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VERZAMELING VAN TWINTIG OEFENINGEN
over onderscheiden KEURSTOFFEN
zowel uit het Oude als Nieuwe Testament; weleer bij onderscheiden gelegenheden
uitgesproken, en nu uitgegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods
begenadigd en gelovig volk; en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in
diepe druk- en proefwegen, alsook onder zware ziels- en geloofsstrijden en aanhoudende
benauwde omstandigheden.
En verder
Ter uitlokking en bestuur van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde
van het Evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van
onbekeerde, zorgeloze en zichzelf bedriegende mond- en naamchristenen.
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INHOUD DEEL 2 OUDE TESTAMENT
TWEEDE VOORAFSPRAAK
12. De gelovige noodklager roemende de Goddelijke verhoring
Psalm 119:26: Ik heb U mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw inzettingen.
13. De smekende bondgenoot onder zijn omringende ellende
Psalm 119:153: Zie mijn ellende aan en help mij uit, want Uw wet heb ik niet vergeten.
14. De God verwachtende erfgenaam der beloften
Psalm 130:5: Ik verwacht den HEERE, mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn woord.
15. Des Heeren Jezus liefdeseis aan Zijn bruidskerk
Hooglied 8:13: O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem; doe ze Mij
horen.
16. Het heerlijkste Voorwerp gelovig aanschouwd
Jesaja 33:17a: Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid.
17. Het zalig vergezicht van het bovenhemels Kanaän
Jesaja 33:17b: Zij zullen een vergelegen land zien.
18. Gods tedere en zielsbeschamende vraag aan Zijn ongelovig volk
Jesaja 40:27: Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE
verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij?
19. Der zondaren heilkomst tot Jehovah Jezus
Jesaja 45:24: Tot Hem zal men komen.
20. De Goddelijke verbondsgunst verklaard aan Zijn geliefd erfvolk
Jesaja 46:3-5: Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, gij
die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af. En tot den
ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het
gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden. Wien zou gijlieden Mij nabeelden en
gelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?
21. Het gezegend heilgoed van de lijdzaam hopende bondgenoot
Klaagliederen 3:26: Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN.
22. De ootmoedig lijdzame en jukdragende man
Klaagliederen 3:27,28: Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zitte
eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.
23. Der gelovigen juichmaal na zware zielenstrijd
Zacharia 9:15: De HEERE der heirscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten, nadat zij de
slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben; zij zullen ook drinken en een gedruis maken
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als de wijn; en zij zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars.
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TWEEDE VOORWOORD
Aan al Gods dierbare gunstgenoten, die de Heere Jezus in onverderfelijkheid wensen lief
te hebben en werkzaam begerig zijn om meer één plant met Hem te worden, in de gelijkmaking
Zijns doods en Zijner opstanding, tot heerlijkheid Gods des Vaders, door de kracht des Heiligen
Geestes.
Geliefde vrienden in de Heere Jezus Christus, de Hoop der heerlijkheid, in Denwelke alle
schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.
Gij allen, die geroepen gelovige heiligen zijt door en naar de wil van God de Vader, in de
heiligmaking des Geestes. Gij, die Gods Zoon, als de God van volkomen zaligheid en de overste
Leidsman en Voleinder des geloofs, die Hoorn des heils opgericht in Davids Huis, bij het licht
des Geestes als uw enige Koning en Priester, op Zijn troon, ja, als het eeuwig waardig
Verbondshoofd van de Kerk en van uw zielen hebt leren kennen, erkennen en omhelzen, en
Hem hebt leren eerbiedigen als de Vorst des levens.
Wat zijn het voor u niet troostvolle woorden Gods, in Wien waarachtig is de belofte Gods,
welke wij lezen in Jes. 16:5: "Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en
op denzelven zal bestendiglijk Eén zitten in de tente Davids, Een Die oordeelt en het recht
zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid." Vergeleken met de Godsspraak in Zach. 6:12-13: "En
spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Zie, een Man,
Wiens Naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel
bouwen. Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal
zitten en heersen op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal
tussen die Beiden wezen."
Aan Hem is derhalve van God de Vader het gehele werk der genade en zaligheid omtrent
zondaren, zowel in het verwerven als ook in het dadelijk toepassen, overgegeven, aan- en
toebetrouwd, in Zijn voldierbare aanstelling daartoe, in de eeuwige raad des vredes, volgens Ps.
2:6: "Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid." Jes. 61:1: "De
Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde
boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de
gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening
der gevangenis." En Openb. 5:5-7: "En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de
Leeuw Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te
openen, en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag, en zie, in het midden van den troon en
van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht, hebbende
zeven hoornen en zeven ogen; dewelke zijn de Zeven Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in
alle landen. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand Desgenen Die op den
troon zat."
Ten einde Hij als de Gezalfde Gods, des Heeren tempel zou bouwen, ja, de tempel des
Heeren bouwen. En zo zegt de tekst, ook het sieraad dragen van en voor dat geestelijk huis en
die tempel tot heerlijkheid, ten einde de Kerk Gods én in zijn geheel én ieder particulier gelovige
in het bijzonder, als een levende Steen aan en van dat geestelijk Tempelgebouw toegebracht, 1
Petrus 2:4-5, door de almachtige genadewerkingen van de Heilige Geest, bedeeld zou worden
en verwaardigd met de zalige bevinding en het deelgenootschap aan die dierbare beloften Gods,
Jes. 60:13 en 19 "De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de dennenboom, de beuk en de
busboom tegelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten
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heerlijk maken. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de
maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw
Sierlijkheid." En aan de overheerlijke betuiging van de apostel, Ef. 2:19-22: "Zo zijt gij dan
niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,
gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste
Hoeksteen. Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een
heiligen tempel in den Heere. Op Welken ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods
in den Geest." Vergelijk met de Goddelijke belofte, Jes. 60:7: "Al de schapen van Kedar zullen
tot u verzameld worden, de rammen van Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen
komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken." En Ezech. 37:2728: "En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een
volk zijn. En de heidenen zullen weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heilig, als Mijn
heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid." Vergelijk met Jes. 8:14: "Dan zal
Hij ulieden tot een Heiligdom zijn, maar tot een Steen des aanstoots en tot een Rotssteen der
struikeling den twee huizen Israëls, tot een Strik en tot een Net den inwoners te Jeruzalem." Als
waarin het geloof kan uitroepen, Ps. 63:3-4 en 9: "(Voorwaar, ik heb U in het heiligdom
aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer. ) Want Uw goedertierenheid is beter dan het
leven; mijn lippen zouden U prijzen. Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt
mij."
En geen wonder, dat ze dan zo één geest met Christus Jezus is, want in dit heiligdom ingaande
en levende door het geloof kan zij bevindelijk "amen" zeggen op de woorden van de apostel, 1
Joh. 4:10: "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft
gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden." Vergelijk met 1
Joh. 5:11-12: "En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft;
en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods
niet heeft, die heeft het leven niet." O zalig voorrecht, zijn deze dingen alzo, dan kan er niets
betamelijker zijn, dan dat ieder begenadigde en zo ook gij, deze zijn Goddelijke Zielenlosser
en Bouwheer en zalige Inwoner, Ef. 3:17, ook wedervergelding tracht te doen, al ware zelfs uw
duizend het armste in Manasse, en gij de kleinste in dit huis van God, Richt. 6:15.
O, uw snoeren zijn Hem dan toch in een zeer liefelijke plaats gevallen, Ps. 16:6. Als kunnende
weten en moetende geloven, dat God het begonnen genadewerk, in uw zielen gelegd, zal
bewaren van de boze, en hetzelve sterken, voeden en vermeerderen, tot het einde toe. Totdat
eindelijk de Hoofdsteen met een dubbele toeroep van genade, genade daar zal gelegd en gesteld
worden, door de kracht van des Heeren genade, en ja, daardoor alleen, Zach. 4:6-7. Want toch
de Jehovah is een Rotssteen, Wiens werk altijd volkomen werd bevonden, Deut. 32:4, en
getrouw, als door Welken gij geroepen zijt tot de volheerlijke en zielszaligende gemeenschap
Zijns Zoons, Jezus Christus, hun Heere. Daarom, gij allen die Gods erfdeel zijt, u mag in het
geloof uw ziel tot sterkte en de anderen tot bemoediging en sterkte in God, wel vrijmoedig
toeroepen, onder de bevinding van al uw diep onvermogen en krachteloos bestaan; de handen
van Zerubbábel, namelijk deszelfs Tegenbeeld, de al-waardige Christus Gods, Jehovahs
Zegelring, Hag. 2:24, die Man Die Gods Metgezel is, Zach. 13:7, Die het Beeld des onzienlijke
Gods is, Kol. 1:15.
Ik herzeg, de handen van dien Zerubbábel hebben dit huis Gods gebouwd, gegrondvest zijnde
in het cement van Zijn bloed en eeuwige zoenverdienste en borggerechtigheid, en Zijn handen
zullen het ook voleinden, Zach. 6:9, opdat wij, die geloven, weten, dat dit werk uit God, niet
kan noch zal verbroken worden. En dit gebouw wordt alleszins veilig bewaard, in tijd en
eeuwigheid, als zijnde op Hem, die Rotssteen des heils gebouwd, Matth. 7:25, en onder een
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zeer nauwkeurig gedurig opzicht van de Almachtige beveiligd. Want de Goddelijke belofte is,
Zach. 9:8: "En Ik zal Mij rondom Mijn huis legeren." Vergeleken met Zach. 2:8 en 10: "Want
zo zegt de HEERE der heirscharen: Na de heerlijkheid over u heeft Hij Mij gezonden tot die
heidenen die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.
Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom en Ik zal in het midden van u wonen,
spreekt de HEERE."
O goede, troostelijke woorden van de Goddelijke Verbondsengel aan en voor de mirten, die in
de diepte geplant zijn en groeien, Zach. 1:8 en 13. Daarom mogen zij roemen, Ps. 46:2: "God
is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden."
Vergelijk met Ps. 48:15: "Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Hij zal ons geleiden
tot de dood toe."
Ik zeg: Hoe betaamt het niet, dat allen en een ieder van ons die geloven en stof hebben
om nederig te erkennen voor de Heere, ook aandeel te hebben ontvangen, in en aan dit
voorgemelde heil, en dat onze zielen in geloof ook op dien Rotssteen der zaligheid Jezus
Christus is neergezonken als onze eeuwige Grondslag, dat wij als zodanig een wedervergelding
aan de Jehovah, onze Verbonds-God, de God onzes heils trachten toe te brengen en uit te roepen
met een volle toegenegen en God en Jezus lievende ziel en gemoedsbestaan: O mijn ziel, neem
zilver en goud (Uit Jehovahs eigen goudmijnen, Zijn voldierbaar en de ziel rijkmakende Woord,
Ps. 19:11; Ps. 119:27 en Spr. 2:3-6), en maak een kroon en zet hem op het hoofd van uw
Goddelijke Jozua, de Zoon des levenden Gods, de eeuwige Hogepriester, Zach. 6:11, Welke
zulks is met eedzwering naar Melchizedeks ordening, Ps. 110:4, en bezittende een
onvergankelijk Priesterschap, Hebr. 7:24, vergelijk met vers 14-23. O mijn vrienden, wij allen
die een even dierbaar geloof ontvangen hebben, hoe betaamde niet steeds onze geloofsroem te
zijn? En ja, och was dezelve eens veel bij ons, volgens Hebr. 8:1-2: "De hoofdsom nu der dingen
waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de
rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen, een Bedienaar des heiligdoms, en des
waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens." Vergelijk met Openb. 5:12:
"Zeggende met een grote stem: Het Lam Dat geslacht is, is waardig te ontvangen kracht en
rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging."
En zie, ten einde dit te betrachten en enigszins te beoefenen, zo was mijn hoofddoel om
ook de Goddelijke verheerlijkte Christus te kronen, en God en Zijn verbondstrouw en waarheid
te verheffen in de uitgave van deze mijn "Nieuwe verzameling van keurstoffen", welke ik bij
dezen aan ulieden kom mede te delen, ten einde uw geloof en hoop op God verlevendigd en
meer gesterkt mocht worden in en op al uw weg naar Boven, het hemelse Sion. En dat gij Hem
veel kronen mocht, en roemen en verhogen, volgens Ps. 145:1: "O, mijn God, Gij Koning, ik
zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altijd." En dat het lezen van deze mijn
Keurstoffen onder de medewerking van de Heilige Geest daartoe dienstbaar mocht zijn, 2 Kor.
9:12: "Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is
ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God." En dat gij tevens onder al uw weedom,
strijd en beproeving meer in het geloof mocht uitroepen: "Dit weet ik, dat God met mij is", Ps.
56:10. En er bijvoegen met de dichter, Ps. 138:8: "De HEERE zal het voor mij voleinden. Uw
goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken uwer handen."
Vergelijk met Nahum 1:7: "De HEERE is goed; Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en
Hij kent hen die op Hem betrouwen." Ten einde ook meer te leren, uw weg op de Heere te
wentelen, in een bemoedigd vertrouwen, dat God het met en aan en voor u wèl, ja, zelfs heerlijk
maken zal, Ps. 37:5. Als ook is mijn doel in dit mijn schrijven, zoals het ook weleer alleen in
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mijn spreken van deze stof bevonden was, te weten om u op te wekken, om toch meer in alle
donkerheden en diepe wegen Gods met en over u, te mogen geloven, dat God uw wegen ziet
en dat Hij uw donkerheden zal opklaren, zoals u Gods Woord alleszins leert, dat er voor u, Zijn
ellendige, verwachting is, en dat de nooddruftige niet voor altijd zal vergeten worden, noch de
verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zal zijn, Ps. 9:19.
