefden, gaat een proeve nemen, als u aangevochten wordt, leest al de beloften 

des Evangelies, schrijft ze uit, plakt ze en lijmt ze een voor een op uw hart om ze 

terdege te doen drukken; laat duizend leraars, al waren ze alle Apostelen, laat al de 

Engelen uit de hemel komen en u de belofte voorlezen of voorspreken, ze zullen alle 

samen u van het kindschap Gods niet kunnen verzekeren, tenzij God de Heilige Geest 

in, met en door dat woord, dat wij lezen en tot ons, - al was het dat de door de Engel 

Gabriel, - gesproken wordt, werkt, en door Zijn onmiddellijke werking de verzekering 

van het kindschap Gods als een eigen gewrochte van Hem, Zelf in onze harten teweeg 

brengt, door het geven van Zijn getuigenis met onze geest, dat wij Gods kinderen zijn. 

Alle die aan de Gronden der halve Pelagianen vast zijn, en die ook, hoewel ze in het 

eerste, tweede en vijfde Artikel tegen de Remonstranten zuiver zijn, maar in het derde 

en vierde Artikel van de waarheid afwijkende zijn, kunnen deze dingen zonder in haar 

binnenste te beven niet horen; omdat ze deze werking nooit zijn gewaar geworden, en 

niets hebben, waarop zij hun verwachting van zalig te worden gronden, als alleen op 

een beredeneerd geloof. En dus maar een beredeneerde verzekering hebben, waarin de 

Heilige Geest niet te pas komt als de Werkoorzaak, maar alleen als een assistent, 

causa adjuvans of causa moralis, welke volgens de Metafysici geen ware oorzaak is, 

omdat een ware oorzaak die alleen is, cujus vi aliquid fit, door welker oorzakelijkheid 

het gewrochte dadelijk daargesteld wordt, maar niet principalis efficiens de ware en 

voorname werkoorzaak is. 

In korte woorden, die ik wel wist dat Godvruchtige begrijpen, geve ik dit mijn 

gevoelen te kennen. En nu, zonder de Woorden van de Dortse Vaderen bij te brengen, 

omdat elk ze over het derde en vierde artikel lezen kan, zal ik noch de moeite maar 

alleen nemen om de verklaring van een van de opvervolgers van de aantekening van 

onzen POLUS over te zetten en mee te delen. Zo krachtig zijn onze woorden geweest, 

dat hij der waarheid getuigenis heeft moeten geven. 

 

"De Geest der aanneming (zegt deze opvolger) wekt ons niet alleen op om tot God als 

onze Vader te roepen en Hem zo te noemen, maar hij verassureert (ASCERTAIN) en 

verzekerd ons dat wij zijn kinderen zijn. Dit doet hij niet met een hoorbare stem, 

gelijk hij tot Jezus Christus sprak, nog door een Engel, gelijk hij tot Daniel en de 

maagd Maria sprak. Maar door een inwendige en secrete insinuatie ( SUGGESTION) 

waardoor Hij onze harten opwekt tot de persuasie en overreding, dat God onze Vader 

is, en wij Zijn kinderen. Dit is niet het getuigenis van onze ontvangen genaden en 

bewerking des Geestes, die wij gehad hebben, maar het getuigenis van de Heilige 

Geest Zelfs. De geest des mensen geeft van zijn aanneming of kindschap Gods 

getuigenis, hij vindt door nauwkeurig onderzoek klare kenmerken daarvan in zich. 

Maar dit getuigenis is zo zwak, en de satan heeft zoveel wegen en listen om het 

krachteloos te maken, dat het door een meerder getuigenis moet geconfirmeerd 

worden, dat is door de Geest Zelf, die eerst, de genade werkt en daarop er getuigenis 

van geeft aan onze geest, het zelve voor ons verzegelende," enz.  

 

Wat kan nu klaarder zijn en met onze verklaring meer overeenkomende, als hetgeen 

deze zegt over onze Tekst Rom. 8:16. Over 1 Joh. 5:10 zegt hij, die waarlijk gelooft, 

heeft een krachtdadig indruksel van het getuigenis op zijn ziel. 

 

Alleen moet ik nog eindelijk, waarde lezer, u zeggen dat deze zaak zoals wij het kort 

in onze uitbreiding geschreven hebben, en u nu breder verklaren, zo zijn moet, omdat, 

gelijk wij zeggen in onze verklaring het geloof op het getuigenis van een Goddelijk 

Persoon moet rusten, en dat zonder Dien het geloof nimmer geëffectueerd of werk-



zaam zijn kan.  

 

Ik brenge ook bij onze Confessie Art. 5.  

"Laat niemand denken, naar al dat wij gesproken hebben, dat wij op een zaligmakende 

wijze de Bijbel voor Gods Woord aannemen, zodat de Geest maar een causa adjuvans 

van dat zaligmakende geloof van de Goddelijkheid van het woord, in en door en met 

de kenmerken der Goddelijkheid van het Woord, door Zijn onmiddellijke werking dat 

geloof waardoor wij het Woord als Goddelijk op een zaligmakende wijze aannemen, 

in onze ziel inwerkende. En dus is het dat sommige zeer eigenaardig het geloof als een 

ingewrocht geloof voorstellen." 

 

Ik moet de woorden van de beroemden Coccejus er bijvoegen, in Libr. De Potentia 

Scripturae Cap. XXV. § 25.  

"Het is derhalve geen beweging van geestdrijverij en uitzinnigheid, die wij rekenen 

onder de bewijzen voor de Goddelijkheid der Schriftuur, maar de reiniging zelf van 

het hart door het geloof, wanneer hetzelve de onvervalste wijsheid uit Gods Woord 

begrijpt, wanneer in het zelf de dag opgaat, wanneer hetzelve door liefde tot het licht 

wordt aangedaan, en alle vruchten des Geestes, die niet zonder Gods Woord te 

voorschijn komen, en niet kunnen niet zijn een gewrocht van Hem, die ons en de ziel 

en het geweten gegeven heeft, getuigenis geven aan elk gelovigen voor zich, naar de 

overige bewijzen van dezelve Goddelijkheid, en wel zeer krachtiglijk getuigen, dat dát 

Woord van God is, dat zij gehoord hebben, en waardoor zijzelf bemerken, dat zij van 

Hem in andere mensen veranderd zijn. Indien het zonder inwendig bewijs is, heeft 

niemand (laat waarheid kracht hebben) het Goddelijk geloof; alhoewel alle bewijzen, 

waar mee de Goddelijkheid der Schriftuur bewezen wordt, en wel alle op een hoop, 

zodanige zijn, dat zij het Goddelijk geloof uitwerken, en door het Goddelijk geloof 

eindelijk waarlijk ontvangen, en van ons verzegeld worden. Want als het er bij blijft, 

zonder dit inwendig getuigenis, welk de Geest aan Zich geeft en aan Zijn Woord door 

zijn vruchten in ons, is alle verbeelding, die in enige mens door andere bewijzen 

gewerkt wordt, het Goddelijk geloof niet eigenlijk, maar of de zekerheid van een 

kennis, die de overtuigde hebben, zelf bedroeft zijnde dat zij overtuigt zijn, of de 

mening van een die tracht om de waarheid tot dartelheid en deksel en onderneming 

van boosheid over te brengen." 

 

Mijn geliefden, de Heilige Geest, in Zijn betrekking tot het zaligmakende werk in de 

harten van Gods kinderen, wordt een Trooster een Vertrooster, een Onderpand van de 

erfenis die Christus verdiend en toebereidt heeft, en die de uitverkorene uit kracht van 

haar Adoptie met gelovig hart gerust als iets, dat haar zeker zal geschonken worden, 

afwachten; ja Hij verzegelt haar ervan als de Geest der belofte, nadat ze geloven. Hoe 

kunnen wij alle deze benamingen beter uitleggen, als dat wij zeggen, dat de Heilige 

Geest die alles doet, de gelovige van haar kindschap Gods verzekerende door dit aan 

haar hart in, door en met de belofte des Evangelies te getuigen?  

Welk getuigenis, hoewel wij het nimmer als door het Woord des Evangelies 

ontvangen, nochtans het eigen gewrochte van de Heilige Geest is, als causa efficiens, 

principalis est proxima van het gewrochte, namelijk het getuigenis, dat wij Gods 

kinderen zijn, en dat het Woord der belofte maar alleen een bousa instrumentalis is, 

die eigenlijk niets effectueert in, van en door zichzelf, als alleen voor zover de eerste 

werkoorzaak zulk een instrument gebruikt en appliceert tot voortbrenging van het 

gewrochte. En het gewrochte wordt nimmer aan de instrumenteel oorzaak toegeschre-

ven eigenlijk, maar alleen aan Dien, die door Zijn dadelijke werking het gewrochte 



door dat instrument daarstelt. Zodat de effectus totalis het gehele gewrochte niet is het 

effect causa instrumentalis, van de middeloorzaak, maar van de causa efficiens 

principalis, van de voorname werkoorzaak, door welkers wezenlijke oorzakelijkheid 

het  gewrochte dadelijk daar terneder gesteld, of geëffectueerd wordt.  

Ik zeg nog, hoe de Geest beter aan alle opgenoemde benamingen, die Hij draagt, 

beantwoorden kan, als even door ons van ons kindschap Gods getuigenis te geven, in 

onze harten de zaak aan, in en met onze geest getuigende. 

Ik moet nog maar zeggen, zo de Heilige Geest dit niet getuigt, hoe zullen wij het 

weten en van de zaak verzekerd worden, dat het zo is? Onze geest kan het ons door en 

van zichzelf niet geven. Want ander zou die het zeggen, en de harten der Gelovige 

zullen door de krachtige bestrijding en aanvallen of ze Gods kinderen zijn, niet 

verslagen en doodbrakende en twijfelmoedig zijn. Wie zal het zeggen en ons verze-

keren derhalve als de Geest Gods, die de diepten Gods kent, en tot vertroosting onzer 

harten ons die in, door en met het woord der belofte bekend maakt door zijn 

krachtdadige werking? 

 

Al dat wij gezegd hebben dient tot uitbreiding en opheldering van ons gestelde, dat 

ons kindschap aan, de harten der gelovigen vergewisten verzekerd wordt tweezins. 

1. Door het getuigenis van God de Heilige Geest met onze geest, volgens de tekst. En 

waarin dit bestaat, wordt in vijf of zes regels verklaard. En al dat wij nu gezegd 

hebben, is maar een opheldering van die plaatsen 

2. In de tweede plaats zeggen wij in onze korte stellingen over Rom. 8:16 dat wij tot 

de verzekering van het kindschap Gods komen door het zaligmakende geloof zelfs, 

dat het getuigenis van de Heilige Geest ontvangt, en ontvangen hebbende ons van 

de waarheid van die verzekert. 

Wij hebben geen behoeften veel hier over te zeggen als alleen u te binnen te 

brengen, dat wij deze zaak zo voorgesteld hebben, opdat u altijd onder het oog zou 

houden, waarin de Ratiz formalis fidei gelegen is, namelijk dat het een ingestort 

hebbelijkheid is, die wij ontvangen uit kracht en door middel van onze waarachtige 

inlijving in Christus, en dat dienvolgens het in zijn eerste conceptus formalis van 

een lijdelijke natuur is, met opzicht tot de gave der Goddelijke genade, die God 

Zijn uitverkoren in en op Zijn tijd, meedeelt, welke is Christus de eeuwige 

gerechtigheid en de volkomen vergeving der zonde, niets effectuerende, maar 

alleen de Goddelijke gave lijdelijk ontvangende. Daarom wordt het in onze 

Geloofsbelijdenis niet als een werk, dat wij oefenen, en 't welk iets effectueert, dat 

niet was, beschreven, maar als een instrument Art. 22, in medio. 
8
 

Nochtans dit geloof, dat in zijn ratio formalis een hebbelijkheid met opzicht op de 

gave der Goddelijke genade is, en die maar ontvangt, moet in zijn actus formalis 

begrepen worden hierin te bestaan, dat het de gave der Goddelijke genade 

ontvangen hebbende, dezelve omhelst, aanneemt, die appropriërende en zich in 't 

bijzonder zo toepassende, dat het dadelijke bezit gaat nemen van alles, dat God ons 

in de belofte des Evangelies schenkt, voor zich in 't bijzonder dat dadelijk 

aanvaardende, hetwelk de Schrift noemt aannemen, en dit is de actus formalis des 

geloofs omtrent de gave der Goddelijke genade, die het lijdelijk ontvangen had.  

Dit geloof nu zijnde een ingestorte hebbelijkheid in de ziel, of een ingewrocht 

geloof door de Heilige Geest, behoudt zijn natuur en wijze van werking altijd in 

vervolg van tijd altijd op dezelfde wijze zich hebbende en werkende als in 't eerste. 

Dat is te zeggen, dat gelijk de ingestorte geloofs hebbelijkheid nimmer ad actum tot 
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dadelijkheid komt, tenzij het door de onmiddellijke werking des Heiligen Geestes 

in en door de belofte de gave van de Goddelijke genade eerst lijdelijk ontvangt en 

dan daar op en daardoor dadelijk wordt. Zo blijft het met de natuur en werking van 

dit ingewrocht geloof gelegen tot het einde van ons leven, met opzicht tot deszelfs 

dadelijke werking, welke nimmer zal tevoorschijn komen als daardoor, dat het 

geloof, als een hebbelijkheid, lijdelijk eerst de gave ontvangt, en de gave ontvangen 

hebbende en dus dadelijk werkzaam gemaakt, door die onmiddellijke voorgaande 

en voorbepalende werking van de Heilige Geest. Zo wordt het geloof in zijn 

werking niet onafhankelijk, zijn ingelegde dependante natuur afdoende in zijn 

werking, maar wordt door dezelve onmiddellijke voorafgaande en voorbepalende 

aandrang en invloed van de Heilige Geest in Zijn werking voortgezet en 

gedirigeerd, in en omtrent zijn voorwerp bepaald; en het effect wordt dus verkregen 

dadelijk en geëffectueerd. Zodat door de medewerking van God de Heilige Geest in 

de gelovige en op de ingelegde hebbelijkheid en in de werkzaamheid invloeiende, 

deze volstrekt afhankelijk is en blijft in zijn aanvang, voortgang en einde.  

Gelijk wij kort hebben beschreven, en zullen niet nader daar over behoeven te 

schrijven. of het mocht over een woord zijn, van werken met zijn hebbelijke 

genaden, waaromtrent wij zeggen, dat indien de zaak, die wij daar opperden, zo 

niet is, en men de zuivere leer van Gods medewerking overal en altijd in 't oog 

houdt, u onze woorden kunt aanmerken alsof ze daar niet stonden, en God danken, 

dat wij zo stipt ons bij de zuivere leer houden. En zo er zulke zijn, zo kunt u zien 

waar voor ge u te wachten hebt. 

 

Verders hebben wij u niet te herinneren, als dat u licht kunt opmaken, dat hoewel de 

gelovige het zaligmakende geloof niet altijd oefenen, dat ze de hebbelijkheid nochtans 

nimmer verliezen, maar dat die als een zaad Gods in hen blijft. Dat deze geloofs 

hebbelijkheid door des Geestes onmiddellijke werking in en door de belofte des 

Evangelies moetende opgewekt en werkzaam gemaakt worden om de gave der 

Goddelijker genade aan te nemen.  En dat iemand deze onmiddellijke werking des 

Heilige Geestes in en door de belofte des Evangelies niet hebbende, onmogelijk de 

wezenlijke geloofsdaad van aannemen oeffenen kan, hoewel hij de hebbelijkheid des 

geloofs heeft, en dat naar mate, dat de gave der Goddelijke genade met meer of 

minder krachtdadige trap van werking des Heilige Geestes de gelovige toegediend 

wordt, de wezenlijke geloofsdaden, in meer of min vaste verzekering zich dadelijk 

werkzaam vertonen, en de gelovige dus meer of min de krachtige en vertroostende 

ondervinding van haar kindschap Gods hebben. 

 

Geliefde lezer het tweede punt in onze verklaring van Rom. 8:18, betreffende het 

getuigenis van de kenmerken, zo gaan mijn zeer korte redeneringen over twee zaken. 

In de eerste plaats stellen wij voor het voorwerp, of de zaak, waaraan de kenmerken 

een getuigenis geven, en wij zeggen, dat haar getuigenis bepaald zijn betrekking heeft 

tot de waarheid en oprechtheid van het zaligmakende geloof, waardoor wij in Christus 

ingelijfd worden en al Zijn weldaden aannemen. 

Wij dachten dat elk dit met ons begrijpen moesten, terwijl de gehele noodzakelijkheid 

van de goede werken, waaruit wij de kenmerken nemen, niet in onze Catechismus 

opgegeven wordt om ons van ons kindschap Gods daaruit te verzekeren, maar alleen 

tot onzer verzekering dat dit waarachtig geloof, waardoor wij het onmiddellijk 

getuigenis van de Heilige Geest ontvangen en zo dadelijk omhelzen en aannemen, dat 

ons geloof mede getuigt, dat zegge ik, dat geloof waarachtig, echt, oprecht en goed is, 

zover van het Historische en Tijdgeloof verschillende in zijn specifieke natuur als 



Oost van West.  

Waarde lezer, die aanvechtingen des Satans kent, weet dat ze over deze zaken voor-

namelijk gaan. 

Eerst, of wij inderdaad en waarheid Gods kinderen zijn.  

Deze zaak wordt nimmer ter voldoening van het aangevochten hart der gelovige 

opgelost, tenzij de Heilige Geest in, door en met woord der belofte dat getuigt. En dat 

het zaligmakende geloof dat getuigenis ontvangt, en door het ontvangen van dat 

werkzaam gemaakt wordt, en dus een medegetuiger van die grote zaak met de Heilige 

Geest.  

Maar het gebeurt in de zielsaanvechting en bestrijding niet zelden, dat de grote zaak, 

waarover de harten der gelovige bestreden worden, deze is, of haar geloof, waardoor 

ze het getuigenis des Heilige Geest hebben ontvangen, het geloof der uitverkorene is?  

Dit wordt door de kenmerken opgehelderd, omdat ze te zien krijgen, dat haar geloof 

de eigen vruchten en uitwerkselen in haar hart en daden heeft, die Gods Woord aan 

het zaligmakende geloof toekent. Dit is ons gevoelen.  

Is nu iemand van andere gedachten, wij betuigen, dat indien deze grote zaak 

vastgehouden wordt, dat wij met niemand, hoewel hij stelde, dat onze werkzaamheden 

getuigenis aan of van het kindschap gaven, enige woordenwisseling willen houden, zo 

wij eens zijn over de wijze HOE ze aan het kindschap Gods getuigenis geven.  

Ons oogmerk in die korte stellingen over Rom. 8:16, was alleen maar de zaken 

terdege van elkander te onderscheiden, en mogelijk zal iemand alles wel overwe-

gende, onze onderscheiding van enige nuttigheid vinden. 

 

Nu moeten wij in de tweede plaats overgaan om met korte woorden voor te houden 

wat eigenlijk de kenmerken getuigen, wat kracht en uitwerking ze hebben.  

Om aangevochtene harten van de waarheid van haar geloof (wilt u invoegen van hun 

kindschap Gods, u mocht het doen, per me licet) te verzekeren, en dus zich door 

verzekering van zulk een gewichtig punt of punten te vertroosten. Het is en blijft bij 

mij vast, dat al de kenmerken op zichzelf van en door zichzelf alleen werkende, ons 

geen vaste verzekering van de waarheid des geloofs veelmin het kindschap Gods, 

kunnen geven, tenzij er een getuigenis vooraf gaat, in, met en door het getuigenis dat 

de kenmerken geeft, tot onze harten getuigende, en ons van de zaak zelf door behulp 

van de kenmerken overredende, een vaste persuasie van de zaak werkende.  

En dit wordt u in dit werk opgehelderd door een exempel uit de cijferkunst genomen. 

Gewichtig zijn die redenen, die mij dit deden stellen, en u het met mij zullen doen 

stellen, zo u ze overweegt. 

In de eerste plaats, zo de kenmerken per se uit en van zichzelf zonder een 

onmiddellijke voorgaande en voorbepalende aandrang en beweging van de Heilige 

Geest, dit doen kunnen, en ons die conclusie inboezemen; - de vraag is eensdeels, 

waarom ze het dan niet doen, als de gelovige onder bestrijding over de waarheid en 

oprechtheid van haar kindschap. Zo u dit er bij wil hebben. Want alle oorzaken, die in 

en aan zichzelf werken, brengen haar gewrochte voort en stellen ze dadelijk.  

Daar de Metafysici een onderscheid maken tussen een causa per se en een causa per 

accidens, een oorzaak van zichzelf, of door toeval.  

Een oorzaak van zichzelf brengt door de oorzakelijkheid, die ze in en van zichzelf 

heeft en dadelijk oefent, zijn gewrochte door deszelfs caucalitas voort. Maar een 

causa per accidens, een oorzaak bij toeval brengt zijn gewrochte niet voort door 

zichzelf, maar bij toevallige gelegenheid van iets anders. En dan is dat accidens, die 

toevalligheid niet langer een accidens, een toevalligheid met betrekking tot het 

voortbrengen van het effectus, het gewrochte.  



Maar het is, hoewel in andere opzichten een accidens, een toevalligheid, met 

betrekking tot het gewrochte de vera causa proxima officiens principalis van dat 

gewrochte. Dat nu de kenmerken de waarheid van het geloof noch van ons kindschap 

Gods per se, uit en van zichzelf ons niet vergewissen zonder dat er iets bijkomt, is 

klaar, omdat de gelovige, die al de kenmerken hebben; in haar aanvechtingen en 

bestrijding door die kenmerken niet gerust gesteld worden; tenzij er iets bij komt.  

En dat er bij komt is de principale oorzaak van hun geruststelling, en hoewel het per 

accidens, bij toeval werkt, nochtans ontdoet het zich van die toevalligheid, en wordt 

de principale oorzaak. 

Anderdeels, hoe kunnen wij de leer der kerk aangaande Gods medewerking in ons en 

onze daden, die wij uit de werken van de professoren Joh. á Mark en de Vries hebben 

voorgestelt, vasthouden tegen de hele en halve Pelagianen, tenzij wij het getuigenis 

des Geestes in, met en door de kenmerken, als een onmiddellijke voorgaande en 

voorbepalende werking des Heilige Geestes aanmerken.  

Verheft de genadegaven zoveel u wilt, ik hoop niet dat u het gewrochte van God tot 

een God zult maken en vergoden. Zijn ze van God niet afhankelijk in 't geven van haar 

getuigenis tot iets, doen ze dat idependent van en door zichzelf, dan zijn ze 'God'; 

Wiens wezenlijke eigenschap het is in, van door zichzelf, zonder van iets buiten zich 

af te hangen, te werken.  

Ik hoop dat elk voor zulk een gruwelijke stelling, die voelen niet opmerken, als ze 

redeneren, zal een gruwel hebben, nadat hij het volgens onze redenering gezien zal 

hebben. 

 

In de tweede plaats, hoe kunnen wij de kenmerken in ons zelf zien? 

Zegt iemand, door het redenlicht, of verlicht verstand.  

Dan zeggen wij eensdeels, dat al dat redelicht, of verlicht verstand, ons doet zien van 

de kenmerken in ons zelf, maar is iets plausibel, iets waarschijnlijk voor te houden, 

waardoor wij niet een vaste verzekering hebben kunnen, maar alleen een conjecturale 

en waarschijnlijke opinie of persuasie, dat de zaak zo is.  

En dan is onze verzekering, die wij op deze wijze ontvangen, noch Goddelijk, noch 

vast, noch zielvoldoende om de conclusie op de maken, maar alleen bestaande in een 

waarschijnlijke conjecture.  

Anderdeels, is het niet het eigen werk van Gods Geest, door wat middel het Hem 

belieft ons aangaande zaken, die wij zonder Zijn werking niet weten kunnen, te 

verlichten? Paulus leert ons, dat wij moeten verlicht worden in de kennis der 

heerlijkheid Gods in 't aangezicht van Christus.  

Onze kanttekenaars over onze woorden zeggen, dat de Geest ons de kenmerken in ons 

doet zien. Derhalve zo is Zijn voorgaande werking in ons nodig om ons hetgeen Hij in 

ons gewrocht heeft te doen zien in met en door Zijn eigen Goddelijk licht en instraling 

in onze ziel.  

Ten derde; wij moeten altijd in 't oog houden, dat als de Heilige Geest getuigt, door 

wat middel het ook zij, dat wij aangevochten of in duisternis zijnde, tot geen 

vastigheid of verzekering kunnen komen, tenzij Gods Geest de duisternis verdrijft, de 

aanvechters de mond toestopt, en ons door Zijn onmiddellijk getuigenis, door wat 

middel het komt is het zelf, ons doet weten en erkennen, en daarvoor houden hetgeen 

ons van God geschonken is, I Cor. 11: 12. 

In deze plaatse, laat iemand nog alle zoveel kenmerken hebben als hij bedenken kan, 

hoe zal hij weten dat die van alles dat de Tijdgelovige hebben, waarachtig in haar aard 

en natuur onderscheiden zijn, tenzij de Heilige Geest Zijn eigen stempel en kenmerk 

daarop zet, waardoor ze karakteristieks onderscheiden worden van alle nabijkomende 



werkzaamheden en gestalten die de Tijdgelovige hebben.  

Mijn geliefden, de gelovige hebben en dragen een bewustheid van hetgeen in haar 

omgaat, maar hier komt het op aan: hoe zal ik weten, dat hetgeen ik ondervonden heb 

geen algemeen, maar zaligmakend werk is?  

Dit op te lossen is voor Engelen en mensen en onze eigen consciëntie ondoenlijk, 

wegens de grote, en zeer nabije overeenkomst die de Tijdgelovige in hun 

werkzaamheden hebben met de werkzaamheden, die uit het zaligmakende geloof 

vloeien. Daarom, tenzij Gods Geest het onderscheidende karakter (characterem 

distinctivum) er niet op zet, wij zullen in der eeuwigheid geen vertroostende, maar 

alleen een conjecturale conclusie van de waarheid van ons geloof, wilt u er bij doen 

van ons kindschap Gods, hebben.  

En zodra deze conjecturale verzekering in de ure der aanvechting bestormd wordt, zal 

het verdwijnen en geen stand houden, omdat niet het eigen gewrocht van God de 

Heilige Geest is, door de belofte des Evangelies of door de kenmerken der genade, dat 

in ons veroorzakende, en door Zijn onmiddellijke werking in en door al hetgeen, 

waarvan wij gesproken hebben, teweeg brengende, en daarstellende als een 

onmiddellijk gevolg van Zijn eigen onmiddellijke Goddelijke werking door die 

middelen, die Hem belieft daartoe te gebruiken. 

 

Dus zal ik naar deze gehele zaak van mijn korte stellingen, zo in het een en het andere, 

besluiten met een woord of twee 

1. Vooreerst u kunt de hebbelijke genaden als gewrochten van Gods Geest in ons 

zover verheffen als u belieft, zo u ze altijd maar aanmerkt als gewrochten, en 

ze nimmermeer enige eigen onafhangelijke werkingen toeschrijft. 

2. Ten tweede, u kunt uit al hetgeen wij gezegd hebben licht opmaken, dat noch 

onze eigen gemaakte sluitredenen, noch de belofte des Evangelies, noch de 

kenmerken, die wij hebben, noch de stem van Engelen of van al de leraars, al 

waren het Apostelen zo verlicht als Paulus, ons niet op een Goddelijke of 

zaligmakende wijze verzekeren kunnen tot onze volle vertroosting, tenzij God 

de Heilige Geest in, met en door die alle, door zijn onmiddellijke werking die 

verzekering als een eigen gewrochte van en door Zijn eigen onmiddellijke 

werking in die middelen teweeg brengt, en daarstelt in onze ziel tot onze 

vertroosting en volle verzekering. 

3. Ten derde, moet u begrijpen dat, hoewel wij van des Heilige Geestes 

onmiddellijke werking als de eerste Oorzaak spreken, wij geloven en leren dat 

wij altijd als waarachtige tweede oorzaken werken. Het is niet de Geest die 

verzekerd wordt, maar wij, gelijk wij geleerd hebben, u waarschuwende. 

 

Wij hebben ons wat lang opgehouden over de onmiddellijke werking van Gods Geest, 

omdat dit het scheersel en weefsel van dit en alle onze practicale werken is. Wij hopen 

hoewel de zaak wat beredeneerd is, dat gij, waarde lezer, het zult kunnen begrijpen, en 

dat u enig licht in dit aller-subtielste punt zult bekomen. 

Hopende, waarde lezer, dat u uit deze Voorreden, waarin van de aller-gewichtigste 

stukken, de grensscheiding tussen de ware Hervormde en de halve Pelagianen, 

gehandeld wordt, enig licht zult ontvangen; en dat dit tweede stuk u tot stichting zal 

strekken, en dat u ons zult indachtig zijn en blijven bij Gods troon in uw gebeden, 

gelijk wij voor u bidden, en al dat in ons is, tot uw stichting zoeken aan te leggen. 

Ik blijve uw Dienaar in Christus,  

ALEXANDER COMRIE.  

WOUBRUGGE, de 17 JULI 1750.  



 

8. Een herstelde gelovige zijn verdenkers onderrichtende. Uit Hooglied 1:3. 

 

Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten Kedars, 

gelijk de gordijnen Salomons. 

 

 

I. Inleiding. 

 

De broeder van de verloren zoon, ziende dat deze op zijn wederkeren van hun Vader 

zo wel behandelt was, nam zulks zeer euvel en kwalijk op, gelijk u zien kunt in de 

gelijkenis Lukas 15:25-28. 

Dikwijls gebeurt het ook, dat deze en gene na haar herstel uit haar vorige dodigheid al 

vrij wat verdenking ondergaan, en daarom moeten ze daartegen gewapend worden. 

Deze woorden kozen wij ten dien einde uit, en zullen onder inwachting van Gods hulp 

een stichtelijk stuk voorhouden. 

Van de samenhang zullen wij iets in de verklaring zeggen, en merken aan dat in de 

woorden ons twee zaken voorkomen. 

A. Vooreerst vinden wij de Bruid bezig om de dochters, van Jeruzalem, die haar 

wegens haar gebrek aanvielen, te onderrichten door een voorstel van haar zwartheid, 

en ook van haar lieflijkheid. 

B. Ten tweede, dit door een gelijkenis ophelderende, ontleend van de tenten Kedars en 

de gordijnen Salomons. 

 

II. lichaam DER PREDIKAATSIE. 

 

A. VERKLARING, en wel van het 

A. EERSTE DEEL, alwaar wij de Bruid bezig vinden met de dochters van Jeruzalem, 

deze hun zwartheid, en tevens haar liefelijkheid tot hun onderrichting voorstellende, 

opdat zij zich niet teveel zullen storen door sterogen op het gene voor ogen is. Zij zegt 

dan, ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochters van Jeruzalem. Hier hebben wij te letten 

Op de personen, die hier voorkomen. En wel 

(1). De personen die onderwezen worden, zijn de dochters van Jeruzalem. Deze 

spreekt de Bruid aan, zeggende, GIJ DOCHTERS VAN JERUZALEM. Hier zullen 

wij 

 

a. Iets van de SAMENHANG spreken.  

In 't voorgaande zagen wij de Bruid spreken tot hun Bruidegom, de aller-liefste Jezus, 

en biddende om de kussen van Zijn mond, en het gewaar worden van Zijn almachtige 

kracht, om haar alleszins machteloze te doen lopen. Waarop zij een verhaal doet van 

de aller-nauwste gemeenschaps-oefening, die zij had met Jezus in Zijn binnenkamer, 

en van haar voornemen om gerust en blijde en vrolijk te zijn in de Heere, de God van 

alle vertroosting.  

In dit en in het volgende vers vinden wij de Bruid in een gesprek met de dochteren 

van Jeruzalem, die zich kwamen te stoten aan het gebrek van de Bruid. Het is alsof zij 

zeggen, hoe durft u naar de kussen van Jezus mond staan? Hoe durft ge uzelf zulke 

grote zaken toe-eigenen, als in de binnenkameren te zijn, daar u van alle kanten er zo 

naar uitziet, en zo onderdrukt wordt, en in vele zonden komt te vallen?  

Deze wil de Bruid nu onderrichten. 

 



b. Zodat wij de woorden zelf nader komende, haar horen zeggen: gij dochters van 

Jeruzalem. 

 De uitleggers Zijn het niet eens, wie wij hierdoor te verstaan hebben. Ik acht het niet 

nodig hun gedachten, die van de onze verschillen, mee te delen. Als wij op het voor- 

of zinnebeeldig gebruik van het woord Jeruzalem, letten en de plaatsen in dit Lied 

nagaan, daarvan de dochteren van Jeruzalem gesproken wordt, zullen wij licht kunnen 

opmaken wie wij hier te verstaan hebben. Jeruzalem, in een oneigenlijke zin, betekent 

doorgaans in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, de algemeens heilige 

Kerk, Christus Jezus' verborgen lichaam, waarvan een ieder gelovige een lid is, een 

levendige steen, gelegd, gebouwd, en vastgehecht met Jezus, de uiterste Hoeksteen en 

het enige Fondament van zaligheid, door een waar en zaligmakende geloof; én met 

elkaar door een oprechte liefde, welke is de band van volmaaktheid en het gewisse 

kenmerk dat men uit God geboren is.  

De overeenkomsten tussen het letterlijke en het geestelijke Jeruzalem zijn bijzonder 

veel en zoet. Let maar op enige van die, in zover als ze met ons oogmerk 

overeenkomen. 

- De kerk van God, welke alleen uit uitverkoren en geroepenen bestaat, is een 

gezicht van vrede. Daar in komt God allerlei vrede verkondigen, degenen die ver 

zijn, en ook de geen die nabij zijn, Ef. 2. Jes. 20:1. Hag. 2:9. 

- Het geestelijke Jeruzalem, in overeenkomst met het letterlijke, is een vaste en 

welbemuurde plaats. Die op de Heere vertrouwt, die zal zijn gelijk de berg Sions, 

die in der eeuwigheid niet wankelen zal. God zelf stelt Zijn heil tot muren en 

voorschansen, ja Hijzelf is een vurige muur rondom haar, en de heerlijkheid in 't 

midden van haar. 

- Jeruzalem was een stad wel samengevoegd, Psalm 122: 3. Zo is de kerk Gods, het 

geestelijke Jeruzalem, een gebouw bekwamelijk samengevoegd, welk opwast tot 

een heilige tempel in de Heere, waarin God als in Zijn woonstede woont door de 

Geest, Ef. 2:21, 22. 

- Jeruzalem naar de Geest heeft uitnemende voorrechten en privilegiën, want 

heerlijke dingen worden gesproken van deze stad Gods, Ps. 87: 3. 

- Jeruzalem is een woord eigenlijk in 't meervoudige getal, om aan te wijzen dat er 

een gedeelte van het geestelijke Jeruzalem zegepralende is, dat is het Jeruzalem 

daar boven, welk vrij is. En een gedeelte strijdende, dat is hier beneden heigende 

naar de volmaaktheid en strijdende tegen alle vijanden. 

- Als wij nu Jeruzalem in deze zin nemen, zo moeten wij noodzakelijk door de 

dochters van Jeruzalem verstaan ware gelovige, die ware leden van Christus 

verborgen lichaam zijn, namelijk de ware Kerk. En wij worden hier in zeer 

bevestigd, als wij nagaan de plaatsen, daar de dochters van Jeruzalem in dit lied 

voorkomen. Zevenmaal komen zij te voorschijn, Cap. 1:5. 2:7. 3:5. 5:8. 6:8. 8:4, 

5, uit welke plaatsen wij zien kunnen, dat zij ook de ware Bruidegom zochten, en 

dat zij hoogachting voor de Bruid hadden, en liefde tot Jezus Zelf; welke zaken de 

natuur niet leert. Intussen uit hetgeen wij hier vinden, en elders in dit boek, 

hoewel zij ware gelovige waren, zij waren maar weinig gevorderd, zij waren maar 

zwak in 't geloof, zich stotende aan de zwartheid van de Bruid.  