Nee, maar dat God aan u, in en op Zijn eigen volwijze tijd zal doen ervaren de kracht en de
waarheid van Zofars woorden, Job 11:15-19: "Want dan zult ge uw aangezicht opheffen uit de
gebreken, en zult vast wezen en niet vrezen. Want gij zult de moeite vergeten, en aan haar
gedenken als aan de wateren die voorbijgegaan zijn. Ja, uw tijd zal klaarder dan de middag
oprijzen; gij zult uitvliegen, als de morgenstond zult gij zijn. En gij zult vertrouwen, omdat er
verwachting zijn zal; en gij zult graven, gerustelijk zult gij slapen. En gij zult nederliggen en
niemand zal u verschrikken, en velen zullen uw aangezicht smeken." En daarom, het betaamt u
alleszins op een Gode eer gevende wijze, de bedrukte Kerk in haar lijdzaam wachten op de
Jehovah, onder al haar druk na te volgen, waarvan wij lezen in Micha 7:7-10. Zo is dan mijn
doel om u, mijn geliefde vrienden in Christus Jezus, onder des Heeren medewerkende genade,
aan Wiens roem en eer ik zo eeuwig verplicht ben en eeuwig blijven zal, in dezen dienstbaar te
zijn, zo het de God mijns ontfermens behaagde.
Daarom deel ik u deze mijn verhandelde en weleer mondeling gesproken stof en oefeningen
mede met de pen. En dat het ook mocht zijn, ten einde onder de zegenende dauw en werking
van de Heilige Geest uw zielenleven en genadeleven in en onder alle weg meer zou bloeien en
groeien, ja, geworteld mocht worden in het geloof en in de Goddelijke trouw en waarheid. En
dat het lezen en herhaald gebruik maken van deze mijn geschriften, onder opzien tot God voor
u bereid en aan u meegedeeld, u tot bevordering dienen mocht in een ootmoedig geloofsleven
met God in Christus, en om veel met de apostel te mogen zeggen, 2 Kor. 5:6 en 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)." En te betrachten na te jagen des
Heeren heilige bedoelingen omtrent en over u in en onder al uw onderscheiden bedelingen en
treurige lotgevallen, wat wij lezen in Ps. 78:7: "En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en
Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren." En op die wegen, mijn vrienden, schijnt
waarlijk Gods licht. "En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der
gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid", Jes. 32:17. En daarom past
het ons elkander daartoe steeds op te wekken en aan te sporen, terwijl wij in deze aardse
tabernakel zijn, en op de weg, die een strijdweg is, naar het bovenhemelse Vaderland, dat huis
des Vaders, waar vele woningen in zijn, Joh. 14:2. Het is die stad, die fundamenten heeft,
Welker Kunstenaar en Bouwmeester God is, Hebr. 11:10. Ja, ten einde wij meer beoefenen
zouden de vermaning van de apostel Judas in vers 21: "Bewaart uzelf in de liefde Gods,
verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven", onder
gedurige en herhaalde biddingen om de bevinding van vers 24: "Hem nu, Die machtig is u van
struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid in vreugde."
Ten einde met onze gehele ziel onder innige hoogschatting en verheffing van God en Zijn lof,
veel uit te roepen, vers 25: "De alleen wijze God, onze Zaligmaker zij heerlijkheid en majesteit,
kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen." En zie, zo zou ons gezang veel zijn op
deze aarde en in deze onze vreemdelingschap en uitwonen van de Heere, onder een ootmoedig
en nauwkeurig gebruik maken en naarstig naspeuren van de dierbare woorden Gods:
Hier is het Licht, ons zalig leven,
't Licht, dat ons de Godheid toont,
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Wat zal het Licht een leven geven,
Waar de Godheid heerlijk woont.
Teneinde deel te ontvangen aan die heerlijke belofte Gods, Hos. 6:3: "Dan zullen wij kennen,
wij zullen vervolgen, om de HEERE te kennen; zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal
tot ons komen als een regen; als de spade regen en de vroege regen des lands." En mijn vrienden,
het is mij wel zo nadrukkelijk voorgekomen de voorzegging en de toezegging Gods, die wij
gedaan vinden door de gelovigen in het Nieuwe Testament, volgens hetgeen wij lezen in Ps.
145:4 en 7: "Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen, en zij zullen Uw mogendheden
verkondigen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk uitstorten;
en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen."
Ja, zij zullen ook Uw trouw, Uw heerlijkheid, Uw waarheid, Uw ontferming en Uw
onnaspeurlijke zondaarsliefde overvloediglijk uitstorten, te weten met hun hart; "Mijn hart geeft
een goede reden op" en met hun mond: "Ik zeg mijn gedichten uit van een Koning; mijn tong
is een pen eens vaardige schrijvers," Ps. 45:2. En Ps. 71:15-16: "Mijn mond zal Uw
gerechtigheid vertellen, den gansen dag Uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal
heengaan in de mogendheden des Heeren HEEREN; ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe
alleen." Met hun wandel is het, 1 Petrus 1:15: "Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is,
zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel, Jes. 61:9: "En hun zaad zal onder de heidenen
bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken; allen die hen zien zullen, zullen
hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de HEERE gezegend heeft." En ook met de pen en schrift,
Openb. 1:19: 'schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen."
Vergelijk met Openb. 1:11: "Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste,
en Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek." "En zij zullen uw gerechtigheid (namelijk de
eeuwige bloedgerechtigheid van de Messias met al deszelfs zalige heil- en vruchtgevolgen voor
Zijn Kerk), met gejuich verkondigen, vergelijk Jes. 45:25. "Maar in den HEERE zullen
gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad Israëls." Als vindende in Hem de
Heere HEERE, en in Zijn bloedige zoenverdienste en vlekkeloze borggerechtigheid en
gehoorzaamheid, alleen en geheel, al hun gronden van verwachting, roem en verlustiging. En
op deze voorzegging en toezegging Gods van onze Koning, mag onze geloofshand in toeeigening zich neerleggen, en die beloften voor zich aannemen, ten einde daar een zalig aandeel
in en van te genieten, in Gods Benedenkerk.
En zie, daartoe vond ik ook meerdere malen een innige lust en begeerte tot en voor God,
dat dit ook het deel van mijn ziel en ook het werk en de beoefening van mij op aarde zijn mocht,
als gevoelende een innerlijke lust om heen te gaan in de mogendheden des Heeren HEEREN, om
Zijn gerechtigheid te vermelden, de Zijne alleen, Ps. 71:16. Ik kon dan ook meerdere malen
gevoelig voor en tot de Heere betuigen, Ps. 72:18-19: "Geloofd zij de HEERE God, de God
Israëls, Die alleen wonderen doet. En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid;
en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen." Vergelijk met Ps.
145:5: "Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden." En
ja, waarlijk, ik zag dan Levi's deel, dat is, der Godzaligen deel, want ieder ware Godzalige onder
de dag van het Nieuwe Testament is een geestelijke Leviet voor God, zie Jer. 33:16 en 22: "In
die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen; en Deze is Die haar roepen zal:
De HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Gelijk het heir des hemels niet geteld, en het zand der zee
niet gemeten kan worden, alzo zal Ik vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David, en de
Levieten, die Mij dienen." Dat was groot en heerlijk volgens Deut. 10:8-9: "Terzelfder tijd
scheidde de HEERE den stam van Levi uit om de ark des verbonds des HEEREN te dragen, om
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voor het aangezicht des HEEREN te staan om Hem te dienen en om in Zijn Naam te zegenen, tot
op dezen dag. Daarom heeft Levi geen deel noch erve met zijn broederen; de HEERE, Die is zijn
Erfdeel, gelijk als de HEERE uw God tot hem gesproken heeft." Vergelijk 2 Kron. 29:11: "Mijn
zonen, weest nu niet traag; want de HEERE heeft u verkoren, dat gij voor Zijn aangezicht staan
zou om Hem te dienen, en opdat gij Hem dienaars en wierokers zou wezen."
Daarom vond ik mijn ziel meerdere malen in aanbieding werkzaam. Want een traag en
werkeloos christen op aarde te zijn of een traag, lusteloos en werkeloos leraar in Gods Kerk,
was en is mij altijd een zeer ondraaglijk ding en zaak bevonden geweest. Meerdere malen heb
ik moeten denken aan de woorden van Jezus, Matth. 25:14-30, en ook aan de woorden van de
nu zalige Van Lodensteijn, die zeer veel hield van levende en werkzame christenen, die door
de Geest Gods leefden en wandelden, of om met Gods dierbaar Woord te spreken, die zin
hebben aan Rom. 12:11-12: "Zijt niet traag in het benaarstigen; zijt geduldig in de verdrukking.
Volhardt in het gebed." En Kol. 4:2: "Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met
dankzegging."
Trouwens, Godzalige, hoe lang zal onze doodsslaap in het donkere graf niet zijn? Daar kan
geen werk meer plaats hebben in het stikdonkere land, en die plaats der werkloosheid. Daarom
zegt mijn ziel "amen" op de woorden van Salomo in Pred. 9:10: "Alles wat uw hand vindt om
te doen, doet dat met uw macht. Want er is geen werk noch verzinning, noch wetenschap, noch
wijsheid in het graf, waar gij heen gaat." Dat is, waarom ik mij meerdere malen werkzaam vond
omtrent en voor de Heere om toch niet ledig voor God en Christus te zijn op aarde, maar om
van Hem, de al-waardige Jehovah, zowel met de mond als met de pen, zo in mijn leven als na
mijn dood, in dezen Zijn getuige te mogen zijn, dat Hij God is, en goed is degenen die Hem
verwachten, der ziele die Hem zoekt. Ja, Hij is een Beloner van allen die Hem zoeken, Hebr.
11:6. Houdende Zijn volk trouw tot in der eeuwigheid, zodat het geloof in Hem, de Heere
HEERE een eeuwige Rotssteen vindt, Jes. 26:4. Gevoelende mij daarom onder liefdesdrang, tot
de eer en de roem van mijn God, en tot derzelver vermelding als de God van mijn
goedertierenheid en de onveranderlijke Weldoener en Leidsman van mijn ziel, Die mij stof
schonk om met mijn gehele ziel meerdere malen "amen" te zeggen op Hos. 13:4-5: "Ik ben toch
de HEERE uw God, van Egypteland af; daarom zou u geen God kennen dan Mij alleen, want er
is geen Heiland dan Ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land." En Deut. 1:31 en
33: "En in de woestijn, waar gij gezien hebt dat de HEERE uw God u daarin gedragen heeft, als
een man zijn zoon draagt, op al den weg dien gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze
plaats. Die voor uw aangezicht op den weg wandelde, om voor u de plaats uit te zien waar u
zou legeren; des nachts in het vuur, opdat Hij u den weg wees waarin u zou gaan, en des daags
in de wolk." Vergelijk met Deut. 32:10-12.
Daarom stel ik ook dit schrift en deze geschriften als een van mijn gedenkaltaren voor het
aangezicht van de God Jakobs, met dat opschrift, Gen. 33:20: "En hij richtte aldaar een altaar
op en noemde het: de Gods Israëls is God." En om met Mozes te schrijven, Ex. 17:15: "De
HEERE is mijn banier." En met Gídeon te betuigen, Richt. 6:24: "De HEERE is Vrede." Ja, Hij
is die God, Die alleen wonderen doet, en ook veel ontfermende wonderen aan mij,
onwaardigste, beliefde te schenken en ten koste te leggen, waaronder mijn ziel betuigen moet,
volgens Ps. 71:23, 16 en 17: "Ik zal heengaan in de mogendheden des Heeren HEEREN; ik zal
Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen. O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan,
en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen. Mijn lippen zullen juichen, wanneer ik U zal
Psalmzingen, en mijn ziel, die Gij verlost hebt."
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En zie, uit die grond en met die bedoeling is het ook alleen, dat ik deze oefeningen en
verhandelde waarheden Gods bij de vorige van mij reeds uitgegeven Keurstoffen in het jaar
1759 gedrukt, ook het licht laat zien, en heden onder uw ogen breng, en aan ulieden, gij die
God kent en vreest en in Jezus Naam wandelt of wenst te wandelen, als het zaad van de
gezegenden des Heeren, Jes. 65:23-24, kom mee te delen onder de zucht en de bede tot de
volheerlijke God des Verbonds en Christus, de Heere en Koning van Zijn Kerk, dat deze
woorden en verhandelingen dienstbaar mogen zijn, aan de roembelangen van de heerlijke Heere
Jezus, en in Hem tot heerlijkheid van de Drie-enige God des verbonds, de Toevlucht en de
Sterkte van de kinderen Israëls, Die betuigt in Zijn Woord, Jes. 63:9: "In al hun benauwdheid
was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door
Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op en Hij droeg hen al de dagen vanouds."
En mocht het strekken tot wezenlijk zielenheil en nut en geloofssterkte en bevordering van uw
zielenleven en genadeleven, door de heilwerkende kracht en genade en toedeling van de Heilige
Geest, ten einde uw zielen meerdere malen in dezen ook mochten uitroepen met de Man Gods,
Jer. 15:16: "Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij
geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o
HEERE, God der heirscharen." En dat Jehovah zo zijn mag uw Lof en uw God, Deut. 10:21,
vergelijk met Ps. 59:17-18: "Maar ik zal Uw sterkte zingen en des morgens Uw
goedertierenheid vrolijk roemen, omdat Gij mij een hoog Vertrek zijt geweest, en een Toevlucht
ten dage als mij bange was. Van U, o mijn Sterkte, zal ik Psalmzingen; want God is mijn hoog
Vertrek, de God mijner goedertierenheid."
Maar mijn geliefde vrienden in den Heere, gij die God en Christus lief hebt, dient en
aankleeft, en wenst meer nabij en dienstbaar en gelijkvormig gemaakt en bevonden te worden,
en waarachtige lust en begeerten voelt en kent in uw vernieuwde gemoedsgrond en bestaan van
de ziel, in die aanbevolen plicht van die veel te beoefenen, welke God u voorschrijft, Hos. 14:23: "Bekeer u, o Israël, tot den HEERE uw God toe; want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid.
Neemt deze woorden met u, en bekeert u tot den HEERE; zegt tot Hem: Neem weg alle
ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen." En opdat gij
gewillig zijt, als behorende door soevereine genade en opnemende genade tot en onder des
Heeren vrijwillig volk, Ps. 110:3, om volgens vers 4 te antwoorden voor de Heere: "Assur zal
ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer
zeggen: Gij zijt onze god. Immers zal een wees bij U ontfermd worden." Ja, dagelijks gezet
zijnde te mogen ervaren in en aan uw ziel de waarheid en gezegende kracht en versierende
bevinding van vers 5-8: "Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben;
want Mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie;
en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn
heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms; en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen
wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien
als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon." Als waarin het leven en
welleven en zalig heil van onze ziel ligt opgesloten, en waaruit die uitroep geboren wordt, en
alleen vloeiende is, door met de Kerk te betuigen, Mich. 7:18-20: "Wie is een God gelijk Gij,
Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis
voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid.
Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun
zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid
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geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt."
Gij, mijn vrienden, mag ik u bij dezen eens voorkomen, al vragende: Sta eens stil en zeg
eens in bedaardheid als voor de Heere: O, hoe zal dit mijn schrift hetgeen zo de Heere wil, nog
zal volgen, u ontmoeten en ter hand komen? Ik herzeg en vraag, in en onder welk een ziels- en
gemoedsbestaan zal mijn schrift in uw hand en onder uw oog komen? Kom, zeg eens, hoe en
waar staat en leeft gij voor de Heere in uw hart en wandel thans?
Ja, voor Hem, uw Verbonds-Ontfermer en zo getrouwe, hemelse Vader, de Leidsman uwer
jeugd, Jer. 3:4. Dien al-waardige en verheven en algenoegzame God der trouw en der
weldadigheid, Die lust heeft aan goedertierenheid omtrent u. Ja, die God Die de Liefde en de
Waarheid Zelf is, en aan Wie gij zo duur en ja, eeuwig verplicht zijt: O, laat mij bij dezen u
toch mogen vragen, en beantwoordt gij mijn vraag in uw harten, in uw eenzaamheden aan en
voor de alwetende God, de God uwer goedertierenheid, en aan uw medelijdende, heilige en
zegenvolle Hogepriester en overste Leidsman en Voleinder des geloofs, de alles waardige
Heere Jezus Christus.
En tracht u toch te antwoorden in het geloof en met bedaarde gemoedsbewegingen naar
waarheid.
Dan vraag ik u:
1. Ontmoet dit mijn schrift u zo, terwijl gij nog in vrede staat en leeft, en wandelt tussen
God en uw ziel? Is de gemeenschap met Hem, de Vorst des vredes, door en onder de leiding
van de dierbare Geest des vredes, u nog zeer bevindelijk kenbaar? Zodat gij ondervindt de
waarheid van Rom. 14:17-18: "Want het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar
rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest. Want die Christus in deze
dingen dient, is Gode welbehaaglijk en aangenaam den mensen." En met Ps. 119:165: "Die Uw
wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot." Of is het integendeel? Zodat
ge u gevoelt onder vele beroeringen, donkerheid en verafheid van de ziel van God, en dat uw
klaagtaal is, Klaag. 3:17: "En Gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten, ik heb het goede
vergeten."
2. Heeft het geloof op God en Christus nog al veel gebied en bestuur in uw hart en wandel?
Leeft gij met uw ziel nogal veel bij en op dat grote en Goddelijke Zoenoffer van het Nieuwe
Testament, Christus Jezus, en bij de kracht en de vruchtgevolgen van Zijn dierbare borgdooden opstanding? Hebr. 10:10 en 14: "In welken wil wij geheiligd zijn door de offerande des
lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. Want met één offerande heeft Hij in
eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden." Joh. 1:29: "Des anderen daags zag
Johannes Jezus tot zich komende en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld
wegneemt." Hebr. 9:14: "Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen
Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken,
om den levenden God te dienen!" Jak. 1:18 en 1 Petrus 1:18, 19 en 21: "Wetende dat gij niet
door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de
vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk
en onbevlekt Lam; die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en
Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou."
3. Hebt u nogal veel geloof voor en vertrouwen in uw Koning en Zijn eeuwige Goddelijke,
onveranderlijke en beëdigde waarheid en beloften, tot uw vertroosting? Volgens Hebr. 6:1318: "Want als God aan Abraham de belofte deed, dewijl Hij bij niemand die meerder was, had
te zweren, zo zwoer Hij bij Zichzelf, zeggende: Waarlijk, zegenende zal Ik u zegenen en
vermenigvuldigende zal Ik u vermenigvuldigen. En alzo lankmoedig verwacht hebbende, heeft
hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij den Meerdere dan zij zijn, en de eed
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tot bevestiging is denzelven een einde van alle tegenspreking; waarin God, willende den
erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een
eed daar is tussengekomen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het
onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de
toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden." Of past op uw stand en
bestaan der ziel voor God meer die bestraffende woorden van de Heere Jezus, Luk. 24:25: "O
onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben."
Vergelijk met Mark. 8:17: "Hebt gij nog uw verharde hart?"
4. Roept de al-waardige Heere Jezus, uw ziel nog meermalen als tot een bedroefde van
geest toe: "Maria!", Joh. 20:16. Spreekt Hij naar het hart? Hos. 2:13. Of staat Hij meer verre
voor uw geest? Ps. 10:1. Zodat uw stand is als een verdrukte, door onweder voortgedrevene,
ongetrooste, Jes. 54:11.
5. Kunt ge u nog herhaald aan Zijn heilsvoeten gelovig neerleggen met nederig bidden:
Heere Jezus, Gij zijt de Losser, breid Uw heil en genadevleugel over mijn arme en naakte ziel
uit, Ruth 3:9. O, Israëls Heilige, laat mij niet zijn als een uitgestotene en verlatene, Micha 4:56. Maar als een die in uw ogen vrede vindt, Hoogl. 8:10.
6. Ja, laat mij u vragen, want de belofte Gods aan de Kerk gedaan, ligt daar, Jes. 59:21:
"Mij aangaande, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn
woorden die Ik in Uw mond gelegd heb, die zullen van Uw mond niet wijken, noch van den
mond Uws zaads, noch van den mond van het zaad Uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot
in eeuwigheid toe." Gieten de gouden kruik van Gods heilverbond en de twee olijfbomen, die
voor de Heere der ganse aarde staan, nog al vele malen door de pijpen der genademiddelen, en
van het dierbare geloof, goudgele olie van geestelijk zielsverlichtend genadeheil in de lamp van
uw ziel? Zach. 4:2-3, 12 en 14, vergelijk met Ef. 1:17 en 18: "Opdat de God van onzen Heere
Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in
Zijn kennis; namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat u mag weten welke is de hoop van
Zijn roeping, en welke de rijkdom is der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen." Ten einde
meer en meer uw licht te vertonen in een heilige wandel tot heerlijkheid en roem van uw Vader,
Die in de hemelen is, Matth. 5:14-16, en wordende daardoor meer rijk in kennis en vol van
goedheid, machtig om elkander te vermanen, Rom. 15:14. En zo ook meer overvloedig in de
hoop, door de kracht des Heiligen Geestes, willende op deze aarde Zijn volijverige getuige zijn,
dat het waarheid is, dat de Jehovah alleen God is, en dat het waarlijk is, Ps. 146:6-9: "Die den
hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der
eeuwigheid; Die den verdrukten recht doet, Die den hongerigen brood geeft; de HEERE maakt
de gevangenen los. De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op; de
HEERE heeft de rechtvaardigen lief. De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees
en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om." Hij maakt de vermoeide zielen
tijdig verkwikt, ja, dronken en vervult de treurige ziel met Zijn goed, Jer. 31:14 en 25. Zo toont
Hij met Zijn handeling en daden alleszins, dat naar Zijn toezegging, voor de armen verwachting
is en Hij Zijn bedrukte volk van tussen twee rijen van stenen uitvoert. Of leeft gij in dezen zeer
nauw en ongelovig slaafs en wantrouwend in uw ingewanden? En onder onkundige, lage en
vleselijke denkbeelden en opvattingen van God en van Zijn zo achtbare en voldierbare
waarheden, gelovende en kennende weinig van de Schriften, en van de kracht Gods?
7. O, zeg eens, ik vraag u, laat ge uw heilskeuze en zucht nogal vele malen gevoelig horen
tot en voor de Heere, uw Verlosser, volgens, Ps. 24:7-10: "Heft uw hoofden op, gij poorten, en
verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning de ere inga. Wie is de Koning der ere? De
HEERE, sterk en geweldig; de HEERE, geweldig in den strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten,
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ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga. Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE de heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela." Onder een meerdere gezetheid op
Zijn zo zalige liefdedienst en nabijheid, Ps. 73:28: "Maar mij aangaande, het is mij goed nabij
God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen." Of
moet de Heere Jezus u toeroepen, Jer. 2:14 en 17 en 31: "Is dan Israël een knecht? Of is hij een
ingeborene des huizes? Waarom is hij dan ten roof geworden? Doet ge u dit niet zelven,
doordien gij den HEERE uw God verlaat, ten tijde als Hij u op den weg leidt? O geslacht,
aanmerkt toch gijlieden des HEEREN woord: Ben Ik Israël een woestijn geweest? Of een land
der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan Mijn volk: Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot
U komen?"
8. Kunt ge uw Heiland, Verbonds-God en zo welmenende tedere Leidsman nogal
verbeiden, onder uitstel, onder en in uw donkere en treurige gevallen en beproevingswegen? Is
het nogal veel, Mich. 7:7-8: "Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God
mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin; wanneer ik
gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de HEERE
een Licht zijn." Betuigende, Gen. 22:14: "Op de berg des HEEREN zal het voorzien worden." Of
is het vele malen in ongelovig haasten zoals Asaf, Ps. 77:10: "Heeft God vergeten genadig te
zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela." En met de ongelovige
Kerk, Jes. 40:27: "Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat van mijn God
voorbij."
9. Is God en Christus en Zijn gemeenschap uw ziel vele malen dierbaar, in gevoel van de
innigste hoogachting voor en kinderlijke liefde tot Hem, kunnende ook betuigen, volgens Ps.
18:2: "Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte." Vergelijk met Ps. 63:9: "Mijn ziel
kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij." Of moet Christus, uw Zielsvriend Zich
onttrekken van uw ziel wegens uw koel en onverschillig bestaan, en zielsgedragingen omtrent
Hem? Is ook uw gedrag en stand zoals die van de bruidskerk? Hoogl. 5:2-4 en 6: "Ik sliep, maar
mijn hart waakte; de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn
vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte; want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken
met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn
voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der
deur, en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil. Ik deed mijn Liefste open, maar mijn
Liefste was geweken, Hij was doorgegaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht
Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, Maar Hij antwoordde mij niet."
10. Leeft u nogal onder de gunstrijke heilsbevinding Gods, volgens Ps. 30:6: "Want een
ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het
geween, maar des morgens is er gejuich." Vergelijk met Ps. 118:15 en 17: "In de tenten der
rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils: De rechterhand des HEEREN doet krachtige
daden. Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen." Of is uw weg
thans meer in het duister, zonder veel troostrijk licht te zien? Jes. 50:10: "Wie is er onder
ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen
wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN en steune op zijn God."
11. Klooft de God des aanziens en des aanroepers, nogal vele malen voor uw matte ziel
een holle plaats in Lechi, zodat gij drinken mag en uw matte geest weer levendig wordt en de
Goddelijke voorzorg u almachtig beveiligt, om niet te vallen in de handen van de helse
Filistijnen? Richt. 15:18-19. Ja, dat uw verdrongen geloofsleven en bezweken zielskrachten
daardoor als nieuwe sterkte mogen ervaren, kunnende roemen: "Gij hebt zeer milde regen doen
druipen, o God; En Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden", Ps. 68:10. Ten
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einde bij vernieuwing de Heere onvermoeid na te wandelen, zelfs in onbezaaid land, Jer. 2:2.
En ja, de Heere met een voornemen des harten te blijven aankleven, uitroepende met Petrus,
Joh. 6:68: "Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens."