Derhalve zullen wij aanwijzen: 

 

(2). Wie de dochters van Jeruzalem zijn, zwak in 't geloof en weinig ervaren ten 

aanzien van de Bruid, een meer ervaren gevorderde gelovigen. 

1. Die zijn dezulke, die waarlijk in Sion geboren zijn, door de wederbarende genade, 

welke is een nieuwe schepping, waarin God Zijn beeld in elk vermogen van de ziel 



legt. Naar Zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, Jac. 1:18. 

Daarom worden de gelovige meer malen kinderen genoemd zonen en dochteren des 

Allerhoogste. En Christus spreekt die troostrijke woorden tot Maria, opdat zij ze 

verhalen zou aan de Discipelen. Ik vare op tot Mijn Vader en tot uw Vader, Joh. 20. 

Hieruit zijn de dochters van Jeruzalem Gods kinderen zowel als de Bruid. En nadien 

zij kinderen zijn, zo zijn ze ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen 

van Christus, Rom. 8:17. 

 

2. De dochters van Jeruzalem, hoewel in Sion geboren, zijn dezulke nochtans, die 

maar eerst op weg komen, en zuigelingen in de genade zijn, die met melk moeten 

gespijzigd worden, en leggen aan de borsten en getroeteld worden. Johannes schijnt 

dit ons onderscheid tussen gelovige te stellen, sommige noemende kinders, andere 

jongelingen, andere mannen, andere vaders.  

(Mogelijk ziet deze plaats niet op verscheiden trappen in de genade, maar op de 

ouderdom van die, waaraan Johannes schreef, onder welke oude en jonge waren, 

gelijk Mr. Cotton over deze plaats het heeft.).  

God zegt ook zelf, Ik leerde Efraïm gaan, hoewel hij het niet wist dat Ik het was die 

Hem genas. En hierin is een zonderling wijsheid Gods, dat alle hier tot hetzelfde 

toppunt van volmaaktheid niet komen. Daar zijn zwakkere leden, die door de sterkere 

moeten ondersteunt worden; min heerlijke, wie de ere aangedaan wordt dat zij 

strekken om de uitnemende en weergaloze heerlijkheid van de heerlijke leden te doen 

uitblinken. Trouwens de voet en hand zijn nodig tot volmaaktheid des lichaams, zo 

wel als het oog. 

 

3. De dochters van Jeruzalem zijn de zulke, wiens geloof en verzekering meest steunt 

op haar gevoel. Zij zijn nog niet in staat om op het enkel woord van de God Amen te 

vertrouwen, en in duisternis, daar geen licht is, te steunen op de naam huns Gods. 

Maar als zij de tekenen en panden van Gods liefde vinden, - zij geloven dan. Hun 

geloof wordt meer veroorzaakt door gevoel, dat zij in hun zielen vinden, als door het 

onfeilbare van Gods Woord en het onveranderlijke van Gods trouw. Daarom zal men 

doorgaans zien, dat hun geloof blijft zolang die gestalte is. Ik zei wel in mijn 

voorspoed; ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want, Heere, Gij had mijn berg door 

uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen Gij Uw aangezicht verborg, werd ik 

verschrikt, Ps. 30:  7, 8. 

 

4. De dochters van Jeruzalem zijn de zulke,.die niet geoefend zijn. Gods genadige 

goedheid ziet dat zij in 't eerste niet veel dragen kunnen, daarom handelt God met Zijn 

geroepene gelijk als een voorzichtig tuinman met jonge boompjes. Is er enige 

uitnemende warme plaats in de hof, die deze voor allerlei winden beschutten kan, daar 

plant hij die jonge bomen, de oude latende de koude en de schudding wel 

ondervinden. Wat is het heugelijk voor een ziel, Gods weg deze na te gaan, hoe God 

haar kwam lokken, eigenlijk staat er belezen, en haar trok met liefdekoorden en 

mensenzelen. Hoe hij haar droeg gelijk een arend zijn jongen op zijn vlerken draagt, 

hoe Hij haar niet melk en honing ja met al de lieflijke goederen van Zijn verbond 

kwam te voeden, zodat zij verzadigd waren. Weet u er iets van? Kunt ge u de dagen 

vanouds met verkwikking te binnen brengen? 

 

5. De dochters van Jeruzalem zijn zulke, die, hoewel zij enige kennis en zoete 

onderhandeling met Jezus hebben, nochtans die onderscheiden kennis niet hebben van 

de Persoon des Middelaars, om die Persoon te prijzen en hoog te achten boven al de 



gaven; hiertoe is tijd en veel bevinding nodig. De dochters van Jeruzalem misten dit, 

want in 't 4
e
 hoofdstuk zeggen zij tot de Bruid: wat is uw Liefste meer als een andere? 

En ik vind dat de Discipelen wel in Christus als de ware weg wandelden, eer zij 

volkomen kennis hadden, dat Christus Zelf die weg was. God leerde Efraïm gaan, 

hoewel hij niet wist dat het God was, die Hem genas. 

 

6. De dochters van Jeruzalem zijn zulke, die de kracht van de inwonende zonde niet 

bevindelijk in alle opzichten kennen. Als iemand veranderd wordt, de zonde, het 

lichaam des doods, de oude mens ontvangt zulk een dodelijke wonde, dat ze voor 

enige tijd als het ware in een bezwijming valt. De dochters van Jeruzalem beginnen nu 

te denken, dat zij de vijand zo onder de voet hebben, dat hij nooit zal opstaan. Zij 

menen dat zij hoe langer hoe meer van elke beweging zullen bevrijdt worden. Klaagt 

iemand over de onheiligheid van zijn hart, zij denken heimelijk, of dat zijn werk niet 

goed is, of dat hij maar zeer traag is. En hierin maakt elk gelovige, gelijk de uitkomst 

leert, een zeer verkeerde rekening. Want naderhand begint de zonde zich te bewegen 

en de diepten van bedrog, met het vernis en de arglistigheid, die er in elke zonde is, 

welke zijn onnagaanbaar. Ik zal een kwade rekening maken, indien elk die met de 

zonde handgemeen wordt, niet zal genoodzaakt worden om eens uit te roepen: wee 

mij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods! 

 

7. Eindelijk de dochters van Jeruzalem zijn zulke, die de gebreken, zwakheden en 

wederwaardigheden in anderen niet wel dragen kunnen. Wie weet hoe hard zij de 

Bruid zullen gevallen hebben? Met wat verdenking van haar staat en werkzaamheid 

zij ingenomen waren? Hoe zij de Bruid van bedrog, verwaandheid en voorgeven van 

grote dingen zullen beschuldigd hebben? Het wordt, 't is waar, niet uitgedrukt, maar 

het is wel te vermoeden en uit de bevinding gemakkelijk af te leiden; ja, zelf uit de 

onderrichtende taal van de Bruid in dit en 't volgende vers.  

Iemand zal mogelijk denken en bij zichzelf zeggen, wat wonder voorboeit is dit? Dat 

de ene gelovige op de andere zo komt aan te vallen? Ja een jongere en zwakkere een 

sterken en geoefende te durven aanvallen? Waar spruit zulks toch uit voort?  

Ik zal het u zeggen. 

A. In het algemeen vloeide het daaruit voort, omdat zij maar dochters waren, 

weinig geoefend in Gods weg, en weinig kennende de kracht van hun 

verdorvenheid. Als ze dat meer gekend hadden, zij zullen de Bruid niet zo hart 

gevallen hebben. 

B. Maar in 't bijzonder kwam dit voort, omdat zij maar onlangs gezien hadden de 

schrikkelijke aard der zonde door Goddelijk licht. Daarom konden zij het niet 

overeen brengen, hoe iemand God kon vrezen en nog enige uitbrekende daden naar 

buiten hebben. En omdat zij diepe indrukken van Gods Hoogheid hadden; dat deed 

haar alles henen uitwerpen. Wat maakt men dan stappen! Hoe gemakkelijk kan 

men zonder pijn rechterogen uitsteken? En kan men niet genoeg in 't bidden zijn; 

de klederen in 't gewaad kunnen niet nederig genoeg gevonden worden; de wereld 

niet genoeg veracht. Och, dat de ziel nooit mocht hunkeren naar de vleespotten van 

Egypte. 

En omdat zij zulk een dierbaarheid in de heiligmaking zien hoe het is een hemel al 

begonnen. Want haar ziel kan nu zeggen, in 't houden van Uw geboden is wel grote 

loon; zodat u ziet, hoewel zij verkeerd met de Bruid handelden, dat het nochtans 

wegens gebrek van ervaring maar was, en spruitende uit liefde tot de deugd. 

 

b. Gezien hebbende, wie die zijn, die de Bruid aanspreekt, moeten wij een weinig 



blijven staan bij de aanspreker. Het is de Bruid, een uitnemende gelovige, een 

geoefende en gevorderde in de bevinding. Deze komt nu onder de overdenking van 

min ervarene. Intussen zij draagt zich stil en gelaten, en noemt haar verdenkers 

dochters van Jeruzalem. Waarlijk een aanspraak, waarin vele uitnemende deugden 

doorstralen. Wilt u er enige van weten, let op de volgende. 

 

1. Hier zien wij, dat de Bruid hun staat niet en verdenkt, omdat zij haar hard vallen en 

bitterlijk bejegenen; nee, zij noemt ze evenwel dochters van Jeruzalem. Zij wist dat 

men kwaad met kwaad niet moest vergelden, nog wederom meten met dezelfde mate, 

waarmee haar toegemeten was. O, wat is het een sierlijke deugd, voor zijn beledigers 

niet alleen te bidden, maar dezelfde liefde en hoogachting in woorden, hart en wandel 

voor God en mensen toe te dragen, - en zo ook omtrent de verdenkers van iemands 

staat of werkzaamheid - te laten doorstralen! Gij dochters van Jeruzalem, hoewel u mij 

verdenkt, ik weet en geloof dat wij beide zijn kinderen van dezelfde Vader en moeder. 

 

2. Hier zien wij de Bruids zachtmoedigheid doorstralen. Het verdorven vlees kon haar 

wel aansteken tot gramschap, dat zulke, die zo weinig licht, bevinding en ervaring 

hadden, zich durfden aanmatigen haar, een oude beproefde, die veel had uitgestaan, te 

veroordelen. Maar nee. Zij is als een zachtmoedig lammetje. Haar woord is niet 

wrevelig, het slaan van de rechtvaardige, hoe klein en weinig ervaren, is een olie op 

haar hoofd. En uit deze liefdragende gestalte spreekt zij deze liefde volle woorden, 

waarin de liefde die er in doorstraalt, zo hartsmeltend is. Gij dochters van Jeruzalem. 

Gelukkige, ja tienduizendmaal gelukkige, in wie de liefde Gods heerst en in de 

gedraging doorstraalt. 

 

3. Hier zien wij een zonderling en prijselijke ootmoed in de Bruid, wenselijk dat men 

het navolgde. Het is haar niet te gering te verkeren bij kleine eerstbeginnende 

gelovigen, maar zelfs de Bruid doet aan deze en voor deze een gulle en rondborstige 

belijdenis van schuld. Ik ben zwart.  

Wat is het te betreuren in deze dagen, dat men zo door hoogmoed is opgeblazen, dat 

men gedurig hebben wil dat andere aan zijn voeten moeten zitten; niets tot zijn 

berisping spreken; niets van eigen bevinding spreken in tegenwoordigheid van andere, 

of het is om een vaderlijk gezag te tonen, met zijn bevinding andere kleine en 

sukkellende te sterken. O, nare toestand! Maar het was hier heel anders. De Bruid zit 

aan de voeten van de dochters van Jeruzalem. Jacobus, ons vermanende dat wij 

belijdenis aan elkaar doen zullen, zegt niet dat kleine het juist altijd doen moeten aan 

grote, en grote niet aan kleine. Maar dat wij het aan elkaar doen zullen, grote aan 

kleine en kleine aan grote. O zalig de broeder die nederig is. Die roeme in zijn 

hoogheid. 

 

4. Eindelijk hier zien wij, dat de Bruid haar schuld niet wil bedekken en ontkennen, 

noch verkleinen, noch vernissen, noch bemantelen, noch uitvluchten zoeken, - ver 

daar vandaan, die zijn zonden bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Daarom in haar 

onderrichting staat zij toe, ja zij belijdt dat zij zwart is.  

Bij de oprechte toch is goedwilligheid. Het is alsof zij zei, 'Gij dochters van 

Jeruzalem, u ziet wel enige zwartheid in mijn uitwendig gedrag, en door de 

verdrukking, maar dat is weinig in vergelijking van hetgeen ik zelf inwendig zie; ik 

moet dikwijls uitroepen, dat ik een Moorman, een zwarte Moriaan ben, die een walg 

moet hebben van mijzelf; het is geen wonder dat ge u aan mij gestoten hebt. Evenwel 

laat ik u onderrichten, daar is enige liefelijkheid bij mij.'  



 

En dit brengt ons tot onze tweede zaak. Namelijk de onderrichting, die de Bruid geeft 

aan de dochters van Jeruzalem: ik ben zwart, maar liefelijk. Hier moeten wij acht 

geven. Op hetgeen de Bruid toestaat en ruimschoots bekent: IK BEN ZWART. Om dit 

nu na te gaan zullen wij: 

 

a. De letter toelichten.  

Het woord dat hier gebezigt wordt, is geen afgetrokken woord, een gehele zwartheid 

te kennen gevende, De Geest gebruikt afgetrokken woorden als er van God gesproken 

wordt. God is LICHT, God is Liefde, zegt de Apostel Johannes. Het welk krachtiger is 

alsof hij gezegd had, God is lichtende, God is liefhebbende. 

Want het wijst aan, dat God zo volkomen Licht en Liefde is, dat er geen schijn of 

schaduw van het tegengestelde is. Het welk voortvloeit uit Gods eenvoudigheid, 

waardoor alles dat in God is God Zelf is; zodat liefde en toorn dezelfde in God zijn, 

maar alleen in onze bevatting en met betrekking tot de onderwerpen onderscheiden 

zijn.  

Zo gebruikt de Geest ook afgetrokken woorden om deze en gene hoedanigheden van 

de natuurlijke mens te beschrijven, Rom. 8. Het bedenken des vlees in vijandschap 

enz. niet alleen vijandig, maar vijandschap zelf; zonder de minste liefde tot God.  

Maar als er van de gelovige gesproken wordt, worden onzes wetens geen afgetrokken 

woorden ooit of maar zeer zeldzaam gebruikt. En de reden is, omdat zolang de 

gelovige hier beneden is, hij tweeërlei natuur heeft, vlees en geest. En daarom gelijk 

hij niet geheel vlees is, zo is hij ook niet geheel geest, maar daar is vlees en geest in de 

zielsvermogens; niet als twee onderscheiden personen, maar als twee onderscheiden 

hoedanigheden in de vermogens van een en dezelfde persoon. Daarom zegt de Bruid 

wel wat zwart maar, niet geheel zwart. 

 

b. De zaak nu betreffende.  

Nadat de verscheiden hypothesen of onderstellingen van de uitloggers zijn, wordt deze 

zwartheid hierdoor deze tot dit, door gene tot wat anders gebracht. Die lust heeft kan 

Mr. Cotton; D' Outrein en andere naspeuren. Het lust ons niet hun gevoelens aan te 

halen, en veel minder te wederleggen; zijnde bezig in een geestelijke overdenking, en 

schuw van twisten; welk onze gewoonte noch die van de gemeente Gods is.  

Het enigste waar over wij ons verwonderen, is dat wij gevonden hebben, dat deze en 

gene uitleggers, die dezelfde grondstelling met ons hebben in 't verklaren van dit Lied, 

alleen door de zwartheid, waarvan hier gesproken wordt, verstaan uitwendige zaken, 

verdrukking, onaanzien wegens het klein getal der belijders, en dan de treurigheid 

onder dit alles.  

Wij geloven in tegendeel, dat daarbij de gemelde zaken ook wel degelijk gezien wordt 

op de in en uitwendige zwartheid door de zonde en gebrek van heiligmaking. En wij 

worden in deze gedachten bevestigd, deels, als wij op de zinnebeeldige uitdrukking 

letten. Zwart is immers iets dat donker is. En daarom zijn er die het woord door bruin 

vertalen, menende dat de zinspeling zou ontleent zijn van Farao's dochter, die hoewel 

ze geen Moriaan was, nochtans bruin van kleur.  

Deels uit de tegenstelling. Wit wordt tegenover zwart gesteld: wit is nu niet alleen een 

zinnebeeld van voorspoed en blijdschap, maar ook van de inwendige en uitwendige 

heiligmaking. En die de rechte regels van uitlegging wil volgen, weet, dat als twee 

dingen, die strijdig zijn tegen elkaar gesteld worden, dat de gestelde deugden of 

ondeugden net het tegenovergestelde van de deugden of ondeugden stellen.  

Bijvoorbeeld, laat iemand de Haat omtrent God in al zijn delen beschrijven, - de liefde 



tot God, als die beschreven wordt zal de tegengestelde zaken te kennen geven. Zo 

hier, indien wit, gelijk elk zal toestaan, meer te kennen geeft als uitwendige voorspoed 

en blijdschap, zo moet zwart noodzakelijk uit kracht van de tegenstelling der 

inwendige en uitwendige zwartheid te kennen geven.  

Derdendeels, vinde ik dat oude en zeer voortreffelijke uitleggers beide het hier ter 

plaats verstaan hebben.  

AMBROSIUS heeft het, zwart ben ik door schuld, lieflijk door genade; zwart door 

zonde, lieflijk door reiniging. Zwart, omdat ik gezondigd heb, maar lieflijk omdat 

Christus mij lief heeft gehad.  

AUGUSTINUS geeft het, ik ben zwart van natuur, lieflijk door genade. Zwart ben ik 

door de erfzonde, lieflijk door de genade des Doops.  

NIJSSENUS. Toen ik zwart was door de zonde en werken der duisternis, heeft Hij mij 

uit liefde lieflijk gemaakt, mijn zonde op Zich overnemende en Zijn schoonheid op mij 

leggende.  

Ik behoef latere uitleggers, gelijk de Engelse Kanttekenaars, Jac. Durham, en meer 

andere hun uitlegging niet bij te brengen. Alleenlijk voegt dit ten laatste bij de andere, 

dat de zwartheid der verdrukking doorgaans veroorzaakt wordt door de zwartheid der 

zonde.  

 

Ik ga over om in enige bijzonderheden aan te tonen, waarin deze zwakheid, die de 

Bruid belijdt, al zal bestaan. 

a. Zwart ben ik, zegt de Bruid, door erfschuld. Het is zo; dit wordt meermalen in Gods 

Woord bij een pikzwarte duisternis vergeleken. Eertijds waart gij duisternis, Ef. 5:2. 

vijanden in 't verstand zijn ze door de duisternis, die in hen is. De erfschuld maakt 

zwart, in zover als het de ziel legt onder Gods toorn en de vloek van nature wegens 

Adams zonde toegerekend en de ziel berooft in al de vermogens van de 

oorspronkelijke kennis, gerechtigheid en ware heiligheid. Hierdoor is de ziel genegen 

om God en zijn naasten te haten, en onbekwaam tot alles goeds. Het verstand is 

duisternis, de wil vijandschap, de genegenheden ongeregeld, de consciëntie slapende 

en vleiende, daar groeit niet anders dan onkruid in die hof, werken der duisternis. En 

elk vermogen van de ziel krielt van alle ongedierten die de pikzwarte duisternis boven 

het helder en klare licht verkiezen en willen even daarom, omdat zij boos zijn tot het 

licht niet komen, opdat zij niet zullen bestraft worden.  

Zodat als de Bruid zegt, ik ben zwart, het is alsof zij zei; dochters van Jeruzalem, wilt 

u weten hoe ik van natuur was, toen Jezus Zijn liefde op mij kwam te vestigen en hoe 

ik nog ben, in zo ver als die oude natuur in mij is, zeer zwart. Mijn hart is van natuur 

een rechte modderpoel, een stinknest en kuil, daarin slangen en adders en allerlei 

ongedierte krielen; elk vermogen krielt van allerlei zondige verdorvenheden. Kon ik u 

maar mijn hart voor ogen stellen, u zou moeten uitroepen, is er zulk een zwart 

monstrueus verdorven hart op de aardbodem? En ik moet u onderrichten, dat hoewel u 

het zag zoals ik het zie, u het honderdduizendste deel van de zwartheid niet zien zou.  

O, wat zijn er verborgen schuilhoeken, die ikzelf niet zie nog ken! en dit komt erbij, 

deze zwartheid is zo in mij, dat hoewel ik nog zoveel moeite doe in vasten en bidden 

ja mij met salpeter waste, ik kan het niet te boven komen, het is in mij, het blijft in 

mij, het volgt mij overal na, zelf in mijn beste werken en opgewekte gestalte. Zodat 

als ik het goede wil doen, het kwade is bij mij. Ja in mij, en dat doet mij uitroepen, in 

mij, dat is, in mijn vlees woont niet goeds. Dat doet dat ik mij als een gans mismaakt 

schepsel, als een zwarte Moriaan voor Jezus moet leggen en roepen. O Heere Jezus, 

hier is een gans melaatse. een die vol wonden, striemen en vloeiende etterbuilen is, 

indien u wilt u kunt mij reinigen. zon ben ik van nature, o dochters van Jeruzalem. In 



dit opzicht mag en moet u lage gedachten van mij hebben, want ik moet zeggen dat ik 

de grootste der zondaren en dat ik een afkeer van mijn eigen zelf heb. 

 

b. Ik ben zwart, dat is, o wat duisternis en blindheid is er nog in mij. Zwartheid en 

donkerheid worden wel samengevoegd, het een tot verklaring van het andere, Spreuk. 

7:9. In de zwarte en in de donkerheid. Niets is algemener in de heilige bladeren als de 

klacht van Gods kinderen over haar onwetendheid, blindheid en onkunde. Job zegt, 

wij weten alleen uiterste einden van Zijn wegen. Asaf was wegens zijn blindheid als 

een groot beest voor de Heere. Agur had geen mensenverstand. David was er zo van 

overreed, dat hij dikwijls moest uitroepen: zendt Uw licht en Uw waarheid, dat die mij 

leiden. En wederom: ontdek mijn ogen, op, dat ik de wonderen van Uw wet mag 

aanschouwen. Trouwens het allermeest dat hier in 't land onzer vreemdelingschap 

gekend wordt, is maar als in een spiegel en duistere reden; ten dele maar, en och het is 

maar een klein deeltje.  

Zodat de Bruid hiermee zal zeggen, gij dochters van Jeruzalem, wat is er niet een 

zwartheid in mij van duisternis, blindheid en onkunde! O, hoe weinig ken ik van God! 

wat weegt zijn hoogheid weinig op mijn hart! wat ga ik dagen heen zonder indruk en 

besef van Zijn aanbidden- en dienstwaardigheid! Wat zie ik weinig van de 

onvergelijkelijke schoonheid van Jezus, van Zijn weergaloze voortreffelijkheid, van 

Zijn volstrekte noodzakelijkheid, van Zijn volvaardige bereidwilligheid, van Zijn 

uitnemende gepastheid! En wat ken ik weinig van de diepte van het bedrog dat er in 

de zonde is! En van de snoodheid, boosheid en arglistigheid van mijn eigen hart, 

welke zo groot is, dat niemand het kan kennen! Dit is de oorzaak dat ik zo weinig 

uitziende, hongerende en dorstende en kermende ben bij de genadetroon. En hoewel er 

enige kennis zijn mocht, ach, wat is het klein! Wat ligt het menigmaal als gesmoord 

onder de as van zondige blindheid! Wat is het krachteloos om mijn ziel te 

verlevendigen, te verwarmen en werkzaam te maken en de geestelijke dingen in haar 

eigen aard en natuur aan mijn ziel te ontdekken en nabij te brengen? Zodat u ziet, gij 

dochters van Jeruzalem, dat ik niet alleen ben zwart door ondeugd, maar ook door 

onwetendheid. 

 

c. Ik ben zwart, zegt de Bruid, dat is, ik geloof dat de verdorvenheid van mijn natuur 

wel uitbreekt en in mijn daden te zien is. De zwartheid wordt wel meer gebruikt om de 

uitbrekende zonde, die zich in de daden vertoont, te kennen te geven. Kan ook een 

Moorman zijn huid veranderen, enz. En 's Heeren kinderen, in 't Woord van God, 

hebben ook allerlei soort van uitbrekende zonde gehad. Waardoor David, een man 

naar Gods hart, moest uitroepen, Heere, gaat met mij niet in 't gericht, want ik zou niet 

kunnen antwoorden voor één uit veel duizenden. Hij wist ook dat de wereld op zijn 

hinken kwam te letten.  

Zodat het is, alsof de Bruid zei, dochters van Jeruzalem, ik geloof dat dit boze hart van 

mij, dat gedurig slijk en modder opwerpt, zich wel ontdekt in mijn daden naar buiten 

en dat ik in veel en struikel en aanstoot geef en dat andere wel daardoor in hun zonde 

gestijfd worden. Maar ach! valt mij niet hard, want het is niet moedwillig maar ik 

word weggevoerd als een blad voor de wind. En indien u de kracht van een enige 

begeerlijkheid wist gelijk ik het ondervind, u zou niet verwonderd zijn dat ik val. 

Maar daarover zou uw verwondering zijn, dat ik een ogenblik staande blijf. U hebt 

gelijk dat u mij als een zwarte aanziet, want ik ben wel terdege zwart. 

 

d. Ik ben zwart. Zij wil daarmee zeggen, door het een en het andere ben ik zeer 

onaanzienlijk, gelijk zwartheid meermalen een zinnebeeld van eenzaamheid en 



verachtelijkheid is, Klaagl. 4. Zodat de Bruid wil zeggen, gij schudt het hoofd en de 

wereld, ziende mijn zwartheid; u zegt, ha, ha; het is geen wonder dat u mij uit uw 

mond uitspuwt. Ik ben een onreine melaatse, onwaardig om in 't leger te verkeren, ik 

roep zelf met de bovenste lippen bewimpeld, onrein, onrein! 

 

Niettegenstaande al de gemelde zwartheid, zegt de Bruid, DOCH LIEFLIJK.  

Vele zijn de wonderspreuk of Paradoxen en schijnstrijdigheden, die wij van de 

gelovigen in Gods Woord vinden. Welke, indien ze nauwkeurig nagegaan worden, de 

onnodige twisten, die de kerk verslinden, zou doen ophouden. Als ik zwak ben, ben ik 

sterk. Dood arm zijn de gelovige, nochtans is het een volk dat veel goed heeft. Over-

wonnene en nochtans zegepralende Op de aarde en nochtans alreeds gezet in de 

hemel. Klagende dat zij verlatenen zijn, nochtans nooit verlaten; zondigende elk 

ogenblik, nochtans niet zondigende. Tienduizend talentponden schuldig, nochtans een 

volstrekte kwitantie hebbende. Naakt zonder kleed, nochtans gekleed met gestikte 

klederen van fijn gouden borduursel. Zo hier zonder gedaante of heerlijkheid, een 

zwarte Moriaan, nochtans lieflijk en weergaloos voortreffelijk, gelijk de gordijnen 

Salomons.  

Dit is het dat voor de natuur een dwaasheid schijnt te zijn, en kleingelovigen hebben 

de onderwijzing van meer geoefende nodig om haar deze schijnstrijdigheden op te 

lossen.  

 

Wij zullen in 't verhandelen van dit stuk, enige onderscheidingen geven, opdat wij de 

schijnstrijdigheid die zich opdoet, uit de weg zullen ruimen En om dit te doen, moeten 

wij 

Ontkennender wijze, de schijnstrijdigheid niet zó trachten weg te nemen, gelijk enige 

doen, stellende dat de zinspeling zou ontleent zijn van Farao's dochter, die zwart en 

wit was en dat haar zwartheid zowel als haar witheid haar lieflijkheid uitmaakte. 

Maar stelliger wijze. Om dit en al de genoemde Paradoxen te verstaan, moeten wij 

onderscheid maken. 

1. Tussen de uitwendige en inwendige staat en toestand van de Bruid en gelovige ziel, 

die dit zegt op goede gronden, ik ben zwart en lieflijk. Indien men op het uitwendige 

ziet, de gelovige zijn doorgaans dwaze, verachte, onedele, lamme, kreupele, blinde, 

ongetrooste, omzwervende en voortgedrevene en verdrukte. Maar gelijk een zwarte 

kruik van de onedelste stof het aller-uitnemenste bevatten kan, zo is het hier: daar is 

inwendig een kostelijke en uitnemende schat in haar zwarte aarden vat. Des konings 

dochter is geheel heerlijk inwendig, Ps. 45. Die de schoonheid van een gelovige zien 

wil, moet ogen in zijn voorheeft hebben, om door een zwart voorhangsel naar binnen 

te zien en te onderscheiden tussen een zwarte bast of krust, [vuil dier] en het kostelijke 

gesteente dat er achter verborgen is. En ik geloof dan, dat al was iemand maar een 

dochter van Jeruzalem, een zuigeling in de genade, dat hij de Bruid zal noemen de 

schoonste onder de vrouwen, Hoogl. 6:1. 

 

2. Wij moeten onderscheid maken tussen de Bruid, zoals zij in zichzelf is, en zoals zij 

in Christus is. In zichzelf is zij zeer onrein; kan niet bestaan indien God met haar in 't, 

gericht wilde treden; kan niet antwoorden op één uit veel duizenden; ja haar beste 

plichten, zoals van haar verricht worden, zijn niet beter als schade en drek en een 

wegwerpelijk kleed. Zij heeft gedurig een grote Hogepriester, die een Voorspraak is, 

nodig, om al de aanklachten, die tegen haar ingebracht worden, te beantwoorden en 

verzoening zelf over hun heilige dingen te doen.  

Maar in Christus, van het eerste ogenblik af, dat hij Zijn vleugel over haar uitspreidt 



en haar met Zijn gerechtigheid bedekte, is de ziel lieflijk door Zijn heerlijkheid, die op 

haar legt. Want in Hem zijnde, is de zonde teniet gedaan, ten aanzien van zijn 

verdoemende kracht, en de ziel heeft genoeg om alle, die tegen haar in 't gericht 

opstaan te voldoen. Is het geloof levendig, zij kunnen zeggen, wegens de vereniging 

met hun Hoofd:  

Wet, hoewel ik u bemin als een afdruksel van Gods heiligheid en eeuwigdurende regel 

van gehoorzaamheid, nochtans ben ik aan u gestorven, om de gerechtigheid door u te 

zoeken; waar is nu uw verdoemende kracht? Zij is ten opzicht van mij teniet gedaan: 

ik sta zo in mijn Hoofd Christus, dat er geen verdoemenis meer voor mij is; hebt u iets 

van mij te eisen, ik ben niet aansprakelijk voor uw rechtbank. U moet Jezus 

aanspreken die u verheerlijkt en ten volle aan uw eis en vloek voldaan heeft door doen 

en lijden. En dat alles is het mijne. Gode zij dank, dat ik niet onder de wet, maar onder 

de genade ben, Rom. 6. O zonde waar is uw heerschappij? Ik ben in mijn Hoofd van 

uw slaafse dienst verlost. U hebt door de krachtige verandering in mij teweeg gebracht 

door wederbarende genade, een ongeneeslijke wonde ontvangen, en ik zal wel op zijn 

tijd ten eenmaal van de beweging der zonde verlost worden. U zijt veroordeelt in 't 

vlees, Rom. 8:3. En dat mij leven blijdschap, vreugde en vertrouwen geeft, is dat de 

zonde niet over mij heersen zal, omdat ik niet onder de wet ben, die kracht aan de 

zonde geeft, maar onder de genade, met een andere man ondertrouwt, die al de werken 

des Satans gal verbreken.  

O duivel, wat hebt u mij veelmaal doen beven en zitten en vrezen, door uw 

vervaardmakende helse brullen. Wat spant u nog dikwijls alle uw krachten samen om 

mij in uw zeef te ziften? Maar ik sta in mijn Hoofd, en Hij die u door Zijn dood de 

kop vermorzeld heeft, zal u haast onder mijn voeten stellen. Ja, weet het dat de straf 

die op u is, is dat alles dat u ten kwade van mij beraadslaagt, mij tot mijn goed zal 

dienen. Mijn God en mijn Hoofd zal u schelden en wegwerpen met een mannelijke 

wegwerping.  

O dood en graf, wat heb ik niet dikwijls voor u als de koning der verschrikking 

gevreesd, maar door Jezus Christus kan ik zeggen: dood, waar is uw prikkel, hel waar 

is uw overwinning? Gode zij dank, die mij de overwinning gegeven heeft door Jezus 

Christus mijn Heere. Welkom dan dood en graf, om mij als mijn zegepralende wagens 

te leiden en snel te brengen bij mijn lieve Bruidegom, naar Wiens onmiddellijke 

gemeenschap ik zo verlang.  

O Christen, weet u er van en heugen u zulke tijden, dat ge uw harp van de willigen 

moest afnemen en deze Triomfliederen van Sion zo uitgalmen tot verheerlijking van 

Jezus, in wie u liefelijk zijt, dat u alle uw droefheid in 't land uwer vreemdelingschap 

vergat en dat u de naam van die plaats Pniël noemt, omdat u God zeer van nabij had? 

 

3. Om de schijnstrijdigheid weg te nemen, moeten wij onderscheid maken tussen de 

oude en nieuwe natuur van de Bruid. Daar is niets dat klaarder geleerd wordt in Gods 

Woord, als dat de gelovige een tweeërlei natuur hebben. Welke niet te begrijpen zijn 

als twee onderscheiden personen; dat is een dwaasheid die ik nooit gehoord heb van 

enige vromen, hoewel zulks hen ten laste gelegd wordt. Wij moeten deze twee naturen 

ook niet begrijpen alsof zij onder elkaar vermengd waren, zodat er een derde natuur 

zou ontstaan iets van beide hebbende; gelijk in lauw water, dat iets van hitte en koude 

zou hebben, nochtans een derde uitmakende, noch koud noch heet.  

Maar wij hebben deze beide naturen te begrijpen als twee tegenstrijdige 

hoedanigheden of beginsels in een en dezelfde vermogens der ziel die nooit met elkaar 

vermengd kunnen worden; gelijk olie, hoewel in water ingegoten, onderscheiden van 

het water blijft, en wordt daarmee niet vermengd, nog kan zich met het zelf niet 



vermengen. Ik meen dat Gods Woord dit klaar leert in deze plaats: In mij, dat is, in 

mijn vlees woont niets goeds, Rom. 7:18. Om dit te verstaan moeten wij zeker 

onderscheid maken tussen het vermogen der ziel en het vlees of de verborgen natuur 

die in 't vermogen is. Wordt dat niet onderscheiden, verstaat men door vlees het 

vleselijk vermogen, dan zou Paulus als een bekeerde, niet recht gesproken hebben, 

want hij had vlees en geest in dezelfde vermogens. Derhalve in 't vlees is niet goeds. 

Het goede beginsel wordt niet in 't vlees gelegd noch vermengd zich daarmee. Maar in 

't vermogen dat vleselijk is, wordt een tegengestelde hoedanigheid ingebracht welke 

geest genoemd wordt en regelrecht strijdig is tegen het vlees. Verwondert u hier niet 

over. In de natuur zijn veel afschaduw hiervan. In de schemering, daar is licht, daar is 

duisternis; het een is niet met het andere vergezeld; een stipje licht heeft niets van 

duisternis in zich. En duisternis heeft geen stipje licht in zich. Zo is het hier. 

Een andere plaats is, dat uit God geboren is doet de zonde niet, 1 Joh. 3:9. Het is klaar 

dat wij hier moeten onderscheiden tussen een gelovige en hetgeen hem een gelovige 

maakt, de nieuwe natuur namelijk. Als een gelovige, in wie vlees en geest is, zondigt 

hij elk ogenblik, 1. Joh. 1:18 -20. Maar dat uit God geboren is zondigt niet. De zonde 

die in de daad is, komt niet voort uit de nieuwe natuur maar uit de oude die werkzaam 

is te gelijk met de nieuwe natuur, en zo invloeit in de daad dat die zondig is, hoewel 

elk werkt volgens Zijn eigen natuur, en de daad waarin kwaad met goed vergezeld 

maar niet vermengd is, is niet goed; en zijnde de daad van de gehele persoon, zo 

maakt ze hem strafbaar in zover de ontbering van de gerechtigheid in die daad is. Ik 

kon vele gelijkenissen bijbrengen, maar zal uw aandacht met een uitstap niet langer 

ophouden. 

De Bruid is wel zwart naar haar onherboren deel; dat is een onreine fontein, gedurig 

opwerpende slijk en modder. Maar naar haar herboren deel is zij liefelijk, zij is uit 

God geboren van boven, en naar Zijn evenbeeld in kennis, gerechtigheid en ware 

heiligheid geschapen. 

 

4. Eindelijk, wij moeten onderscheid maken tussen de wederwaardigheden van de 

Bruid en hetgeen Christus daaruit weet voort te brengen. Als wij op de 

wederwaardigheden zien dan is de Bruid wel zwart, voor lasteraars, verdrukkers. Maar 

Christus weet zoet uit bitter voort te brengen, en in deze en door deze haar liefelijk te 

maken. Zodat zij met Paulus roemen mag in hun zwakheid, omdat daardoor de kracht 

van Christus op haar rust, zodat als zij zwak is dan is zij sterk door God die haar 

kracht geeft. Ziet, deze weinige zaken oordeelden wij nodig te zijn opdat uw aandacht 

zien mocht dat een gelovige met recht kan en mag zeggen: ik ben zwart maar liefelijk. 

 

b. Laat ik nu in enige bijzonderheden van de liefelijkheid van de Bruid spreken. 

Om dit te doen zullen wij 

a. Van de liefelijkheid van de Bruid, in zichzelf aangemerkt spreken. De Bruid zegt 

dat zij liefelijk is, en het is zo naar haar genade deel. Toen Jezus haar in haar bloed 

zag wentellende, hij nam haar op en dompelde haar in Zijn bloed en zei, leeft ja leeft. 

hij wierp Zijn gerechtigheid over hun schandelijke naaktheid om die te bedekken. hij 

goot de balsem van Zijn genade in hun wonden en kwetsuren om die te genezen. hij 

drukte Zijn beeld in haar ziel, om haar enige gelijkenis te geven met de Vader. Wie is 

in staat alle deze liefelijkheden naar te gaan die ik maar genoemd hebbe? Gode zij 

dank dat er een eeuwigheid is om de uitnemende liefelijkheid van Jezus en van Zijn 

werk in Zijn Bruid naar te gaan. O, mochten wij hier een begin er van maken, het zou 

zulk een heilige bezigheid Zijn waarin wij vermaak en verwondering zullen 

ondervinden. Ik durf mij niet uitlaten om de bijzondere delen van dat geestelijk leven 



en die genade veel te noemen, en de liefelijkheid van geloof hoop en liefde aan te 

wijzen. 

 

b. Maar ga liever over tot hetgeen, zo mij voorkomt, hier meest bedoeld wordt, 

namelijk, dat de Bruid liefelijk is in haar werkzaamheid en gedraging onder haar 

zwartheid. En dus zal ik aanwijzen, 

1. In wat opzicht de Bruid liefelijk is in haar werkzaamheid onder de zwartheid van de 

zonde. 

A. Hetgeen haar hier onder liefelijk maakt, is dat zij haar zondige zwartheid kent. 

Zij kent het in deszelfs oorsprong. Zij kent het zoals het zijn zetel en zitplaats 

heeft in de ziel, zoals het zich uitspreid door al de vermogens van de ziel en leden 

des lichaams, als de plaag der melaatsheid, als een invretende kanker. Zij kent 

deze zwartheid, zoals God het verfoeit en zoals het met Zijn natuur strijdt en zoals 

Hij het straffen wil. Zij kent het zo, dat zij ziet dat niet minder als Jezus bloed 

haar kan reinigen en genezen. Ik sta u wel toe dat het voorwerp van deze kennis 

niet zeer liefelijk is, maar de kennis van dit gruwelijke voorwerp op een 

bevindelijke wijze is liefelijk. Want het is alles dat God eist: alleenlijk kent uw 

ongerechtigheid. O, met wat eerbied, en bezadigdheid, en nederigheid doet het de 

ziel van God en van zichzelf spreken en denken. Ik stelde voor mij meer prijs op 

een half uur omgang met zo een, hoewel een bedelaar, als op een lang verkeer 

met hen die uit de hoogte spreken, en zo los en oneerbiedig van de kostelijke en 

weergaloze Jezus spreken alsof haar gelijk was. 

B. De verfoeiing, die zij van zichzelf, om de zondige zwartheid van haar natuur 

en daden had, maakt haar liefelijk. O, wie zijn Gods kabinetsstukken, daar Hij een 

achting opzet? Het zijn hen die laag zijn bij henzelf, die in 't stof leggen en een 

walging hebben van zichzelf. De ziel, die liefelijkheid daarbij hun zwartheid 

heeft, die zoekt haar zwartheid zolang te beschouwen dat haar hart week wordt, 

totdat zij een afkeer van zichzelf heeft. Zij is dikwijls misnoegt over zichzelf, dat 

zij nog gedachten nog woorden kan bedenken nog uitvinden, om de 

wanschapenheid van haar hart en daden uit te drukken. Zegt u iets er van, zij 

denkt meer als zij zegt. Zegt zij, o God, hier is een monster, zij peinst er op en 

zinkt weg in de monsterieusheid van haar natuur. 

C. Dat gebukt gaan onder zijn zwartheid maakt dat de ziel liefelijk is. De 

geoefende ziel vindt geen groter last en kwelling als hun verdorvenheid. Zij gaat 

er onder krom en gebogen. Wat bezwaard het haar gemoed en veranderd het haar 

krachten in zomerdroogten. En dit is een liefelijke zaak, gebogen te zijn onder 

hetgeen de zwaarste last is. Jezus ziet hun wegen en Hij zal ze genezen. Hij is op 

de gebukte en de gebogene zo gezet dat Hij ze als de barmhartige Heiland 

toeroept, komt tot Mij, gij belaste en beladene, en gij zult rust voor uw ziel vinden, 

Matth. 11:26. 

D. Een vierde zaak, die de Bruid niettegenstaande haar zondige zwartheid liefelijk 

maakt, is haar treuren er onder. Zij wenen dat zij zo weinig gelijkvormigheid met 

God hebben, dat zij zo weinig toenemen in de heiligmaking. Wat storten zij een 

onuitsprekelijk zuchten en kermen uit! Konden de muren spreken, haar hutjes 

zullen zeggen, ziet een Maria, die een wenende is wegens hun zwartheid, die haar 

leger nat maakt, die zich nooit in wenen kan verzadigen, maar hoe meer zij weent 

hoe meer zij over haar hardheid en verstoktheid klaagt. En roept, och dat mijn 

hoofd water ware, en mijn ogen een Springader van tranen, zo zou ik dag en 

nacht mijn zondige zwartheid bewenen. O, hoe liefelijk is dit voor God! Hij heeft 

Zijn flessen om elk traantje te vergaderen.  



Maar wat zullen veel naam-Christenen weinige er in hebben, die meer van praten 

als wenen houden. Ja, daar zal blijdschap na deze smart zijn, en de lieve Jezus zal 

de beweende ogen zalven en alle tranen afwassen. 

E. Een vijfde zaak, die een gelovige liefelijk onder zijn zondige zwartheid maakt, 

is, dat hij zo een is die gedurig naar reiniging staat. Zijn ellende geeft hem 

noodzaak om bij de Fontein te staan en aan te houden dat hij er in mag gedompeld 

worden. Is hij vuil en zwart door zijn verdorven deel, zijn genade-deel is van een 

reine aard. Daarom roept hij gedurig uit: o laat ik met hysop ontzondigd worden, 

opdat ik witter mag zijn dan sneeuw en witte wol. 

F. Ten zesde, hij is liefelijk niettegenstaande zijn zondige zwartheid, omdat zijn 

zwartheid hem gedurig nederig houdt. Men zegt van de Zwaan, die zeer hoog 

vliegen kan, dat als zij in de hoogte haar zwarte poten ziet, dat zij terstond 

neerdaalt. En wat is nu een nederige geest kostelijk voor God! Het doet hem zien 

dat zijn zaligheid van het eerste tot het laatste toe een gave Gods is, het geeft 

werk voor Jezus, het doet de liefde branden tot God, die op zo'n Moorman wil 

omzien. 

G. Ten zevende, de ziel is eindelijk, niettegenstaande hun zwartheid liefelijk, in 

zover zij in een gedurige strijdt is met al de zonde die haar de zwartheid 

aanbrengt. O, wordt de ziel tot een val gebracht, het is al strijdende in de 

mogendheden des Heeren. Het is Gods strijd; dat geeft moed en doet opstaan om 

Agag, haar koningszonde, in stukken te snijden. 

 

2. Maar gelijk de ziel van de gelovige onder zondige zwartheid een bijzondere 

lieflijkheid heeft, zo is de gelovige onder de zwartheid van kruis, wederwaardigheid of 

verdrukking, ook liefelijk door deze en gene werkzaamheden. Wij zullen deze en gene 

noemen. 

A. Dat maakt lieflijk onder de zwartheid van verdrukking, dat de gelovige Bruid Gods 

hand en Zijn rechtvaardigheid ziet, die de roede besteld. De ziel zegt, is er een 

kwaad in al de wisselvalligheden van mijn leven, dat de Heere niet besteld heeft? 

En heeft Hij ooit een aasje kruis mij toegezonden zonder daartoe als het ware 

genoodzaakt te worden? De verdrukking is een groot boek, waarin de ziel studeert 

en zoekt hun zonde in haar huis klaar en overtuigende te leren. En met de hand te 

onderschrijven onder elke regel: nochtans zijt Gij heilig en Uw barmhartigheden 

duren tot in der eeuwigheid, en Uw trouw is van geslacht tot geslacht.  

B. Dat maakt in dezen de ziel liefelijk, dat zij de zwartheid van de verdrukking 

omhelst, stil en gebogen trachtende zich er onder te gedragen. Als het komt, wil de 

ziel zich niet verweren en het buiten sluiten. Maar zij zegt: ziel, hier is datgene nu 

gekomen dat uw teerhartige Vader oordeelt aller-beste voor u te zijn. Weest niet 

bevreesd om het op uw schouders te nemen, God zal het, hoe zwaar het u ook 

voorkomt, licht en draaglijk maken, als u het maar gewillig wilt opnemen. Wees 

dan niet schuw, vuurvlammen kan hij maken zo zacht en aangenaam als een bed 

van rozen; kettingen, banden en boeien kan Hij verlichten door de zalige 

vertroosting die Hij voor de Zijnen heeft. O, Wat is het lieflijk, na te gaan de 

weergaloze schoonheid der Heiligen in dit opzicht.  

Abraham, op Gods woord tot zijn beproeving, verliet zijn land en volk, uitgaande 

zonder te weten waar naar toe. Hij nam op het bevel Gods zijn zoon, zijn enigste en 

geliefden zoon uit wie hij wist dat de Messias moest komen, om hem als een 

slachtoffer op te offeren. Job, de tijding van zijn verdrukking ontvangen hebbende, 

spreekt er geen woord tegen, maar zegt, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft 

genomen, gezegend zij de Naam des Heeren. Waarin hij niet zondigde met zijn 



lippen. De Psalmist wil hebben, dat zijn ziel Gode zal zwijgen, omdat al zijn 

verwachting van de Heere was. De drie jongelingen gingen gewillig naar een 

vurige oven. De Heilige Geest heeft een geheel hoofdstuk laten beschrijven om de 

lieflijkheid van de gelovige onder de zwartheid van verdrukking voor ogen te 

stellen, Hebr. 11. Leest het met aandacht. 

C. Dat maakt lieflijk in dit opzicht, als de ziel zich gelaten draagt. David zegt elders, 

ik was stom, en ik opende mijn mond niet, omdat de Heere het deed. Wat maakt het 

kruis zwaar, als dat de ziel er niet aan wil? Is de ziel gelaten, een kruis van 

tienduizend pond is dan veel lichter als een veer O, lieflijke ziel, die zeggen kan, ik 

ben bij Uu als een gespeend kind bij zijn moeder. 

D. Dat maakt de ziel lieflijk in en onder de zwartheid van kruis, dat zij een slaande 

God zo lief hebben als een zegenende God. Dat is de proef op de som. Ziet zo Hij 

mij dode, zou ik evenwel niet hopen? Job 13:16. Zou ik niet op Hem vertrouwen, 

hoewel Zijn toorn tegen mij als een oven ontstoken werd? Al die wateren van 

verdrukking zullen de vurige kolen van mijn liefde tot God niet kunnen nablussen. 

Ik wil de roede kussen en mijn God evenwel, niettegenstaande dit alles liefhebben. 

Het is maar een slecht teken als de liefde tot God alleen bespeurd wordt als Hij 

zegent. O, daar het recht is, de ziel is als een hondje: hoe meer geslagen, hoe 

nederiger kruipende onder de voeten en zijn liefde bewijzende. 

E. Dat maakt lieflijk, niettegenstaande de zwartheid van de verdrukking, dat zij God 

niet alleen liefhebben, maar dat zij de roeden als blijken van Zijn liefde aanmerken 

en met eerbied gesproken, zij zoeken als het ware hieruit de Heere op te dringen 

dat Hij hen liefheeft. De ziel zegt: "Heere, daar zijn de kastijdingen, waarmee U 

mij kastijdt; wel, ben ik dan geen zoon of dochter? Immers als Gij, mij niet lief 

had, U zou mij zo niet geselen. Ik wil van Uw liefdehart uit Uw gedragingen niet 

oordelen, maar volgens Uw woord het besluit opmaken. Heere ben ik niet in Uw 

handpalmen gegraveerd? Heb ik mij niet aan U opgedragen en overgegeven? Zijn 

er niet voetstappen van Uw liefde te lezen in de voorgaande tijden, hoe U naar mijn 

hart sprak; toen U mij omhelsde, toen U mij in de binnenkameren inbracht en onder 

Uw schaduw zette en mij een voorsmaakje van Uw liefde gaf? Wel ik denk aan die 

dagen vanouds, ik kan niet geloven dat U nu veranderd zijt; ik geloof evenwel dat 

U mij liefhebt, en dat Uw liefde is gelijk Gij, die niet veranderd." 

O, ziel, hebt u aan zulke werkzaamheid kennis; kunnen uw kamers het getuigen, 

dat u menigmaal zo hebt zoeken te werken? Hebt u ooit in dat werk, in die oefening 

ondervonden, dat God zelf tot u kwam en zei: ja Mijn verdrukte en ongetrooste, Ik 

heb u lief; Ik heb u met een eeuwige liefde liefgehad. Gij zijt als een zegel op Mijn 

hart, mijn lust is aan u?! 

F. Dat maakt lieflijk onder de zwartheid van verdrukking, dat de ziel blijft standvastig 

voor God en Zijn zaak. Boeien en banden, ja een gloeiende oven, in zover het 

genade-deel werkzaam is, zal haar niet doen de goede belijdenis verlaten. Wat was 

dat lieflijk in Paulus! Hij was niet alleen gereed om te Jeruzalem gebonden te 

worden om de goede belijdenis, maar ook te sterven. Wat heeft de lieflijkheid van 

menige Martelaar zich vertoont in het midden der vlammen, uitroepende, welkom 

kruis, welkom Jezus! 

G. Dat maakt lieflijk onder de zwartheid van verdrukking, dat de ziel niet haastig en 

ongeduldig is naar de verlossing, maar in tegendeel begerig is dat God Zijn einde 

mag bereiken. O, wat roept de ziel uit, Heere, nu hebt U mij in een smeltkroes 

gezet, o laat ik niet uitkomen totdat U mij gezuiverd en doorlouterd hebt. Die 

gelooft zal niet haasten. 

H. Dat maakt de ziel lieflijk onder de zwartheid van de verdrukking, dat de ziel hoe 



langer hoe meer van alle geschapen vertroosting wordt afgetrokken en gespeend, 

zodat zij verlangen om Boven te zijn, daar het gekraakt scheepje in een behouden 

haven komt. Daarom zegt de ziel tot zichzelf: 

Hoog om hoog, mijn ziel naar boven, 

Hier beneden is het niet: 

't Rechte leven, lieven, loven. 

Is maar daar men Jezus ziet. 

 

I. Dat maakt de ziel lieflijk onder de zwartheid van de verdrukking, dat zij die 

verkiezen boven al de heerlijke luister van de wereld. De ziel wilde haar staat met 

geen koning veranderen. Mozes verkoos liever smaadheid en verdrukking met 

Gods volk te ondergaan, als een zoon van Farao'os dochter genoemd te worden. 

Zijn het nu maar smalle paden, wat is er aan gelegen? Het is maar om tot de kroon 

te komen. 

K. Eindelijk, dat maakt lieflijk, dat zij roemen in de verdrukkingen, Rom. 5:3. Ja, dat 

zij God danken, dat Hij haar waardig geacht heeft om te lijden voor de Naam van 

Jezus. In alle dit opzichten is de ziel nu lieflijk voor God in Zijn Zoon Jezus 

Christus en in de ogen van gelovigen.  

En het is alsof de Bruid ermee wil zeggen: Gij dochters van Jeruzalem, u had wel 

reden om u aan mij te stoten, indien ik niet anders bezat als de zwartheid, die voor 

ogen is. Maar was u met mij in mijn binnenkamer, zag u hoe mijn ziel werkzaam 

was onder de zwartheid, u zou ook veel lieflijkheid en kenmerken van ware genade 

zien. 

 

B. Deze onderrichting heldert de Bruid op door een gelijkenis, GELIJK DE TENTEN 

VAN KEDAR, GELIJK DE GORDIJNEN VAN SALOMO.  

Het zal niet nodig zijn hier lang bij staande te blijven. Kedar was de tweede zoon van 

Ismaël, Gen. 25. Zijn nakomelingen woonden in tenten, die van geitenhaar gemaakt 

waren, die zeer vuil en onaanzienlijk waren door wind en weder, en de brandende hitte 

der zon, die in Arabië zeer heet is. Ik ben niet van gedachten dat deze tenten inwendig 

zeer sierlijk waren, de inwoners zijnde herders; en daarom gebruikt de Bruid ze om 

haar zwartheid erbij te vergelijken. Daar de gordijnen van Salomo haar inwendige 

heerlijkheid te kennen geven. Alles dat wij zeggen zullen, is van deze wijze van 

opheldering enige aanmerkingen te nemen. 

- Hier zien wij, dat zwakgelovige dochters van Jeruzalem buiten staat bijna zijn, 

om het onderscheid tussen twee delen in een gelovige, te verstaan. 

- Deze opheldering zal aanwijzen, dat beide in acht moet genomen worden, om 

van hoogmoed en moedeloosheid bevrijd te worden. Andere kunt u erbij 

voegen en deze ook uitbreiden, terwijl onze tijd verlopen is. 

 

B. TOEPASSING. 

A. Ziet daar de toestand van de gelovige, hier op aarde zwart en wit, lelijk in henzelf, 

maar lieflijk in haar Hoofd, zwart door zonde en verdrukking, maar lieflijk in haar 

werkzaamheid en zielsoefening onder zonde en verdrukking. 

 

B. Laat ons er iets tot lering, en ook voor de praktijk tot ons gebruik uit trekken. 

1. Tot lering. 

 Leert dan hier uit de onbegrijpelijk onkunde van de Roomsgezinden, die tot 

een kenmerk van de kerk stellen, uitwendige voorspoed en liefelijkheid. Hier 

is het zwart, maar liefelijk. 



 Leert er uit de dwaasheid van degene, die drijven dat men tot de volmaaktheid 

toe aan deze zijde van de eeuwigheid kan geraken. Hier belijdt een ervarene 

dat ze haar zwartheid heeft. Mijn geliefden, zo wij ooit aan deze zijde van de 

eeuwigheid zeggen, dat wij geen zonde hebben, wij verleiden onszelf, en de 

waarheid is in ons niet, 1 Joh. 1:8. 

 Ziet de grote onkunde, die in ware begenadigde zijn kan aangaande de 

gebreken en verdrukking van gelovige. Hier stoten haar de dochters van 

Jeruzalem aan de zwartheid. En wat is het algemeen, zijn medechristen wegens 

deze en gene zwakheden en struikelingen te veroordelen en hard te 

behandelen? Leefde David en Petrus nu in onze dagen, zij zullen door vele uit 

de rol der gelovige uitgemonsterd worden. Maar die zo handelen, zijn nabij 

hun val.  

 Ziet ook de boosheid van de wereld, in 't teveel eisen van Gods kinderen. De 

wereld wil hebben dat Gods volk volmaakt waren. Zien ze de minste fout of 

gebrek, of struikeling in de vrome, ze bazuinen 't overal uit.  

Verstaat u uw leer niet? Er is geen mens zo rechtvaardig die niet zondigt. U 

ziet de splinter in uw naastens oog, maar kunt de balk in uw eigen oog niet 

eens bemerken. 

 

Maar nog een woord voor de praktijk. U spreek ik aan, ongelovigen.  

Tot uw overtuiging.  

Moet de Bruid klagen over hun zwartheid. Natuurling u behoort ook daar over te 

klagen. Zijt u niet in vele opzichten zwart? 

a. U hebt immers een zwarte natuur door de erfzonde. Indien u ogen had om naar 

binnen te zien, u zou zien dat u een aller-walgelijkst schepsel zijt in de ogen van God, 

ja een Moorman, een geheel onreine. Maar dat ziet u nu niet, en u kunt het niet zien zo 

God het u niet ontdekt. En daar vandaan is het dat u zulk een goed denken van uzelf 

hebt. 

b. U hebt een donkere ziel, pikzwart door de duisternis, die in u is, God noch uzelf 

kent gij, en de dingen die des Geestes zijn kunt u niet begrijpen. Ze zijn u een 

dwaasheid. En dus blijft u vervreemd van het leven Gods door de duisternis die in u is. 

c. U hebt ook zwarte daden. De zondige niet alleen maar zelf de beste die u hebt zijn 

onrein, en maar als een verwerpelijk kleed. Zij zullen nimmer u met God kunnen 

bevredigen, noch een stuk van uw gerechtigheid zijn. 

d. Ja, al de rampen die u ontmoeten zijn de zwarte straffen van uw boosheid, die 

gevolgd worden van de uiterste duisternis, daar wenen zal zijn der ogen en knersen 

der tanden. 

 

Mijn woord tot vermaning is tot u, zoekt doch onder uw zwartheid recht werkzaam te 

zijn. 

a. Zoekt uw zwartheid als zwartheid recht te leren kennen. Licht tot overtuiging van 

uw zonde en zondelijke aard ontbreekt u. Bidt God er om bij aanhoudendheid, dat u 

God en uzelf recht mocht leren kennen. 

b. Bidt God dat het op uw hart wegen mag, als een zware last op uw consciëntie 

leggen, om u uit de diepte van uw ellende tot God te doen roepen. Nood leert bidden. 

c. Staat naar een inwendige verfoeiing van u, om met Ezra te zeggen: O, God, ik ben 

beschaamd! En met de tollenaar te roepen, O God, zijt mij arme zondaar genadig. 

d. Wees daar opgezet dat u van deze zwartheid alleen in Christus' bloed mocht 

gereinigd worden. Noch uw bidden, noch uw tranen zullen u wit maken. Het is 

Christus' bloed alleen dat van alle zonden reinigt, 1 Joh. 2: 7. 



 

Eer dat ik tot Gods volk overga om ze besturing en bemoediging te geven, zal ik de 

weg er eerst toe banen.  

Mij dunkt dat ik hoor een geoefende gelovige zeggen: ik heb wel op de verklaring 

gelet, o wat zijn zij gelukkige zielen die zeggen kunnen, ik ben zwart doch liefelijk. 

Maar ik zie zoveel zwartheid, dat ik niet durf besluiten dat ik liefelijk ben. En hierom 

heb ik wel jaren in het zwart gegaan en ik kan mijn rouwgewaad nog niet afdoen, en 

vrolijk zijn gelijk andere, die zeggen, dat zij van haar liefelijkheid verzekerd zijn.  

 

1. Laat ik met u een woord tot onderrichting spreken. Wordt u er niet door verzekerd, 

het zal mogelijk tot een verborgen ondersteuning dienen. 

a. U moet weten, dat de verzekering bestendig te hebben op de rechte wijze, een parel 

is en een witte keursteen, die God aan al Zijn kinders niet geeft. Het is een juweel dat 

God aan weinige schenkt of zij moeten zeer geoefende tedere Christenen zijn en in 

veel druk, en wederwaardigheden. Want het geloof, als het werkzaam gemaakt is, 

vertrouwt dat Christus, en Zijn gerechtigheid, en de vergeving van zonde aan haar van 

God geschonken of gegeven is, en dat de Heilige Geest dit verzegelt aan de ziel. 

Nochtans zodra dit licht ingetrokken wordt, en het oude atheïstische ongelovig vlees 

opkomt, zo komen er twijfelingen die niet een gelovige teboven kan komen, totdat 

God wederom Zijn Zoon in hun ziel openbaart. 

b. U moet weten dat die verzekering, dat u niettegenstaande uw zwartheid, liefelijk 

zijt, iemands genadestaat niet uitmaakt maar zijn blijdschap er over. Hebt u nu die 

blijdschap niet, uw staat is niet gegrond op uw gevoel maar alleen op Jezus Christus, 

wiens eigendom u geworden zijt en in Wie u ingelijfd zijt. 

c. U moet weten dat het dikwijls uw eigen schuld is dat u deze verzekering mist. En 

wilt u enige redenen van uw onverzekerdheid hebben, let maar op de volgende. 

1. Komt het niet daarvandaan, dat u teveel blijft zien op uw eerste overgang, en 

omdat die u zo klaar niet is dat u uw andere werkzaamheden verdacht houdt? Nu 

mijn geliefden, wij bidden u, vergeet hetgeen dat achter is, staat naar een nieuwe 

overgang in Christus. Het komt zozeer er niet op aan of hetgeen over twintig jaar 

geschiedt is, goed is, maar doet het nu. Christus zegt, komt tot Mij. 

2. Komt het daar niet vandaan dat u teveel ziet op hetgeen u behoorde te zijn, en 

dat u weinig denkt dat al uw troost moet gegrond worden op de enige offer van 

Christus, over 1750 jaren aan het kruis geschiedt? 

3. Komt uw onzekerheid niet daar vandaan dat u uw verzekering teveel op 

genieting bouwt? Hebt u een goede gestalte, dan gelooft gij; is dat over, u twijfelt. 

Zolang u zo leeft zult u geen bestendige troost hebben. Doet iets dat u hebt, of 

ondervindt aan Christus' gerechtigheid en genoegdoening iets toe; of is het van 

minder kracht wanneer u die aandoening niet hebt? 

 

2. Laat ons nu toe maar een kort woord te spreken tot besturing en bemoediging. 

 Vooreerst, u allen die uw medebroeder en zuster wegens enige zwakheid 

veracht en op hen laag valt, onthoudt het, u geeft daarin een klare blijk dat u 

niet veel geoefend zijt, de kracht van de inwonende zonde nog niet kent, en dat 

hoe hoog uw verbeeldingen zijn van uzelf, u maar een dochter van Jeruzalem 

zijt. Het is wonder, hoe ver de hoogmoed in jonge beginners komt. Ze zeggen 

kan dat met genade bestaan? En ze trappen op de nek van die waardiger zijn 

als zij. 

 Wordt u zo verdacht gehouden van deze of die, ziet ze met medelijden aan, u 

hebt mogelijk in uw eerste tijd ook al vrij meesterlijk gehandeld, God zoekt het 



te huis op Zijn tijd. Denkt zoals zij nu zijn, dat u ook zo was voor dezen. En 

zoals u nu zijt, zullen zij haast wezen. Hebt ontfermingen, want de jongelingen 

zullen struikelen en vallen. 

 Geeft haar onderrichting, toont uw zwart en wit en wordt niet daartoe gebracht 

dat u door hun verdenking ook uzelf zou gaan verdenken. 

 Zoekt de Bruid na te volgen die haar lieflijkheid vasthielden, niet tegenstaande 

haar zwartheid. De tijd zal komen dat al uw zwartheid zal weggenomen 

worden, wanneer uw klederen zullen wit gemaakt worden in het bloed des 

Lams. AMEN. 



10. De Verbonds-God zich in Zijn Algenoegzaamheid aan de herstelde voorstellende, 

om ze op te wekken tot een wandelen voor Zijn aangezicht in alle oprechtheid. 

      Uit Genesis 17: 1.  

 

Ik ben God de Almachtige, wandelt voor Mijn aangezicht en zijt oprecht. 

 

I. INLEIDING. 

Al wat duren en volharden zal moet op bekwame fondamenten rusten, om kracht tot 

ondersteuning te geven aan het gebouw dat daar op gelegd wordt. Adam in de staat 

der rechtheid had gronden om er het gebouw van zijn zaligheid of volkomen genieting 

Gods in de derde hemel op te laten zakken. Hij was geschapen naar Gods beeld in 

ware gerechtigheid en heiligheid. Dus had hij en vermogen en goede materialen om te 

bouwen op de zaken hem door schepping meegedeeld. Maar hij kon vallen en dus is 

het gehele gebouw ingestort.  

Maar geheel anders is het voor die in Christus geloven. Haar sterkte rust niet op iets in 

haar maar alleen op haar Verbonds-God, die haar kracht geeft. Daarom zegt Jehovah 

hier tot deugd opwekkende: Ik ben God de Almachtige, wandelt voor Mijn aangezicht 

en zijt oprecht. 

Van de samenhang zult u in de predicatie iets vinden, en dus komen wij tot de 

woorden zelf waarin wij twee zaken aanmerken. 

 

A. God zich aan Abraham in Zijn algenoegzaamheid voorstellende als zijn 

algenoegzame God. 

C. Een opwekking, op dat voorstel gegrond, om voor Gods aangezicht te wandelen en 

oprecht te zijn. 

 

II. Lichaam der predicatie.  

A. VERKLARING. 

 

EERSTE DEEL, waarin God zich aan Abraham voorstelt in Zijn verbondsbetrekking 

tot hem: IK BEN DE ALMACHTIGE. Hier zullen wij 

A. Deze twee namen van God nagaan: God de Almachtige. En dat wel 

 

1. Ten aanzien van de letter. 

De eerste, betreffende de afleiding van deze naam, zijn de Geleerden het niet zeer 

eens. Daar zijn er die met Seb. Schmidius het afleiden van Elohim, door een 

verkorting, gelijk zij menen dat Jah van JEHOWAH moet afgeleidt werden. Andere 

menen dat het afgeleid moet worden van de praepositie of het voorzetsel AL dat tot te 

kennen geeft; zodat het in dit opzicht God zou te kennen geven; niet alleen als de 

Werkoorzaak van alles maar ook als de Eindoorzaak daarvan, gelijk Paulus zo zegt, 

uit Wien, door Wien en tot Wien zijn alle dingen, Rom. 11:36.  

Intussen de bekendste afleiding schijnt ons de beste te zijn, dat het afgeleid wordt van 

AIL dat sterkte en macht te kennen geeft. En daarom hebben de LXX Taalsmannen 

het ook dikwijls door Ixuron, dat sterkte te kennen geeft, overgezet. 

De tweede is SJADI, Schaddaï. Omtrent deze naam zijn drieërlei gedachten der 

Geleerde, gelijk de geletterde Drusius over deze plaats aanmerkt. Daar zijn er die het 

afleiden van een woord dat verwoesten betekent. Andere, dat het zou zeggen een volle 

borst. Waar vandaan het is dat de heidenen en Diana en Isis met een volle borst 

kwamen te verbeelden om aan te wijzen dat die genoeg tot onderhoud van haar 

Dienaars hadden. Daar zijn er noch andere die het afleiden van een woord dat 



genoegzaamheid te kennen geeft en dus geeft het Gods algenoegzaamheid voor 

Zichzelf, niets buiten Zich nodig hebbende en ook voor het ganse schepsel alles bezit. 

Deze laatste afleiding komt overeen met de tweede, zodat het zou zeggen: "Ik ben die 

God die een algenoegzame borst van alle overvloed en vertroosting ben voor al Mijn 

gunstgenoten." 

Deze beide woorden worden niet nodeloos samengevoegd, maar om de ware God te 

onderscheiden van alle afgoden en de vermeende godheden der heidenen. Daarom 

lezen wij El gneljon, de aller-hoogste God; El gnolam, de eeuwige God, Gen. 14:20, 

22. Gen. 21:33. 

 

2. De zaak nu van deze namen betreffen, God de Almachtige.  

Wij lezen dikwijls van Gods macht in de heilige bladeren, Ps. 62: 12 God heeft een 

ding gesproken, ik heb tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. Deze eigenschap 

van almacht is God zo eigen, dat een heiden zei. Indien u God kent, u weet dat Hij alle 

dingen doen kan. En Augustinus zegt, dat noch Christen, noch Jood, noch heiden 

ontkennen God de Almachtige te zijn. Deze almacht kunnen wij niet breed uithalen. 

Leest maar Job 25:26 en elders, en u zult zien hoe heerlijk zij daarvan komen te 

spreken: de donder zijner mogendheid, wie kan dat verstaan? 

a. Deze almacht van God is of onbepaald, waardoor God alles dat mogelijk is, uit 

Zijn natuur en deugden doen kan, of ze is door Zijn besluit bepaald, waardoor Hij 

alles doen wil dat Hij besloten heeft te doen tot prijs van zijn Naam en heil van de 

uitverkoren zondaar. 

b. De almacht is in God noodzakelijk, zal Zijn raad bestaan en Hij al Zijn 

welbehagen doen. Wat was barmhartigheid zonder die almacht? Wat was 

rechtvaardigheid indien Hij niet almachtig was, om Zich over zijn vijanden te 

wreken en dus het ontzag van zijn Goddelijke Majesteit ongeschonden te bewaren? 

c. Deze almacht van God blijkt zonneklaar in zijn werken, in het werk der 

Schepping, der voorzienigheid en der verlossing. Zaken, mijn geliefden, die wij 

niet uitbreiden kunnen, maar laten ze aan uw aandacht ter uitbreiding over. 

 

Beter zal het zijn uw Christelijke aandacht voor te dragen de kracht van die woorden, 

Ik ben God de Almachtige. 

1. Hier zullen wij kunnen denken dat God Zich alzo aan Abraham beschrijft in deze 

vreselijke hoedanigheid van Zijn almacht om een diep besef van Zijn Goddelijke 

hoogheid op Abrahams ziel te leggen, en Hem dus teerder te verbinden tot een 

nauwkeurige voortgang in heilige betrachting, gelijk wij dit zien in Job de 

Godvrezenste op de aarde, zodat hij niets vermocht vanwege Gods hoogheid. En 

Salomon het zelfde zegt, God is in de hemel en wij op de aarde, daarom laat uw 

woorden weinig zijn; waarmee zou overeenkomen Hij zij uw vrees en uw 

verschrikking. 