12. Kon u God nogal veel blindelings volgen met een gelovige ziel, ziende op Gods raad
en Vaderlijke leiding, die Hij oefent aan u, zo'n onwijs, veelszins stug, onwillig en
tegensprekend krachteloos kind? Achtte ge uzelf gelukkiger, naar die raad geleid te worden,
omdat het Gods raad is, al is het vele malen hard en smartelijk voor uw vlees, dan naar uw eigen
wil en verkiezing, als wetende dat Gods ganse Woord u leert, dat zulks niet anders dan achteraf
rondom heerlijk uit moet en zal komen? Het is waar, ik weet, gij kunt onder de drukwegen daar
altijd zo niet bij. Maar echter dan wel, als gij ondervinden moogt, dat gij in Gods heiligdom
wordt ingeleid, Ps. 73:17 en daar gelovig zien en betuigen moogt, volgens vers 1, 23-25: "Een
Psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degenen die rein van hart zijn. Ik zal dan geduriglijk
bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij
mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets
op de aarde." Walgende dan van uw dwaasheid en over uw eigen raad, die veelszins bij u
gevonden wordt, waardoor u voor God waarlijk bevonden werd, volgens vers 22 een
onvernuftige, die niets wist, ja, als een groot beest, dragende in uw boezem een opgezwollen
hart en geprikkelde hoogmoedige en God tegensprekende nieren, vers 21.
Maar dan daarvan in Gods heiligdom genezen zijnde, gij integendeel vele malen verwonderd
en aanbiddende geraakt over al de volwijze leiding en onbezweken trouw Gods omtrent u
uitgeoefend, waardoor uw ziel in diepe aanbidding moet uitroepen in het geloof: "Mijn Vader,
Gij zijt de Leidsman mijner jeugd", Jer. 3:4. Nee, daar is geen Heiland dan Gij, Gij hebt mij
gekend in de woestijn, in zeer hete landen, Hos. 13:4-5. Ja, Heere, mijn God, mijn
onveranderlijk getrouwe God, gij hebt aan mij bevestigd uw woorden, Deut. 1:31: "En in de
woestijn, waar gij gezien hebt dat de HEERE uw God u daarin gedragen heeft, als een man zijn
zoon draagt, op al den weg dien gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze plaats." en vers
33: "Die voor uw aangezicht op den weg wandelde, om voor u de plaats uit te zien waar u zou
legeren; des nachts in het vuur, opdat Hij u den weg wees waarin u zou gaan, en des daags in
de wolk." Gevoelende tevens dan weer de zaligheid die erin ligt, om de wil en het welbehagen
van zo'n goedertieren, lankmoedige, genadige en volwijze God onbepaald te mogen volgen. Al
is het dan vele malen vrij ongemakkelijk en ja, zeer smartelijk voor het vlees. Erkennende zulks
voor de ziel een allerzaligst voorrecht te zijn, uitroepende met Job, 23:14: "Want Hij zal
volbrengen dat over mij bescheiden is." Kunnende en willende dan zingen met de nu zalige
dichter:
Het gaat zo 't gaat, gij zult 't wel maken,
Dat ik, als 't tijd is, zal te ruste raken,
Houd mij maar stil, stuit mijn bedil,
En richt mijn zaken.
Niet naar mijn drift, maar naar Uw wil,
Doe wat U lust, ik zegg' slechts "Amen",
Wat kan Uw kind en schepsel meer betamen?
Word ik verwerd, of zwelt mijn hert,
Kom mij beschamen!
O, Jezus Lief", genees mijn smart.
En als gij door genade in het geloof daar staan moogt, zijt gij, Godzalige, dan ook niet
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tevens blij, dat gij niet met uw eigen oordeel en wijsheid uw wegen, zaken en gevallen te
bestieren hebt, maar dat de Heere het doet, Die uw gehele pad en gang en lotgevallen inwendig
en uitwendig al van eeuwigheid voor u gewogen heeft? Jes. 26:7. En dat in de hand van uw
hemelse Vader in Christus Jezus al uw tijden zijn? Ps. 31:16.
O, ik weet het, dan kunt gij ook in een vol vertrouwen met David uitroepen: "Maar ik vertrouw
op U, o Heere; ik zeg: Gij zijt mijn God." Ziende dat Gods bestelling over en Zijn leiding
omtrent u aller-wijst en aller-veiligst en best bevonden zij, en alleen en geheel geschikt tot het
bereiken van des Heeren heilige, hoge en aanbiddelijke bedoelingen over en met u, hoe strijdig
het soms aan uw vleselijk verstand mag voorkomen, en hoe smartelijk voor uw vlees bevonden,
willende erkennen, dat al Gods doen majesteit en heerlijkheid is, Ps. 111:3. En dat de Heere
aan u wil en zal doen ondervinden de waarheid van Zijn woord, Jes. 63:14: "Gelijk een beest
dat afgaat in de valleien, heeft de Geest des HEEREN rust gegeven; alzo hebt ge uw volk geleid,
opdat ge u een heerlijke Naam zou maken." Daarom kon u nooit beter dan toen, zoals het uw
stand alleszins betaamde en de ere Gods het ook rondom vereiste, zingen en dat van harte:
Ja, prijzen, prijzen is mijn plicht,
Niet vragen wat er goed of kwaad is,
Wat kan het anders zijn dan licht?
Hetgeen d' uitvoer van Gods eeuw'ge raad is.
Den Hemel werke wat Hij wil,
Dewijl Hij d' eeuwige besluiten
Uitvoert, en 't schepsel zwijge stil,
En sluite reden en wijsheid buiten.
En waarlijk, het is alzo bevonden omtrent al de handelingen Gods, met en omtrent Zijn
begenadigde kinderen in Christus, zoals ons de Geest Gods betuigt, Jes. 55:8-9: "Want Mijn
gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en
Mijn gedachten dan ulieder gedachten."
En hoe menig voorbeeld levert ons Gods dierbaar Woord niet op, die tot bevestiging hiervan
zou kunnen worden bijgebracht, zoals een Godvruchtige Jozef in zijn verkocht en afgevoerd
worden naar Egypte, door zijn zo zondige en trouweloze broeders; een vader Jakob in het
beroofd worden van zijn kinderen, Gen. 37, vergelijk met Gen. 42:36. Maar hoe Goddelijk
heerlijk en voor hen gezegend, verzorgend en verhogend kwamen al die donkere wegen niet
nadien uit, bij het ontwinden van Gods raad. Daarom zei Jozef tot zijn boze broeders, Gen.
50:20: "Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; Maar God heeft dat ten goede gedacht.
Opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden."
Vergelijk met Gen. 41:42-44: "En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs
hand, en liet hem fijne linnen klederen aantrekken, en legde een gouden keten aan zijn hals. En
hij deed hem rijden op den tweeden wagen dien hij had; en zij riepen voor zijn aangezicht:
Knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef: Ik ben Farao; Maar
zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland."
En de Godvruchtige en zo zeer beproefde Jakob moest zeggen tegen zijn weleer ontstolen
en weggeroofde zoon Jozef, maar nu in de hoge luister en eer verheven, Gen. 48:11: "Ik had
niet gemeend uw aangezicht te zien; maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien." Vele
andere voorbeelden waren in dezen nog bij te brengen tot sterkte voor het geloof van des Heeren
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volk, om veel uit te roepen, Jes. 45:15: "Voorwaar, gij zijt een God Die Zich verborgen houdt;
de God Israëls, de Heiland." Maar omdat ik mij in deze voorafspraak bekorten wil, zo zal ik
daar niet intreden, en heb op het oog in een of andere oefening daarover mij een weinig meer
uit te breiden, tot opbeuring en sterkte in God, van des Heeren beproefde en veelszins bedrukt
erfdeel, en om in het geloof en in de lijdzaamheid God aan te kleven, en op Hem onbekommerd
te vertrouwen onder al hun donkere en diepe afsnijdende wegen, die de Heere over hen brengt,
en waaronder de Heere vele malen Zijn hand voor hen zeer stil houdt, en als van verre schijnt
te staan, en haar klaagtaal bevonden wordt met Asaf, Ps. 77:8-10: "Zal dan de Heere in
eeuwigheden verstoten, en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt Zijn goedertierenheid
in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde, van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten
genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela."
O, der zodanigen lied zal nog eens zijn (laat hen maar geloof op God oefenen), volgens
Ps. 40:2-4: "Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep
gehoord. En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn
voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied
in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het zien en vrezen, en op den
HEERE vertrouwen." Vergelijk met Ps. 71:15-16, 19 en 23: "Mijn mond zal Uw gerechtigheid
vertellen, den gansen dag Uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal heengaan in de
mogendheden des Heeren HEEREN; ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen. Ook is
Uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte; Gij, Die grote dingen gedaan hebt. O God, wie is U
gelijk? Mijn lippen zullen juichen, wanneer ik U zal Psalmzingen, en mijn ziel, die Gij verlost
hebt."
En vrienden, om uw ziel, onder de medewerkende genade van de Heilige Geest op te
wekken tot een meer werkzaam geloofsleven met en voor God, en op het woord van Zijn
toezegging, zo is het, dat ik deze "Nieuwe Verzameling van Oefeningen" door de pen en onder
het gebed om Gods zegen over dezelve, aan u mededeel. De Geest van Christus gebruike het
aan en voor uw ziel, om onder het lezen ervan veel te ondervinden de bede van de man Gods,
David, Ps. 43:3-4: "Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot
den berg Uwer heiligheid en tot Uw woningen; en dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der
blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!" Ten einde met Jeremia
ook in en onder deze verhandelde keurstoffen en waarheden Gods te mogen en te kunnen
betuigen, Jer. 15:16: "Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is
mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd,
o HEERE, God der heirscharen." En met de dichter, Ps. 119:16, 93 en 111: "Ik zal mijzelven
vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten. Ik zal Uw bevelen in der
eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt. Ik heb Uw
getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid."
Ik zeg verder dit alleen, dat mijn bedoeling in de uitgave van de "Nieuwe verzameling
van enige van mijn keurstoffen", wederom dezelve zij, als die ik vond in de uitgave van mijn
eerste boek en "Verzameling van twintig oefeningen over verscheidene keurstoffen" in het jaar
1759 gedrukt, en welke ik toenmaals in de voorafspraak heb uitgedrukt. (Dat is nader te zien
voorin het eerste deel). Even hetzelfde daar gemeld en biddende gewenst, zowel aan onbekeerde
en van God en Christus vervreemde mensen, welker staat nog bevonden zij volgens Ef. 2:12:
"Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de
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wereld", en die in de voorzienige weg Gods, dit schrift mochten lezen, alsook aan des Heeren
begenadigde gelovigen in Christus Jezus.
En zie, vrienden, om mij nu te bekorten, zeg ik alleen; wat ik daar toen reeds bij en over
dat werk van mij, onder herhaalde verzuchtingen, tot de God aller genade gewenst heb en
gebeden, even datzelve wens ik aan de lezer van dit mijn boek tot heerlijkheid van de Drieenige God en tot wezenlijk en zielszaligend heil van uw onsterfelijke ziel. En dan zal ik ook
andermaal aan mij bevestigd vinden, de zoete heilsbelofte van de God mijner goedertierenheid,
mij meermalen in het geloof geschonken en genoten, Jes. 65:23: "Zij zullen niet tevergeefs
arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun
nakomelingen met hen." En Jes. 62:8-9: "De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij
den arm Zijner sterkte: Indien Ik uw koren meer zal geven tot spijze voor uw vijanden, en indien
de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt! Maar die het inzamelen zullen,
die zullen het eten en zij zullen den HEERE prijzen; en die hem vergaderen zullen, die zullen
hem drinken in de voorhoven Mijns heiligdoms." Vergelijk met Hos. 14:7-8: "Zijn scheuten
zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms; en hij zal een reuk
hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven
voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van
Libanon." Vergelijk met Zach. 10:9 en 12: "En Ik zal hen onder de volken zaaien en zij zullen
Mijner gedenken in verre plaatsen; en zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. En Ik
zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE."
Nu, dit goede en heil Gods zij en worde ook door soevereine genade van de al-waardige Jehovah
het deel van uw ziel bevonden. Dat is mijn bede, heilbegerige lezer van dit en deze mijn
schriften, als ook van die nog, zo de Heere wil en ik leve, volgen zullen.
Ten einde gij veel ervaren moogt, dat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij
in liefde geworteld en gegrond zijt, Ef. 3:17. En dat gij mag gaan van geloof tot geloof, en met
de apostel mag betuigen, Gal. 2:20: "Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, Maar niet meer
ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des
Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij overgegeven heeft." En om uit zo'n
gemoedsbestaan en grond, veel uw zorg op de Heere te werpen, Ps. 55:23. Want het is toch een
aangenaam woord en aller gelovigen aanneming waardig, wat wij lezen in Ps. 146:5-6:
"Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE
zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe
houdt in der eeuwigheid." Want dus doende en levende, zo is uw geloof en verwachting
werkzaam en verkerende omtrent Hem, Die het enige, gepaste, genoegzame en ware Voorwerp
is van uw geloof, hoogschatting en vertrouwen. Want toch, het is Hij Die onder al uw druk,
noden, onmacht, onwaardigheid en donkerheden betuigt, Jer. 32:27: "Zie, Ik ben de HEERE, de
God van alle vlees. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn?" Vergelijk met Jer. 33:6: "Zie, Ik zal
haar de gezondheid en de genezing doen rijzen; en zal henlieden genezen, en zal hun openbaren
overvloed van vrede en waarheid."
En vrienden, ja, het is Hij, die God, in Wien voor u alle ware gronden van vertrouwen
bevonden zijn, als Welke:
1. U kent, ja, bij name kent, Godzalige, Ex. 33:12. En ook kent de Heere al uw wegen,
gemoedsstanden, lotgevallen en noden, Jes. 57:18: "Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen, en
Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen."
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2. Die Zich dezelve ook aantrekt, Zach. 2:8: " Want zo zegt de HEERE der heirscharen:
Die ulieden aanraakt, die raakt Mijn oogappel aan."
3. Die algenoegzaam en oneindig almachtig is, om u uit te helpen, Jes. 41:10: "Vrees niet,
want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid."
4. Die ook volwillig toegenegen en getrouw is zulks dadelijk te doen, Ps. 68:14, 21 en 23:
"Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duive,
overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven géluwen goud. Die God is ons een
God van volkomen zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.
De Heere heeft gezegd: Ik zal wederbrengen uit Basan, Ik zal wederbrengen uit de diepten der
zee."
5. En tevens bezit Hij een oneindige volheid, om naar Zijn rijkdom te vervullen al uw
nooddruft in heerlijkheid door Jezus Christus, Fil. 4:19. Wel, hoor dan eens, waartoe de man
Gods David, u opwekt, Ps. 62:9: "Vertrouwt op Hem te allen tijde. O gij volk; stort ulieder hart
uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht, Sela!"
En ja, mijn vrienden, laat tot de beoefeningen daarvan, ook dit mijn schrift onder de genadige
voorkoming en toeleiding van de Heilige Geest uw ziel veelszins aansporen, ten einde uw deel
veel zij, volgens Ps. 62:12: "God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat
de sterkte Godes is." Vergelijk met Ps. 68:10 en 29: "Gij hebt zeer milden regen doen druipen,
o God; en Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw God heeft uw sterkte
geboden; sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt!"
En leeft gij vele malen in diepe en ondoorzienlijke wegen, geloof het, God leidt u dus
alleen in liefde en wijsheid, en het einde zal heerlijk zijn, volgens Joh. 11:4 en 40: "En Jezus
dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods. Opdat de
Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde. Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat zo
gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?"
En daarom, laat uw ootmoedig gezang maar veel zijn met Van Lodensteijn:
Uw knecht ging in de duisternis,
En daar alleen waart Gij te vinden:
Wiens woonplaats in het donker is,
Om al Uw schepselen te blinden.
Vrienden, moet ge uw ziel al veelszins onder de ellendigen onder de schapen en onder de
kleinen in het geloof stellen en rekenen, wel aan, weet, die wil en zal God zegenen. En ja, zij
zullen zelfs de voorrang bij Hem hebben, voor de groten in Zijn verbondszegeningen, volgens
Ps. 115:13. Laat uw bede maar veel zijn, want waarlijk, wij hebben het allen nodig en daar vele
redenen toe: "Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp." Ja, vermeerder en versterk in
ons het geloof. En vrienden, om daarin meer sterk en vruchtbaar te worden, zo geloof ik, dat
daar de kortste en gezegendste weg toe zou bevonden zijn, zo wanneer wij geestelijk met onze
zielsaandacht gezettelijk veel verkeerden omtrent en bij deze navolgende Goddelijke
geloofsvoorwerpen, waarin en waaruit al onze groei, sterkte en voortgang van het geloof voort
kan en moet vloeien.
Als namelijk in:
1. De Heere Jezus Christus te beschouwen in Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid,
Hoogl. 5:10: "Mijn Liefste is blank en rood, en Hij draagt de banier boven tienduizend."
2. Hem, het Beeld des onzienlijke Gods, veel in het oog te hebben, aangemerkt als de
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Jehovah, onze Gerechtigheid, Jer. 23:6: "In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker
wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE ONZE
GERECHTIGHEID." En 2 Kor. 5:21: "Want Dien, Die geen zonden gekend heeft, heeft Hij zonde
voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem."
3. Op Hem te zien, in Zijn vrije en onveranderlijke borg- en Middelaarsliefde tot Zijn
volk en erfdeel, Jer. 31:3: "De HEERE is mij verscheen van verre tijden. Ja, Ik heb u liefgehad
met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." Jes. 63:9: "In al hun
benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn
liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op en Hij droeg hen al de dagen
vanouds."
4. In Zijn oneindige wijsheid; Hem ons veel te vertegenwoordigen, waardoor Hij ons in
alles kan en wil raad geven, Ps. 32:8: "Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij
gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn." En alles in en aan ons, ja, ook voor ons
doen, wat goed is. Rom. 8:28: "En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn."
5. Op Hem te zien in Zijn getrouwheid, om ons in alle tegenstand en onder alle onmacht
en weerloosheid te doen staande blijven, volgens Ps. 125:2: "Rondom Jeruzalem zijn bergen;
alzo is de HEERE rondom zijn volk; van nu aan tot in eeuwigheid." 1 Petrus 1:5: "Die in de
kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te
worden in den laatsten tijd."
6. God Drie-enig als Vader, Zoon en Heilige Geest veel te aanbidden. Aangemerkt zoals
Hij Zich in het verbond ontdekt in Christus, aan en voor Zijn volk, als een Zon en een Schild.
De HEERE zal genade en ere geven; hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid
wandelen", Ps. 84:12. Vergelijk Gen. 15:1: "Vrees niet, Abram, Ik ben u een Schild, uw Loon
zeer groot."
7. God te geloven in Zijn eeuwige genaderaad en toegenegen gedachten over ons, Zijn
volk, Jer. 29:11: "Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten
des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting." En 2 Tim. 2:19:
"Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die Zijne
zijn; en: Een iegelijk die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid." Ef. 1:4-5:
"Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden
heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons tevoren verordineerd heeft tot
aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil."
8. Zijn welgeordineerd, eeuwig, Goddelijk bewaard en meerdere malen verzegeld
genade- en heilverbond alleen, tot zijn grond stellen. 2 Sam. 23:5: "Hoewel mijn huis alzo niet
is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en
bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet
uitspruiten." Met al deszelfs grote en dierbare beloften, 2 Kor. 1:20: "Want zovele beloften
Gods als er zijn, die zijn in Hem ja en amen, Gode tot heerlijkheid door ons." En 2 Petrus 1:4:
"Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der
Goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld
is door de begeerlijkheid."
9. En eindelijk veel te leven bij en omtrent die oneindige en onuitputtelijke volheid van
genaden en gaven, welke in en bij de Persoon van de Heilige Geest te vinden en te verkrijgen
zijn. Ten einde, allen die geloven, te bekwamen en toe te rusten om met een verwijd hart te
lopen de weg van Zijn geboden, Ps. 119:32. En meer te leren steunen en vertrouwen op Zijn
waarachtige woorden, tot levendmaking van onze ziel gesproken en geschreven, Ps. 119:49 en
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50: "Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. Dit is
mijn troost in mijn ellende; want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt."
Ten einde meer te beoefenen in het geloof, die zo betamelijke plichten, Ps. 78:7: "En dat
zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten; maar Zijn geboden bewaren";
en te roemen, Ps. 46:2: "God is ons een Toevlucht en Sterkte, Hij is krachtig bevonden een Hulp
in benauwdheden." Alzo is toch alleszins de waarheid, Num. 23:21 en 23: "Hij schouwt niet
aan de ongerechtigheid in Jakob, ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël; de HEERE zijn God
is met hem, en het geklank des Konings is bij hem. Want er is geen toverij tegen Jakob, noch
waarzeggerij tegen Israël. Te dezen tijde zal van Jakob gezegd worden en van Israël, wat God
gewrocht heeft."
O, Goddelijke en gezegende en zielszegenende geloofsvoorwerpen. Waarbij de ziel waarlijk
alleen leven kan en meer gesterkt wordt in het geloof, en betuigt: "Heere, bij deze dingen leeft
men en in dit alles is het leven van mijn geest", Jes. 38:16. Wel dan, geliefden in Christus, dat
onze ziel toch daarnaar staan mocht, ten einde steeds met een voornemen des harten bij God en
al deze overheerlijke zaken te blijven.
En om daartoe te komen, zo laat ons veel staan naar deze twee dingen:
a. Om onze ziel veel met die zalige en zielszaligende voorwerpen te verenigen in een
werkzaam geloof.
b. Om er veel dadelijk sterkte uit te zoeken, in en onder een gelovige gebruikmaking en
toe-eigening, ten einde veel te ondervinden de waarheid der belofte, Jes. 35:5-6: "Alsdan zullen
der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de
kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen
wateren uitbarsten, en beken in de wildernis."
Vergelijk met Hoogl. 4:13: "Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele
vruchten, cyprus met nardus." En om daartoe verwaardigd te worden, zo schenke de volzalige
God uw en mijn ziel veel de bevinding van Hos. 14:6: "Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal
bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon." Vergelijk met Jes. 45:8:
"Drupt, gij hemelen, van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de aarde
opene zich, en dat allerlei heil uitwasse en gerechtigheid tezamen uitspruite; Ik, de HEERE, heb
ze geschapen." En dat alleen om Zijns grote Naams wille, en om het eeuwig waardige Goddelijk
borgbloed des Lams. Amen.
Terwijl ik deze mijn 'korte' voorafspraak besluit met de biddende heilwens van de apostel
aan de gelovige Hebreeën. Ach mijn vrienden in Christus Jezus, dit zij het zalig deel van mijn
en uw beker op deze aarde, in ons uitwonen van de Heere. Wij lezen in Hebr. 13:20 en 21: "De
God nu des vredes, Die den groten Herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments
uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onzen Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle
goed werk, opdat gij Zijn wil mag doen; werkende in u hetgeen voor Hem welbehaaglijk is,
door Jezus Christus, Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen."
Dit is de ootmoedige heilzucht
van mij, uw vriend
HENDRIK VAN LIS
's Gravenhage
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12. De gelovige noodklager roemende de Goddelijke verhoring
"Ik heb U mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw inzettingen."
Psalm 119:26
Wij geloven voor onszelf en stellen vast, dat de man Gods, David, die lieflijke in de Psalmen
Israëls, de maker van deze Psalm is. Dezelve wordt terecht in het opschrift een abc der
Godzaligheid genoemd. Echter behelst deze Psalm veelszins zodanige genadelessen in zich, die
juist zo aanstonds niet geleerd, verstaan en ondervonden worden van zulke Godzaligen, die nog
als kinderen ongeoefend zijn in de weg Gods en der Godzaligheid, en meer onervaren in de
verborgen gemeenschap met God in Christus, en een daaruit vloeiende evangelische
Godzaligheid.
Maar dit zanglied behelst meer in zich dan een abc voor zodanig geestelijk geoefende
discipelen, in de school van de vrije genade, die met een volijverige kinderlijke ziel en
werkzaam geloofsleven op het dierbare Woord hun weg bewandelen, en hun zielssterkte in het
voldierbare getuigenis van God vinden en stellen, en die met de man Gods Jeremia onder vele
verscheidene druk- en proefwegen betuigen kunnen, Jer. 15:16: "Als Uw woorden gevonden
zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns
harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o HEERE, God der heirscharen." En welke door
en langs verscheidene proefwegen, onder de medewerkende genade van de Heilige Geest
hebben leren leven in een gedurig biddende en afhankelijke gestalte, met een gelovig zien op
de deugden Gods in Christus, en onder een pleitend smeken op de dierbare toezeggingen en
beloften Gods, zoals wij hier in dit zo dierbare zangstuk nadrukkelijk zien kunnen, onder andere
vers 41, 49, 50, 81, enz., gepaard met een innigste liefde tot en een hoogwaardering van Gods
dierbaar Woord en getuigenis, zoals wij door het gehele lied zien doorstralen.
Ja, het is mij meermalen zo voorgekomen, dat deze Psalm in zich behelst een aangename
verzameling van de onderscheiden afwisselende gestalten van Davids ziel, en zijn
werkzaamheden daaronder in vele volgende tijden, in deze en gene wegen van druk, smaad,
lijden en zware beproevingen, en ook van hem onder de leiding van Gods Geest, ten nutte van
Gods Kerk opgesteld in woestijnen en spelonken, die waarlijk de man Gods David als een
hogeschool geweest zijn, om zijn geurigste Godzaligheid en tederste leven met en voor God te
beoefenen, en aldaar zijn dierbaarste Psalmen te leren dichten en opstellen. Trouwens de
geurigste liederen en Psalmen leren Gods kinderen in kruiswegen dichten, ten nutte van hun
eigen zielen en van de zielen der mede-Godzaligen, en die behelzen doorgaans de diepste lessen
in de genade. En zo is het ook geweest met onze David, waarom hij nederig tot roem van de
Goddelijke genade betuigen kon voor Jehovahs aangezicht, vers 99: "Ik ben verstandiger dan
al mijn leraars." En geen wonder, want wat was zijn betuiging niet verheven, die wij vinden in
2 Sam. 23:2: "De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong
geweest." En o, wat is God vrijmachtig in het openbaren van Zijn genade, doende het dikwijls
zelfs aan de kinderkens, met een voorbijgaan van de wijzen en de verstandigen, volgens het
woord van de Heere Jezus, Matth. 11:25.