Ondertussen het is beter dat wij het nemen zullen als geschiedt tot versterking van 

Abrahams geloof in de belofte die God aan hem in het 15
e
 hoofdstuk gedaan had, van 

een zaad en van het land waarin hij een vreemdeling was. Want het schijnt dat van die 

tijd af dat God tot hem zei: vreest niet, Abraham, Ik ben uw Schild en Loon zeer 

groot, hij geen nadere voorkoming noch bevestiging van de belofte had ontvangen; 

waardoor Abrahams geloof zeer getoetst werd. Want als wij tellen dat Ismaël twee 

jaar nadat Abram de belofte de had ontvangen geboren werd, dan was Abram 15 jaren 

zonder de Goddelijke voorkoming en vernieuwing van het verbond. Zijn jaren stegen 

hoog, het was zo ver met Sara dat het ophield met haar te gaan naar de wijze der 

vrouwen. Derhalve zal Hij zeggen tot Abraham, Ik ben God, de Almachtige , om 



volgens Mijn Woord der belofte in het 15
e
 hoofdstuk aan u gedaan, u een zaad te 

geven. Hoewel het voor het tegenwoordige u zeer onwaarschijnlijk voorkomt, want 

Mij is niets te wonderlijk noch te wonderbaar; gelijk Christus in Zijn aanspraak aan 

Zijn Vader zegt: Vader, alle dingen Zijn U mogelijk. En voorwaar deze almacht is een 

vaste grond van het geloof. Al ziet alles er noch zo bitter uit. God Zelf kan licht uit de 

duisternis brengen en het kromme tot recht maken. En omdat de Vaderen vóór Mozes 

door wonderen moesten de vervulling van de belofte ontvangen, God maakte Zich aan 

hen bekend als God de Almachtige. Exodus 3. 

 

2. Nochtans aller-eigenlijkst zullen wij geloven dat God aan Abraham voorstelt, hoe 

Hij Zijn God in het verbond zijn zou. Hetwelk moet opgehelderd worden uit het 7e 

vers, daar de Heere zegt: En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en 

tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een 

God, en uw zaad na u. Zodat onze woorden behelzen een kort begrip van het 

volgende; en het volgende is maar een uitbreiding van onze woorden.  

Derhalve is de zin, alsof God zei tot Abraham: Ik, de Almachtige of Algenoegzame, 

ben uw God, wandelt voor Mijn aangezicht.  

Dat dit zo is blijkt deels uit de aller-gemeenste afleiding van Schaddai, hetgeen zegt 

Algenoegzame; deels uit de eis, de verbondseis aan Abraham om voor Gods 

aangezicht te wandelen; wat noodzakelijk verondersteld dat God in dit voorstel het 

verbond opgericht heeft. Want anders zullen er geen verbondseisen zijn om als een 

verbondeling te wandelen uit aanmerking van zijn inzijn in het verbond en eigendom 

aan de Verbonds God. 

Derdendeels blijkt het uit de inhoud van het genadeverbond zelf, welks korte inhoud 

vers 7 is, u tot een God te zijn. Derhalve zegt dit, dat Hij Abrahams algenoegzame 

God in 't verbond is en zijn zal. Om dit nu met de vinger aan te roeren. 

a. Merk ik in het gemeen aan, dat dit groter is alsof God tot hem gezegd had de 

ganse wereld en alles dat er in is, dat geef Ik u. Ik zal er noch duizenden scheppen 

en u daar over stellen. Want deze zullen vergaan maar God zal blijven tot in der 

eeuwigheid. Als God zelf het deel van iemands erve is, hij mag met waarheid 

uitroepen: De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; mij is een schoon 

erfdeel van de Heere geworden. Ps. 16: 6. 

b. In het bijzonder, laat ons maar nagaan wat dat al inhoudt, dat God iemand tot een 

algenoegzame God is. Hetgeen voornamelijk drie grote zaken zal behelzen. 

 

a. Dat, zal insluiten dat al wat Hij is als God, dat Hij dat is en zijn zal voor Abraham 

en zijn zaad als haar algenoegzame God. Hij wil hen tot een algenoegzame God zijn. 

 

1. En alle Zijn wezenlijke eigenschappen, deugden en volmaaktheden. Zijn Waarheid 

is de hunne om alle Zijn beloften te vervullen. Zijn Goedheid is de hunne om hen in al 

hun noden bij te staan, en om hun ledigheid en gebrek te vervullen. Zijn 

barmhartigheid om Zich over haar als ellendige te ontfermen. Zijn Kracht om haar te 

redden. En Zijn Algenoegzaamheid om alle hun holle begeerten te voldoen. Heere, 

moge wij met recht uitroepen, wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt; de zoon des 

Mensen, die een worm en een made is, dat U Hem zo kostelijk acht, dat U alle dingen 

als het ware te gering voor hem rekent, en dat U uit dien hoofde juist Uzelf aan hem 

geven wilt. 

2. In al Zijn Personen, die drie zijn, ten aanzien van de wijze van bestaan, in dat een 

enige, eeuwige, Goddelijke Wezen. De Vader, om Abraham en zijn zaad niet te stellen 

tot toorn maar tot verkrijging der zaligheid. De Zoon, om het heil voor hem en Zijn 



zaad te verwerven. En de Geest, om het toe te passen.  

Hiervan kan en zal ik thans niet spreken, te meer daar ik dat onlangs gedaan heb bij 

gelegenheid van Ps. 73: 25. Maar ik zal iets breder van de volgende dingen spreken, 

waarvan, wij noch niet gesproken hebben. 

 

b. Dit zal zeggen dat Hij in alles dat Hij heeft Abraham en zijn zaad zijn zou tot een 

God. Dat God heeft, is Zichzelf; en indien Hij Abrahams algenoegzame God in het 

verbond zijn wilde, volgt vanzelf dat die de Persoon heeft ook de goederen heeft. Wat 

heeft God toch al leven om te verlevendigen, gezondheid om te genezen, kracht om te 

versterken, ere om te verhogen, goed om te verrijken, vermakelijkheden om te 

verlustigen, vrijheid om te verruimen, vrienden om te verkwikken, gerechtigheid om 

te bieden, heiligheid om te versieren en heerlijkheid om te kronen? Veel malen wordt 

God alles in de gezegde opzichten toegeëigend. Gen. 14:19, 2 Kron. 39: 11-16. David 

zegt ook: de aarde is des Heeren en de volheid van dien. Hij heeft niet nodig van 's 

mensen handen gediend te worden als iets behoevende. Want Hij alle het leven, de 

adem en alle dingen geeft. En in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, Hand. 

12. Wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal Hem vergolden worden. Want uit Hem, 

en door Hem, en tot Hem Zijn allen dingen. Rom. 11. 

 

c. Maar dit, ik ben God de Algenoegzame, zal ook zeggen dat Hij aan Abraham en 

zijn zaad als haar God voor en aan haar alles zal doen, dat Hij gewoon is te doen en 

aan Zijn kinderen te schenken. 

1. Dat Hij Abraham en zijn zaad een nieuw hart, en Zijn Geest in haar binnenste 

geven zou. Ezech. 36:26-28. Daar God iemand een algenoegzame God is, daar 

geeft Hij Zijn Geest, die de wortel en oorsprong van alle genade en troost is bij 

aanvang en voortgang. En daar de Geest is daar is vrijheid, en verlossing van 

blindheid en tegenkanting der ziel. 

2. Dat Hij Zijn wet in hun harten wil inschrijven. Jer. 31: 33, Hebr. 8:10. Zodat, 

wanneer deze wet in het binnenste wordt ingeschreven, Gods bondvolk, 

Abraham en zijn zaad een tweeërlei wet hebben: een in het Woord en een door 

Gods eigen vinger in het hart geschreven, beide met elkaar overeenkomende 

gelijk twee droppels water: de inwendige een aller-zoetste en vrijwillige 

dwang leggende, om te gehoorzamen, waardoor de ziel een vanzelfheid heeft 

om God te dienen naar de inwendige mens. 

3. Dat Hij Abraham en zijn zaad een hart wil geven om de Heere te kennen, 

gelijk wij lezen, ik zal ze een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere 

ben, Jer. 34: 7. Dat is, 'zij zullen inwendig zo geheiligd worden dat ze Mij niet 

alleen als de Wezenaar zullen kennen, maar bijzonder zoals Ik de God van 

Mijn verbond ben. Die trouw en waarheid houdt tot een gordel Mijner lenden, 

en uit Mijn verbondsbetrekking tot Abraham en zijn zaad al wat Ik gezegd heb 

doen zal tot prijs van Mijn eeuwige Naam, omdat Ik die ben, die Ik zijn zal.' 

Exod. 34. 

4. Hierin belooft God, als de Algenoegzame, dat Hij Abraham en Zijn zaad een 

vlesen hart wil geven, Ezech, XXXVI: 26. Dat is een buigzaam, gedwee en 

handelbaar hart in alles voor de Heere, en bevrijdt van de voorgaande 

hardigheid en weerspannigheid; dit zijnde de inhoud van Zijn verbond, hun 

harten te willen besnijden tot de liefde zijns Naams. 

5. Hierin belooft God een volkomen bekering aan Abrahams uitverkoren zaad, 

Jer. 24: 7. Want zij zullen tot Mij met haar ganse hart wederkeren. Gelijk ook 

God Vader zich in dien eeuwige Vredesraad verbindt, de scepter van Christus 



sterkte uit te zenden om hen zeer gewillig te maken in de dag van Gods 

heirkracht; hetgeen de Messias zijn zou tot een heilige sieraad, ja uit de 

baarmoeder des dageraads, zou de dauw zijner jeugd zijn. 

6. Hierin belooft Hij aan Abraham en zijn zaad de vergeving van alle hun 

zonden, als haar Algenoegzame in staat om deze alle uit te delgen als een 

nevel en dikke wolk, Hebr. 8:10, 12. O, hoe zoet is de wegneming van schuld, 

daar die een zware last geweest is, te zwaar om te dragen. Veel vergeven 

zijnde hebben zij veel lief. 

7. Hierin belooft God Abraham en zijn zaad als hun Algenoegzame God allen 

enerlei hart en enerlei weg te geven, dat een blijk van Zijn algenoegzame 

almacht is, om allen daartoe te bewegen om deze Heere lief te hebben, en op 

dezelfde wijze Hem naar Zijn geopenbaarde wil te dienen, Jer. 32 38, 39. 

8. Hierin belooft God Zijn volk Zijn Goddelijke inwoning en gemeenzame 

ommegang met hen. Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten. En 

Mijn ziel en zal van u niet walgen, en Ik zal in het midden van u wandelen, en 

Ik zal u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn, Lev. 26:11. Ezech. 

37: 26, 27. 

9. Hierin belooft Hij verlossing van alle kwaad, en dat Hij alle heil, hulp en 

zaligheid zal toebrengen. Zie het Openb. 22:3, 4. Jer. 33: 37, 38. 

10. Hierin belooft Hij Abraham en zijn zaad een zalige opstanding; gelijk hieruit 

Christus tegen de Sadduceeën redeneert, indien God Abrahams God was dat 

die zou leven, Matth. 22. 

11. Hierin belooft God een zalige hemel, een plaats daar veel woningen zijn, te 

bereiden. Het is hier Raad en het Wezen zijn Mijne, om Mijn liefhebbers te 

doen beërven dat bestendig is. 

12. Nog eens, dat Hij nooit dit verbond verbreken zal. Hij staat én voor zichzelf én 

voor Abraham en Zijn zaad in, Jer. 32: 38, 40. 

13. Eindelijk, dat Hij hen een volmaakte en zalige heerlijkheid zal geven, 1 Joh. 

3:3. Wij zullen Hem zien gelijk Hij is. 

 

B. Dit alles zo zijnde en meer als wij zeggen kunnen, billijk is dan de opwekking 

Gods aan Abraham, Zijn bondeling, - om uit aanmerking van zijn betrekking op God 

en al de privilegiën die hem deelachtig waren gemaakt deze God tot zijn 

algenoegzame God te hebben, - daaraan te beantwoorden. Daarom is het: wandelt 

voor Mijn aangezicht en zijt oprecht. 

 

(1) God eist eerst een wandelen voor Zijn aangezicht. Want Hij zegt, WANDELT 

VOOR mijn AANGEZICHT. 

a. God eist van hem een wandel. Wat ons grondwoord betreft, het komt ons voor in de 

vierde buiging, Hiphil, welke de ernst en aanhoudendheid te kennen geeft, gelijk ook 

de oorzakelijkheid. Het zal zeggen uit kracht van dit Mijn opgericht Genadeverbond 

en door Mijn invloeden, wandelt gedurig en zonder ophouden voor Mij, uw God in al 

de plichten van heiligmaking. 

Soms wordt het eigenlijk gebruikt om de bewegingen des lichaams van de ene plaats 

tot de andere te kennen te geven, gelijk Gen. 13: 17.  

Soms oneigenlijk, en dus geeft het leven te kennen, omdat wandelen een levendige 

daad is. Wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga? Gen. 15:2.  

Soms ons levensbedrijf. Zo staat er, welgelukzalig is de man die niet en wandelt in de 

raad der godlozen, noch gaat op de weg der zondaren, Ps. 1:1. Gelijk er ook 

geschreven is, zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn 



vrede en barmhartigheid, Gal 6:16. En in deze zin is het hier dat men de ganse wandel 

moet trachten welbehaaglijk voor God aan te richten. En daarom wordt het een 

wandelen achter de Heere genoemd, een wandelen met God, een wandelen waardig de 

Heere in alle welbehaaglijkheid, en een wandelen in alle Gods geboden, onberispelijk. 

 

b. Laat ons nu de zaak zelf nagaan, maar kort. Daar wij onderzoeken zullen 

Wat men al onder dit wandelen te verstaan heeft. Wij hebben met een woord gezegd 

dat wij hierdoor de betrachting en levenscours van een bondgenoot te verstaan 

hebben. Derhalve zal ik u de reden voordragen, waarom dit onder de oneigenlijke 

spreekwijze van wandelen wordt voorgedragen. 

 

A. Is dat zo, dat wandelen in het natuurlijke leven verondersteld, het een levende 

daad zijnde, alzo verondersteld een geestelijke wandel een beginsel van geestelijk 

leven, welk genoemd wordt het leven Gods, het leven van Christus, en de wet des 

Geestes des levens, die in Christus is, Rom. 8:2. 2 Cor. 4:10. Ef. 4:18. 

B. Natuurlijk wandelen verondersteld een weg, waarin en waarop men wandelt; 

alzo is het hier, Christus is de Weg op en door welke de bondgenoten Gods 

wandelen door het waar zaligmakende geloof, in de betrachting van alle deugd. 

Want hier is het: Gelijk gij de Heere Jezus Christus aangenomen hebt, dat is door 

geloof, wandelt alzo in Hem, Col. 2:6. 

C. In het lichamelijk wandelen ondervindt de wandelaar vele bijpaden waarop, 

indien hij ze kwam inslaan, Hij dwalen zou. Zo zijn er vele bijwegen in leer en in 

praktijk. Daarom moet de vrome wandelaar gedurig vragen naar de oude paden, en 

tot God uitroepen dat Hij Hem leren wilt de weg waarop hij gaan moet. 

D. In 't lichamelijk wandelen zijn al de wegen niet even glad, gemakkelijk en 

veilig. Maar zo is 't in de koers van een Christelijk leven. Soms komen harde 

geboden, gelijk aan onze Abraham om zijn zoon te offeren, daar een grote mate 

van verloochening toe nodig is. Soms stormen en hagelbuien en vurige pijlen des 

Satans, zodat men stil in Christus moet gaan schuilen, anders zou men vergaan. 

E. Lichamelijk wandelen wordt bijzonder voort- en aangezet door aangenaam 

gezelschap. Zodat geestelijk wandelen is, wanneer de Bondsgod Zich bij de 

Emmaüsgangers voegt, wanneer zij de vromen tot metgezellen op deze weg 

hebben. Henoch wandelde niet God. 

F. Om lichamelijk te wandelen moet met gedurig nieuw voedsel hebben, om de 

krachten te vernieuwen. Nu, alzo hier. Het hart moet ook vervuld worden met de 

vettigheden van Gods huis, en gedrenkt worden uit de beken van Gods wellusten. 

En als dat geschiedt, zodat het hart verwijdert wordt, loopt men in het pad van 

Gods geboden, Ps. 119. 

G. Wandelen in 't lichamelijke wordt meest tot vermaak en gezondheid gedaan. Zo 

is het in 't geestelijke de rechtvaardigen blijdschap om wel te doen, en hun leven, 

hun spijze en drank is de wil van hun hemelse Vader te doen. Want hun leven is 

Christus, en sterven is haar gewin, Fil. 1:21. 

H. Wandelen in 't natuurlijke stelt een plaats, die men verlaat. O, ja zo is het in 't 

geestelijke, en die is rampzalige natuur of natuurstaat, waaruit zij uitgaan, gelijk 

Abraham uit Ur der Galden, of uitgedreven worden gelijk Lot uit Sodom. 

I. Wandelen stelt een plaats vast waarnaar toe. En deze is hier de hemel, dat nieuwe 

Jeruzalem, dat Boven is, dat vrij is, onzer aller moeder; de stad, die fondamenten 

heeft, waarnaar de Aartsvaders verlangden, die beleden dat zij vreemdeling waren, 

enz. 

K. Eindelijk, een einde van de reis. En dat zal zijn als zij in 's Vaders huis zullen 



ingeleid worden, en alle tranen van hun ogen afwassen worden, en zij met 

blijdschap gekroond worden. 

 

c. Dit wandelen nu zelf behelst uitnemend veel bijzonderheden, want Gods wet is zeer 

breed, eisend de gelijkvormigheid van de gehele mens. Ondertussen ordenshalve 

kunnen wij met de Geleerden Mercerus alles tot twee hoofddelen brengen, namelijk 

wandelen in (1) geloof en liefde, óf (2) in geloof en goede werken. Van beide iets, 

maar in een korte schets. 

(1) A. Wandelen door geloof is het voornamelijk voor Abraham en zijn zaad. Want 

deze is de genade, die het verbond aanneemt, en zonder dit geloof is het onmogelijk 

Gode te behagen. Geloof is de baarmoeder van deugd. Daarom is het geloof door de 

liefde werkzaam, 1 Tim. 1:5. Matth. 23:37— 39. Rom. 13:8 —10. Gal. 5:6. 

B. Dit wandelen door geloof zal insluiten het hebben en bezitten van deze genade in 

de ziel, dat is, dat de Heilige Geest deze genade in de ziel instort, waardoor zij uit een 

waar gezicht en diep gevoel van hun ellende, en de noodzakelijkheid van de 

Borgtochtelijke gerechtigheid, op Gods roepende stem uit zichzelf gaan, en Christus 

omhelzen en op Hem rusten, gelijk Hij in 't Evangelie is aangeboden. Dat dit zo is, 

blijkt uit de stelregen, non entis nullae 's unt affection es nee operationes. 

C. Dit wandelen door geloof zegt ook de dadelijke oefening des geloofs in alle haar 

bijzondere daden. 

1. Een wandelen in de opgeklaarde kennis van God en al de heilgoederen. Daarom is 

het aanmerkelijk, dat deze genade een zien en kennen genoemd wordt. Dit is het 

eeuwige leven, dat zij U kennen, Joh. 17:3. Hierdoor zag Abraham Christus' dag 

van ver en verblijde zich, Joh. 7 Door geloof volhardde Mozes, ziende op de 

Onzienelijken, Hebr. 11:27. En waarlijk was er in deze wandeling niet een kennis 

hoe zou de arm reiziger zijn hoofd kunnen ophouden onder al de 

wisselvalligheden? Hij moet zien op de vergelding des loons, op het verbond, op 

de Verbonds God, en, zoals wij aangewezen hebben, wat Hij in dit verbond is 

voor Zijn volk. 

2. Een wandelen in de toestemming, gedurig Gods getuigenis aannemende, en Zijn 

zegel zetten dat God waarachtig is, niettegenstaande al de bedorven redeneringen 

des vleses en al de onwaarschijnlijkheden, die zich opdoen; zeggende, de Heere 

heeft 't gesproken, Hij zal het ook doen. Dit blonk bijzonder door in onze vader 

Abraham Hij ging niet te raad met vlees en bloed, maar op hoop en tegen hoop 

geloofde hij, en zijn geloof werd Hem gerekend tot rechtvaardigheid, Rom. 4. 

3. Wandelen in een gedurige toe-eigening van de belofte tot zichzelf; de oude 

nagaande, om hoop te scheppen en te zeggen: deze is onze God, die ons verlost 

heeft en noch verlossen zal; de nieuwe, om aan deze als aan de borsten van Sions 

vertroosting te zuigen. 

4. Een wandelen in een gedurig vertrouwen en afhangen van God om de vervulling 

van Zijn verbondsbelofte. Vertrouwt op de Heere met uw ganse hart, en Hij zal u 

de begeerte der ziel geven. O, dat is dierbaar, zo in deze daad te wandelen, 

wanneer wij ons te binnen brengen, dat het dit rusten in de Heere is, dat leunen en 

steunen op Zijn God, dat wentelen van Zijn wegen op de Heere, ja de volle 

zekerheid des geloofs is. 

5. Dit wandelen door geloof zegt niet alleen het geloof te hebben, dat ook dadelijk 

werkzaam is. Maar het zegt ook door geloof te leven. Wij leven door geloof, en 

niet door aanschouwen. Het leven van een gelovige is in Christus als de wortel, 

maar in 't geloof als de middeloorzaak. Ik leve, doch niet meer ik, maar Christus 

leeft in mij. En het gene ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des 



Zoons Gods, zegt Paulus Gal 2:20. Geloof is het leven van de ziel, maar Christus 

is de ziel en het leven des geloofs. Geloof omhelst de belofte, en voor al Christus 

daarin, als de Parel in deze grote akker, en leeft op Hem, in een gedurige 

omhelzing van Jezus, om de gerechtigheid van Jezus tot ontdekking van zijn ziel, 

om zijn invloeden tot zijn heiliging, en om de heerlijkmaking, om door Hem 

gezet te worden in dat huis des Vaders in volkomen heiligheid. O, dit geloof, als 

men erdoor leeft, stilt de ziel, om te zeggen, immers is mijn ziel stil tot God, in 

Hem is mijn heil. 

6. Dat geloof, als men erdoor leeft, verwacht, niet alleen de hemel van God, maar 

ook al de goede dingen van dit leven, in zover als ze dienen tot Gods heerlijkheid. 

Want heeft Hij Zijn Zoon voor de gelovige gegeven, zo zal Hij met Hem ook hen 

alle dingen schenken, Rom. 8:32. 

7. Dat geloof, als men er door leeft, doet de ziel wachtende blijven onder het uitstel. 

O geloof heeft dikwijls een zaak lang in de belofte, eer zij het heeft in de 

vervulling. Intussen zegt het: ziel, verbeidt Hem, Hij die komt zal zekerlijk komen. 

Zo was het met Abraham. Hij had Isak 18 jaren in de belofte, eer Sarah wegens 

zijn geboorte hem Isaák noemde, zeggende, alle die het horen, zullen met mij 

lachen. 

8. Wandelen door geloof geeft ook een voortgang te kennen. Daarom wordt 

wandelen tegen stilstaan gesteld. Daarom, hier in dit wandelen moet men 

voortgaan, van geloof tot geloof, van een zwakke tot een sterke, voortgaande al 

gedurig, totdat het geloof zal ophouden en voor het zalige aanschouwen plaats 

maken. 2 Thess. 3. 1 Cor. 13:9. 

9. Eindelijk, het zal zeggen een volharder in 't geloof tot de einde toe, totdat men 

zijn reis heeft afgelegd, om te verkrijgen het einde zijns geloofs, de zaligheid van 

zijn ziel. O, dit is de proef op de som, dat men getrouw blijft tot de einde toe. 

Tijdgelovigen vallen altijd af, maar die overwint, die zal de kroon der heerlijkheid 

ten dien dage ontvangen. 

Dit was Paulus vrijmoedigheid: ik heb de goeden strijd gestreden, ik heb de loop 

geëindigd; ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der 

rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag 

geven zal, 2 Tim. 4:8. 

 

(2). Abraham en Zijn zaad moesten niet alleen wandelen in geloof, maar ook in liefde, 

of nieuwe gehoorzaamheid. Want het geloof is door de liefde werkende, en de 

gehoorzaamheid aan God bewijst de ongeveinsdheid van het geloof. Hiertoe is de 

zaligmakende genade Gods geopenbaard, om ons te leren verloochenen al de 

onvruchtbare werkingen der duisternis, en te doen leven matig, rechtvaardig en 

Godzalig in deze tegenwoordige wereld. O, Jezus is niet gekomen om de mensen hun 

verstand alleen te verlichten en met veel bespiegeling te vervullen, maar vooral om 

een heilig en verkregen volk Zich toe te rusten. 

In het algemeen dan, dit wandelen in gehoorzaamheid of liefde zal te kennen geven 

een naarstige betrachting van alle geboden en plichten, en een mijden van alle zonde 

als de hel zelfs, ja al erger als de hel. Want zonde maakt de hel uit. Zonder zonde zou 

de hel geen hel zijn, gelijk voor een ongeheiligde natuur de hemel geen hemel kan 

zijn. 

In 't bijzonder, deze gehoorzaamheid of dit wandelen in de liefde zal veel zaken, ja 

een kort begrip van onze ganse plicht tot God uitleveren. Ik zal alles dat ik er over 

zeggen zal, tot vijf grote hoofddelen brengen. 

 



1. Het verondersteld rechte beginselen, waaruit het voortvloeien moet. Niemand is in 

staat iets te doen, of Hij moet de vereiste bekwaamheden daartoe hebben. Deze 

beginselen nu, die noodzakelijk zijn tot wandelen in de goede werken, zijn 

voornamelijk deze zes volgende. 

a. Men wordt recht tot wandelen in de goede werken bekwaam wanneer men 

door de herscheppende genade Gods een beginsel van Geestelijk leven 

ontvangen heeft. Want wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus tot 

goede werken, welke God voorbereidt heeft opdat wij in dezelfde zullen 

wandelen, Ef. 2:10. 

b. Door inschrijven van Gods Wet in 't binnenste. Waarin dit bestaat, hebben wij 

voor deze aangetoond. Hiervan zegt de Messias, Uw Wet is in 't midden Mijns 

ingewands, Ps. 40: 8. 

c. Als het hart gereinigd wordt door geloof. O, het hart is de bron. Is die rein, 

daar zullen ook reine daden voortvloeien. Het einde des Gebods is liefde, uit 

een rein hart en uit een goede consciëntie, en uit een ongeveinsd geloof, 1 

Tim. 4. 

d. Uit een goede consciëntie, dat is, die gereinigd is van dode werken door 

Christus' bloed der besprenging, en dus trouw in zijn aanzetting, 

beschuldigende of ontschuldigende. 

e. Uit een ongeveinsd geloof, welk de ziel met Jezus verenigd en kracht uit Hem 

haalt om tot alles bekwaam gemaakt te worden door Christus die haar kracht 

geeft. 

f. Eindelijk uit de zuivere bron van liefde. Want liefde is toch die genade die de 

grootste is, 1 Cor. 13 die in der eeuwigheid blijven zal,; die hier de vervulling 

van de ganse Wet is, Matth. 22: 37. 

 

2. Dit wandelen in gehoorzaamheid zegt met rechte daden te wandelen, rechte treden 

en voetstappen uit te drukken. Deze daden nu zijn wederom uitnemend veel, maar wij 

zullen niet mistasten, wanneer wij met Paulus alles tot drie hoofddaden brengen, Tit. 

2:11, 12. De zalig makende genade Gods is verschenen alle mensen, en onderwijst ons 

dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en 

rechtvaardig, en godzalig leven zullen in deze tegenwoordige wereld. 

(1.) De eerste daad van dit wandelen voor de Heere is in de oefening van de 

Godzaligheid, zich bezig te houden omtrent God. En dat zal dan zeggen, 

a. God te kennen en te erkennen als dien enigen ware God, Vader Zoon en 

Heilige Geest, en als onze God in het verbond, Joh. 17:3. God wordt alleen recht 

gekend wanneer wij Hem kennen gelijk Hij zich in zijn woord in Christus 

geopenbaard en bekend gemaakt heeft, zoals Hij van de zondaar God zijn wil. 

b. Als men Hem dienovereenkomstig Zijn natuur in de geest, met al de 

vermogens van onze ziel en volgens Zijn geopenbaarde wil. Dat is dat wandelen 

onberispelijk in al  Zijn geboden, waar van wij lezen, Luc. 1:7. 

c. Als men de uitmuntende heerlijkheid van God zoekt groot te maken, niet 

mogende verdragen in onszelf of andere iets dat daarmee strijdig is. 

d. Als men Zijn Sabbatten onderhoudt, niet ons eigen maar Zijn werk doende, 

niet onze eigen gedachten voedende maar aan Hem als Schepper en Verlosser 

gedenkende, en de ganse tijd in de oefening van de Godsdienst doorbrengende. 

e. Als men in de kennis Gods groeit en toeneemt, en dat ons pad is als een 

schijnende licht, voortgaande en lichtende tot op de volle middag. 

f. Als men zijn wandel daar Boven heeft in de hemel, Filip 3:10. Col. 3:1, 

wetende gedurig geestelijke dingen bij geestelijke dingen te vergelijken, de hemel uit 



de aarde te trekken, en zijn hart en mond en wandel vol hebbende van de aangename 

geur des hemels. 

 

(2.) Rechtvaardig wandelen ziet op zijn naasten. De Godzaligheid zonder dit is maar 

een gedaante zonder kracht, een ijdele voorgeving, een levenloos ding, enkel 

huichelarij. Dit zal bestaan 

a. Zich omtrent zijn naasten uitzetten in een uitnemende liefde tot dien, in een 

begeerte ongeveinsd tot zijn welzijn. Hetgeen dan insluiten zal, 

1. Om zijn welvaren te bidden, gelijk wij God om het goede voor onszelf 

aanlopen, Matth. 5:16. 

2. Om hem aan te zetten met al onze macht tot het goede en hem van het 

kwade af te manen, wetende dat wij ook onzes broeders hoeders zijn, en zullen 

moeten rekenschap geven of wij alles gedaan hebben dat in onze vermogens 

was. Dit was Abrahams lof: hij zou zijn huis bevelen geven. 

3. Hem door ons Godzalig voorbeeld een goed exempel gevende nooit in 

woorden noch daden een struikelblok in de weg leggende, noch de minste 

achterdocht geven van onoprechtheid. Woorden wekken, maar voorbeelden 

trekken. 

4. Rechtvaardigheid in het geven, elk het zijne, en medelijdend omtrent de 

huisgenoten des geloofs in alle opzichten. 

5. Rechtvaardigheid omtrent zijn evennaasten doet de ziel altijd die gulde regel 

onder het oog houden, al dat u wilt dat de mensen u doen zullen, doet dat de 

mensen. Zodat men elk het zijn geeft, ere die ere waardig zijn. Men is 

onderdanig aan zijn meerder, beleeft omtrent zijns gelijken en minzaam en 

zachtmoedig omtrent zijn mindere. Met één woord, waarachtig, niet nijdig. 

 

(3.) Dit wandelen voor God in gehoorzaamheid zal ook zeggen matig in alles dat 

zichzelf betreft te wandelen. 

a. Matig in zijn gevoelen, zijn oordeel nuchter houdende, niet toelatende 

kittelachtigheid en nieuwigheid, waardoor men licht verdronken kan worden in een 

zee van alle zotternijen en ijdele bespiegelingen. 

b. Matig in zijn gedachten van zichzelf en zijn doen, willende altijd de minste 

zijn, een ander uitnemender achtende dan zichzelf. 

c. Dit komt te pas in de besturing van de genegenheid en begeerten tot de 

dingen van dit leven; niet rijkdom noch armoede, maar het bescheiden deel, enz. 

d. Dit komt te pas ook in het gebruik van het schepsel, spijze, drank en 

kleding, en ten aanzien van de hoeveelheid en van de hoedanigheid; zich kledende niet 

om te pronken, maar om voor koude bevrijd te worden; eten niet alsof men leefde om 

te eten, maar etende om te leven.  

 

4. Dit wandelen voor God behelst veel en legt grote verplichting op de Bondelingen. 

ijr. Dit wandelen in de gehoorzaamheid zal niet alleen Daden te kennen geven maar 

ook het rechte bestuur ervan. Wandelen is een ordelijke besturing van zijn 

voetstappen. Zo zal dit te kennen geven. 

a. Dat alle zijn gehoorzaamheid uit kracht van het Goddelijk Gebod moet 

voortvloeien. O, Gods gebiedende ontzag zal het hart dan zoetelijk neigen tot het 

aller-zwaarste. Ziet het in onze Abraham. 

b. Dat deze gehoorzaamheid moet algemeen zijn met opzicht op al de geboden. 

Zo lezen we, dan zal ik niet beschaamd zijn, wanneer ik acht geve op AL Uw 

geboden. 



c. Met een kinderlijke geest, niet uit slaafse vrees. Want de volmaakte liefde 

werpt de vrees buiten, Joh. 4:18, en 1 Joh. 5:3. Dit is de liefde Gods dat wij Zijn 

geboden bewaren, en ze zijn niet zwaar. 

d. Dat men alles ordelijk en regulier doet, zijn oog en aandacht hebbende op 

tijd, wijze, personen, plaatsen en middel. Het is mij onmogelijk het uit te breiden. 

e. Dat alles geestelijk is. Indien men voor God wil wandelen, men moet met 

Paulus deze God in de geest dienen. Wil men de broeders liefhebben, men moet ze 

niet alleen lief hebben met het woord en met de lippen maar uit een rein hart, vurig 1 

Petrus 1:22. 

f. Eindelijk, zal alles in de rechte orde zijn, en moet aangenaam gemaakt 

worden door Christus' verdienste. 

 

5. Dit wandelen voor God in gehoorzaamheid sluit ook in, dat men het rechte einde in 

zijn wandelen hebben moet. 

 Dat voorname einde nu is om God te verheerlijken, Joh. 15. Hierin wordt Mijn 

Vader verheerlijkt dat gij vele vruchten draagt. 

 De ondergeschikte einden kunnen zijn, 

- De voortplanting van de Evangelische leer en weg. 

- De opbouw van de kerke Gods. 

- De innige verzekering en verkwikking van zijn genadestaat.  

- De overtuiging van een wereld, dat zij nog in het boze ligt. 

 

b. Het tweede was, waarom God dit wandelen eiste van Abraham en zijn zaad. 

1. Dat was genoeg, het is Gods gebod aan hem. Wandelt voor Mijn aangezicht. 

2. De ontvangen weldaden vorderen dat het schepsel met al dat hij is en heeft alleen 

voor de Schepper en Verlosser zijn zonde. 

3. God heeft zulke altijd uit genade wonderlijk beloont, ziet het in Henoch en David. 

En hier in schept God een uitnemend genoegen, want (1) hierdoor wordt de 

heerschappij van de zonde van de schouderen geworpen, (2) hierin is het leven van 

Christus openbaar, (3) hierin is de gelijkvormigheid met God. 

4. Gods einde in het Verbond is om wonderbaar verheerlijkt te worden door zijn 

bondvolk. 

5. Daarom eiste God dit, omdat zulk een wandeling voor Hem zijnes volks 

heerlijkheid is: het is haar heerlijkheid onder al de volkeren. 

6. Eindelijk, omdat als men niet wandelt voor hem, men zich veel nadeel en oneer 

toebrengt, want die naar het vlees leeft of wandelt die zal sterven, zegt daarom Paulus. 

 

c. Het derde dat wij onderzoeken zouden, is of Abraham en zijn zaad alzo voor God 

gewandeld hebben? Dit zullen wij aantonen 

1. In Abraham, dat die voor zijn Verbonds God wandelde; hetgeen in de volgende drie 

zaken zal blijken. 

A. God Zelf roemt hem om zijn wandelen voor Zijn aangezicht. 

(a) Wegens zijn wandel door geloof, en dit in verscheiden opzichten. 

- Hij luisterde naar Gods roepende stem, om zijn volk, zijn goden, zijn 

vaderland en alles te verlaten, uit liefde tot God, de alleen waarachtige 

God. En hij ging uit, niet wetende waar naar toe, zodat hij een vreem-

deling was in het land der belofte. 