Hield onze David dan zo'n nauwkeurige aantekening van zijn zo onderscheiden gestalten
en zielsoefeningen omtrent de Heere in dit lied; laten wij, vrienden, hieruit dan leren David
daarin na te volgen, om ook dagelijks een zakelijke aantekening bij te houden van de
bevindelijke genade Gods, die de Heere Jezus door Zijn Geest aan de ziel schenkt en vele malen
te ondervinden geeft, ja, ook van haar gedurige afwisselingen. O, hoe gezegend hebben vele
Godzaligen dat bevonden, dat zij een dagregister en aantekening bijhielden van hun verborgen
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gemoedsbestaan voor God, en van hun duistere of meer gelovige toestanden en van hun
levendige geloofsverkeringen met God, als ook van hun meer ongelovige, krachteloze, ja,
trouweloze zielstoestanden voor de Heere. O, van wat gezegende uitwerkselen is het dikwijls
voor de zodanigen niet, en tot wat gevoelige zielsschaamte en geloofsverlevendiging wordt het
bevonden, als zij zodanige geschreven aantekeningen nadien in handen krijgen en weder inzien,
onder nieuwe drukwegen en zielsstrijden, waar zij zich dan weer van omgeven vinden, zodat
zij daardoor soms zeggen kunnen: Heere, zie zo Gij mij doodde, evenwel zal ik op U hopen.
Och ja, Gij zult mij tot zaligheid zijn. O, Gij zijt mijn God, van Egypteland af, Die mij gekend
hebt in de woestijn, in een zeer heet land. Er is geen Heiland dan Gij, Hos. 13:4-5. Zodat door
het herlezen van dezelve de ziel weer wordt aangedaan onder de medewerkende genade van de
Heilige Geest met onbepaalde, vernieuwde geloofs- en zielsverbintenis aan de Heere, met een
berustend en kinderlijk betrouwen van zichzelf en hun gehele weg, op en aan Hem, als hun
Vader, en de Leidsman hunner jeugd, Jer. 3:4. En zelfs wel onder verlegen aanbidding, vanwege
al de talloze en onvermoeide Goddelijke verbondstrouw, zo achtereenvolgens genoten. En dat
niettegenstaande al hun zo veelvuldige ontrouw, laagheden, ongeloof, liefdeloosheden en God
beledigend wantrouwen aan en tegen een teder Verbonds-Ontfermer begaan. O, dan moet de
ziel uitroepen, Jes. 25:1 en 4: "HEERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik
loven, want Gij hebt wonder gedaan; Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid.
Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den nooddruftige, als hem bange was;
een Toevlucht voor den vloed, een Schaduw voor de hitte; want het blazen der tirannen is als
een vloed tegen een wand." Onze tekstwoorden luiden, Ps. 119:26:
"Ik heb U mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw inzettingen."
Wij letten in onze tekstwoorden op twee delen:
I. Davids vorige werkzaamheid;
II. Zijn tegenwoordige heilzucht en bede.
I. Davids vorige werkzaamheid
Betreffende het eerste, daarin hebben wij te letten op het verheven Voorwerp, waaromtrent hij
met zijn gelovige zielswerkzaamheid verkeert. Hij zegt: "Ik heb U mijn wegen verteld." U,
namelijk de HEERE Jehovah, volgens vers 12, en wel als de God des Verbonds, ja, zijn
Verbonds-God, waaraan hij wat zijn grond en genadestaat belangde, een eeuwig zalig aandeel
aan zag te hebben, volgens 57: "De HEERE is mijn Deel." En dat was hij deelachtig geworden
alleen door en uit een eeuwige, soevereine, vrije liefde. O ja, alleen daaruit, want nabij zijn
overgang uit de tijd naar de eeuwigheid zijnde, toen moest hij tot roem van de vrije Goddelijke
genade nog uitroepen, 2 Sam. 23:5: "Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij
mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin
al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten."
En wij merken David hier ook aan, als staande tegenwoordig in zijn gemoedsgestalte zeer
gelovig en onder goedertieren indrukken van de Heere, als de God zijner goedertierenheid,
volgens vers 41. En dus met en onder een bemoedigde, gelovige verzoende staat en gestalte
verkerende omtrent zijn Verbonds-God, als dat eeuwig, volzalig Zielendeel. En Hem hier
gebruikende als zijn geheime Zielennoodklager, Vriend, Raad en Toevlucht, evenals hij zo
dikwijls gewoon was te doen. Zie Ps. 38:10: "Heere, voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten
is voor U niet verborgen." En Ps. 42:10: "Ik zal zeggen tot God, mijn Steenrots: Waarom vergeet
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Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?" Als ook Ps. 142:34: "Ik stortte mijn klacht uit voor Zijn aangezicht, ik gaf te kennen voor Zijn aangezicht mijn
benauwdheid. Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt Gij mijn pad gekend. Zij hebben
mij een strik verborgen op den weg dien ik gaan zou."
Ja, omtrent deze zijn Verbonds-God verkeerde David thans met zijn ziel als zijn getrouwe
Bevrijder en Uithelper, Die hem vele malen te zingen gaf: "Gij zijt mij een Verberging; Gij
behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding." "Ik heb
U mijn wegen verteld." Aan u, zegt nu hier onze dichter. Ik, die Uw knecht ben, en een geheiligd
verstand lief heb en van U smeek, vers 125. Ik, die hier op deze aarde maar een vreemdeling
ben, vers 19, en een stad op het oog heb, die fundamenten heeft en wiens Kunstenaar en
Bouwmeester God is, waar reeds al mijn vaders zijn, Hebr. 11:10.
Ik, die in mijn gestalte zo menigmaal moedeloos aan het stof kleef, vers 25, en Uw
levendmakend heil nodig heb. Ik, die zo dikwijls overstelpt van droefheid der ziel als wegdruip,
even gelijk was voor het vuur, en Uw Goddelijke beloofde vertroosting, oprichting en
ondersteuning nodig heb, vers 28. Ik, die al mijn zielsverlustiging en blijde vergenoeging onder
al mijn omzwerven op aarde alleen in Uw dienst, woord en lof vind, vers 54.
Ik, die ook als een dwalende van geest zo menigmaal verdoold en verdwaald van het
rechte geloofsspoor afraak en Uw tedere, herderlijke, opzoekende en weer nabijbrengende
genade en voorkomende ontferming nodig heb. En die, indien Gij mij nog op mijzelf zou laten
staan, met al mijn reeds genoten heilsbevindingen, nog voor eeuwig verloren zou geraken, vers
176.
Ja, ik, die evenwel in mijn ziel en vernieuwde grondgestalte het volkomen met U, en met
Uw heilige wil eens ben, Heere HEERE! En die niettegenstaande al mijn zonden en ellenden
voor Uw Goddelijk aangezicht en Vaderlijk liefdesoog betuigen kan: "HEERE, Gij hebt geboden
dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen
te bewaren! Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden",
Ps. 119:4-6.
Ja, ik, die Uw wil niet alleen betracht als een weg om in de hemel te komen, o neen. Maar
voornamelijk, omdat daarin voor mijn ziel de hemel hier op aarde is, en in het gelovig, kinderlijk
en ootmoedig doen van Uw wil, de zaligheid reeds door mij wordt ondervonden. En een vrede
die groot en Goddelijk is, ja, alle veiligheid en ware vreugde, vers 165, en die de ware hoop
uitlevert en werkt op al het volgende heil, en de ziel geestelijk sterk en levendig maakt, vers
166.
Ik dan, die zodanig een ben, ja, de Uwe ben, voor tijd en eeuwigheid, vers 94, en een
verbondene in de geest, met al Uw begenadigd erfdeel en kinderen op aarde, volgens vers 63.
Ik heb U, o mijn alwetende Hartenkenner en tedere Ontfermer, mijn wegen verteld.
De man Gods, David, meldt hier van wegen en noemt die "zijn wegen". Door deze wegen
hebben wij te verstaan al des dichters ondervindingen, verrichtingen, bekommernissen,
ontmoetingen, enz. . En die noemt David hier "zijn wegen", omdat die inzonderheid zijn eigen
persoon betroffen.
Nu kende David tweeërlei wegen, die hij aan de Heere zijn God te vertellen had. Uitwendige
en lichamelijke wegen, en inwendige en geestelijke wegen. Het waren al vele en zeer
onderscheiden wegen, die David kende en doorwandeld had. En daarin wandelde hij soms nog
onder veel benauwdheid, volgens Ps. 138:7: "Als ik wandel in het midden der benauwdheid,
maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw
rechterhand behoudt mij." En dat waren Davids wegen, die hij aan God te klagen en deemoedig
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te vertellen had:
A. Naar het uitwendige, onder andere ook deze volgende wegen:
1. Druk- en smaadwegen, in zijns vaders huis, onder zijn hoogmoedige broeders en
nabestaanden, want die droegen hem om zijn godsvrucht een nijdig en wrevelig hart toe, gelijk
wij zien kunnen, en dat in zo'n onschuldig geval, 1 Sam. 17:22-29. Ja, wie weet of Isaï, de vader
van David, niet uit voorzorg voor David, hem alleen en dat al zeer jong, uit het huis deed gaan,
om op het open veld de schapen te hoeden, omdat David als de geringste was onder zijn
broeders, en daarbij gezet en teder Godzalig levende, waarom zijn broeders hem niet hebben
kunnen verdragen.
En vrienden, zo ziet men meer, dat de Godzaligen het huis van hun ouders moeten verlaten,
door de boze nijd van de broers en anderen in de familie, die zich zeer vijandig verzetten tegen
de godsvrucht, zoals wij zien in Gen. 28:5 en zeer ontzaglijk in Gen. 4:4-5; Gen. 37:4 en 8.
Althans, David was in het huis van zijn vader en bij zijn broeders niet in tel, en kwam daar niet
in aanmerking, zoals wij duidelijk zien in 1 Sam. 16:5-11.
2. Wegen van veel druk en benauwdheden, in zijn komen tot de troon van Israël als
koning. O, wat moest hij jaren lang tevoren niet al ondergaan en doorworstelen. Niet één koning
kwam immers door zodanige diepe proefwegen tot de koninklijke heerschappij over Israël, dan
onze David. In hem was ook in dezen ten volle waarachtig: "En Hij geselt een iegelijke zoon
die Hij aanneemt", Hebr. 12:6. Dat is, bijzonder aanneemt, en tot een groot werk in Zijn huis
roept en bekwamen wil. O ja, die moeten waarlijk eerst nodige ballast hebben, tot hun ware
verootmoediging, zoals hij het ook zelf aanmerkt en erkent voor des Heeren aangezicht, 2 Sam.
22:36: "En door Uw verootmoedigen hebt Gij mij groot gemaakt." En hier in onze Psalm in
vers 71: "Het is mij goed, verdrukt te zijn geweest, opdat ik Uw inzettingen zou leren." En vers
75: "Ik weet, Heere, dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn en dat Gij mij uit getrouwheid
verdrukt hebt."
3. Zware en donkere druk- en proefwegen, die tot zijn verderf en algehele ondergang
schenen. Ik beoog op het geval in 1 Sam. 30, wanneer de Amalekieten de stad van David,
Ziklag, hadden verbrand, en alles hadden weggevoerd, met de vrouwen en de have van David.
En zijn eigen mannen spraken van hem te stenigen. En dan voeg ik hier nu nog maar bij (om
vele zonderlinge gevallen en wegen door hem ondervonden, voorbij te gaan) het geval van 2
Sam. 15:25-30, wanneer hij barrevoets en wenende, en zijn hoofd vol rouw omwonden, gelijk
ook al het volk dat met hem was, opging, al vluchtende om zijns levens wil, en dat voor een
weerspannige, goddeloze zoon Absalom. David moest toen zijn troon, kroon en huis en
bezittingen verlaten, ja, Gods heiligdom en al wat dierbaar was, en als een balling omzwerven.
O, wat diepe wegen had David in dezen aan God niet te vertellen, onder een smekend roepen
Ps. 57:2: "Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig; want mijn ziel betrouwt op U en ik neem
mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn
gegaan." "O HEERE, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd! Velen staan tegen mij op",
Ps. 3:2.
4. Wegen van de zwaarste beproevingen binnen zijn huis en onder zijn kinderen. Als hij
wat ruimere wegen naar buiten had gekregen, omtrent de uitwendige vijanden en naburige
volkeren, toen kwamen zijn ellendigste wegen binnen zijn huis en muren, en onder zijn
huisgenoten en kinderen, met de verkrachting van zijn dochter door zijn zoon, en met
broedermoord, en wat niet al.
5. En ten laatste, en wel de benauwdste wegen, waren zijn wegen van zondige
wangedragingen tegen en trouweloze afwijkingen van God, met snode belediging van de
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vlekkeloze deugden van zijn God. Ja, zondige ontering van die God, aan Wie hij zo oneindig
en eeuwig verplicht was, om Hem te vrezen, te lieven, te dienen en te verheerlijken, als zijn
Goddelijke Ontfermer, Verhoger, en dierbare Zegenaar, zoals de Heere hem ter vernedering, en
om hem weder tot ware schaamte te bewerken, liet voorhouden door de profeet en man Gods
Nathan, 2 Sam. 12:7-14. O, hoe ernstig en met wat zielsaandoening deed hij zulks, Ps. 38 en 5.
B. Maar ook kende David naar het inwendige in zijn ziel vele en zeer onderscheiden
wegen, die hij aan de Heere had open te leggen en te vertellen, als onder andere ook deze:
1. Zondige, lage en geesteloze wegen, gelijk hij in Ps. 25 verscheiden malen voor de
Heere erkent, zoals in vers 7, 11 en 18: "Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner
overtredingen, gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, o HEERE. Om
Uws Naams wil, HEERE, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Aanzie mijn
ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.". En Ps. 38:4 en 6: "Er is niets geheels in
mijn vlees vanwege Uw gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde.
Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild, vanwege mijn dwaasheid."
2. Wegen van diep ongeloof aan God en Zijn beloften, en daaruit vloeiende moedeloze
neerbuiging der ziel, waarom hij betuigde, Ps. 42:12: "Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat
zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige
Verlossing mijns aangezichts, en mijn God." En Ps. 69:30: "Maar ik ben ellendig en in smart;
Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek."
3. Wegen van kwelling, hevige aanvallen en verzoekingen tot zonde, waarom hij klaagde,
Ps. 143:3-4: "Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij
in duisternissen, als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij,
mijn hart is verbaasd in het midden van mij."
4. Wegen van zielswerkeloosheden omtrent God en in geestelijke plichten en daden, zoals
hij hier in vers 25 klaagde: "Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw Woord."
En Ps. 38:11: "Mijn kracht heeft mij verlaten."
5. Wegen van zondig vooruitlopen en wantrouwen aan de Heere, gelijk wij zien in Ps.
31:23: "Ik zeide wel in mijn haasten: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen." En Ps. 116:11: "Ik
zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars." En dus Samuël de profeet dan ook, in zijn
toezegging uit Gods Naam aan hem gedaan.
6. Wegen van nare zielsdonkerheden en verbergingen Gods, waarin David moest zuchten,
Ps. 30:10: "Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeve? Zal U het stof
loven? Zal het Uw waarheid verkondigen?" En Ps. 38:11: "Mijn hart keert om en om, mijn
kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelve zijn niet bij mij." En Ps. 69:18:
"En verberg Uw aangezicht niet van Uw knecht, want mij is bange; haast U, verhoor mij." En
Ps. 143:7: "Verhoor mij haastelijk, HEERE! Mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet
van mij, want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen."
7. Wegen van drukkende zielsbeklemdheden. En dan daarbij te ondervinden (o, zware
diepte van ellende!), een biddeloosheid in zijn ziel, en zoal heen te leven onder zeer zware
angsten die als van rondom aangrijpen, ja, zo onverwachts dikwijls kunnen aankomen, dat de
ziel uitkermen moet: Banden des doods omringen mij, Heere. Ik word onderdrukt, wees Gij
mijn Borg, Ps. 18:6; Jes. 38:14. En zoals in Ps. 79:11: "Laat het gekerm der gevangenen voor
Uw aanschijn komen; behoud overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms." O
ja, dat is dan waarlijk een wandelen in de benauwdheid, Ps. 138:7. Hiervan moest hij uitkermen,
Ps. 25:17: "De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt; voer mij uit mijn
noden."
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8. Wegen van allerlei zielsopbindingen, om haar geestelijke zucht en begeerte voor God
en Jezus uit te oefenen, terwijl het gemoed daar evenwel op gezet is. Hetzij in verborgen
oefeningen of in meer openbare verrichtingen tot eer van Christus en Zijn dienst. Hetzij dan
door onbekwaamheden en onvermogen van het lichaam, of vele andere opbindende
voorkomingen of door krachteloosheid van het zielsvermogen, enz. Zie Ps. 6:3-6: "Zijt mij
genadig, HEERE, want ik ben verzwakt; genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn
verschrikt; Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange? Keer weder, HEERE; red
mijn ziel; verlos mij om Uwer goedertierenheid wil. Want in den dood is Uwer geen
gedachtenis; wie zal U loven in het graf?"
O, wat is het een zwaar werk, zijn goede wil tot en voor God te moeten verloochenen en
voornamelijk dan, als de ziel onder vele hartelijke en opgewekte begeerten en uitgangen is naar
de werkelijke gemeenschap met God en Christus, en naar een wandelen in Zijn al-waardige
liefdedienst. En als dan de vermogens van ziel of lichaam door Gods Vaderlijke bestiering
zodanig verzwakt zijn, dat men onbekwaam is om het dadelijk uit te oefenen. O, niemand weet,
dan wie God dat bij bevinding heeft doen kennen, wat almachtige genade van de Geest er voor
zo'n ziel nodig is, om dan kinderlijk Gode te zwijgen, en in die weg te volgen, en waarlijk te
betuigen:
Doe wat U lust, ik zegg' slechts Amen.
Wat kan Uw kind en schepsel meer betamen?
Word ik verward, of zwelt mijn hart?
Kom mij beschamen!
En Jezus lief, genees mijn smart.
Buig Gij mijn wil, wil die niet buigen,
Maak mij gelijk de kinderen die zuigen,
Houd mij toch stil, stuit mijn bedil,
En richt mijn zaken,
Niet naar mijn drift, maar naar Uw wil.
9. En dan had David nog wegen der ziel, die hij ook kende en bewandeld had, onder het
oog zijns Gods, en door het vlekkeloos bestuur van Zijn Goddelijke arm, die tussen de Heere
zijn God en zijn ziel moesten verborgen blijven, en die de Heere alleen hem almachtig en
wonderlijk had doorgeleid en doorgeholpen. Dat waren wegen waarin hij wel had moeten
uitroepen, Ps. 142:4-5: "Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt Gij mijn pad gekend. Zij
hebben mij een strik verborgen op den weg dien ik gaan zou. Ik zag uit ter rechterhand, en zie,
zo was er niemand die mij kende, er was geen ontvlieden voor mij; niemand zorgde voor mijn
ziel." Nee, een ontfermend, teder en genadig God in Christus moest het alleen doen, en Die
deed het ook.
O, grondeloze Goddelijke liefde! En die verborgen en diepe wegen van David, als ook van
andere Godzaligen, die dezelve met David kennen, zullen met hen in het graf gaan en voor het
ontfermend oog van God en hun zielen alleen bekend blijven. Ik zou hier zaken kunnen noemen,
maar zal dat liever nalaten. Een Godzalige, die de Heere zo wat door bijzondere diepten heeft
heengeleid, zal mij mogelijk wel vatten, en in zijn ziel ook wel van zodanige wegen kennis
dragen, en ook verstaan, 2 Sam. 22:5-7; 17-20; vergelijk met Ps. 69:3, 7, 15, 16, 20, 21.
10. Ja, maar aan de andere zijde, onze David kende ook vele wegen vol Goddelijke
heilsweldaden, zegeningen, almachtige reddingen, ondersteuningen, bevrijdingen en
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beantwoordingen Gods in genade aan zijn ziel, in zijn zo bijzondere toestanden en drukwegen.
Ja, ook wegen van Goddelijke verhoging en eer, zowel uitwendig als inwendig. Daarom brak
hij zo menigmaal uit in verlegen dankzegging en verruimde zielserkentenis aan de Heere zijn
God, en dan was het, Ps. 145:1: "O mijn God, Gij Koning, ik zal U verhogen, en Uw Naam
loven in eeuwigheid en altijd." Dan was het, Ps. 31:8: "Ik zal mij verheugen en verblijden in
Uw goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden
gekend." En wat was zijn ziel vol van aanbidding voor God, 2 Sam. 7:18-22 en Ps. 71:19-24.
11. Ja, nog eens en ten laatste, wat kende David ook niet wegen van innige
zielsverlustiging in en over de deugden Gods en Zijn raad en heerschappij, en over des Heeren
Vaderlijke weg met en leiding van hem; alsook in en over het heerlijke, zalige en
zielsvervullende van de verborgen gemeenschap Gods, en Zijn zalige liefdedienst, zie Ps.
84:11-12. Alsook in het gelovig vooruitzicht van de heerlijke komst van de Heere Jezus, zijn
God en Koning, en Zijn dierbaar borglijden en dood, en de daaropvolgende heerlijkheid en
genadeheerschappij en Die tevens uit zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, zou voortkomen
en op zijn troon zitten, 2 Sam. 7:12; vergelijk met Hand. 2:30. O, wat zielswegen van
verlustigende beschouwing kende David niet, hetzij omtrent de Persoon van de Heere Jezus, de
naturen, de staten, de ambten en de weldaden van de Heere Jezus. Omtrent Zijn Koninkrijk,
Zijn onderdanen en zegenende liefdeszorg en tedere leiding! Hij kon reeds in bevinding
daaronder uitroepen: "De HEERE is mijn Herder; mij zal niets ontbreken", Ps. 23:1. Die God is
ons een God van volkomen zaligheid", Ps. 68:21. O, zalige en zoete wegen voor het geloof!
Deze wegen noemt David zíjn wegen, omdat de Heere hem in al die wegen had geleid en
doen wandelen. Want, o ja, David en elke ware Godzalige heeft zo naar Gods volwijs, Vaderlijk
en soeverein welbehagen en naar Gods eeuwige raad zijn eigen en bijzondere wegen, waarin
de Heere hem leidt en doorvoert als een blinde, zowel uitwendig als inwendig. En dit was het,
dat Asaf in Gods heiligdom ook had leren zien en kennen, waarom hij in een berustend
vertrouwen betuigde, Ps. 73:24: "Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna zult Gij mij in
heerlijkheid opnemen." En de man Gods Job vond daarin ook de geloofsrust van zijn ziel, zodat
hij in het geloof zeggen kon, Job 23:14: "Want Hij zal volbrengen dat over mij bescheiden is;
en dergelijke dingen zijn er vele bij Hem." En onze David betuigde, Ps. 31:16: "Mijn tijden zijn
in Uw hand."
En al deze genoemde wegen, zowel de kwade als de goede wegen, zowel de duistere als de
lichte wegen, zowel de zielsbeproevende en zielsneerbuigende als de zielsvertroostende en
verblijdende wegen, had David den Heere verteld.
Wat de man Gods David met en door dit vertellen verstaat en te kennen geven wil,
daaromtrent zeg ik maar in het algemeen, dat het een wondere gemeenzame gemoedsgestalte
is, en een ootmoedige, gelovige, vrijmoedige en kinderlijke verkering met en omtrent de alleen
zalige God, in Christus Jezus, door de Geest. Waarin men niet alleen zijn ziel al biddende ontlast
en uitstort in de schoot van God en Christus, en voor Zijn genadetroon. Maar waarbij men ook
met de ziel inwendig luistert naar de stille voorkoming van de Heilige Geest, onder zijn
zuchtingen en gebeden tot de Heere, zoals Ps. 85:9: "Ik zal horen wat God, de HEERE spreken
zal." Maar o, wat is dit Geest inademend bidden, volgens Rom. 8:26, en dit vertellend bidden
een wonderlijke en zalige zielswerkzaamheid en gemoedsgestalte, ja, een verbonds-kinderdeel,
als de zielen van Gods begenadigden dit zo in haar wegen ondervinden mogen. Wie kent de
kracht van deze genadegestalte en heuglijke zielsbevinding? En wie kent de zoetigheid en
zaligheid, die daarin ondervonden wordt? Alleen degene die dit van de Goddelijke Geest Zelf
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geleerd heeft. Want zo'n ziel ziet en oogt dan bepaald niet alleen of zo zeer op hetgeen zij tot
God zegt en vertelt, als wel voornamelijk wat de volzalige God der liefde daaronder al aan haar
toedeelt en inwerkt, of al zachtkens en in het suizen van een zachte stilte spreekt. O, hemelse
gestalte!
Dit vertellend spreken tot God is de ziel zo aangenaam, dierbaar en zalig, alsook de Heere
haar God zo welgevallig, dat zij dan in Zijn ogen is, als één die vrede vindt. De Heere Jezus
roept haar dan toe: "Honig en melk is onder uw tong", Hoogl. 4:11. Of: "Wend uw ogen van
Mij af, want zij doen Mij geweld aan", Hoogl. 6:5. Maar evenwel is dit dan ook waarheid, dat
als die ziel dan maar waarlijk en dadelijk één woord van God en Jezus door de Geest in en aan
haar hart met enige geloofskracht mag ontvangen, zulks voor haar nog oneindig meerder en
waardiger is, dan duizend gelovige woorden, die door haar tot God gesproken en verteld zijn.
O, wat is het een dalende liefde Gods in Christus, als de Heere in genade naar het hart spreekt.
O, het spreken van God en Christus in en tot de ziel is dan zo groot en Goddelijk in en voor het
gemoed van die vertellende Godzalige!
Als nu David dit hier noemt een vertellen van zijn wegen aan God, zo zal hij daarmee te kennen
geven:
1. Zijn vrije toegang tot den Heere en tot Zijn volmaaktheden, waar hij om bad, Ps. 71:3:
"Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan." David
begeerde zo de volmaaktheden Gods, als zijn geheim- en heilvertrekken der ziel te mogen
gebruiken en te ondervinden in het geloof. O, zalige toestanden!
2. Zijn verzoende en gemeenzame omgang met God, als een vriend met zijn vriend,
evenals ook een Mozes ondervond, Ex. 33:11-18.
3. Zijn kinderlijke geloofsvrijmoedigheid, die hij toen ondervond bij en voor de Heere,
als zijn God, evenals in Ps. 57:2-4.
4. De goedertieren verbonds-indrukken, die er in zijn ziel waren, en zijn ruime
geloofsverwachting van en op de Heere, zoals in Ps. 52:10-11: "Maar ik zal zijn als een groene
olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. Ik zal U loven
in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten, want hij is goed
voor Uw gunstgenoten."