- Hij wandelde in het geloof, dat God Hem een ontelbaar zaad zou 

verwekken, ja een zaad, waarin alle geslachten van de aardbodem zullen 

gezegend worden, waarover hij geroemd wordt, Rom. IV4. En dit was een 



uitnemend geloof. 

- Hij offerde Izak op, gelovende dat God hem weer uit de doden zou 

opwekken. En dus ontving Abraham zijn zoon als uit de dood. O, wat 

kracht des geloofs moet hij niet al gehad hebben, als wij de historie lezen? 

- Wegens zijn gehoorzaamheid, 

 Hij gehoorzaamde ten eerste Gods roepende stem. 

 Hij onderwierp zich terstond aan alle Gods instellingen, de smartelijke 

besnijdenis niet uitgezonderd. 

 Hij verblijde zich in Christus' dag te zien. 

 Hij oefende de broederlijke liefde, Gen. 14. 

 Hij bracht zijn huisgezin op in Gods vreze. 

 Hij gehoorzaamde God in alles. 

 

B. God beloonde zijn wandel rijkelijk. 

(a) Op zijn geloof ontving hij de Besnijdenis, welke een zegel des Verbonds was. 

Rom. 6:11. Waardoor hij een Vader aller gelovigen werd. 

(b) Op zijn gehoorzaamheid. God gaf Hem de belofte van Kanaän. 

(c) God beloofde zijn Schild en loon te zijn. 

(d) God openbaarde Zijn verborgenheden aan hem. 

(e) God stelt hem voor tot op deze huidige dag tot een voorbeeld van navolging. 

 

2. Dat Abrahams zaad voor God wandelt, dat blijkt Gen. 48. Hebr. 11. 

Voor Mijn aangezicht, dat is zoveel als in Mijn tegenwoordigheid, onder Mijn ogen, 

die de ganse aardbodem doorlopen, om Mij in Mijn zonderlinge gunst sterk te 

bewijzen aan dien wiens hart volkomen is. Alle deze zaken hebben wij maar zeer kort 

voorgesteld, omdat het anders teveel zou uitgebreid worden, en opdat u stof van 

overdenking van het gehoorde zou hebben. 

 

(2). De tweede zaak, waartoe God Abraham en zijn zaad opwekt, is oprecht te zijn. En 

ZIJT OPRECHT.  

Wandelen voor Gods aangezicht was wel van een grote uitgestrektheid, behelzende 

hoe men in de weg des geloofs en der liefde wandelen moet. Maar de Oprechtheid is 

ook uitgestrekt, omdat dat al wat men doet niet in schijn, noch om van mensen gezien 

te worden noch dubbelhartig geschieden moet, maar in waarheid en in eenvoudigheid 

voor de Heere verricht moet worden. Zijt oprecht. Hiervan zullen wij nagaan, 

1. Waarin deze Oprechtheid al bestaan zal. Maar wij zullen de kortheid behartigen. 

Iets moeten wij vooraf van het woord zeggen. Ons grondwoord Tamim, gelijk de 

geleerde aanmerken, betekent compleet, volheid, rein, zonder vlek, volmaakt, oprecht, 

gelijk het hier Verduitst [Vernederlandst] wordt.  

Een aandachtige merkt wel lichtelijk, dat het van de zelf wortel komt, daar Thumim 

van afstamt, welk een edel gesteente in de borstlap van de Hogepriester was, welk 

volmaaktheid te kennen geeft. Mozes moest er in zetten de Urim en de Thumim, licht 

en volmaaktheid. Daarom wil Paulus onberispelijk zijn voor God en de mensen, een 

goede consciëntie in alle dingen hebbende. In het Nieuwe Testament wordt het dan 

uitgedrukt door het woord Teleios, hetwelk eigenlijk betekent iets dat voltooid is, dat 

tot zijn einde gebracht is, Rom. 12:11. Dan door Holotelees, het welk te kennen geeft 

geheel volmaakt, 1 Thess. 5:23. En de God des Vredes zelf heilige u geheel en al en 

uw geheel oprechte geest. Dan wordt het uitgedrukt door het woord Holekleeros, 

hetwelk eigenlijk zegt een volmaakte erfgenaam, iets dat alle zijn wezenlijke delen 

heeft. Ook zijn er andere woorden, maar welke, hoewel in klank verscheiden, 



nochtans de zelf zaak te kennen geven. 

 

Wat nu de zaak zelf betreft, wij zullen het wezenlijke van de oprechtheid zelf u 

voorhouden. Konden wij maar deze heerlijke eigenschap van een rechtvaardig 

wandelaar in de voetstappen van Abraham u zo voorhouden, dat uw harten er op 

mochten verliefd worden. 

1. Daar is aan te merken, dat er een tweeërlei oprechtheid is.  

Er is een natuurlijke oprechtheid en een geestelijke. Alle mensen zijn zo boos niet in 

haar natuurstaat, dat zij met liegen en bedriegen en draaierijen in haar wandel zo 

omgaan, dat zij dubbelhartig zijn in de oefening van de Godsdienst, om het hoogste 

gezag te krijgen. Neen, daar zijn er die eerlijk in haar leven, rechtvaardig in haar 

wandel zijn. En hoewel het niet zaligmakende is, het is toch een schone deugd in het 

burgerlijke en zeer tot gerustheid in het Gemenebest, als men met mensen te doen 

heeft die men geloven kan, en op wie men vertrouwen kan.  

Maar de oprechtheid, die door genade komt, is die, die door de werking van des 

Heeren Geest, in het hart der wedergeborenen gewrocht wordt, waardoor de ziel tracht 

onergerlijk ter wandelen voor God en voor de mensen. 

 

2. Deze laatste zal ik in enige bijzonderheden aan uw Christelijke aandacht 

voordragen. 

A. Oprechte zijn dezulke die zich gereinigd hebben van snode dubbelhartigheid in de 

zaken van God, zodat zij niet de Heere vrezen en tegelijk de afgoden dienen, maar 

God alleen is hun Vrees en ook hun verschrikking, 2 Kon. 17:34. En bij de mensen 

zijn zij zulke, in wier mond geen bedrog gevonden wordt, Ps. 24. 

B. Oprechte zijn die, wier hart geheel samengevoegd is om God te dienen naar het 

dierbare voorschrift van Zijn woord. Het verstand van een oprechte is geheel om God 

te kennen en te erkennen. Zijn wil om God lief te hebben en in alles te gehoorzamen. 

Zijn hartstochten om als vleugelen voor verstand en wil te trekken, waardoor die 

opvaren als op Arendsvleugelen, en zijn als voeten voor de ziel waardoor zij loopt 

zonder moede te worden, en wandelt zonder mat te worden. Dan is het: Hoe hartelijk 

heb ik u lief, o Heere, mijn Sterkte, Ps. 18:2. 

C. Een Oprechte is zo iemand bij wie het uitwendige, de woorden en de vertoning en 

daden overeenkomen met zijn hartsgesteldheid, en daarom is hij niet los en onbesuisd 

maar een ernstig aanschouwer en onderzoeker van al zijn daden voor de Heere. Gelijk 

Nathanaël is hij een in wiens hart geen bedrog of snode listigheid is, maar hij heeft 

waarheid in het binnenste, Joh. 1:48. 

D. Een Oprechte is zo een, die derhalve God de hartenkenner en nieren beproever tot 

zijn getuige kan aanroepen, dat hij in eenvoudigheid en oprechtheid van zijn hart heeft 

getracht in alle ootmoedigheid voor God te wandelen. Dit was Jobs vastheid. Ik zal 

vasthouden aan mijn oprechtheid tot de einde toe, zei hij. En David zegt, Heere, U 

weet dat ik oprecht ben voor u. Ziet hoe Hiskia het Gode voordraagt, Jes. 38: 3. O, wat 

geeft dit een vrijmoedigheid tot God? Wat stilt het de ziel onder alle verdrukking en 

kwelling van mensen, die de gene die waarheid spreken, verdrukken, dat zij nochtans 

tot God kunnen gaan en hun handen in onschuld wassen en rondom Gods Altaren 

gaan? O, zalige gerustheid in leven en ook op een doodbed! 

E. Een Oprechte is een die met zijn evennaasten handelt, gelijk hij wenste dat zijn 

naasten met hem handelen zou; die geen aannemer van personen is; die zijn doen en 

laten inricht als onder Gods oog, voor wie hij rekenschap zal moeten geven van al zijn 

daden. Nooit zal hij de genade noch Bijbelse exempelen misbruiken om zijn snode 

listen uit te voeren of te bedekken. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des 



te overvloediger zou worden? Dat zij verre. 

F. Een Oprechte is zo een, die alles doet om niet van de mensen gezien te worden, of 

een naam en ere te behalen, gelijk de onoprechte in de kerk wel schreien, en zien 

intussen of de leraar of de vrome het niet zien; en gaan ze in een oefening, zo moeten 

ze de eerste plaats hebben. God weet wat er al onder schuilt. Men zal terstond wenen 

en toestemmen als men aangesproken wordt, en mogelijk nooit of zeer zeldzaam in 

het verborgen een traan storten. Maar een Oprechte heeft God in het oog en hart, en is 

dikwijls zorgvuldig dat niets bespeurd mag worden, 2 Cor. 5:9. 

G. Een Oprechte is ook een vijand van alle gemaaktheid, van temen en uitmeten van 

de woorden met ellen, van het laten hangen van zijn hoofd als een bieze. Maar hij 

zoekt zichzelf volgens het Evangelie te gedragen in een bedaarde effenbaarheid van 

zijn geest als voor de Heere, en vertoont niets naar buiten als dat hij inwendig bezit. 

H. Een Oprechte is zo een die zichzelf bij de vrome en bij de wereld poogt gelijk te 

zijn in alle gelegenheden en gezelschappen, wetende dat God nabij is. Intussen hij 

zoekt nadat de gelegenheden zijn, voorzichtig te zijn als de slang, zowel als oprecht te 

zijn gelijk een duif, 

I. Een Oprechte is zo een wiens onoprechtheid Hem tot een last is. Ja, als hij door zijn 

zonde komt te vallen, o wat kost dat kermen en wenen voor God om ontzondigd te 

worden, en waarheid in het binnenste te hebben. 

K. Een Oprechte is zo een, die, omdat hij ziet dat het hart boos is en arglistig boven 

enig ding, gedurig over zijn oprechtheid bekommerd is, en hij achterdochtig op 

zichzelf; en over alles dat hij hoort gedurig vragende, Heere, ben ik het? Hij is gedurig 

onderzoekende en zich aan God opdragende om onderzocht te worden. Doorgrond mij 

o God, en kent mijn hart: beproeft mij en kent mijn gedachten. En zie of bij mij en 

schadelijke weg zij, en leidt mij op de eeuwigen weg. Ps. 139: 23, 24. 

L. Een Oprechte is een die de geboden niet verdeelt, de lichte dingen doende maar de 

zware plichten niet aantillen. Maar hij is consciëntieus in de betrachting van alle 

plichten en het vermijden van alle zonden. 

M. Een Oprechte zoekt alles ter ere Gods te doen: niet ons, niet ons, maar Uw Naam 

zij de ere, o Heere. 

 

Ik ga nu over om enige andere uitdrukkingen voor te dragen omdat die wonder tot 

verklaring en opheldering van de grote zaak dienen. Trouwens Gods eigen Woord is 

de beste tolk hiervan, als men de een plaats bij de andere vergelijkt. 

1. Deze oprechtheid wordt anders genoemd waarheid, Emeth, Jos. 24:14. En nu vreest 

de Heere, en dient Hem in oprechtheid en waarheid. David, in zijn boetvaardigheid 

wegens zijn zonde, zegt, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, Ps. LI: 7. Hiskia 

in zijn gebed tot God had deze vrijmoedigheid dat hij God zelf als tot Getuige kon 

roepen, Jes. 38: 3. Hij zei, och Heere gedenkt toch, dat ik voor Uw aangezicht in 

waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en dat goed is in Uw ogen gedaan 

hebbe. En Hiskia weende gans zeer. Paulus zal zeggen, dat Gods beeld is in 

gerechtigheid en ware heiligheid, Ef. 4:24. Waarheid in het schepsel is deszelfs 

overeenkomst met zijn regel. 

A. Het schepsel dan is waar, wanneer het met Gods denkbeelden overeenkomt, 

welke zijn de regel en mate van alle waarheid buiten God. 

B. Het verstand is waar, wanneer deszelfs denkbeelden overeenkomen met de 

voorwerpen, hetzij in het natuurlijke, hetzij in het geestelijke. En omdat de natuurlijke 

mensen blind zijn in het geestelijke, door de duisternis die in hen is, zo zijn ze 

vervreemd van het leven Gods, en alles dat zij van geestelijke dingen begrijpen is 

vleselijk, want het is haar onmogelijk die te verstaan. 



C. Het hart is waar, wanneer de wil en genegenheden naar God en Zzijn 

gemeenschap uitgaan, en in alles bestuurt worden naar Zijn wil en Zijn Goddelijke 

Wet, en door het gezag van Zijn gebod tot alle gehoorzaamheid worden overgehaald, 

hoe smartelijk zulks ook zijn mocht voor het vlees, alleen omdat God het gebied en 

van ons vordert. 

D. Onze woorden en wandel zijn waar, wanneer wij van zaken spreken, gelijk 

wij denken en weten, dat de grote Hartenkenner weet dat wij denken. En onze daden, 

wanneer zij ingericht zijn omtrent een ieder in zijn verscheiden standplaats, naar onze 

betrekking tot die, in Gods vrees, Ps. 15:2.  

E. Eindelijk dan zijn wij waar, wanneer waarheid doorstraalt in onzen 

inwendige en uitwendige mens. Zodat onze harten ons niet veroordelen, maar dat wij 

voor God onze harten kunnen uitschudden en ze doen openleggen voor Zijn 

onderzoek. Niet alsof er niet enige zonde zou zijn, maar dat wij in welmenendheid 

gepoogd hebben ons best te doen, gelijk wij er over voor God zullen rekenschap 

geven. 

 

2. Een tweede woord is Josherntzi welk volkomenheid te kennen geeft, 1 Kon. 4:4. 

Mercerus merkt aan dat rechtheid betekent, zodat men recht voorgaat zonder ter 

rechter- of ter linkerhand af te wijken. En dus zal het zeggen zo een, 

A. Die rechte beginselen heeft van de liefde Gods in zijn hart, zodat hij recht 

Gods wil en ere in alles bedoelt en betracht. Zo zegt Paulus: hetzij dat gij eet, hetzij 

dat gij drinkt, hetzij dat ugij iets anders doet, doet het alles ter ere Gods, 1 Cor. 10:31. 

B. Die de rechte regel altijd voor zich heeft, om Gods ere te bedoelen, zonder 

kromme of slinkse wegen en draaien te gebruiken, waarin men de slang, de duivel en 

zijn slangenzaad gelijkt, die niet rechtuit kunnen gaan maar met draaiing en wending 

op haar buik kruipen en stof lekken. 

 

3. Een derde woord is aplous, eenvoudigheid waarin doorstraalt dat de ziel enkel en 

alleen voor God is, en dat men alle slinksheid, loosheid en dubbelhartigheid mijdt. 

Wanneer het oog zo eenvoudig is, is het ganse lichaam vol licht, Matth. 6:22. O, dit is 

een bijzondere roem, 2 Cor. 1:12. Paulus zegt het. Want onze roem is deze namelijk 

het getuigenis onzer consciëntie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet 

in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en aller-

meest bij ulieden. 

 

Het tweede was, waarom Abraham en zijn gelovig zaad moesten oprecht zijn. Neemt 

de volgende redenen maar in acht. 

A. Abraham en zijn zaad moesten oprecht zijn, omdat God niemands Verbonds God 

wil zijn, die niet oprecht is. Want 

1. God is de rechtheid, de waarheid en volmaaktheid zelfs, derhalve moet elk 

bondgenoot enige overeenkomst in deze met de Bonds-God hebben. Worden zij 

beschreven, zij zijn kinderen die niet liegen zullen. Worden zij opgewekt tot 

deugd, het is gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is. Zo wordt gij ook zelf heilig 

in al uw wandel, 1 Petrus 1:15. 

2. Noch eens, als God iemands Verbonds-God wordt, Hij wordt het geheel, 

volmaakt, niet ten halve, maar Hij wordt haar in alles, dat Hij is, heeft en doet, 

de God van Zijn volk. Derhalve moeten zij ook de Zijnen in alle opzichten zijn, 

niet ten dele, maar geheel. 

3. Ten derde, Gods verbond is een huwelijksverbond, daar de getrouwheid 

wederzijds moet zijn, anders is men een boeleerder, onwaardig dat Hij zich over 



ons zou verblijden als een bruidegom zich verblijd over zijn Bruid. 

4. Eindelijk, Gods ogen zien naar waarheid in het binnenste, alles is naakt en 

geopend voor Hem, met Wie wij te doen hebben. Bij de oprechten houdt Hij 

zich oprecht, maar bij de verkeerden zal Hij zich betonen een worstelaar te zijn. 

 

B. Abraham en zijn zaad moesten oprecht zijn, omdat de gehele wandel, zeker naar 

het uitwendige, zonder dit enkele huichelarij is. De noodzakelijkheid van deze 

oprechtheid zal blijken uit de volgende aanmerkingen. 

1. De uitnemendste daden zonder deze oprechtheid telt God niet, maar acht ze enkele 

huichelarij. Jehu, door Gods last, roeit uit de ganse familie van de afgodische 

Achab, doodt de Baäls Priesters, maar pochte op zijn werk voor de Heere. Maar 

het slot is, zijn hart was niet oprecht voor de Heere. Dus de Farizeeën deden veel, 

maar het was stinkende, omdat zij verrotte, boze en onoprechte harten hadden. 

2. God neemt aan de gebrekkigste daden, die met veel zwakheid vergezeld zijn, als 

zij uit oprechtheid voortvloeien. Pinehas' ijver voor God in het doden van Zimri 

en Torbi, nam Hij aan, omdat het uit een goed beginsel voortkwam. Het kort 

gebed van de Tollenaar was aangenaam, omdat hij het deed in oprechtheid: daar 

dat van de Farizeeërs niet beter was als het kraken van doornen onder een pot. 

3. Daar oprechtheid is, God bedekt daarom vele fouten. Ik behoef maar het geval van 

David op te halen. zijn fouten en misslagen waren veel. Intussen Gods Geest geeft 

Hem dit getuigenis, dat hij in alles voor zijn God oprecht was, behalve in de zaak 

van Uria en Bathséba. 

d. Eindelijk, God geneest de zwakheden van oprechte op zijn tijd. Ziet het in 

Nathanaël. Deze was oprecht maar onwetende, Jezus openbaart zich aan hem. De 

Moorman in zijn oprechtheid het Oud Testament lezende, komt tot Hem, door een 

Philippus die het Woord uitlegde. God is toch een Zon een Schild; hij wil genade 

en ere geven, niets goeds onthouden aan dien, die in zijn oprechtheid wandelt. 

 

B. TOEPASSING. 

A. Ziedaar mijn geliefden, dat leven en die werkzame betrachting waartoe de Heere 

Abraham opwekte, door het voorstellen van zich aan hem als zijn algenoegzame 

Verbonds God, kort en klaar voorgesteld, opdat wij ons tot zulk een wandel 

aangespoord mochten vinden. 

Daar wij weinig of niets van gesproken hebben, dat zult u in een kostelijke Leerreden 

van Flud van Giffen, door de heer professor Voget uitgegeven, vinden. 

 

B. Als wij deze waarheden tot ons eigen gebruik over willen brengen daar zal al vrij 

wat zijn voor bekeerde en voor onbekeerde, tot lering tot overtuiging en opwekking. 

Wij zullen de kortheid behartigen. 

Onbekeerde zondaars, als u maar enigszins aandachtig geweest zijt, u hebt een 

beschrijving en vele bijzonderheden gehoord van een leven en betrachting, die Gode 

welbehaaglijk is en die hij uit loutere genade zal belonen, en die zo verschillende is 

van uw levenswijze en betrachting als licht is van duisternis. 

 

Vrienden, hoe staat het met u in opzicht van uw wandel en betrachting als onder des 

Heeren oog, voor Zijn aangezicht, en in Zijn tegenwoordigheid. 

Wat wandelen velen in de duisternis, wier werken maar werken der duisternis zijn, 

zonder eens, daaraan te gedenken dat de Heere het ziet en opmerkt, en daarover Zijn 

tijdelijke, geestelijke en eeuwige straffen zal oefenen. Men belooft zich vrede, hoewel 

men bezig en dagelijks werkzaam is naar de onbekeerlijkheid van zijn hart zich toorn 



te vergaderen als een schat, tegen de dag des toorns en de openbaring van Gods 

rechtvaardig oordeel. Het is zo ellendig gesteld bij vele alsof er geen God en was. De 

praktikale Atheïsterij breekt door, zekerlijk de laatste tijden schijnen te genaken. De 

mensen beginnen zo zich te gedragen alsof er geen God was. Och, wat zijt gij, die zo 

bestaat met innerlijk jammer te beklagen! Als ik u aanzie, mijn hart breekt over uw 

ellende, als ik denk hoe naar het einde van uw leven zal zijn, en hoe bedrogen ge u 

leven zult vinden als u uw ogen in de hel zult opendoen. 

Zijn er niet vele onder u die al zeer ergerlijk wandelen in alle ondeugden en 

ongebondenheden? Die zich in de lusten baden, wier buik haar God is en haar 

voordeel het enigste dat ze beogen en najagen, gevende dus zeer grote reden dat de 

Naam van God om harentwil gelasterd wordt. De wereld is Epicuristisch geworden, 

rechtvaardigheid en matigheid is als uit de wereld gebannen, en dan is het licht te 

denken hoe het met de Godzaligheid gesteld is. Want de betrachting van de plichten 

van de eerste tafel kan niet bestaan zonder de betrachting van de tweede tafel. De 

liefde tot God en de liefde tot onze naasten en de matigheid in onze eigen houding 

moeten samen gaan. 

Zijn er die enige burgerlijke plichten doen, deugden in het stoffelijke goed en nuttig 

voor de maatschappij en burgerlijk leven onder elkander, nochtans de rechte vorm die 

aan de zaken een wezen geeft, ontbreekt er geheel aan. Het is niet als een beginsel van 

de ware wedergeboorte, door geloof en liefde tot Gods ere alleen, maar zedenplichten, 

heidense moraal, die, volgens Augustinus zeggen, maar blinkende zonden zijn, en 

volgens Paulus moeten alle zedenplichten zelfs, die niet door het geloof gedaan 

worden, voor zonde gehouden worden, want al dat niet uit de geloof is, is zonde. En 

geen wonder, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat nu in de 

wandel van vele in de betrachting van de zedenplichten al het genoemde ontbreekt, zal 

u zonneklaar blijken als u maar op de zaken wilt letten en u zelf onderzoeken. 

 

1. Een mens, die dood is, kan immers niet werken. Alle mensen, mijn geliefden, 

hoewel ze natuurlijk leven, zijn zedelijk dood in zonden en misdaden, en blijven dood 

totdat het God behaagt ze door zijn onweerstandelijke herscheppende kracht levendig 

te maken en te wederbaren. Hetwelk wanneer het geschiedt, zo ondervindt het 

onderwerp zulk een krachtdadige verandering, dat u overreed wordt dat, daar hij 

tevoren blind was, hij nu ziende is. 

Als u nu uzelf onderzoekt of gij, al was het dat u de bepaalde tijd niet wist, zulk een 

krachtdadige verandering ondervonden hebt, en of uw wandel in de oefening der 

deugden van die tijd af aan begonnen is, zult u moeten zeggen dat u zulke dingen niet 

bij bevinding kent. En daarom zijn er zoveel uitvluchten, zulk een partijdigheid tegen 

die de Evangelische wijze van deugdbetrachting uit een beginsel der wedergeboorte 

aandringen, opdat deze bestrijders van Evangelische heiligheid haar eigen 

zedenplichten op de troon mogen zetten, en ons in de hand stoppen een heidense 

Zedenkunde of moraal met enige Bijbelse spreuken.  

Mijn geliefden, wij liggen onder een eeuwigdurende verplichting om deugden te 

betrachten, zijn wij nalatig, wij maken ons voor God verdoemelijk. Maar wij liggen 

onder een volstrekte onmogelijkheid om enige deugd te kunnen oefenen op een Gode 

behaaglijke wijze, tenzij wij wedergeboren worden. Derhalve, indien u deze 

wederbarende genade Gods niet ondervonden hebt, u ziet wat u van alle uw deugden 

denken moet, dat alle uw wandel daarin geen een duimbreed op de weg naar de hemel 

is.  

Wij dachten geen geringe dienst aan de Nederlanders te doen, toen wij uitgaven dat - 

Boek van Mr. W. Marshall, over de Evangelische Heiligmaking. Het is mogelijk een 



van de beste dat ooit over deze stof geschreven is; benaarstig u veel in het lezen 

daarvan. 

 

2. Onze wandel voor Gods aangezicht moet vloeien uit een oprecht geloof, dat ons in 

Christus zo inlijft dat wij zijn sappen en voedsel deelachtig worden, dat wij levendige 

ranken in die waren wijnstok zijn. Wat is nu dat geloof dat wij hebben moeten? Och, 

als u het had, u zou weten wat het is. Het is kenbaar daar het is. Het reinigt het hart, 

Act. 15:9. Het doet ons gevoelen dat Gods liefde in onze harten uitgestort wordt, 

terwijl het ons Gods liefde tot ons doet kennen. Het geeft een ondervinden van een 

zalige vrede en kalmte in ons gemoed, Rom. 5:1. Het maakt vrij van de dienst der 

zonde, Joh. 8. Het doet die, in wie het is, de wereld overwinnen, 1 Joh. 5:4. Het maakt 

alle dingen mogelijk Het vertrouwt dat God aan ons de vergeving der zonde, de 

eeuwige gerechtigheid en zaligheid uit loutere genade om de verdiensten van Christus 

geschonken heeft.  

Nu moet u onderzoeken of u dit geloof hebt. Daar het is, is het kenbaar, het is een 

Goddelijk licht en kracht in de ziel. Daarom mijn vrienden, indien u dit niet hebt, u 

kunt niet een voetstap wandelen op de weg naar de hemel, want al wat niet uit de 

geloof is, is zonde, Rom. 14:13. 

 

3. Wat bedoelt u met al dat goeddoen? Een rechte wandelaar werkt alleen tot Gods 

eer, uit een diep gevoelen van de verlossing door Christus verkregen, en die wij door 

de krachtdadige toepassing van de zelf aan ons door de Heilige Geest deelachtig zijn 

geworden. Nu moet u zien wat u bedoelt. Is het om enig punt van de zaligheid te 

verwerven, bij aanvang of voortgang, dan zijt u van de genade vervallen, en begint 

met God op de oude conditiën van het werkverbond te handelen. En dit zal u duidelijk 

zijn dat u zo werkt. Die alleen in Christus wandelen en haar vertrouwen op Hem 

stellen, worden niet meer of min wezenlijk vertroost wegens haar deel aan God en de 

verzoening met Hem, door iets dat ze in zichzelf zien. Maar de gerechtigheid en de 

genoegdoening van Christus is alleen de grond waarop zij haar vertrouwen zetten. 

Maar u zult vinden, dat als u veel doet dan is het troostelijk en als u weinig doet dan is 

men beroerd. Dat is verkeerd, in opzicht van onze verzoening met God, maar goed als 

een bewijs van de waarheid van ons geloof. 

Nu zult u zeggen moet het wandelen met God zo zijn, dan zijn er weinige die het 

doen, en dan weten wij niet hoe u de plichten aan de natuurlijke mensen kunt 

prediken, terwijl dat ze doen maar blinkende zonde is.  

Mijn geliefden, de weg is nauw die ten leven leidt, en weinige zijn er die ze vinden, 

maar de weg ten verderve is breed en vele wandelen er op. De een in goddeloosheid 

de andere met burgerlijke deugden omhangen, en een derde met grote bevatting van 

de letter der waarheid, met een grote gedaante van deugdzaamheid buiten de 

vereniging met Christus, dit moet u niet wonderlijk voorkomen. De werkheilige 

Farizeeër dacht wel bij God te staan en ging evenwel met alle zijn wetenschap en 

plichtsbetrachtingen ongerechtvaardigd naar zijn huis, Luc. 18. De plichten te 

prediken aan natuurlijke mensen., is een stuk van de uiterste noodzakelijkheid.  

Ik weet dat er zijn die menen, dat er enige leraars tegen zijn. Maar het tegendeel is 

waar; en het is een laster op hen geworpen dat van en te zeggen. Maar de vraag is, hoe 

men de natuurlijke mensen tot de plichten aanzetten moet?  

Moet men zeggen u moet dat en dat doen en dat en dat nalaten, en dan wordt u een 

geschikt voorwerp voor de genade?  

Neen mijn Geliefden, men moet de mensen wel terdege inprenten dat zij onder een 

eeuwigdurende verplichting zijn om God te dienen en naar Zijn wil te leven, indien ze 



behouden willen worden.  

Zeggen nu de mensen dat is goed, al wat de Heere gesproken heeft willen wij doen, 

dan moet men haar de Wet zo scherp prediken en de plichten aandringen, dat ze zien 

dat ze de geboden niet alleen naar de letter maar in geest en in waarheid volkomen in 

hun eigen persoon moeten gehoorzamen, en de gedreigde straf van de wet ondergaan, 

dagen en doordragen moeten om het rechte leven te verkrijgen en voor hun begane 

zonden te voldoen. En dat, al konden ze dat alles doen, het toch niet baten zou, omdat 

de Majesteit Gods tegen Wie de zonde begaan is, eist een gerechtigheid en 

voldoening, die van een oneindige waardigheid is. En zo zou men mensen leren dat 

hun vrijmaking bij de Wet onmogelijk is, omdat de wet door het vlees krachteloos is 

en dat ze Gods Zoon tot haar Middelaar, Borg en Verlosser hebben moeten. Nimmer 

kan men in dit opzicht de plichten genoeg prediken om mensen door de Wet te drijven 

naar Jezus, die het einde van de Wet is, tot rechtvaardigmaking van allen die in Hem 

geloven. 

Maar hoe is het nu met uw Oprechtheid? Ik weet dat u het u inbeeldt, en alle of ten 

minsten het grootste deel van Gods volk voor Hypocrieten en geveinsden uitmaakt. 

Maar de Heere weet dat Zijn volk waarheid hebben in het binnenste, en dat de 

geveinsden alleen maar natuurlingen zijn, die om verscheiden reden zich bij Gods 

volk voegen. 

Zijn nu de zaken zo, onbekeerde mensen, wie u zijt, wees toch overreed dat al uw 

arbeid tevergeefs zal zijn om daardoor zalig te worden. Ziet de noodzakelijkheid om 

in Christus te zijn, indien u in Hem wandelen wilt en God als een algenoegzame God 

voor u vinden. 

 

Oprechten, die er naar staat, om in uw oprechtheid voor Gods aangezicht te wandelen, 

uit een beginsel van dankbaarheid wegens de verlossing, die u door Christus 

deelachtig zijt geworden, tot u zeggen wij maar, 

1. Trekt u niet aan al de verachting en scheldnamen die op u geworpen worden. 

Ze hebben het uw Heere gedaan. Zij hielden Christus voor een geveinsde en de 

dat Hij de duivelen door Beëlzebul; wat zullen ze dan u aandoen? De 

dienstknecht is niet meerder als zijn meester. Hebt medelijden met haar, bidt 

om hun bekering. Zij weten niet wat ze doen. Acht u het een voorrecht dat God 

u waardig acht om de smaadheid van Christus te dragen. 

2. Inzonderheid gord u aan om voor het aangezicht van uw Verbonds God te 

wandelen in alle oprechtheid. Wij hebben u iets er stamelende van gezegd, o 

wees daar op uit, zo in het een en in het andere, opdat uw Vader die in de 

hemelen is mag verheerlijkt worden, en anderen ingenomen om zich toe te 

voegen om de lievens- en dienenswaardige God met een eenparige schouder te 

dienen. 

3. Stelt God Zich in Zijn algenoegzaamheid hier aan Abraham tot dat doeleinde 

voor, zoekt altijd steeds in de loop van uw wandel op God als uw 

algenoegzame Verbonds God te zien, u eerst in Hem te versterken, en dan zult 

u voelen in uw ziel dat Zijn weg u liefelijk zal zijn. 

 

Maar eer ik eindig moet ik Gods bondvolk, die in hun oprechtheid voor hun God 

wandelen, Die een bron van troost is, tonen dat God in dit verbond hun God is, ja hun 

algenoegzaam God. Het is manna uit de hemel, Engelenbrood, een honingraad van 

vertroosting in alle gevallen, totdat de ziel in het Land der blijdschap is ingegaan. 

 

1. Hier uit is troost tegen de overblijfselen van zonde. Hoewel een oprechte geheiligd 



en gereinigd is, het is maar ten dele. Zij hebben maar een klein stukje van de zaak; het 

vlees strijdt tegen de geest; de wet in haar leden strijdt tegen de wet des gemoeds. 

Waar vandaan een ieder oprechte dikwijls uitroept: niemands hart is zondiger als het 

mijne, ik ben de ellendigste van alle mensen, ik zal overwonnen worden. Nochtans hier 

is troost, als u een oprechte zijt. 

a. God als uw algenoegzame God in het verbond, is die God bij Wie niet één 

vergeving voor een zonde is, maar in het meervond vele vergevingen, opdat 

Hij zou gevreesd worden. Ps. 130: 2 Ik, Ik ben het, zegt Hij, die uw overtreding 

uitdelgt, om er niet meer aan te gedenken, Jes. 43: 25. Hoewel de wereld, de 

duivel en het ongelovige hart de zonde wederom oprakelen tegen een oprechte, 

God zal het niet doen. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de 

uitverkorene Gods? God niet, want hij heeft haar gerechtvaardigd. 

b. God is bezig dagelijks omtrent de oprechte als hun Bond-God om rein water 

op hen te sprengen, om Zijn wet in het binnenste te schrijven en hen voor Zich 

te bereiden tot een gemeente zonder vlek of rimpel. De zonde, een doodsteek 

ontvangen hebbende, is gelijk Sauls huis, van dag tot dag zwakker. 

c. God de algenoegzame God van Zijn volk zijnde, zo zullen de overblijfselen 

van zonde de betrekking, die God op hen heeft en zij op Hem, niet verbreken 

noch teniet doen. Wat dierbare gemeenschap met God had Noach, Abraham, 

Isak, Jacob en David, niettegenstaande hun zwakheden en gebreken. Hun 

zonde zal dan hen van hun God niet scheiden, maar hun God zal hen wegens 

Zijn recht en eigendom aan haar, van hun zonden scheiden. 

 

2. Hier uit is troost voor Abraham en zijn gelovige tegen de vrees voor afval. Een 

gelovige heeft maar zwakke genade; is in het midden van veel vurige verzoeking; de 

zwarigheden, waarmee hij te worstelen heeft, zijn veel; de weg nauw, die ten leven 

leidt. Daarom is zijn kommer, ik zal het niet uithouden en getrouw blijven tot de dood 

toe. 

 Maar gij kleingelovige, waarom vreest gij? Heeft God ooit een bondeling 

verworpen? Zijn Zijne gaven en volmaakte giften niet onberouwelijk? Jac. 1:7. 

 Gods verbond met u is gegrond in Christus' bloed, in zijn Borgtochtelijke 

voldoening. Wie kan dat omverwerpen? 

 Gods verbond is een eeuwig vast en onveranderlijk verbond, en Hijzelf is die 

God die niet veranderen kan. Daarom zal Jacobs zaad niet verteerd noch 

weggeworpen worden. 

 

3. Hier is troost tegen alle inwendig en uitwendig gebrek. 

a. Tegen het uitwendige, daar doorgaans het lot der oprechte is te sukkelen met 

velerlei wederwaardigheden. 

1. Uw God, als uw Algenoegzame in dit verbond, is in staat om u alle nooddruft 

te bezorgen. Hij is uw gezondheid in krankheid; uw sterkte in zwakheid; uw 

gemak in pijn; uw eer in verachting; uw roem in smaadheid; uw rijkdom in 

gebrek; uw schuilplaats en woning, wanneer u geen plaats hebt om uw hoofd 

er op neer te leggen; uw ruimte in gevangenhuizen: uw trouwe Vriend wanneer 

allen u verlaten. Het verbond verantwoord alles. 

2. Uw God immers is meer en beter dan al wat u mist. Hij mag zeggen tot u, ben 

ik u niet beter als tien zonen? Ja, want Hij is alles. 

 

b. Tegen inwendig gebrek. Want hij, die Abraham geloof gaf, Mozes 

zachtmoedigheid, Job lijdzaamheid, David oprechtheid, Daniel wijsheid, Johannes 



liefde, en Paulus verloochening en licht in de verborgenheden van de Evangelie-weg, 

kan ook al uw noden vervullen. Zijn hand is niet verkort, houdt maar aan. 

 

4. Hier is troost tegen alle tentaties; die veel en velerlei zijn. 

 Uw God is sterker als alle verzoekers en de boze die u kwellen. Niemand zal ze uit 

Mijn hand rukken, zegt Jezus, Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder 

dan allen, Joh. 10:28, 29. 

 Uw God is wijzer dan de aller-arglistigste verleider. Het is waar, de duivel is een 

langwemelde slang, maar uw God is de alleen wijze God. 

  Uw God is teerder over u als de satan wreed tegen u is. Gij zijt Zijn oogappel, in 

beide Zijn handpalmen gegraveerd. 

 Geen tentatie kan u overkomen zonder de wijze toelating van uw God. 

 Uw God bepaalt de verzoeker en de verzoeking; tot zover en niet verder. 

 Uw God zal niet toelaten dat u boven uw macht zult verzocht worden, 1 Cor. 

10:13. 

 Uw God geeft u een gehele wapenrusting daartegen. God doet een harnas op elk 

lid van u, behalve dat de rug geen bescherming heeft, omdat wij in de strijd 

moeten staande blijven. 

 De genade van uw God is genoegzaam voor u. 

 Uw God zal de Satan onder uw voeten haast verpletteren. 

 Uw Jezus, op dezelfde wijze in alles verzocht zijnde, weet medelijden met u te 

hebben, en voor uw geloof te bidden dat het niet ophoudt. 

 Eindelijk, God als uw God zal u veel nut er uit geven. 

a. hij maakt u zo Christus gelijk. 

b. Hierdoor wordt u genoodzaakt de wapenrusting te gebruiken. 

c. Hierdoor wordt u in de krijg geoefend. 

d. Hierdoor genoodzaakt om tot God te roepen. 

e. Hierdoor leert u de noodzakelijkheid van in Christus te blijven. 

f. Hierdoor behaalt u nu en dan geestelijke overwinning.  

g. Eindelijk, hierdoor zijt u in staat om andere, die verzocht worden, te troosten. 

 

5. Hier is zelf troost tegen de dood, de laatste vijand, de koning der verschrikking. 

Als haar God blijft hij bij haar zelfs in de dood. Hij zal haar leiden tot de dood 

en over de dood. Als zij gaan door het dal der schaduw des doods; Zijn stok en 

Zijn staf zal haar ondersteunen. 

De dood zal haar niet van Hem scheiden, Rom. 8. 

De zonde, die de angel van de dood is, wordt weggenomen. 

Uw God zal Zijn Engelen bevelen dat zij zich rondom u legeren. 

Uw God zal mogelijk u een hemels gezicht geven, gelijk Stefanus. 

Uw God zal uitroepen: doet de poorten open ja wijd open, opdat de verloste 

des Heeren mogen ingaan.  

 

Roept dan uit, Oprechte: de Heere is mijn God door een eeuwig verbond, alles is 

mijne, hetzij dood, hetzij leven, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, hetzij 

Paulus, hetzij Apollos, alles is mijne. Want ik ben Christus' eigendom, en Christus is 

Godes. AMEN. 

 

 

EINDE VAN HET TWEEDE STUK. 

 



11. LIJKREDEN OVER DE HEER CORNELIUS VAN SCHELLINGERHOUT 

I Samuël 25 vers 1. 

 

En Samuël sterf, en gans Israël vergaderde zich, en zij bedreven rouw over hem en 

begroeven hem in zijn huis te Rama. 

En David maakte zich op, en toog af naar de woestijn Paran. 

 

I. INLEIDING. 

Wij zijn, mijn geliefden, deze hoge plaats opgeklommen, bij deze plechtige 

gelegenheid, om aan onze belofte en uw aller begeerte te voldoen, met een oogmerk 

om iets te spreken van het leven en sterven van onze in zijn leven zeer geliefde en in 

zijn sterven zeer betreurde heer CORNELIUS VAN SCHELLINGERHOUT, de Wel-

Edelen en Gestrengen Vrij-heer en Baljuw van deze Heerlijkheid.  

Wij zijn niet zonder schroom, vanwege onze onbekwaamheid en de diepe aandoening 

van droefheid over uw en mijn verlies, voor uw aller aangezicht verschenen. Maar de 

verdienste van de overledene om gedacht te worden, en uw begeerte om zulks te doen, 

heeft ons in vertrouwen op God deze plaats bij deze gelegenheid doen beklimmen. 

Terwijl wij niet twijfelen, of het zal Gode behagen dat wij iets spreken van onze 

Overledene en zijns broeders en zusters, in zijn leven van God geliefde; en in zijn 

dood opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. 

Ons oogmerk is niet om u op te houden met ijdele en onnutte zaken, noch op een 

vleiende wijze van de Overledene te spreken, waartoe ik onbekwaam ben volgens 

mijn natuur- en landaard. Maar om u te doen zien, dat de gedachtenis van de 

rechtvaardigen in zegening zal zijn, daar die der Godlozen zal verrotten, gelijk Salomo 

zegt Spreuk. 10:7 en de Bijbelse geschiedenis bevestigd, dat wij nu kortheids halve 

niet in het brede zullen aantonen.  

Wij wisten geen bekwamer woorden als deze tot een grondslag te verkiezen, terwijl er 

alles wat wij nodig hebben, als een fondament om er onze Toe-eigening op te 

vestigen, in gevonden wordt. 

 

Wij zullen u met geen samenhang ophouden, maar in onze woorden op twee zaken 

letten, 

A. Hier komt ons voor Samuël uiteinde en de grote smart over het zelve onder de 

oudste en beste van het volk. En Samuël sterf, en gans Israël vergaderde zich, en zij 

bedreven rouw over hem, en begroeven hem in zijn huis te Rama. 

 

B. Davids vluchten daar op naar de woestijn Paran, want er volgt: En David maakte 

zich op, en toog af naar de woestijn Paran.  

 

Het LIGHAAM DER PREDIKAATSIE.  

A. VERKLARING, en wel van het  

EERSTE DEEL, in 't welke wij hebben te letten op Samuëls uiteinde en de uitermate 

grote aandoening, welke daardoor veroorzaakt werd in gans Israël, gelijk uit haar 

droefheid over dit geval blijkt, en de laatste eer, die ze de overledene aandoen.  

Om nu, mijn geliefden, dit alles tot ons oogmerk na te gaan, moeten wij onze aandacht 

een weinig vestigen op de persoon, wiens uiteinde hier vermeld wordt. Het is 

SAMUËL. Deze moeten wij tweezins aanmerken. 

 

1. Met betrekking tot zijn oorsprong. Wij laten de blinde heidenen met de veelvuldige 

beuzelingen, die ze van de oorsprong van het menselijke geslachte elkaar wijs maken, 



varen, wetende met volle overtuiging, dat God de eerste mens maakte en formeerde 

uit de aarde, naar het lichaam. En in dezelve inblies de adem des levens, de ziel, die 

een redelijke onstoffelijke zelfstandigheid is, begaafd met verstand, wil en oordeel, en 

werkzaam in zichzelf, en omtrent voorwerpen buiten zich. met de volste bewustheid. 

Deze is de stamvader van het ganse menselijke geslacht, Hand. 17. 

De mensen nu van Adam afdalende en vermenigvuldigende op de aarde, hebben de 

verscheiden hoofden ook hun geslachten, die naar hen genoemd worden, gelijk een 

ieder bekend is. Zo is het ook hier met onze Samuël. Hij was uit de lenden van Levi 

voortgesproten, een geslacht of stam onder Israël van God boven al de stammen 

uitverkoren en hoog bevoorrecht, om tot God te naderen en zich alleen in Zijn dienst 

bezig te houden. Voor wie God Zelf tot een erfenis was, zodat die met recht mocht 

zeggen, dat de snoeren hen in lieflijke plaatsen gevallen waren, omdat de Heere zelf 

het deel van Levi tot Erve geworden was. 

  

Onder vele voortreffelijke mannen uit deze stamvader voortgesproten, moeten wij niet 

vergeten een man, die van het gebergte van Efraïm was, woonachtig te Ramathaim 

Zofim, of Rama (om dit te onderscheiden van een ander Rama in de stam van 

Benjamin, bij 't welke Rachels graf was) met naam Elkana. Een man van uitnemende 

Godvrucht, wijsheid, lankmoedigheid en lieftalligheid; gelijk gemakkelijk uit zijn 

naam zelf af te leiden is, betekenende van God verkregen of God heeft hem bezeten; 

als Zijn eigendom namelijk. Maar klaarder noch uit zijn gedrag omtrent zijn vrouwen, 

achtende zijn Hanna, hoewel onvruchtbaar voor een tijd, wegens haar Godvrucht ver 

boven Peninna, hoewel ze hem een moeder van veel kinderen was. Wat geduld 

oefende hij ook met hun grove gebreken en terging, en hoe vertrooste hij Hanna's be-

droefde hart? Zie 1 Sam. 1:8. En dit blijkt ook voor al uit zijn getrouwe waarneming 

van de Godsdienst, I Sam. 1:3. 

Onze Elkana, zich bedienende van Gods toelating in zaken het huwelijk betreffende, -  

de hardigheid van het hart der Joden, daar het zo niet in de beginne was - nam twee 

vrouwen: de een was Peninna, waar van niets anders gemeld wordt, als haar 

vruchtbaarheid, hoogmoed, en heersende aard. Maar de andere was Hanna, voor 

welke Elkana grote liefde had, hoewel voor een tijdlang onvruchtbaar, evenals zijn 

vader Jacob meer liefde voor zijn onvruchtbare Rachel had als voor zijn vruchtbare 

Lea. 

Van deze zijn geliefde Hanna is onze Elkana tot een blijde vader gemaakt, en zijn 

naam door zijn zoon vereeuwigd, daar zij anders in de duisternis der vergetelheid, met  

anderen, zou begraven zijn. Want Hanna, geraakt over de verdrukking en smaad haar 

aangedaan, en wetende dat het God is, die de baarmoeder opent en toesluit, nam in 

haar benauwdheid haar toevlucht tot God, die de Hoorder des gebeds is, en zich om 

het kermen der nooddruftige en de zucht der ellendige opmaakt. En de Heere hoorde 

haar, en hij opende de baarmoeder, en als haar tijd vervuld was, baarde ze die 

uitmuntende eerzoon, van wie wij spreken zullen. Ze noemde zijn naam Samuël, de 

reden der benaming zelf opgevende, zodat wij ons niet behoeven op te houden met 

deze en gene onnutte bespiegelingen wegens de afkomst van die naam. Het is, omdat 

zij hem van de Heere gebeden had. Zodat, indien Augustinus niet kon verloren gaan, 

zijnde Monica's zoon, om wiens bekering ze zoveel gebeden uitgestort had, wij mogen 

ons verbeelden, dat deze zoon voor wiens ontvangenis, onder het dragen in de 

baarmoeder, en als God de knieën in 't baren ondersteunde, zoveel gebeden uitgestort 

zijn, een wonderbaar en voortreffelijk persoon zijn zal. 

De Heere God, die nooit tot het huis Jacobs zei, zoekt Mijn aangezicht tevergeefs, 

hoorde niet alleen Hanna's gebed om een zoon, maar Hij gaf haar boven alles dat ze 



bidden en denken kon. Want hoewel ze haar eerstgeborene Samuël noemde, ziende op 

haar bidwerk van tevoren in 't verkrijgen van dezen, mocht ze hem ook wel Gad 

noemen, want daar is een bende opgevolgd. Ze baarde naderhand drie zonen en twee 

dochteren, gelijk wij zien kennen, I Sam. 2:21. En dus was ze een moeder in Israël, 

een van de gezegende en van God begenadigde, door wie hun smaadheid afgewend 

werd, en die een dubbele weldaad van de hand des Heeren verkreeg. 

Samuëls oorsprong gezien hebbende, gaan wij nu voort om het leven van deze zoon te 

beschouwen. Waarin wij bij de volgende zaken ons kort zullen ophouden. 

 

1. Onze Samuël, van zijn ouders teder geliefd, en geen wonder, omdat ze uit alles 

konden merken dat hij tot zegen zijn zou, werd zeer zorgvuldig opgebracht. Zijn 

moeder was zeer oplettende, en heeft hem met de uiterste zorgvuldigheid opgekweekt 

en gezoogd, zodat, hoe zeer ze ook op de openbare Godsdienst gezet was, zij bij haar 

tere spruitje bleef totdat hij gespeend werd. Wel wetende, dat God liever 

barmhartigheid wil als offer, en gehoorzaamheid liever als het vette der rammen. Hoe 

ze ook onder haar opkweken hem de beginselen van de vrees Gods zal ingeboezemd 

hebben, is licht uit haar Godvrucht op te maken, en ook na te gaan uit de wijze, die de 

Godvrezende moeders oudtijds hielden omtrent hun kinderen, en waar van Salomon 

tot roem van zijn moeder spreekt, zelf nadat hij een van de wijste en grootste der 

koningen was geworden. 

Zijn vader Elkana zal zekerlijk de goede lering van zijn moeder voortgezet hebben, en 

hem terwijl hij een Leviet was, daar en boven de zaken tot de Bediening van die orde 

ordentelijk en bescheiden geleerd en onderrecht hebben. Zodat hij, eer hij tot de 

publieke bediening kwam, van alles wel onderwezen was. En wij kunnen niet 

twijfelen, of die onderwijzing zal van vrucht geweest zijn, terwijl de ouders het al 

biddende zullen gedaan hebben. En dus is onze Samuël, als een andere Timotheüs, in 

de Schrift en vaderlijke inzetting onderwezen van de jeugd af. En het is geenszins in 

twijfel te trekken, of het zelfde geloof, dat in zijn ouders was, ook in hem geweest is. 

 

2. Een man, zó onderlegd, komt eindelijk zeer vroeg met alle nodige bekwaamheid tot 

de openbare bediening van de grootste en gewichtigste posten. Want zo hij enige jaren 

boven de zestig geleefd heeft, gelijk de Tijdrekenaars zeggen, en veertig jaren Richter 

geweest is, zal hij 18, 19, of 20 jaren oud zijnde tot de hoogste waardigheid en 

moeilijkste bediening geraakt zijn. Waarin wij hem tweezins moeten beschouwen. 

Eensdeels, zoals hij jaren achter een het volk richtte. 

En ook als profeet het zelfde leerde wat nut was.  

In beide deze betrekkingen zullen wij hem gaan beschouwen, en wel 

 

(1). Als Richter. 

A. Hij komt als een zon tevoorschijn naar de dood van Eli, een tijd, waarin de Joden 

zeer diep vervallen waren door de grote toegevendheid van de oude Eli, hoewel deze 

anders een goed man was. En dus had Samuël waarlijk een dubbele mate van genade, 

licht en Geest nodig om het volk, van zichzelf losbandig, af te trekken van de 

ingewortelde ondeugden en om het onder een goede discipline te brengen. En terwijl 

God ordinair gaven, talenten en vermogens geeft naar de eis van het werk, mogen wij 

geloven dat onze Samuël rijkelijk van dat alles zal voorzien zijn, terwijl wij van geen 

heersende zonde nóch in de priesters nóch in 't burgerlijke gewag horen maken 

gedurende de tijd dat hij het volk richtte. 

 

B. Was hij een Richter, hij was echter aan zijn eigen vermaak en onnodige 



tijdverkwisting niet overgegeven, maar hij viel met de borst op de zaak, wetende de 

grote aangelegenheid van zijn ambt. Hij reisde door gans Israël, het recht 

uitsprekende, gelijk na te gaan is uit I Sam. 7:16. En hij toog van jaar tot jaar, en ging 

rondom naar Bethel, en Gilgal, en Mizpa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Gelijk 

elke bezigheid en elk ambt, maar vooral dat van een Richter een gehele mens nodig 

heeft, zijn gehele tijd en al zijn vlijt, wegens de verscheidenheid der zaken, gevallen 

en personen, daarom dient elk in die post de tijd uit te kopen. 

 

C. Als Richter was hij vlijtig in 't onderzoeken van de grondwetten, naar welke hij 

uitspraak moest geven tussen de man en zijn naasten, om dat nooit naar eigen opinie 

of goeddunken te doen, waardoor niet anders als grote verwarring kan ontstaan. 

Hierom zal hij de kopie van Gods Wet, volgens zijn bevel, gehad hebben, om daar in 

en over zijn gedachten te oefenen dag en nacht. En buiten twijfel, was er iets 

twijfelachtig, zal hij geen praecipitante (overhaaste) uitspraak gegeven hebben, maar 

met Job de zaak, die hij niet en wiste, onderzocht hebben, wetende dat elke zaak 

tweezins gevat kan worden. Dat het een zot is, die alle dingen gelooft, en ten eersten 

zich in toorn tot beslissing en beoordeling begeeft. Dat menigmaal een zaak, die 

aangediend wordt, kan schijnen recht te zijn, totdat de naaste komt en het achterhaalt. 

Het is een schone zaak voor een rechter, bezadigd te zijn, naar het recht te oordelen, 

en gedurig die Spreuk zich te binnen te brengen, festina lente, haast u met 

langzaamheid. Want de lankmoedige is beter als de sterke. 

 

D. Als een Richter was onze Samuël een Man, die zich niet en zocht te verrijken door 

het goed van zijn naasten, noch met geschenken te nemen, noch met de zaken aan zich 

te trekken en onder zich slepende te houden, noch ook het recht te buigen. Hij wiste 

dat een richter moest zijn, niet alleen Godvrezende, maar ook de gierigheid hatende, 

terwijl God met hen is in de zaken des,Gericht, en dat ze het Gode en niet de mensen 

houden. Kon vader Jacob tot Laban zeggen Gen. 34: 37. Als u al mijn huisraad betast 

hebt, wat hebt u gevonden van al de huisraad uws huizes. Zeg het hier voor mijn 

broederen en uw broederen, en laat ze richten tussen ons beiden. Zo kon ook onze 

Samuël zeggen I Sam. 12: 3, 4. Ziet hier ben ik, getuigt tegen mij voor de Heere, en 

voor Zijn Gezalfde, wiens os ik genomen heb, en wiens ezel ik genomen heb, en wie ik 

verongelijkt heb, wie ik onderdrukt heb, en van wiens hand ik een geschenk genomen 

heb, dat ik mijn ogen van hem zou verborgen hebben, zo zal ik het ulieden 

wedergeven. Toen zeiden zij, gij hebt ons niet verongelijkt, noch u hebt ons niet 

onderdrukt, noch u hebt van niemands hand iets genomen. Wat is het een heerlijk 

getuigenis, de gierigheid te haten, ver van onrecht te zijn, zijn gerechtigheid te hebben 

heengaande voor zijn aangezicht, niet onder het getal te zijn van die richters, die het 

woord geeft (het is een schande) beminnen, en die het vlees van de arm eten en hen de 

huid afstropen. 

 

E. Samuël, als een Richter, had een buitengewone ontzaglijkheid over hen en een 

onverschrokken gemoed in de uitvoering of bediening van zijn ambt. Hoewel Saul een 

koning was, echter bestrafte hij zijn kwaad, en Saul boog zich voor hem, en bad zeer 

dat hij hem eren zou voor het volk. En dat had hij door zijn wijs gedrag, beproefde 

trouw, onkreukbare rechtvaardigheid, heilige wandel en ijver tegen het kwaad. De 

Regenten worden goden genoemd, omdat God op hen, als ze goed en getrouw zijn, 

een ontzag als op Zijn ordinantie legt, zodat ze zijn de kwaden tot een schrik, maar de 

goeden tot uitnemende bemoediging. Maar als ze geen ontzag voor God hebben, het 

ontzag, dat Hij op hen legt veronachtzamen en verspillen door onbetamelijke driften, 



door losbandigheid van leven, door verkering en gemeenzaam te zijn met zondaars bij 

uitstek, door overtreden van de Wet Gods, zodat andere het zien en daarvan spreken, 

zo worden ze van alle ontzag beroofd, en men zal niet tot hen zeggen, mijnheer, uw 

Majesteit. Escopus geeft een Fabel op, waarin een Zedenles is voor Regenten. Hij 

zegt, dat de Kikvorsen tot Jupiter om een koning riepen, en dat die een groot stuk hout 

wierp in 't water. De Kikvorsen bewezen in 't eerste grote reverentie daaraan, maar 

niets van 't hout dat zich bewoog ziende, werden ze van alle vrees daarvoor ontbloot 

en gingen er opzitten.  

Het ontzag door een heilige wandel, dat bestendig is en niet in optochten met een 

Jehu's ijver, blijft ook bestendig tot de dood toe, men zal zich daarvoor buigen in de 

poorten. 

 

F. Samuël, als een Richter, zal behalve het ontzag dat op hem lag, ook zonderling 

gehad hebben een buitengewone lieftalligheid. Als een algemeen vader van het volk, 

zal hij met vaderlijke toegenegenheid een ieders welvaren, voorspoed en welzijn 

behartigt hebben; vooral zal hij die voor de ware vromen en oprechten gehad hebben, 

want onze David schuilde bij hem, en was bij zijn sterfbed tegenwoordig. Dit zal de 

reden zijn, waarom ze hem zo beweenden. Ontzaglijkheid zonder lieftalligheid 

degenereert of verbastert zeer licht in wreedheid, en zulke worden tirannen, een schrik 

voor mensen, en monsters op aarde, die hun medemensen maar aanmerken als mieren, 

en slaven, en voorwerpen om hun boze driften in gedachten, woorden en daden, de 

losse toom te laten vieren. Maar liefde verwekt liefde, neemt het hart in, doet het in 

wederliefde branden. En als Regenten het hart en de toegenegenheid hebben van 

diegenen, waarover ze gesteld zijn, ze hebben alles, dat ze begeren kunnen, en worden 

niet uit vrees gediend, omdat ze kwaad kunnen doen. Gelijk de Indianen de duivel 

dienen, opdat hij ze niet beledige, maar uit liefde, omdat ze goed zijn en alle liefde 

waardig.  

Ik mag zonder schroom zeggen van onze Samuël, dat Job van zichzelf zegt, Job 29: 7-

17. Wij zullen het u voorlezen, omdat we Samuëls karakter niet beter kunnen afmalen, 

en elk die het hoort of naleest, merke daar op. 

5 Toen de Almachtige nog met mij was, en mijn jongens rondom mij; 

6 Toen ik mijn gangen wies in boter, en de rots bij mij oliebeken uitgoot; 

7 Toen ik uitging naar de poort door de stad, toen ik mijn stoel op de straat 

liet bereiden. 

8 De jongens zagen mij, en verstaken zich, en de stokouden rezen op en 

stonden. 

9 De oversten hielden de woorden in, en leiden de hand op hun mond. 

10 De stem der vorsten verstak zich, en hun tong kleefde aan hun gehemelte. 

11 Als een oor [mij] hoorde, zo hield het mij gelukzalig; als mij een oog zag, 

zo getuigde het van mij. 

12 Want ik bevrijdde den ellendige, die riep, en den wees, die geen helper had. 

13 De zegen desgenen, die verloren ging, kwam op mij, en het hart der weduwe 

deed ik vrolijk zingen. 

14 Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en zij bekleedde mij; mijn oordeel was 

als een mantel en vorstelijke hoed. 

15 Den blinden was ik [tot] ogen, en den kreupelen was ik tot voeten. 

16 Ik was den nooddruftigen een vader, en het geschil, dat ik niet wist, dat 

onderzocht ik. 

17 En ik verbrak de baktanden des verkeerden, en wierp den roof uit zijn tanden. 

 



G. Eindelijk, onze Samuël, als Richter, was bijzonder gezet op de oefening van de 

Godsdienst. Te Rama, daar zijn huis was, richtte hij Israël, en hij bouwde aldaar de 

Heere een Altaar, 1 Sam. 7:17. Hij wist dat de Godsdienst het dierbaarste van alle 

panden was, en de mens verbindt, en in onderdanigheid aan God, hun Soevereine 

Heere en Weldoener, en in liefde, trouw en waarheid aan elkaar. Dat gerechtigheid uit 

een zuiver gevoelen van de Godsdienst een volk verhoogt, daar de zonde een 

schandvlek der natiën is. 

Hij en zijn huis, als een andere Jozua, zullen de Heere gediend hebben. De openbare 

aanroeping van God, en het leren van het volk, wat hetzelfde nut was, wat ze van God 

geloven moesten, en wat plichten God van de mens eiste, zal vereerd zijn geweest met 

zijn tegenwoordigheid, gelijk op te maken is uit hetgeen van hem aangetekend is in 

meer als een geval. 

 

(2). Als een profeet, was onze Samuël een zeer uitmuntend man Gods en Ziener onder 

Israël. 

A. Hij was tot dit werk van God zelf op een zeer wonderbare en opmerkende wijze 

geroepen en bevestigd, I Sam. 3. 

B. Hij had de Goddelijke onderwijzing en herhaalde openbaring te Silo door het 

Woord des Heeren, I Sam. 3:21. 

C. Hij was de eerste Richter in Israël, die uitgelezen jongelingen leerde en onderwees. 

Want alle stemmen eenparig toe, dat hij de eerste Oprichter van de Scholen der 

profeten geweest is, en wij vinden een groot getal daar van in zijn tijd, 1 Sam. 10:10. 

D. Als leraar had hij een grote klaarheid en een uitnemende ernst om van zonde te 

overtuigen, gepaste middelen tot herstel aan te wijzen, de geraakte harten te 

vertroosten; en dus twee gaven, die zelden samen gaan. Hij was een Boanerges en 

Barnabas, beide een zoon des Donders en der Vertroosting. Ziet maar tot overtuiging 

van de waarheid der zaak zijn predicaties, 1 Sam. 7:3. Toen sprak Samuël tot het 

ganse huis van Israël, zeggende, Indien gijlieden u met uw ganse hart tot de Heere 

bekeerd, zo doet de goden uit het midden van u weg, ook de Astharots. En richt uw 

hart tot de Heere, en dient Hem alleen, zo zal Hij u uit de hand der Filistijnen rukken. 

En 12:14, 15, 20, 25. Zo gij de Heere zult vrezen, en Hem dienen, en naar Zijn stem 

horen, en de mond des Heeren niet wederspannig zijn. Zo zult gijlieden, zowel gij, als 

de koning die over u regeren zal, achter de Heere uw God zijn. Maar zo gij naar de 

stem des Heeren niet zult horen, maar de Heere wederspannig zijn; zo zal de hand des 

Heeren tegen u zijn, als tegen uw vaders.  

Toen zei Samuël tot het volk, vreest niet, gij hebt al dit kwaad gedaan. Maar wijkt niet 

vanachter de Heere af, maar dient de Heere met uw ganse hart. Maar indien gij 

voortaan kwaad doet, zo zult gijlieden, als ook uw koning, omkomen.  

En 15:14, 15, 26. Toen zeide Samuël, wat is dan dat voor een stem der schapen in 

mijn oren. En een stem der runderen die ik hoor? Saul nu zeide, Zij hebben ze van de 

Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond, 

om de Heere uw God te offeren. Maar het overige hebben wij verbannen. Maar 

Samuël zeide tot Saul, ik zal tot u niet wederkeren; omdat gij het woord des Heeren 

verworpen hebt, zo heeft u de Heere verworpen, dat gij geen koning over Israël zult 

zijn. 

 

E. Hij was ook een zeer ernstig en krachtig bidder. Hij was een rechtvaardige en zijn 

gebed vermocht zeer veel bij God. Hij werd daarom gefloreerd met de naam van een 

aanroeper, Ps. 99: 6. Als de namen der krachtige bidders opgeteld worden, hij is de 

tweede in rang, Jer. 15:1. Al stond Mozes en Samuël, zei de Heere daar tot Jeremia, 



voor Mijn aangezicht, zo zou Mijn ziel tot dit volk niet wezen.  

Meer dan één blijk hebben wij er van, I Sam. 7:8, 9, 10. Sam. 12: 12, 18, 19. En dat 

deed het ganse volk zeer bij hem aanhouden om gedurig van hem gedacht te worden 

in de gebeden, 1 Sam. 12: 19.  

Ziet zulk een Richter en ook tevens profeet was onze Samuël. Daar is geen twijfel aan 

te slaan, dat dit een goede uitwerking had op het volk, en dat ze de Heere dienden al 

de dagen van Samuël. Omdat de exempelen van zulke grote mannen doorgaans 

gezegend worden met zulke uitwerksels; maar als boze mannen in hoogheid zijn, het 

volk, dat meer door exempelen als goede woorden geleidt wordt, hen volgt. 

 

3. Hoe kostelijk ook de regering van onze Samuël was, zo was ze evenwel niet van 

een altijd duurzaamheid, ja zelf vóór zijn dood, door lichaamszwakheid stapte hij er 

vanaf, en werd opgevolgd door Saul. Een man, die goede natuurlijke hoedanigheden 

had indien hij ze maar wel gebruikt had. Maar opgeblazen door zijn verheffing, werd 

hij wreed en een vervolger van de goeden, vooral van David. Menigmaal werd hij 

door een kwade geest gedreven, en aan zijn boze driften zo overgegeven, dat hij een 

tiran en monster van wreedheid was, hoewel hij nu en dan door overtuiging erover 

weende. Maar tot onze zaak niet dienende van deze te spreken, zullen wij het voorbij 

gaan, gelijk Gods Geest de tijd, dien hij geregeerd heeft, niet op zijn rekening maar op 

die van Samuël zet, zeggende dat deze 40 jaren het volk richtte, daar notoir de jaren 

van Saul onder gerekend moeten worden.  

Zodat u ziet dat de naam der Rechtvaardige in zegening blijft, daar die der godlozen 

verrot en van God niet waardig geacht wordt eens genoemd te worden. 

 

Wij willen maar onze Samuël bezien in zijn leven, nadat hij van de regering afstapte 

tot zijn dood toe, en hierin 

1. Moeten wij ons voorstellen, dat hij zich voornamelijk naar zijn krachten, die 

reeds afgesloofd waren, ophielde in Godvruchtige overdenkingen en 

gemeenschaps-oefening met zijn God. Wat zal hij niet de broosheid en 

vergankelijkheid van alles overwogen hebben! Wat zal zijn ziel de feilen van 

zijn leven betreurd en zijn begeerten tot God uitgaande gehad hebben? Wat zal 

hij onder des Heeren hand zich hebben onderworpen, en menigmaal zich 

nauwer en nauwer aan de Heere verbonden hebben? Dat eenzame leven, waar 

zijn ziel aan gehecht zal hebben, gelijk een dagloner naar het naken van de 

avond, zal hij besteedt hebben, ontdaan zijnde van de andere bezigheden, om 

met God gemeenzaam om te gaan. 

2. Er in was onze Samuël een toevlucht voor die God vreesden, om hun klachten 

te horen, om ze te troosten en uit de schat van zijn ondervinding te 

onderrichten, hoe ze zich in de boze tijden moesten gedragen, om zich te 

vertroosten en op te beuren; gelijk hij altijd gewoon was de verslagen harten te 

bemoedigen. En daarom David, die zich op het laatste zo verslagen en 

mismoedig voelt, dat hij zei, ik zal eens ten genen dage vallen door de hand 

van Saul, vindt zich hier bij Samuël om door hem ook bestuurd, vertroost en 

ondersteund te worden. 

3. Hij leefde in zijn afzondering, niet als zich beklagende dat hij niet aan het roer 

der regering was, want hij had daarvan vrijwillig afgestaan, maar zich 

beklagende over Saul, dat hij noch God noch zijn volk aangenaam was, en dat 

God hem verworpen had. En de goede man had het anders gewenst, 

verschoonde Saul in menige gelegenheid en droeg er zo'n overmatig leed over, 

dat God zelf hem daar over bestrafte I Sam. 6:1. Toen zei de Heere tot Samuël, 



hoelang draagt gij leed om Saul, dien Ik maar verworpen heb? Ja, hoewel hij 

wiste dat Saul niet aangenaam bij God noch het volk was, liet hij zich tegen 

zijn licht bewegen om hem voor het volk te eren. 1 Sam. 15:26-31. 

4. Hoewel hij oud was en in zijn eenzaamheid, was hij evenwel Saul tot een 

beugel, om zijn boze driften, die dikwijls ver gingen in te binden. Terwijl Saul 

wist dat hij zeer van onze Samuël afhing, en dat hij wel degelijk van hem 

bestraft zou worden. 

 

4. Samuël in zijn leven beschouwd, moeten wij nu zijn uiteinde ook kort gaan bezien. 

Daar wij twee zaken te beschouwen hebben.  

Vooreerst zijn uiteinde zelf naar de wijze der mensen, hij stierf. Dit is het einde van 

allen sedert de zonde in de wereld gekomen is. Waarop als op de hielen is de dood 

gevolgd. Daar is niemand die leeft, die de dood niet zien zal. Het is de mens gezet 

eenmaal te sterven, ja het leven, dat wij hebben, is een gedurige dood. Een wijze 

Salomo zowel als een dwaze Nabal moet dit pad der eeuwen intreden; een rijke vrek 

zowel als een arme Lazarus moet voor de dood bukken. Deze neemt alle onderscheid 

weg, de rijken en de armen ontmoeten hier ook elkaar, ja die beide, om tot het graf te 

zeggen, gij zijt onze moeder, en tot de wormen, gij zijt onze zusters en broeders. 

Enerlei wedervaart de rechtvaardigen en de godlozen in dezen, behalve dat voor de 

eersten de dood van zijn prikkel beroofd is, en tot een zachte ingang strekt tot een 

beter, zaliger, ja eeuwig leven.  

Onze Samuëls Godzaligheid, noch de noodzakelijkheid van zijn tegenwoordigheid in 

die boze tijd, verschoond hem van deze laatste vijand, voor wie alle vlees bukken 

moet: hij stierf. 

a. Vooreerst, hij was niet voor de dood benauwd. Hij had in zijn leven geleerd 

dagelijks te sterven, en op zijn post te staan en zo reisvaardig te zijn, dat hij tot 

de laatste ure niets over liet; om dus op de roepende stem te kunnen zeggen, 

hier ben ik, Heere. 

b. Hij stierf hoog genoeg van jaren, tenminste boven de zestig, gelijk de 

Tijdrekenaars aanmerken, en dus daalde hij in 't graf oud en zat van dagen, 

gelijk Abraham en andere. 

c. Welke dood hij gestorven is, valt moeilijk te bepalen. Of het een zachte dood 

als in een slaap geweest is door de afneming van levenskrachten, of dat hij een 

geweldige dood door Sauls wreedheid ondergaan heeft, gelijk de Joden 

zeggen, dat is ons niet geopenbaard. Wij mogen wel denken, dat Sauls 

boosheid en onderdrukking er al vrij veel toe gecontribueerd heeft, dat zijn 

lamp zachtjes is uitgegaan, en zijn dagen haar einde in de eeuwigheid 

genomen hebben. Hier zien wij dan een man, een profeet en Richter, zonder 

adem des levens; een man, hoe geestelijk hij ook was, zonder geest op stro op 

zijn leger leggen. En wij moeten hem zien met ons te binnen te brengen die 

woorden, dat hij is ingegaan in de vrede, dat hij, als een die in zijn 

oprechtheid gewandeld heeft, op zijn slaapstede rust. Jes. 57: 2. 

 

5. Zodra dit gebeurt, openbaart zich de liefde en hoogachting, die gans Israël voor 

hem had, in meer als een opzicht. Gans Israël vergaderde zich. 

a. De nare mare van zijn dood, hoe oud, hoe zwak en afgeleefd hij was, 

verspreidt zich niet onder de stammen Israel, of de vaders der stammen, de 

Oudsten maken zich op als een enig man, om hun liefde en hoogachting aan de 

overledene te bewijzen, hoe kwalijk Saul het ook nemen mocht dat zoveel eer 

aan de dode romp van zijn voorzaat werd bewezen, daar hij gehaat en veracht 



werd. Wij verstaan liever niet de oudste als elk hoofd voor hoofd, terwijl Rama 

deze alle niet bevatten kon, en omdat meermaals een kleinder maar voortreffe-

lijker getal voor allen gesteld wordt. 

b. Zij beweenden en bedreven rouwe over hem. Het is te denken, met een zeer 

grote droefheid, gelijk eertijds Jacob betreurd is geworden met een zeer zware 

rouwklacht, en naderhand Klaagliederen over Josia van Jeremia gemaakt zijn, 

die lang zijn overgebleven in de kerk naar Josefus getuigenis. En zeker hadden 

zij reden der voor, 

 Des mans uitnemende deugden, als Richter en leraar, kwamen hun 

mogelijk meer als ooit voorheen onder het oog. Want door de 

verdorvenheid weten de mensen zelden het goede, dat ze genieten, te 

prijzen, te erkennen en hoog te achten. Maar leren doorgaans de 

waarde, als ze het missen moeten. Och, wat zullen ze in de reien 

uitgeroepen hebben:: wee ons, wee ons, de kroon is van onzen hoofden 

gevallen, wij zijn een Ikabod, de heerlijkheid is van ons geweken. 

 Zij zullen zich te binnen gebracht hebben die rechtvaardigheid, 

wijsheid en voorzichtigheid, die lankmoedigheid, liefdadigheid en 

vreedzaamheid, die plaats had in zijn wijze van regering. Zodat ze niet 

konden zeggen, wat meest uitblonk. Of zijn afkeer van het kwade, óf 

zijn liefde tot het goede; zijn strengheid in 't straffen, óf zijn goedheid 

in 't belonen. En dit zullen de Oudsten, die er getuigen van waren en 

een bezadigd oordeel hadden, de een de ander tebinnen gebracht 

hebben uit hun lange ondervinding. 

 Zij zullen geweend hebben wegens de zware last, die op hen lag onder 

Sauls tirannische regering, daar ze zo'n zachte regering gewend waren, 

en de kleine hoop, die zich opdeed, om David, op wie ze hun ogen 

gevestigd hadden, te krijgen. Terwijl dit sterfval Saul meer scheen te 

bevestigen, en het vermoedelijk was, dat, nadat zijn macht groter werd 

en de beletsels uit zijn weg genomen werden, zijn hoogmoed en onder-

drukkingen ook zullen toenemen. 

 Ze zullen geweend hebben over zonde tegen Samuël en zijn regering. 

Want doorgaans, als het hart zo geraakt is over een sterfgeval, zal alles 

te binnen komen; de zonde van de ontevredenheid, berisping, en haken 

naar verandering, die zeer zelden wel bekomt. Deze zullen hen op het 

hart gedrukt hebben, en de tranen uit hun ogen hebben doen vlieten. 

 

6. Intussen, de droefheid moet hen niet beletten de laatste liefdeplicht aan de 

Overledene te bewijzen. Daarom begroeven ze hem te Rama in zijn huis. Die 

waardige man in zijn leven, heeft met Jechonia, die godlozen geen Ezels begrafenis, 

maar daalt met ere en in roem in zijn graf. Hij wordt op een aller-deftigste wijze naar 

de wijze van die tijd begraven. Omtrent welke alles wij ons niet verder kennen 

uitlaten, de tijd zo ver verlopen zijnde, hoewel wij anders gemakkelijk vrij veel 

konden bijbrengen en zeggen over de rouw die de Hebreeuwen over hun voorname 

doden bedreven, over hun begrafenissen en Begraafplaatsen. 

 

B. Die deftige man, van allen betreurt en met ere in zijn rustplaats gelegd zijnde, in 

verwachting van een zalige Opstanding des vleses; voelt David, een profeet en man 

naar Gods hart, en ook tot de heerschappij over Israël afgezonderd, geen schuilplaats 

meer, omdat Saul in 't aller-bitterste van zijn vervolging was. Daarom gaat hij 

vluchten naar de woestijn Paran, om daar een schuilplaats te zoeken, om van zijn 



vijand niet verslonden te worden. Want de tekst zegt, en David maakte hem op, en 

toog af naar de woestijn Paran.  

Het is naar voor Gods volk, als Godvruchtige overheden en leraars hun ontrokken 

worden. Ze moeten zich dan als voor een ogenblik verbergen, omdat, wanneer de kans 

voor de vijanden het schoonste schijnt te zijn, ze aller-naast aan hun einde en 

ondergang zijn. En daarom moeten des Heeren kinderen blijven vertrouwen op de 

Heere tot in der eeuwigheid, zelf in de duisternis, als er geen licht is. Want daar staat 

uitdrukkelijk, wie is er onder ulieden, die de Heere vreest, die naar de stem zijns 

knechts hoort? Als hij in de duisternis wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op 

de Naam des Heeren, en steune op zijn God. Jes. 50: 10.  

Zo zagen wij dan Samuël, lieflijk in zijn leven, maar ook hooggeacht, hartelijk 

betreurd en uitermate geëerd in zijn dood. 

 

B. TOEPASSING. 

A. Om nu mijn belofte aan u alle gedaan vervullen, en w begeerte en wens te voldoen, 

zal ik trachten iets te spreken ter gedachtenis van de Wel-Edelen heer CORNELIUS 

VAN SCHELLINGERHOUT, wijlen Vrij-Heer en Baljuw van deze plaats; een man 

in zijn tijd van God zeer begenadigd, van ons in zijn leven hooggeacht en teer geliefd, 

in zijn doodt met ongeveinsde tranen betreurd en bijgezet met veel eer en achting; zijn 

grafstede is onder ons, in de hope van een zalige Opstanding. 

Tot deze zaak erkenne ik mij zeer onbekwaam omdat ik mij nooit om dergelijke 

Redevoering op te maken of uit te spreken toegelegd heb; zijnde mijn grote werk altijd 

u het Evangelie van Christus te verkondigen in eenvoudige klaarheid, zonder enige 

bloemen van menselijke welsprekendheid, die op zijn beste het oor streelt maar de ziel 

niet stichten. Ja, de uitmuntende deugden van de overledene, zo groot zijnde vereisten 

een bekwamer redenaar als ik ben, zelfs om ze op het flauwste maar te doodverven. 

Evenwel de liefde tot en hoogachting voor de overledene, en de bewustheid dat gij het 

gebrekkige van mijn redevoering met de mantel der liefde, achtervolgens de prijselijke 

gewoonte van de meesten van u, zult bedekken - omdat u mijn oogmerk weet en 

bewustheid hebt dat ik u niets als de waarheid zal zeggen, zijnde ik volgens mijn 

Landaard onbekwaam om te vleien, - heeft mij eindelijk vrijmoedigheid gegeven, 

gelijk wij in het begin zeiden. 

 

B. Derhalve mijn Aandachtige, vergunt mij uwe aandacht en opmerking om iets te 

horen van onze overledene en ook iets na vereiste van zaken tot u in uwe orde, rang en 

kwaliteit. 

Wat de overledene betreft, gij moet niet denken dat wij onze overledene op een gelijke 

trap met Samuel willen stellen, want wij weten dat zulks niet zou passen. Gij moet 

ook niet verwachten, dat wij steeds de overeenkomsten, die uitdrukkelijk zijn zullen 

noemen, veel minder dat wij alle de ponten in de Verklaring gelegd, zullen toepassen. 

Want wij hebben aandachtige hoorders, die de zaken, die wij overslaan, zullen 

toepassen daar ze behoren, en die zien zullen en zich uit het gehoorde te binnen 

brengen. Wij zullen de orde in de verklaring gelegd, volgen, voor zover het onze 

overledene betreft en dienen kan om een ieder, wie hij ook zij, te stichten.  

En dus zullen wij spreken: 

 

a. Eerst van zijn leven. 

De plaats van de geboorte van onze Overledene is geen Rama, een hoge plaats, maar 

een plaats liggende in een aller-aangenaamste laagte; ik meen dat aangename en 

vermakelijke OUTSHOOREN, zo geplaatst van de God des Hemels, dat de 



Rijnstroom van oude tijden vermaart, het aan de ene zijde gespoeld en bewaterd, - 

daar de heerlijkste weiden en grazige velden aan de andere zijde deze plaats als tot een 

Eden maakt. Het is bijna, volgens de wiskunstige meting in 't midden van het Land 

gelegen; dus van alle steden even ver en even nabij, en waar de generale 

verzamelplaats van alle de Hollandse posten is. Het heeft zijn heerlijke gebouwen en 

aller-aangenaamste uitzichten. Zodat alles samenvloeit om deze tot een van de 

heerlijkste plaatsen van dit gezegend land te maken.  

Intussen is dit alles klein en bijna niet noemenswaardig, in vergelijking van de 

heerlijkheid, die deze plaats bekomt door te zijn een grote reeks van jaren de 

geboorteplaats van de ouders en voorouders van onze overledenen, en ook van zijn 

geëerde familie, die alle hier de adem des levens ontvangen hebben, het eerste licht 

aanschouwden, en vroeg aan God zijn opgedragen en toegewijd. Laten andere 

plaatsen roemen op hun helden en geleerde mannen in dezelve geboren, Outshoren 

roeme vrij op hun Schellingerhouts, zolang er iemand is die adem heeft. 

 

b. Zijn Ouders waren juist niet uit adellijk bloed gesproten, gelijk er zulke zelden in 

Republieken gevonden worden, daar koningrijken onder hun getal menigmaal zuchten 

wegens hun hoogmoed, laatdunkendheid, ondeugendheid en armoede. Maar zijn 

Ouders waren uit de aller-fraaiste families uit de Burgerstand. En zo het bekleden van 

eer-ampten iemand verheft boven de Burgerstand, weet ik geen familie die er dan 

groter recht toe heeft, als de voorouders van onze overledene hebben. Zijn voor-

Vaders hebben het ambt van Schout en Secretaris van Outshoren honderd en acht en 

twintig jaren bekleed, en de grootvader en vader van onze overledenn daarenboven 

bekleed het ambt van secretaris van Aarlanderveen. Waarbij komt, dat de vader van 

onze overledene door de Edelmogende Heren de Gecommitteerde Raden tot Regent 

van Aarlanderveen tevens aangesteld is wegens de innocentie van de toenmalige heer.  

Dit strekt, mijn geliefden, tot een overtuigend bewijs, en van de wijsheid, vroomheid, 

rechtvaardigheid, en van de onvermoeide vlijt en naarstigheid van de voorouders van 

onze overledene, en zet geen kleine luister op de familie, zolang er iemand van overig 

is, en er van gesproken wordt. En dus hebben wij dit met stilzwijgen niet kunnen 

voorbijgaan, hoewel ons bestek niet toelaat van een ieder van hen in 't bijzonder te 

spreken, en wij ook daartoe geen genoegzame onderrichting hebben. 

De naaste ouders van onzen overledene zijn geweest de heer Nicolaas van 

Schellingerhout en Mejuffrouw Barbara van der Aar, in de heilige Staat des huwelijks 

bevestigd en ingezegend door de Wel. Eerw, en zeer Geleerden heer Thomas 

Stoochius, Predikant te Willige Langerak, dicht bij Schoonhoven, grootvader van des 

overledene moeder, de 7. Feb. 1677. Gelijk deze twee tot één vlees werden, door de 

zonderling besturing van de Goddelijke Voorzienigheid, over alles gaande, maar 

bijzonder tastbaar in de zaken des huwelijks. Zo heeft God dit huwelijk op een 

zonderling wijze gezegend, en deze Zijn belofte daaraan vervuld, Psalm 128: 3. Uw 

huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw 

kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. God heeft de zegen over de moeder van de 

overledene die van Lea en Rachel doen overtreffen en ver te boven gaan in 't getal van 

kinderen, waarvan God haar een blijde moeder maakte, zijnde uit dit huwelijk negen 

levendige en welgeschapene kinderen ter wereld gebracht namelijk 

De 2. Feb. 1678. is geboren Cornelius van Schellingerhout, de 22. Jan. 1680. 

gestorven. 

De 31. Oct. 1680. is geboren Maria van Schellingerhout, de 4. Dec. 1681. gestorven. 

De 16. Sept. 1682. is geboren Maria van Schellingerhout, de 1. Maart 1726. 

overleden. 



De 22. Julj 1685. is geboren Cornelius van Schellingerhout, onze overledene op de 

26. Juni 1749. van wie wij spreken en verder spreken zullen. 

De 8. Feb. 1688. is geboren Anna van Schellingerhout, de 16. Nov. 1733. overleden. 

De 23. Juni 1690. is geboren Johannes van Schellingerhout, de 16. December 1690. 

overleden. 

De 18. Nov. 1691. is geboren Cornelia van Schellingerhout. 

Den 30. September 1694. is geboren Pieter van Schellingerhout, de 21. Juni 1742. 

overleden. 

Den 19. Juli 1697. is geboren Johannes van Schellingerhout, de 18. Feb. 1722. 

overleden. 

 

Ziedaar een huwelijk met een getal van 9 kinderen, waarvan 6 tot hun jaren gekomen 

zijn, gezegend, ja gezegend daarenboven, dat deze kinderen niet vroeg van hun ouders 

beroofd zijn, en tot wezen geworden, omdat de vader, de Heer Nicolaus van 

Schellingerhout, eerst is komen te overlijden de 1 Nov. 1721 en de moeder, 

Mejufvrouw Barbara van der Aar, eerst overleden is de 30. Mei 1724. 

 

Een huwelijk waarlijk daarenboven zo gezegend, dat van de zes kinderen, die tot hun 

jaren gekomen zijn, alle op de gefondeerdste gronden van zekerheid het getuigenis 

hebben, van mij niet alleen, maar van alle, ja van de Waarheid zelf, dat ze niet slechts 

God gevreesd hebben, door Zijn eigen hand in 't koningrijk van Zijn Zoon overgezet 

zijnde, maar singulier voorbeeldig boven andere geweest zijn. Een singuliere zaak is 

dit. Want het is anders één uit een stad en twee uit een geslacht, maar hier zes in getal. 

Deze ouders waren dan een paar, dat God boven duizenden begenadigd heeft in hun 

kroost. 

Een karakter van deze zo gezegende ouders van onze overledene te geven, is onnodig. 

De eer, waarmee ze zijn overladen, het vertrouwen, dat niet alleen de burgers, maar 

zelf de Hoog Edele Heer van Outshoren, ja dat meer is hun Edel Mogende de 

Gecommitteerde Raden in hen stelden, de vader van de overledene toevertrouwende 

het Regentschap van Aarlander-Veen, zijn blijken, dat een ieder wegens trouw en 

deugd op hen zich verlaten en in hen berusten kon. 

De onderwijzing, die ze hun kinderen gaven in de waarheid en deugd, geeft te kennen, 

dat ze naar hun licht deugd beminden en zochten in hun kinderen voort te planten. 

Hetwelk van zulk een gezegende vrucht is geweest, dat al de kinderen voor de 

wulpsheid van de jeugd bevrijd zijn gebleven, en dat bijzonder en zeldzaam is onder 

zulk een aantal kinderen, dat onder hen geen stribbeling, maar een volkomen accoord 

en een hartelijke liefde geweest is, de een de anderen erende, lievende, hoogachtende 

en vermakende. 

 

Van deze talrijke familie van kinderen, waarvan onze overledene de vierde was, zijn 

in hun jonge jaren door de dood weggerukt de twee eerste, Cornelis en Maria, en ook 

het zesde kind, Johannes.  

Tot hun jaren zijn de zes andere gekomen, en hebben Gods raad gediend, totdat het 

hem behaagde, de een voor de anderen na, tot Zich te roepen. Zodat er nu van de zes 

maar een overgebleven is, Mejuffrouw Cornelia van Schellingerhout, die bij ons het 

smartelijk verlies van onze overledene is betreurende. 

De eerste, die God tot zich nam, was Johannes, een jongeling van grote hoop en 

verwachting, wegens de vermogens en begaafdheden van God hem medegedeeld. 

Maar bovenal was hij, nadat God hem bekeerd had op een zeer krachtdadige wijze, tot 

verwondering van alle die hem kenden, tot verbazing van zijn broeders en zusters, 



wegens de voortgang, die hij maakte. De liefde tot Christus, die Hem had liefgehad, 

brandde als een gloed in zijn ziel; de ijver voor God en Zijn zaak, en om Gode 

welbehaaglijk te wandelen, verteerden hem. Zijn genietingen waren groot, zijn 

vertroostingen menigvuldig, zijn vertrouwen vast. Elk, die hem zag, zei, hij zal vroeg 

ten hemel gaan. 'Hij legde het goud bij het stof, en het goud van Ofir bij de rotsteen 

der beek', en God was zijn verlustiging, zijn Psalm en Lied. Hoewel hij kort voor zijn 

dood zeer door de vijand werd aangevallen, riep hij evenwel uit: hij is overwonnen! 

Zo is hij met gejuich tot zijn God ten hemel ingegaan in het 25ste jaar van zijn 

ouderdom de 18. Febr. 1722. 

Gij hebt hem gekend, en het heugt mij, met wat liefde en hoogachting onze overledene 

altijd gewoon was van hem te spreken, zodat er als vreugde over zijn jongste broeder 

op zijn aangezicht te lezen was, als hij van hem sprak, en Gods weg met hem 

gehouden, verhaalde. Ik heb ook de Leidse vrienden veel van hem horen spreken. 

 

God deze kinderen, als Zijn wijngaard van rode wijn, gedurig bevochtigende, en de 

een vroeger als de ander voor de hemel bereidde, komt en neemt tot Zich over de zeer 

deugdzame wijze en verstandige Maria van Schellingerhout, tot grote smart van onze 

overledenen, terwijl ze zijn huis ophield. Het voorbeeld van deugd; de vordering in 

heiligmaking door gedurige geloofsoefening in Christus en gebruikmaking van Hem 

tot wijsheid, rechtvaardigmaking en volkomen verlossing; de grote gave om de 

geesten te onderscheiden, schijn van zijn te onderkennen; de grondige kennis in Gods 

woord en de waarheid des Evangelies; én de menige vermaning, die ze deed om de 

waarheid te onderzoeken (wenselijk was het geweest dat elk uwer ze had opgevolgd, 

en zich aan het onderzoek van Gods Woord en de Waarheid meer had overgegeven als 

u gedaan hebt) is bij die God vrezen en haar gekend hebben, bekend. De Heere deed 

haar dit ellendig leven verwisselen met een zalig leven, tot uw verlies, maar tot haar 

groot gewin, in 't 44ste jaar van haar ouderdom, de 1 Maart 1726. 

 

De Heere, die goed is, wilde de overige broeders en zusters door breuk op breuk niet 

jaarlijks in diepe rouwe indompelen, en dus behaagde het God, de vier overige, twee 

broeders en twee zusters, enige jaren na de anderen tot elkaars troost bij de anderen te 

laten, tot het jaar 1733. Wanneer Hij Mejuffrouw Anna, nadat ze enigen tijd van 

tevoren beroerd geworden was, tot Zich kwam roepen. Wat had onze overledene een 

liefde voor deze zijn zuster! De teerheid, de zorg gedurende haar bezoeking, was om 

zich er over te verbazen, Het geschiede uit liefde en hoogachting, met het grootste 

geduld en de uiterste bereidwilligheid. Ze was het ook waardig. Want hoewel ze zo 

sterk niet in de geloof was, maar menige bestrijding, en ook vele moedeloosheden 

had, door de ongesteldheid, als een middel, van haar lichaam; zo maakte God nu en 

dan deze vermoejde ziel dronken, gevende blijdschap voor treurigheid, het gewaad 

des lofs voor een benauwde geest; zettende haar enkelen vast, en zo gaf Hij dat ze nu 

en dan kon treden op haar hoogten. Ze had allen lief, maar inzonderheid de heilige en 

de heerlijken op der aarde. Ze was een tweede Feben, een dienares van de heiligen, en 

ook van mij onwaardige, moet ik zeggen. De liefde, die aandoening, die bezorgdheid, 

die ze voor mij, een vreemdeling, toonde, toen ik in de maand Mei van 't jaar 1728. 

eerst op deze plaats kwam, zal ik nooit vergeten, maar haar gedachtenis zal, zolang ik 

leef in zegening bij mij blijven. Ze was een Dorcas, en zo al de rokken, die ze voor de 

behoeftige bezorgde, opengelegd waren, - gelijk mijn nu zalige vriendin, Maria van 

Geestdorp, wier dood ik noch betreur, - mij onderricht heeft, haar getal zou niet klein 

zijn. Ze was een van de weldadige, ze wandelde met God, en Hij nam haar weg de 16. 

November 1733. In het 35
ste

 jaar van haar ouderdom. 



 

Outshoren, Outshoren, wij komen een droevige tijd voor u melden, en zaken, die u 

lang, maar nimmer naar waarde, betreuren zult kunnen. Toen uw Waarde Schout en 

Secretaris, de Edele Heer Pieter van Schellingerhout, u ontrukt en die kroon van uw 

hoofd afgevallen is. Deze waarde broeder van onze overledenen volgde zijn vader als 

Schout en Secretaris van Outshoren op, in 't jaar, zo ik wel heb, 1721 of 1722. 

Behalve dat deze God teer vreesde, gelijk wij alle weten, wat was hij vol liefde, en 

hoezeer voor de vrede, die najagende, die herstellende daar ze verbroken was. Wonder 

gemeenzaam was hij, uitermate gul en openhartig, klein gevoelende van zichzelf, zijn 

naasten veel uitnemender dan zichzelf achtende. 

Hij sprak juist niet veel, maar dacht diep, en oefende in 't verborgen, dat hij sprak en 

van andere van de wegen Gods hoorde. De diepe kennis die hij had van zijn ellende en 

de plagen van zijn hart, en het ontzag van Gods hoogheid, maakte dat zijn woorden 

weinig waren, en die hij sprak waren gewichtig en met zout gemengd, en kwamen van 

hem voort zonder gemaaktheid met een eerbiedigheid, zijnde hij een vijand van los, 

raillant en al lachende van de zaken Gods te spreken.  

In zijn ambt was hij getrouw, naarstig, arbeidzaam, rechtvaardig, niet slof, maar hield 

al de zaken van dat Ambacht in de uiterste order en nauwkeurigheid, en ieder kon zich 

op hem als een vader verlaten.  

Och Outshoren, de bevinding leerde u uw verlies, maar Gods wil moet en zal 

geschieden. En dus heeft deze, naar enige dagen zware en brandende koortsen uit te 

staan, zalig zijn ogen gesloten, en is nevens zijn vader te Outshoren bijgezet en ten 

grave gedaald in 't 48ste jaar van zijn ouderdom, de 21. Juni 1742. 

 

Nu vereist de order, en ons oogmerk, en ook de tijd, dat wij tot de vierde van deze 

familie komen, daar wij zulk een betrekking op hebben, en die in zijn familie, hoewel 

ze alle te samen lichtende sterren in Gods Kerk-hemel in Nederland, en voornamelijk 

aan de oevers van de Rijn geweest zijn, geweest is, naar hun aller getuigenis en onze 

wetenschap, een ster van de eerste grootte. 

Ik meen dat wij nu spreken moeten van onze waarde overledene wat meer in 't 

bijzonder, en de stukken van zijn leven, ons alle welbekend, te binnen brengen, opdat 

de gedachtenis van deze rechtvaardige onder u moge vereeuwigd worden. 

Onze overledene was de Wel Edele heer Cornelius van Schellingerhout, zijns moeders 

vierde kind, dat ze ter wereld bracht de 22. Juli 1685 en die in 't jaar 1709 Baljuw van 

deze plaats geworden, en in 't jaar 1728. Vrij-heer van deze Heerlijkheden, Esselijker-

Woude en Heer-Jacobs-Woude, en die de 26. Juni 1749 tot smart van ons, heengegaan 

is tot het huis zijns Vaders, daar vele woningen zijn. 

Onze overledene was het vierde kind, zeg ik, dat zijn vruchtbare moeder hun man 

baarde. Bij de Doop werd hij Cornelius genoemd. Maar zo zijn moeder een 

vooruitzicht had kunnen hebben, hem betreffende, ze zou mogelijk Lea nagevolgd 

hebben, toen ze Jacob een vierde kind baarde, Gen. 29: 25. Dit maal, zei zij, zal ik de 

Heere loven. Daarom noemde ze zijn Naam Juda. Want ze had reden, en dit kind dat 

ze baarde was een Juda, hoewel niet in naam evenwel in der daad en waarheid, een 

ernstige aanbidder en lover van zijn God met woorden en daden. 

Onze overledene had niet alleen het stichtelijke onderwijs van zijn deugdzame 

moeder, hem van der jeugd af de Schriften voorhoudende, die hem wijs konden 

maken tot zaligheid. Maar daar en boven ook het onderwijs van zijn vader, die 

uitermate ervaren was, in de zaken, die een Ambacht betreffen. Niet alleen om die in 

de staat waarin ze zijn, te doen blijven, maar ook tot groter bloei te brengen. En dus, 

God onze overledene tot besturing van een Ambacht willende afzonderen, had hij 



uitermate grote voorrechten en gelegenheden om al het nodige te erlangen, dat hem tot 

dat werk in zijn leven bekwaam, en na zijn dood beroemd en betreurd kon maken.  

Hij had, als buiten geboren, wetenschap van de natuur der buitenlieden, dat ze niet 

willen klein geacht, gedrukt, gedreigd en met hardigheid behandeld worden, maar dat 

ze met liefde, wijsheid, gemeenzaamheid behandeld zijnde, alles willen doen, prijzen, 

en liefhebben tot de dood toe. Ik weet dat dit de gewoonte altijd geweest is van onze 

overledene. Hij kwam nooit, als er iets moest gedaan worden, met dreigen en vertonen 

van zijn ambt, en zo ze het niet doen wilden, dat hij het hun betaald zou zetten.  

In tegendeel, hij stelde altijd zijn zaken vragenderwijze voor. Mannen, was zijn 

woord, wat dunkt ulieden, dat is er voor, dat is er tegen. En het was van die uitwer-

king, dat hij altijd zijn zin had, en andere hadden de blijdschap, dat ze dachten dat hun 

wil uitgevoerd werd, en dus was er nimmer nijdigheid, noch verwarring, noch 

ongenoegen, maar alles in de volmaaktste vrede. 

Hij had, bij zijn vader opgebracht zijnde, een grondige kennis van de wijze, hoe de 

zaken van een Ambacht moeten behandeld worden, en wist bij ondervinding, dat ze 

gewichtig zijn, dat er op moet geblokt en gearbeid worden, dat er weinig tijd is, zo 

men dat wèl wil doen, in ijdel vermaak en tijdverkwisting door te brengen. En dus had 

hij van de jeugd af, bij zijn vader de zaken gewoon zijnde, een handgreep ervan, en er 

ook grote lust toe. Zolang ik hem gekend heb, was hij, uitgezonderd de tijd die hij tot 

het dienen van God besteedde, altijd in zijn kantoor, of het moest eens in een jaar zijn 

op zijn hoogste, dat hij één of op zijn meest twee weken van uitspanning nam. En zo 

gaf hij een ieder een goed voorbeeld van naarstigheid en om getrouw in zijn beroeping 

bij de Heere te blijven. 

Dus onderlegd zijnde en toegerust door de opvoeding en gaven, die God onze 

overledene in een grote mate gegeven had, vielen de ogen van zijn oom, de Baljuw 

Van der Aar, op hem, - om dat uit te werken, gelijk het gelukt is, - dat onze overledene 

effectieve Baljuw van deze Heerlijkheid geworden is in 't jaar 1709. Een smartelijk 

jaar door de zware koude, maar heugelijk voor deze plaats door het verkrijgen van een 

man tot Richter, met zoveel hoedanigheden voorzien. 

Meldende van de Wel Edele Baljuw Van der Aar, moet ik met een woord zeggen, dat 

deze de vader is geweest van twee deugdrijke dochteren: de een noch in 't leven en 

zeer geliefde echtgenoot van de Wel Eerw. heer Antonie Taree, geacht Predikant te 

Waarden; de andere was die deugdrijke Juffrouw, Johanna van der Aar, wier 

Godvrucht, bevalligheid, liefderijkheid, en andere sieraden en deugden zulk een 

gerucht maakten, en wier reuk zich zo door het gehele land verspreide, dat de Edele 

Heer Arnoldus de Sterke, (aan wie ik de grootste verplichting heb, gelijk ik ook zijn 

gedachtenis zou gevierd hebben, was ik niet ziek geweest) zich erdoor bekoord vond 

en zo gelukkig gemaakt werd dat hij ze tot een hulp tegen hem over eindelijk 

verkreeg. Een Juffrouw van zulke levendigheid, doorzicht, gezetheid en 

onderscheiden oordeel omtrent haar naasten, dat ik nooit vergeten zal de roem, die 

men haar gaf in de gezelschappen in 's Gravenhage, bij grote en kleine, waarmee ik in 

't jaar 1728 kort na haar dood, omging; elk haar verlies betreurende en haar als een 

moeder in Israël roemde. 

Deze heeft twee kinderen ter wereld gebracht, die voor een gedeelte als heer en vrouw 

van deze plaats van ons geliefd en geëerd moeten worden, waarop onze ogen moeten 

gevestigd worden, en voor welke wij de Heere steeds vurig bidden moeten, opdat ze 

een dubbele mate van Gods Geest mogen hebben, om al hun heerlijkheid in dit Sion in 

te brengen. 

Van het leven van onze overledene, gedurende de eerste jaren van zijn regering hier 

ter plaats, kan ik weinig zeggen, als zijnde toen noch maar jong (geboren zijnde in 't 



jaar 1708. De 16. December Oude Stijl) en in Schotland, mijn vaderland, geweest; en 

omdat de overledene niet veel daarvan sprak. Maar het was ten beste van de plaats, 

rechtvaardig en zachtzinnig, gelijk er ouden onder ons zijn, die daarvan getuigenis 

kennen geven.  

Mijn oogmerk is meest te spreken van het leven van onze overledenen, nadat God 

hem van dood levendig gemaakt had, dat tot versiering van alle andere begaafdheden 

zal strekken en zijn gedachtenis vereeuwigen. Om dit nu te doen moet u met mij 

geduld hebben, om de aanleidende oorzaken van de zaak zelf en het leven daaruit kort 

en beknopt te horen. 

 

a. De aanleidende oorzaak was deze.  

Hier ter plaats, gelijk in andere daar God niet zaligmakende werkt, was het volk zeer 

stil en gerust. De mensen waren wel uiterlijk burgerlijk en Godsdienstig, geloofden 

door een Historisch geloof dat Christus hun Zaligmaker was; en ze hadden geen 

banden tot de dood toe, daar was geen beweging over de zaken van de Godsdienst en 

de behoud van de onsterfelijke ziel, als alleen door enige van de zogenaamde 

Hebreeërs, die een Leer meebrachten voor het vlees aangenaam, en van welker 

nazaten helaas noch enige, zonder zich te willen laten overtuigen van hun dwaling, 

overgebleven zijn. 

Maar God in Zijn eeuwige liefde enige hier ten leven uitverkoren hebbende, en 

willende die tot zijn gemeenschap in Christus roepen, baant daar een weg toe om de 

rijkdom zijner heerlijkheid in Christus te openbaren. 

Het Veen te Benthuizen gedaan zijnde, ten minste voor het grootste gedeelte, en dat 

werk, daar velen zich mee generen, hier in sleur en op zijn best zijnde, werden enige 

van die plaats belust, tot voortzetting van hun tijdelijk beroep, hier over te komen, 

hoewel ze wisten dat ze de zalige Van Noorden en andere tot leraars niet zullen 

hebben.  

Onder deze was een man, zo ik het wel heb, onder de dienst van de nu zalige van 

Noorden bekeerd, met naam Klaas Janze Poldervaart, een man van de uiterste 

eenvoudigheid, maar uitermate stichtelijk en Godzalig en liefdragende in zijn wandel. 

Deze komt hier ter plaats met ter woon in 't jaar 1706. Hij bezag het volk dat ze stil en 

gerust waren, zich voedende met as en een leugen in de rechterhand. 

Hij kwelde er menigmaal zijn ziel over, en deed menige aanslag bij de oudste en 

geciviliseerden om van de zaken van Gods koningrijk te spreken, maar lange tijd te 

vergeefs. Ja, acht achtereen volgende jaren, dat is tot het jaar 1714. In 't welke hij na 

lang gebeden, en gebukt gegaan te hebben over de blindheid van het volk, eindelijk 

resolveerde, enige aan zijn huis te verzoeken en enige punten uit Brakel en Van der 

Kemp haar voor te lezen, zijnde zelf niet zeer bekwaam om van de Waarheden uit zijn 

geheugen te spreken. De arbeid van deze vader liet God niet altijd ongezegend blijven. 

Verscheiden begaven zich tot zijn gezelschap, de een uit deze, de andere uit geen 

inzichten, gelijk wel op te maken is.  

En dus omtrent het jaar 1716 werden enige mensen waarlijk getroffen en verlegen 

over hun zonde, en zijn tot Christus overgebracht. De mare hiervan zich 

verspreidende, kwamen er bekwame mannen van alle oorden va het land, om op 

datzelfde aanbeeld te slaan en het werk Gods als Aquila en Priscilla bescheidenlijk uit 

te leggen.  

De Predikant Carolus Blom, menende in 't eerste niet anders als dat er zaden van 

ketterij gezaaid werden, dacht het zijn plicht te zijn dat verbeelde kwaad in zijn 

beginselen te stuiten. Maar God, als hij in 't grootste van zijn ijver tegen dit werk was, 

raakte zijn hart aan door de Heilige Geest, dat hij ook hetzelfde jaar te kennen gaf, 



toen hij over de Stokbewaarder predikte - tot verbazing van vele van u, en waarvan 

vele nog met het uiterste genoegen spreken. Gods werk was zo krachtig op het 

gemoed van mijn waarde en zalige Voorzaat, naar het schijnt, en zijn gedachte van 

zichzelf zo klein, dat hij nimmer daarna allen als lezende  kon Prediken, waartoe onze 

overledene hem bracht met zeer veel moeite, en waarin de Gemeente hem met liefde 

en geduld gedragen heeft, niet zonder zegen en grote stichting, tot de dag zijns doods 

in Juli 1734. 

Gods werk in deze plaats ging zijn gang. Onze overledene had er in het begin 

wonderlijke gedachten over, ging wel elders te Kerk, maar openbaarde nooit enige 

vijandelijkheid, gelijk ik meer als eens uit zijn mond gehoord heb. 

 

b. Eindelijk in 't jaar 1717. of 1718 behaagde het God, nadat hij menigmaal over de 

dingen, die hij met zijn ogen zag en met zijn oren hoorde, gedacht had, - als hij in zijn 

stille eenzaamheid was, om zich wat op een namiddag uit te rusten, na zijn arbeid, - 

hem met zoveel licht en klaarheid te deed zien dat hij in zichzelf verloren was, dat zijn 

burgerlijke wandel en Historisch geloof hem niet zullen zaligen. En dat hij menigmaal 

gezegd heeft, dat hem met zoveel overtuiging te zien gegeven werd als in een 

ogenblik zijn verloren staat, buiten God en Christus zijnde, dat hij nimmer iets 

klaarder met de ogen van zijn lichaam gezien had als dit; en dat opmerkelijk is, hij had 

die beroering en angsten niet, die doorgaans andere hebben.  

Terwijl de Persoon van Christus hem ontdekt werd niet alleen in Zijn 

noodzakelijkheid en gepastheid, maar ook in zijn volkomen bereidwilligheid, niet 

alleen om andere, maar ook hem te willen zaligen.  

Ik en meer met mij hebben hem horen zeggen, hoe gulhartig, hoe gewillig, hoe 

onbepaald hij zich overgaf niet alleen, maar telkens gewaar werd dat zijn ziel in 

Christus als inging, nauw met hem verenigd werd en tot een ruste en vrede kwam, die 

hem wonderbaarlijk was.  

En hoewel hij van achteren wel gewaar werd dat het geloof niet gemakkelijk te 

oefenen is, dat toentertijd, en als hij zulke voorkomingen Gods had, het zeer 

gemakkelijk was; als zijnde een Amen en ontvangen van de gave, die God Zelf geeft. 

Dat onze overledene in der daad in Christus was ingelijfd, openbaarde zich aan allen 

ook in zijn leven, gelijk wij horen zullen, maar moeten twee woorden eerst vooraf 

zeggen. 

Eensdeels, dat het opmerkelijk is, dat op dezelfde tijd bijna, dat God zo in onze 

overledene die zalige verandering werkte, dat ook zijn broeders en zuster krachtdadig 

door Gods Geest bewerkt zijn, zonder dat de een van de andere wist of zij het tot 

elkaar zeggen durfden. 

Anderdeels, dat het zeer opmerkelijk is aangaande de bekering hier door Gods 

Geest gewrocht, dat alle die terecht gekomen zijn, hebben leren werkzaam zijn met en 

omtrent de Persoon des Middelaars Zelf, en al wat de Borg zelf niet was leren 

verwerpen. En dit was niet alleen bij deze en genen, maar algemeen, daar menig waar 

Christen, die veel handleiding hebben, omtrent donker blijven.  

Toen had deze Gemeente rust en vrede en het werk Gods werd van Zijn knechten 

gezien. Daar was een gulle verkering en gemeenschap, zonder meesterachtigheid, 

liefdeloosheid, nijdigheid en achterdocht. Maar naderhand zijn der stribbelingen, 

gekomen over het beginsel van Gods zaligmakende werk in 't hart der uitverkorenen, 

over het Geloof, en of ze zich met Christus Zelf verenigd hadden.  

Maar die verschillen zullen wij voorbijgaan, terwijl er geen nut door gekomen is, en 

eer een strijdt in schijn dan zijn geweest is. 

 



Deze krachtdadige verandering openbaarde zich in zijn leven, en als een Richter, en 

ook als een die moeite deed om als een profeet het volk de goede weg te leren. Ik 

moet de zaken maar noemen. 

I. Als een Regent aangemerkt, wat was hij aan de dingen of zaken van zijn ambt 

overgegeven, arbeidende zonder ophouden om kennis; van alles te hebben, dat hem tot 

zijn ambt nodig was en tot nut van deze plaats dienstig. Hij was van 's morgens vroeg 

tot de late avond doorgaans bezig. zijn vermaak was in zijn comptoir, (kantoor) 

daaraan was bij gebonden. 

Hoewel hij niet ver om moest reizen om te richten, wat hielde hij de bepaalden tijd om 

in 't openbaar de bezigheid van zijn ambt op het aller-stipste waar te nemen. Hij was 

nooit de laatste man in de vergadering, en wist dat een voorbeeld van exactitude 

(stiptheid) andere ook nauwkeurig op hun post deed staan. Gods navolger zijnde, die 

een God van orde is, wilde hij ook orde onderhouden. 

Verre was hij van gierigheid en zonder een begeerte om zich ergens in te wikkelen om 

veel gewin te behalen. De meeste boete's van zweren, Sabbath-schennis, en dergelijke 

overtredingen werden voor de ogen der overtreders in de armenbus gedaan, gelijk de 

armmeesters weten wat ze doorgaans 's jaarlijks eruit hadden. Was er verschil dat van 

gevolg zou kennen zijn, bij stak er zich niet in om er geld uit te halen, maar als 

bemiddelaar tot bijlegging, gelijk elk weet. Hij wist dat 't een schande voor een 

Regent is het woord geeft te beminnen. 

Wat had onze overledene een ontzaglijkheid over hem in zijn wezen en gelaat. Hij 

was deftig en manhaftig, ieder had ontzag voor zijn persoon, zelf zijn eigen broeders 

en zusters. Hij behoefde nimmer te schelden, te dreigen en hoge woorden te spreken. 

Eén wenk van zijn oog was genoeg om in te toornen en de twist te doen ophouden. En 

dit behield de overledene tot de dag van zijn dood toe door zijn Godzalige wandel. 

Zijn God aanklevende en erende, werd hij van God geëerd;: daar die God verlaten, 

licht geacht worden. 

Wat was hij hier bij beleefd, lieftallig, gemeenzaam en affabel (minzaam) omtrent 

allen, zodat hij van klein en groot geëerd en geliefd werd. Ik heb altijd sinds ik hem 

van nabij kende, gezegd dat hij gevreesd en geliefd werd. Maar dat ik, noch iemand 

zeggen kan, welk van deze beide de meeste plaats in 't hart van de ingezetenen dezer 

plaats innam. 

Wat was hij als Richter een voorstander van de Godsdienst. Gods knechten eerde en 

respecteerde hij en bracht alles tot hun gemak toe. Hij waakte en stond op zijn post, 

dat de Godsdienst niet mocht verhinderd worden. En opdat hij zulks met meerder 

gezag mocht doen, werd hij uit een Godvruchtig begintel en tot bescherming van Gods 

zaak en volk bewogen deze Heerlijkheid – toen ze te koop geveild werd in 't jaar 1728 

- te kopen. Dit heb ik uit zijn mond en ook uit die van de nu zalige heer Romein de 

Sterke, die met hem voor de een helft deze heerlijkheid kocht, gehoord. En hun beider 

daden, zolang ze leefden, waren klare en overtuigende bewijzen hiervan. 

 

2. Als een Christen beschouwd, hebben wij u iets gezegd van zijn krachtdadige 

verandering waardoor hij van een Christen in naam een Christen in der daad geworden 

is, en als wij zeggen, hij was een Christen, hebben wij alles gezegd. 

Hij was een Christen, die van de beginne af aan leefde in een verzekering van zijn 

aandeel aan de drie-enige God en van Gods liefde tot hem; hij kende zo niet, gelijk de 

meeste, die menigvuldige twijfelingen. 

Hij had grote vrede in zijn binnenste doorgaans, als hij aan God dacht. Hij placht 

menigmaal te zeggen: Christus is mijne, alles is mijne; en o, wat een rijke Vader heb 

ik! En daarom, alles is mijne. 



Wat had hij een tevredenheid met zijn staat en onder zijn moeilijke bezigheid! Hij 

placht te zeggen, ik ben niets als voor de Heere, en mijn Heil is in Zijn ere. Daar is een 

tekst daar hij veel zin in had, omdat God hem de gestalte of zaak ervan deed 

ondervinden, 2 Cor. 5:6, 7. Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten dat wij 

inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere. Want, wij wandelen door geloof, 

en niet door aanschouwen. 

Wat had onze overledene een uitgestrekte begeerte naar Evangelische heiligheid! Hij 

wist dat sleurdienst en plichten, in eigen kracht betrachten in 't stoffelijke geoefend, 

zonder het geloof en dat afhangen van Jezus, die kracht geeft, Gode niet behagen 

kunnen. Hij zag bij bevinding dat de overtreding, die tussen God en zijn ziel een 

scheiding maakte, een pak en zware last op zijn consciëntie was, een doodwerk, dat 

hem buiten staat stelde om de levendige God zo het behoorde te kunnen dienen; een 

doorn in zijn voet, die hem belette om met vrijmoedigheid tot de Troon der genade te 

gaan om dagelijks opnieuw barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om 

geholpen te worden ter bekwamer tijd. En daarom, hoewel hij wel wist, dat eens een 

kind van God altijd is een kind van God, eens gerechtvaardigd voor altijd 

gerechtvaardigd, zonder dat die staat ooit ophoudt, zo was zijn gedurig werk met zijn 

dagelijkse overtreding voor de Troon te komen, die te belijden, en Jezus Christus tot 

rechtvaardigmaking te gebruiken. Hij moest voelen in een groter of kleiner trap in 

waarheid dat zijn consciëntie opnieuw gereinigd werd van dode werken, dat God hem 

in zijn ziel het ontslag van schuld deed ontwaar worden, van vrede tot zijn ziel 

spreken. En daarom, wat was hij gezet om de heiligmaking na te jagen, Christus tot 

dat einde door geloof te gebruiken, van Hem af te hangen, des Heeren Geest in hem te 

laten werken. Alle zijn discoursen gingen over deze zaken, en wetende wat een nuttige 

weg het is, wilde hij graag een ieder het inprenten.  

Wat was hij blij en wat had hij vereniging met de Christenen, die het verstonden door 

de Lering des Geestes. Wat ijverde hij, om als een middel u het gedurig onder het oog 

te houden. Zijn oefeningen, zijn gesprekken in zijn huis, bij de Godvruchtige 

gezelschappen, ja zelf bij de Regenten, - als de bezigheden van zijn ambt afgedaan 

waren - kunnen u dit, zo u uw geheugen opwekt, herinneren. 

 

Wat was hij afkerig van twist over het werk van God in de Godzalige. Toen er een 

grote storm opkwam, en deze en gene uitdrukkingen, die de Godzaligen gebruiken, 

veroordeeld werden, wat bloedde zijn ziel der over! O, de letterknechten zonder Geest 

beginnen het bang te maken, zei hij. 'Ik ben voor de Waarheid, zei hij, maar zij in 

schijn om voor de Waarheid te ijveren, hebben het gezet om Gods volk onder een 

schijn te onderdrukken.' 

En dan las hij Lodensteins Na-reden, dien wij hier bijvoegen, omdat onze overledene 

daar zoveel mee op had in zijn leven, te vinden in Lodensteins Beschouwing Sions. 

pag. 47. 

 

Toen d' onwaardeerlijke herstelde Waarheid 

(Die 's hemels Geest en 't Gode leven brengt) 

Door 't wer'ls, en vleeslijk eigen al haar klaarheid  

Verloor, dewijl 't de Wijsheid zo gehengt; 

 

Viel wer'ld en vlees en al 't verdoem'lijk eigen  

(Dat door de Letter-leer zich waant te staan, 

En 't heil beloofd) met lasteren en dreigen  

Op 's hemels Geest, en al Zijn werken aan. 



 

Waar 't mogelijk, het joeg de geestelijken,  

Met Geest en al, uit Kerk, en school, en land. 

Omdat de Geest onlijdelijke blijken 

Geeft van zijn doemelijke Letter-trant. 

 

Maar dat kan het noch niet; dies met een statig  

Gebaar valt wer'ld en vlees en al 't gespuis 

Aan 't zuiv'ren van de Waarheid, en die gratig  

Te hoên om Gode een dienst te doen, quansuis.  (zogenaamd) 

 

Men roept: Zo gaat de zuiv're Waarheid henen,  

En dit Geestdrijven is Geestdrijverij. 

Het komt, dat onze kinderen noch bewenen  

Te zien, in plaats van Godsdienst, dweperij. 

 

Wat is dat licht? dat hoge God beschouwen?  

Dat zich verliezen? en die liefde kwijn? 

't Verzinken in de Godheid? En dat bouwen 

Op 't ongezien? die blijdschap en die pijn?  

 

Wat is toch dat ontworden, dat ontwezen? 

Wie dwaalt niet in de woorden zonder zin  

Wie zag niet graag de hersenen genezen 

Van zulke, die zich dit al beelden in? 

 

Ik houd het met de Leer der Reformatie,  

Dat ik door Jezus voor God zuiver sta.  

En door 't geloof zal blijven in Zijn gratie,  

En eindelijk zo van stond ten hemel gaan. 

 

Al voel ik al die fikkefakkerij niet, 

En weet 'k van min of onmin, vreugd of pijn, 

't Geloof is 't al; end als dees' tijd voorbij schiet,  

Wat kan ik meer als in de hemel zijn? 

 

En daar moet mij 't geloof der Waarheid brengen.  

Zo duit 't  de arme Letter-Razebol; 

Bestaat de Waarheid naar zijn zin te mengen.  

En drinkt zich dan aan zulk een waarheid dol. 

 

Maar weet hij niet. Dat liefde maar de zaak is,  

Daar al de dienst des hemels in bestaat? 

En weet bij niet, wat liefde voor vermaak is  

Aan dien, die liefde aan het hart gaat? 

 

Wie zal, die liefde draagt, zo nauw bepalen,  

Dat hij in woorden niet wat ruimer woelt? 

Of zal de minnaar woorden moeten halen  

Van hem die nimmer liefde heeft gevoeld? 



 

Maar 't is u om de Waarheid te verdedigen?  

O dwaas! de Letter-waarheid slaat u dood, 

En schijnt u nu 't geweten te bevredigen,  

't Laat u, helaas! op 't einde in de nood. 

 

Gij grijpt de schors van waarheid, net beleden,  

Voor waarheid aan. Maar arm mens! gj dwaalt,  

Dat WEZEN is de waarheid, dat beneden 

Van Boven in het reed'lijk schepsel straalt. 

 

Dat meent het Woord. En zo dat zelf niet wonen  

Komt in uw hart, en bij zijn Eeuwig licht 

Zich niet, en zijn Eigenschappen tonnen,  

Totdat u voor zijn Heerschappije zwicht; 

 

Zodat uw ziel niet onder zich begeven  

Doet, en uw hart gevangen neemt in Min,  

Niet u in zich meer dan in u doet leven,  

Meer voor Hem, dan voor u end uw gewin. 

 

Zodat u niet uzelf doet verliezen,  

En al uw ingebeelde hemel-vreugd. 

En u een and'ren hemel blijft verkiezen,  

Dan Hem te lieven in de ware deugd. 

 

Zo Jezus, ons Verzoener, d' eeuw'ge Wijsheid  

Niet door 't geloof de Geest werd van uw geest,  

Die u beheerst, en in Zijn paden wijs leidt, 

En al uw doen leert schoeien naar Zijn leest; 

 

Gij zult u door die Letter maar bedriegen,  

En al die troost, consciëntievree, en schijn  

Van hoop zal u stil aan 't slapen wiegen, 

En dat zal dan uw deel, uw hemel zijn. 

 

Voor mij, ik ruilde duizend zulke heem'len  

Voor een liefde-kus van Jezus mond, 

Hij voed die wil zijn ziel met draf en zeem'len,  

Mijn ziel en rust niet dan op deze grond. 

 

Dat God het heil hebb', en dat Jezus erven  

Mag (als mijn Hoofd) des Vaders heerlijkheid,  

Dat Hij Zijn wil hebb', en de mijn doen sterven. 

Dat ik Hem dien in onderdanigheid. 

 

Dat ik voor mij niet eigens en bejage, 

Maar leef en sterf slechts voor mijn Schepper. 

Dat ik in verlooch'ning 't beeld van Jezus drage,  

Door liefde uit Zijn voorbeeld opgevat. 



 

Dat ik in 't schouwen van zo ongemeten  

Een Almacht, Wijsheid, Goedheid, Eeuwigheid  

Mijzelf in verwondering kan vergeten,  

En kwijt gaan al mijn wijsheid en beleid. 

 

Dat mij het Algenoegzaam Wezen in de  

Omtrek van d' eindeloze volheid, 't goed  

Dat al de schepzelen mij bieden, vinden. 

En in dat onzichtbaar vergenoegen doet. 

 

En doet mij zo de schepselen verliezen, 

Ja, doet mij Hem beminnen boven mij 

En alle goed; en willig te verkiezen 

Voor eigen vrijheid, liefdeslavernij; 

 

Dat is mijn heil, en als ik 't overlegge,  

Mijn hemel is dat ik in Min verdwijn, 

Ik laat uw waanheil u, en vrij'lijk zeggen,  

Wat kan ik meer als in de hemel zijn? 

 

Dringt door de Letter-korst, en gij zult in den  

Bloem van het Woord, en dieper in 't verschiet  

Bij 't hemels licht al wat ik zing, vinden, 

Of gij en hebt de ware Waarheid niet. 

 

 

Wat had hij een verkwikking in de openbare Godsdienst! Nooit bijna was zijn 

zitplaats ledig. Wat was hij gewoon zich door het geloof neer te zetten aan des Heeren 

Tafel, en zich te laten verzegelen door de Heilige Geest en gemeenschap met de 

Heiligen te oefenen, en was blijde 's avonds van de bevinding van Gods volk iets te 

horen.  

Wat was hij nederig! Al was het een bedelaar, als hij God vreesde, die eerde hij meer 

als een koning, en zette die aan zijn tafel, en verkwikte hem. 

Wat was hij milddadig! Velen zullen hem gedenken met hoogachting, en met 

droefheid zijn gemis betreuren. 

Was hij een Christen, hij was een gezalfde, en hoewel hij geen ordinair leraar was, 

leidde hij jaren naar de andere, zijn talent op woeker, in de stichtelijke oefeningen, 

waarin hij zo klaar, zo wijs, zo ernstig tot overtuiging sprak in de school, nadat hem 

een schriftelijke acte van de Kerkenraad was gegeven om hem daartoe te autoriseren, 

gelijk wij ook aan zijn opvolger gegeven hebben.  

En was hij door ziekte in 't jaar 1733 onbekwaam om te gaan, hij hield oefeningen aan 

zijn huis, dan over de Leerstellige waarheid, dan over Van de Velde's Wonderen des 

Allerhoogsten, die tot grote stichting waren. 

Wat bad hij voor land en kerk in zijn huis en in 't openbaar! Hij was als Samuël een 

bidder, en hoewel zijn bidtalent niet was om de hartstochten gaande te maken, zijn 

uitdrukkingen waren kort, krachtig en zeer ernstig. 

Werd hij verzwakt door een toeval van beroerte in 't jaar 1742, zodat hij ten dele een 

opvolger kreeg kort daaraan, hij bleef echter een toevlucht van de vromen. Wat was 

hij blijde als ze hem bezochten. Hij was een teugel tegen de Godloosheid en 



verkeerdheid. Hij was in zijn bezoeking lijdzaam, de vaderlijke roede kussende en 

billijkende.  

Het heugt mij, dat de eerste reis, toen ik hem bezocht na zijn eerste toeval, hij zei: het 

is goed Dominee. En hij zei tot zijn zuster, - die daarbij mij en anderen zijn dood 

betreuren, - leest Hebr. 12:5-11. Job 5:17. Spreuken 3:11. Openbaring 3:19. 

Wat was hij in deze staat verkwikt, als er van het lieflijk Evangelie gesproken werd. 

Het zal mij niet licht vergeten, dat ik het laatste Nieuwjaar daar zijnde, en een 

levendige gestalte hebbende, zodat God mij gaf te spreken van de weg van vrije 

genade, hoe hij verkwikt werd. 

 

Hoe zal ik in staat zijn in 't korte een afbeelding van hem te geven! Hij was van 

lichaamsgestalte zeer wel gemaakt, noch te kort, noch te lang, noch te tenger, noch te 

zwaarlijvig, dat tot een last strekt. Zijn ogen waren als Arendsogen, waaruit ieder kon 

bemerken wat een grote geest hij bezat. Zijn wezen was mannelijk, ernstig; er lag een 

glans op hem om hem ontzaglijk én geliefd te maken, gelijk hij ook inderdaad bij 

ieder ontzien en geliefd was. 

Als een Regent had hij in alles, ja veel meer als wij hebben kennen zeggen, een diepe 

kennis van de zaken tot zijn ambt behorende, zodat andere hem raadpleegden. Grote 

naarstigheid had hij om zijn wetenschap te vermeerderen. Getrouwheid, 

rechtvaardigheid, lankmoedigheid en zachtmoedigheid openbaarde zich als om strijdt 

in al zijn handelingen. Niets besloot hij met een precipitant (overhaast) oordeel, en het 

wel beslotene voerde hij met grote standvastigheid uit.  

In zijn keuze van Regenten zocht hij altijd de beste, en zo het mogelijk was 

Godvrezende mannen, en veranderde ze bijna nooit. 

Als een Christen, was zijn pad geheel effen. Hj kende die laagten en hoogten niet, die 

hartstochtelijke Christenen hebben, terwijl zijn temperament zeer effenbaar was. Hij 

was niet schielijk om de hand aan iemand te geven, maar eens de hand van 

broederschap gegeven zijnde, trok hij die nooit of zelden terug. 

Hij was nederig, klein gevoellende van zichzelf, zeer gezet om gemeenschap met God 

en Zijn volk te oefenen. Nauwkeurig was bij in 't waarnemen van de plichten: niet 

twistgierig, maar zich over de twisten, die Gods volk enige tijd zulk een nadeel. 

toegebracht hebben, uitermate beklagende.  

Zijn milddadigheid was groot, en hij besteedde het zo, dat zijn rechterhand niet wist, 

wat zijn linker hand deed. Hij voegde bij zijn geloof deugd; bij de deugd kennis en bij 

de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdtzaamheid 

Godzaligheid, en bij de Godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, 

liefde jegens alle. 

Wat zal ik zeggen? Ik kan hem naar waarde niet afmalen, maar wilt u in een kort 

tafereel zien wat man hij was, zie het in de beschrijving, die men vindt Psalm 101: 3-

8. Ik  zal geen Belials stuk voor mijn ogen stellen. Ik haat het doen der afvalligen, het 

en zal mij niet aankleven. Het verkeerd hart zal van mij wijken; de bozen zal ik niet 

kennen. Die zijn naasten in 't heimelijk achterklapt, dien zal ik verdelgen; die hoog 

van ogen is, en trots van harte, dien en zal ik niet vermogen. Mijn ogen zullen zijn op 

de getrouwen in den lande, dat ze bij mij zitten. Die in de oprechte weg wandelt, die 

zal mij dienen. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die leugenen 

spreekt, zal voor mijn ogen niet bevestigd worden. Alle morgen zal ik alle godlozen 

des lands verdelgen, om uit de stad des Heeren alle werkers der ongerechtigheid uit te 

roeien. Zie ook Job 29: 7-17.  

Enigen dit alles horende, zullen mogelijk denken, heeft hij dan geen gebreken gehad, 

is hij volmaakt geweest? Neen mijn vrienden, er is niemand die leeft en niet zondigt, 



de rechtvaardigste struikelt zevenmaal daags, de meest gevorderde heeft noch maar 

een klein beginsel der zaak. Maar mijn vrienden, - terwijl de spreuk is, 'de mortuis nil 

eisi bene', dat is, van de doden niet dan alles goeds, - terwijl wij ze niet kennen, 

terwijl hij ze in zijn leven betreurd heeft en vergeving daarvan gevonden, terwijl hij 

nu volmaakt is in heiligheid, kunnen wij er ook niet van spreken. 

 

Nu kome ik tot zijn uiteinde. Ach mij, mijn geliefden, daar kwam een droevige en 

nare dag, die mij ontstelde, die velen beroerde. Onze Samuël, onze Schellingerhout, 

stierf. De dood eindigde dit zijn vergankelijke en broze leven. Onze zalige rust nu van 

zijn arbeid, en zijn werken volgen hem.  

Van de wijze van zijn dood wil ik niet meer melden, als alleen u verzekeren dat hij 

niet onbereid was, dat hij de dood niet vreesde, dat hij zich aan de dood in zijn leven 

gewend had, en de dood van zijn prikkel beroofd, hem wegnam. En wij hebben hem 

met ere ten grave besteld. De oudsten, naar zijn bestelling in zijn leven, hebben het 

gedaan. Zijn stoffelijk deel legt bij ons onder zijn zerk en zijn kostelijke deel is 

ingegaan tot de genieting Gods tot in alle eeuwigheid. 

 

2. O Woubrugge, Woubrugge, inwoners van de beide Heerlijkheden van 

Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude, beweent uw groot, uw smartelijk, uw 

onherstelbaar verlies. Klaagt vrij en geeft opening aan uw benauwde harten. Laat uw 

hoofd als een fontein zijn, en uw oog als een springbron van tranen. Maakt 

Klaagliederen en zingt ze met betraande ogen over uw Josia. Want onze 

Schellingerhout is niet meer, onze Regent, onze Vrijheer, onze Raadsman, onze 

waarde vriend, hij is niet meer; wij zullen hem niet meer zien. Waarlijk u hebt reden, 

In het algemeen, om dit allen te doen, en dit huis tot een Bochim te maken. 

 U geniet nu de samenwoning van deze liefelijke man onder u niet meer. Hij was 

onder u als een pilaar, als de eiken en de haageiken tot steunsel, als goud om u 

voor verderf te bewaren. 

 U hebt zijn Voorbeeld niet meer, die u tot zulke stichting strekte, en die u 

gewoon was met zoveel gewilligheid en liefde te volgen. 

 U hebt zijn wijze, zachte, lieftallige regering niet meer. Hij is niet langer aan het 

roer, om door alle stormen het scheepje te sturen en te letten en te waken dat er 

geen stormen opkomen. 

 U hebt zijn stichtelijke aanspraken tot behoud van uw zielen niet meer te 

wachten, want de wrede dood heeft zijn gulden mond toegesloten. 

 Gij weduwen, wezen, en die geen helper hebben, u hebt een man, een vader, een 

vriend, en een raadsman, tot uw onherstelbare schade, verloren. 

 Gij vromen, u hebt verloren uw toevlucht in nood, uw opwekker in 

afgezaktheid, uw bestuurder, uw beschermer, uw liefhebber, uw broeder in 

Christus Jezus. 

 

3. Maar laat ik mij tot u wenden, aan wie daarbij hem de regering van deze plaats 

aanbevolen geweest is. 

a. Heer secretaris, u weet van lange jaren hoe hij gewend was te regeren, hoe 

doordringende zijn oordeel was, hoe stichtelijk zijn gezelschap, hoe onvermoeid en 

geduldig zijn onderrichtingen tot uw, lering, besturing, en verdere bekwaammaking 

geweest zijn. Ik kan niet twijfelen, of uw hart is geraakt; u zou wensen lucht te 

hebben. 

 

b. Gij Ambachtsbewaarders, Schepenen, Welgeboren mannen, armmeesters, enz. u 



hebt reden om hem te bewenen, want u kon u gerust op hem verlaten en hem alles 

toevertrouwen, wetende dat hij een algemene vader was, trouw, eerlijk, deugdzaam, 

rechtvaardig, spaarzaam, niet zijn eigen maar het algemene nut behartigende. Dat hij u 

was een kompas, waar op u zeilen kon; een licht, dat alle uw duisternis in donkere en 

twijfelachtige zaken verdreef; zodat u in zijn raad ten vollen kon berusten. 

 

Wat ik verloren heb, weet ik best, en dus ben ik zo een, die met u al de smartelijke 

dood van uw en mijn vriend uit 's harten grond betreur. Toen mij op de dag van zijn 

begrafenis gevraagd werd, hoe ik zo stil was? Zei ik: 'kleine droefheid, daar een 

opening is, kan geuit worden, maar grote overstelpt het hart, sluit de mond, bindt de 

tranen tot grote onderdrukking van de ziel in.' 

 

Maar laat ons, mijn geliefden, wel de overledenen bewenen, maar niet op zijn heidens, 

maar met mate. Er zijn dingen, die onze droefheid temperen moeten. 

Hij was swak en afgeleefd, hij kon niet veel meer doen. 

Hij heeft een heerlijke verwisseling gedaan, wie zou het hem misgunnen? 

God leeft noch, tot Wie een ieder de toegang heeft in alle noden door Christus, die de 

verse en levendige Weg is. 

Zijn waarde en van God begenadigde zuster leeft nog, als de laatste uit de familie, van 

wier liefde u verzekerd zijn kunt, en van haar hulp in de zaak des Heeren.  

Twee kinderen, een zoon en dochter, van de Edele en Gestrenge Heere De Sterke, 

leven nog. Ze kennen de vromen van der jeugd af, ze zullen als kinderen van zoveel 

gebeden, vertrouwen wij, hun heerlijkheid in dit Sion trachten in te brengen. 

 

4. Laat ik nu ten einde spoeden met een woord of twee. 

Eerst wend ik mij bij deze gelegenheid tot: 

U, Wel Edele heer, die de plaats van uw waarde nu zalige vader bekleed, nevens 

Mejuffrouw uw zuster. Ik neme er vrijheid toe, wegens de betrekking die op mij ligt, 

de omgang met u Edele van oude tijd en de hartgrondige begeerte tot uw tijdelijk en 

eeuwig welzijn. Mijn heer, - terwijl u Edele mij eer aandoet zo om bij plechtige actie 

tegenwoordig te zijn, - condoleer ik van harten u wegens het verlies van uw Neef. 

God heeft u vroeg van uw waarde moeder berooft, die een moeder in Israël was, ja 

ook als van uw vader, een vader, die mij ook een vader, ja meer geweest is, en nu van 

uw Neef. God heeft u vele goede hoedanigheden gegeven. De Heere vermeerdere ze. 

Uw Edele heeft voor Gods volk liefde gehad van uw tedere jeugd af. Ik weet wel, dat 

gij ze met liefde pleegt te behandelen, en wat een vreugde u had, als ze in uw vaders 

huis waren en  met wat blijdschap u ze verkwikte en bediende, al was het de geringen. 

 

 

Gaat daar in voort, mijnheer. Gods volk heeft u zeer lief en ge hebt een grote plaats in 

hun hart en gebeden. 

Gelooft nooit het kwade, dat hun vijanden u aan willen brieven. U weet dat de wereld 

ze haat, omdat ze niet van de wereld zijn; u weet dat ze voor God kostelijk zijn, dat 

die hen aanraakt, Zijn oogappel aanraakt. Laat ze een zitplaats in uw hart hebben. U 

hebt hun liefde en genegenheid, - beschut, bewaard, beschermt ze. God zelf hoort hun 

gebeden voor u Edele. Hij make u een man naar Zijn hart, opdat als u het pad der 

eeuwen zult intreden, u tot uw vaders vergaderd mocht worden. 

Mejuffrouw, die met mij het verlies van uw broeder beklaagt, laat het gematigd zijn. u 

hebt hem niet verloren, hij is maar voorafgegaan, u zult hem haast volgen. O wat moet 

u de hemel met blijdschap aanzien. Daar is uw God en Vader; daar is uw beminde 



Verlosser, uw geliefde Jezus; daar is de Geest, Wiens tempel gij zijt; daar zijn zoveel 

van uw Godzalige kennissen; daar zijn drie broeders en twee zusters.  

Houdt dan, moed, u zult er haast komen, God weet de arbeid uwer liefde, de kroon die 

u voor de voeten des Lams zult werpen, zal u ook haast op het hoofd gezet worden. 

Houdt ons en deze Gemeente, daar uw broeder zoveel liefde voor had, in gedachten, 

en laat ons zolang u op aarde zijt, uw liefde en bescherming hebben. 

 

Heer Schout, die hem opgevolgd zijt in zijn bediening, u hebt iets van zijn wandel en 

wijze van doen gehoord; u treed in zijn plaats als Baljuw en Schout. Is het voor een 

leraar, hoewel goed en oprecht, een ongeluk, als hij de opvolger is van een groot, 

begaafd, geleerd en Godvruchtig Voorzaat zo is het ook voor een Regent. U hebt 

beloofd in zijn voetstappen te wandelen, houdt uw woord. Wij zullen u ere geven, al 

kunt u 't met gelijke schreden niet doen. Gedenkt dat u bij het nemen van de 

Communie, heden over 14 dagen, u hebt als een Amasia verbonden en onder een 

verplichting gesteld om de Heere vrijwillig te dienen. God geve er u genade toe, en hij 

make u getrouw tot de dood. 

 

Geliefde Regeerders, zijt in uw bediening getrouw, vreedzaam, het ware welzijn van 

deze plaats behartigende. Maar laat vrede onder malkander steunen op waarheid en 

gerechtigheid. Zijt een vader voor de wezen, en mannen voor de weduwen, en n voor 

de blinde, en een mond voor de stomme. Dit zal u aangenaam maken voor God en 

voor de mensen; hierdoor zult u geëerd en geliefd worden. 

 

Groot en klein, u hebt de wandel van onze overledene gezien, u hebt er nu ook iets 

van gehoord, maar de helft is u niet gezegd. Volgt hem dan na, wandelt in zijn 

voetstappen, en gij zult hebben een zalig EINDE. 

 

 

 

 



 

TOELICHTING 

 

DR. ALEXANDER COMRIE, Predikant te Woubrugge 

Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente 

Door J. H. R. VERBOOM 

 

… In het voorjaar van 1728 trok Alexander Comrie naar Oudshoorn.  Mijnheer Van 

der Willigen zond zijn beschermeling naar zijn vrienden, de familie Van 

Schellingerhout, om die in de gelegenheid te stellen nader kennis met hem te maken. 

Alexander, onbewust van de goede ontvangst die hem te wachten stond, moest bij de 

deftige familie aankloppen en zich aandienen als de bediende van mijnheer Van der 

Willigen. Daar zag hij tegen op. De ontvangst was hartelijk en de verzorging die hij 

genieten mocht vervulde hem met verwondering. Anna van Schellingerhout verzorgde 

toen het huishouden voor haar broer Pieter, de schout en secretaris van Oudshoorn, en 

voor Cornelis, de ambachtsheer en baljuw van Esselickerwoude en 's Heer 

Jacobswoude. 

Vervuld met moederlijke tederheid en medelijden omtrent de jonge vreemdeling, deed 

zij hem al het nodige tot verkwikking van het lichaam toekomen. 

Bij dit alles werden er bovendien geestelijke vriendschapsbanden gelegd. Dat zijn 

banden die nimmer verbroken worden; ook niet toen Anna van Schellingerhout nog 

maar nauwelijks 5 jaren later op 16 november 1733, aangegrepen door zware 

krankheden naar het lichaam, het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Alexander 

was toen al een heel eind op weg met zijn studie tot het begeerlijke predikambt. De 

bekroning op het werk, dat hij de kansel beklom, mocht zijn weldoenster niet meer 

beleven. 

Het is mogelijk, dat Cornelis van Schellingerhout om de jonge Schot te ontmoeten, 

van Woubrugge naar het ouderlijke huis te Oudshoorn overkwam. Meer voor de hand 

ligt echter, dat zijn broer en zuster met Alexander naar 't Huijs Ter Aer reisden, gezien 

Comrie later omtrent die eerste ontmoeting vertelde, dat hij in de "maand Mei van 't 

jaar 1728, eerst op deze plaatse Woubrugge) kwam". Dat hij Mr. Arnoldus de Sterke 

bij die gelegenheid ook ontmoette, vertelde hij er niet bij.  

 

 

Cornelius van Schellingerhout, geboren 22 Juli 1685; overleden op de 26 Juni 1749 
 

"We merken nog op, dat deze "gelegenheidspreek" wat stijl en inhoud betreft, geheel 

uit de toon valt in vergelijking met andere predicaties van Ds. Comrie. De bijzondere 

sympathie en hoogachting, die hij voor de overledene koesterde, brachten Alexander 

er blijkbaar toe van zijn goede gewoonte, om nooit de mens te verheerlijken, af te 

wijken. 

Toen de predicatie op de markt verscheen, stoven zijn vijanden er op af en maakten 

hem bittere verwijten over de "mensverheerlijking", waaraan hij zich schuldig had 

gemaakt. De geestelijke vriendschap werd opzij geschoven; het waren de tijdelijke 

weldaden - zei men - die Ds. Comrie alzo hadden doen spreken." 

 

Zie voor DR. ALEXANDER COMRIE. Predikant te Woubrugge. 

Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente. 
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