5. Zijn lijdzame en berustende ziel en zijn geloofsvertrouwen in God, alsook in Zijn
liefdesraad en wil over hem, zoals in Ps. 62:2, 8, 9: "Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem
is mijn heil. In God is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht, is in
God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o gij volk; stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht;
God is ons een Toevlucht. Sela." Zie vrienden, dit zal het vertellen van zijn wegen aan de Heere
behelzen.
Maar als dit nu in de ziel van een gelovig, begenadigd kind Gods gevonden wordt, kan de Heere
dan wel zwijgen op dat zo kinderlijk smekend spreken? O nee, maar hier wordt waarlijk
ondervonden de heilsbelofte van God, Jes. 65:24: "Eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl
zij nog spreken, zo zal Ik horen."
En ja, zo had David het ook ondervonden. Daarom voegt hij erbij, tot roem van de Heere
en Zijn verbondstrouw: "En Gij hebt mij verhoord." David had zeer menigvuldige bevindingen
van des Heeren ontfermende verhoring op zijn biddend roepen en het vertellen van zijn wegen
aan de Heere, waarvan wij vele zonderlinge voorbeelden vinden in de boeken van de profeet
Samuël, alsook in Davids uitmuntende Psalmliederen, welke hij aan de Kerk van God heeft
nagelaten. Het is te veel om hier uit te breiden. Maar die zijn voor Gods volk, de liefhebbers
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van Gods Woord en Wet, tot geloofsvoedsel en sterkte der ziel, in de wegen Gods.
Maar wij willen echter hier nog een weinig stilstaan en eens vragen: Waaruit wist David toch,
dat de Heere hem verhoorde?
Sommige Godzaligen menen dat zo niet te ondervinden, of althans zij durven het voor
geen verhoring van God houden, en als zodanig dan ook niet erkennen. En dus mist de Heere
Zijn Goddelijke eer en roem, en die ziel mist haar geloofstroost in God, en over Zijn liefde
omtrent haar in en op haar wegen, alsook de vrucht van het biddend vertellen van haar wegen
aan God, dat de Geest van Christus haar soms geeft te ondervinden en te beoefenen.
Wij antwoorden: David wist zulks uit dit navolgende:
a. Uit zijn vrijmoedige, biddende zielsgestalte zelf, die hij onder dit vertellen voor en tot
de Heere ondervond, en die open toegang met vertrouwen tot Gods genadetroon en
liefdesschoot. O, dan stond zijn ziel onder de biddend makende leiding van de Heilige Geest,
en het was zo in zijn ziel, Ps. 27:8: "Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik
zoek Uw aangezicht, o HEERE!" Ja, dan was hem het bidden zo makkelijk, zo innig. Zijn bidden
was dan zo met zijn gehele hart, zodat hij zeggen kon, zoals in Ps. 63:9: "Mijn ziel kleeft U
achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij." O, dan is het bidden een voorrecht. Ja, daarin ligt
al een Goddelijke verhoring voor de zielen van Gods kinderen.
b. David kon zeggen: "Gij hebt mij verhoord", omdat hij soms zo onverwachts werd
aangezet en heimelijk werd opgewekt tot het gebed, en tot het vertellen van zijn wegen. Zelfs
dan, als hij er soms zo niet bij bepaald was, zodat de Heere hem voorkwam en tevens al de stof
des gebeds, die hij voor Zijn troon moest brengen, en de wijze hoe hij zijn wegen vertellen
moest, door de Heilige Geest in zijn hart en mond legde, volgens Rom. 8:26. Terwijl zijn ziel
tevens ook in een eerbiedige en naar God en Jezus toegekeerde gestalte gesteld werd, zodat het
was zoals in Hoogl. 6:12: "Eer Ik het wist, zette Mij Mijn ziel op de wagens van Mijn vrijwillig
volk." En zoals in Hoogl. 5:6: "Mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken." Zie ook Hoogl. 2:1014.
c. Hij wist het uit die Goddelijke ondersteunende hand, die de Heere aan hem hield.
Daaruit wist David, dat de Heere hem verhoorde, zie Ps. 138:3. En door die hand Gods bleef
hij in en onder al de zo onderscheiden wegen staande. Ja, daardoor alleen had hij het zover
gebracht, en was hij staande gebleven, evenals de gelovige Kerk betuigt, Ps. 94:17-18: "Ten
ware dat de HEERE mij een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik
zeide: Mijn voet wankelt, Uw goedertierenheid, o HEERE, ondersteunde mij."
d. Hij maakte gelovig op, dat de Heere hem verhoorde, uit dat gelovig zielsbestaan en dat
kinderlijk toevoorzicht op de Heere, als zijn Verbonds-God, dat hij soms in zijn ziel ondervond.
Ja, dat toegenegen harte Gods, dat hij gelovig in de Heere voor hem zag, en uit zijn bevinding
van Gods alwetend en teder opzicht over hem, zie Ps. 56:9, 10: "Gij hebt mijn omzwerven
geteld; leg mijn tranen in Uw fles; zijn zij niet in Uw register? Dan zullen mijn vijanden
achterwaarts keren, ten dage als ik roepen zal; dit weet ik, dat God met mij is."
e. Verder wist David ook nog, dat de Heere hem verhoorde in het ootmoedig vertellen
van al zijn wegen aan Hem, uit zijn gelovig terugzien, bij inleidend licht des Geestes, in al die
voorheen reeds ondervonden ontfermingen, reddingen en trouw Gods, zo dierbaar, wonderbaar
en achtereenvolgend genoten, waarom hij erkende, Ps. 71:15: "Mijn mond zal Uw gerechtigheid
vertellen, de ganse dag Uw heil; hoewel ik de getallen niet weet."
f. Uit het vernieuwd inzien, dat hij soms ondervond met het licht des Heiligen Geestes, in
de zalige verbondsbetrekking, die er waarlijk tussen de Heere en hem was, en dat hij met alles
voor des Heeren rekening lag, en tot des Heeren dienst was. Dit deed hem zo vrolijk roemen,
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Ps. 116:16: "Och HEERE, zekerlijk, ik ben Uw knecht; ik ben Uw knecht, een zoon Uwer
dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt."
g. Omdat hij soms licht des Geestes ondervinden mocht, om zo eens te zien en gebracht
te worden in en bij het volwijze, heilige en voor zijn ziel nuttige, van de Goddelijke proefwegen,
en dat het alles zo was naar die Goddelijke raad, ja, uit Goddelijke Vaderliefde, dan moest hij
betuigen, zoals in Ps. 119:67: "Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw
Woord." En vers 75: "Ik weet, HEERE, dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt." En zoals in
2 Sam. 22:36, 47: "Ook hebt Gij mij gegeven het schild Uws heils, en door Uw verootmoedigen
hebt Gij mij groot gemaakt. De HEERE leeft en geloofd zij mijn Rotssteen; en verhoogd zij de
God, de Rotssteen mijns heils."
h. Hij wist het hieruit, dat de Heere hem verhoorde, omdat de Heere zijn ziel soms in een
vol vertrouwen te zien gaf, de hoge en goede einden van al de onderscheiden wegen, waar de
Heere hem in- en doorleidde, zowel lichamelijk als geestelijk, en dat die alle zijn zouden tot
eeuwige verheerlijking van God, alsook tot zaligheid en eeuwige verwonderende aanbidding
zijner ziel; zoals hij ondervond en betuigde, Ps. 145:2, 3, 5: "Te allen dage zal ik U loven, en
Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altijd. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn
grootheid is ondoorgrondelijk. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw
wonderlijke daden." En in het geloof roemde hij, Ps. 33:18-22: "Zie, des HEEREN oog is over
degenen die Hem vrezen, op degenen die op Zijn goedertierenheid hopen. Om hun ziel van den
dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger. Onze ziel verbeidt den HEERE;
Hij is onze Hulp en ons Schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner
heiligheid vertrouwen. Uw goedertierenheid, HEERE, zij over ons, gelijk als wij op U hopen."
i. En eindelijk kon David dit ook nog erkennen, door de veelvuldige bevinding van de
dadelijke toedeling van de begeerde zaken, aangezien de Heere talloze malen aan hem de ganse
begeerte zijner ziel schonk, zelfs dikwijls op een wonderbare wijze in bijzondere wegen en
donkere gevallen. Zie daarover zijn verlegen dank- en loferkentenissen aan de Heere, in vele
plaatsen van zijn Psalmliederen, in onder andere Ps. 40; Ps. 116; Ps. 118; Ps. 138, enz. Uit al
deze gezegende gemoedsbevindingen en gelovige zielsoefeningen door de Geest Gods, zo
ondervond David en maakte hij gelovig dit besluit op, ja, erkende het voor de Heere, in nederige
dankzegging, dat de Heere hem verhoord had, zeggende: "En Gij hebt mij verhoord."
O, zoete en zalige zielsgestalte en gemoedswerkzaamheden, als men met David zo gul en
zo vrij, zo gelovig, gemeenzaam en vertrouwende zijn wegen mag vertellen aan de Heere. O,
wat gaat dat dan niet bedaard, innig, hartelijk, onbepaald en ootmoedig naar God luisterende
toe, onder werkelijke bevinding van de voorlichtende en inlichtende genade van de Heilige
Geest, en de verhorende gunst van God en de kracht van Ps. 34:16-18: "De ogen des HEEREN
zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des HEEREN is tegen
degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen, en de
HEERE hoort; en Hij redt hen uit al hun benauwdheden."
Maar vrienden, waar nu in de ziel van een gelovige en Godzalige zo'n gelovige oefening en
teder werkzaam leven is, met en voor God en Christus, zou zo'n ziel dan ontbloot kunnen zijn
van een heersende liefde en heilzucht naar een bevindelijke kennis van God en Zijn liefdeswil,
en naar een werkzame betrachting daarvan in de kracht des Heeren? O nee, maar daar is het
altijd waarheid: "Ik zal den weg Uwer geboden lopen (niet alleen gaan, maar lopen), als Gij
mijn hart verwijd zult hebben", Ps. 119:32. En de innige zielszucht en bede zal dan hartelijk
zijn, zoals in Ps. 86:11: "Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig
mijn hart tot de vreze Uws Naams."
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II.

Davids tegenwoordige heilzucht en bede

En evenzo is het ook hier met onze David in het tweede deel onzer woorden, waar zijn
ootmoedige, kinderlijke smeekbede is: "Leer mij Uw inzettingen."
David meldt van Gods inzettingen. Wat men door Gods inzettingen te verstaan heeft, is genoeg
bekend; namelijk, met één woord, al de rechten en bevelen van God in Zijn heilig Woord
geopenbaard, en aan Zijn volk ter betrachting in het geloof en de liefde voorgeschreven. Anders
genaamd, de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil Gods, Rom. 12:2.
David noemt ze "Uw inzettingen", omdat zij alle door de Goddelijke mond van de Heilige
Geest hetzij onmiddellijk of middellijk door Zijn gezanten gesproken, geschreven en bevolen
zijn, waarom de roem der gelovigen is, Jes. 33:22: "Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE
is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Hij zal ons behouden." En de verbondsbelofte is,
Jer. 32:38-41: "Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. En Ik zal hun
enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun
kinderen na hen. En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal
afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij
afwijken. En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in
dit land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel."
Nu is Davids ootmoedig verzoek en bede: "Leer mij Uw inzettingen." Dat is, breng mij
door middel van Uw Woord, en door de ontdekkende en verlichtende genadewerking van Uw
Heilige Geest tot de rechte kennis en betamelijke betrachting van dezelve, zoals de bede is, Ps.
43:3-4: " Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den berg
Uwer heiligheid en tot Uw woningen; En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap
mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!"
En in dezen bad David naar de wil Gods en op grond van de Goddelijke belofte, Jes. 59:21:
"Mij aangaande, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn
woorden die Ik in Uw mond gelegd heb, die zullen van Uw mond niet wijken, noch van den
mond Uws zaads, noch van den mond van het zaad Uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot
in eeuwigheid toe." En dit onderwijs Gods, namelijk van Woord en Geest, gaat altijd samen.
Wat dan God samengevoegd heeft, mag geen mens scheiden, of hij verderft zijn ziel en die van
anderen.
Onze David smeekt hier dan om Gods onderwijs in Zijn Goddelijke inzettingen:
a. Niet zo, dat de Heere hem die aanvankelijk wil leren. O nee, want David kende daar al
zeer veel van (1) als een begenadigd gunstgenoot en (2) als een uitmuntend profeet van God.
(1)Want wat het eerste aangaat, ja, David had als een begenadigde al veel geleerd van
God en Zijn inzettingen; want tot roem van de opnemende vrije genade Gods, zo erkent hij, wat
een jong discipel en leerling in de school van God en Christus hij al geweest was, Ps. 71:17: "O
God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen." O,
wat is het een dubbele genade, als God een ziel vroeg in Zijn heilsschool brengt, zodat zij met
Maria al vroeg aan Jezus voeten mag zitten, om de Wet uit Zijn mond te ontvangen en Zijn
lering in het hart te leggen, Job 22:22.
(2) En betreffende het tweede, als een geheiligd profeet. O, wie kende dan zoveel, als hij
reeds kende van de Heere en Zijn Goddelijke inzettingen? Immers kon hij betuigen, tot roem
van de Jehovah, zijn Heere en Verbonds-God, 2 Sam. 23:2: "De Geest des HEEREN heeft door
mij gesproken; en Zijn rede is op mijn tong geweest."
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Maar David kon zijn ziel niet voldoen. Hij moest meer kennis van God genieten. Daar
ging zijn geheiligde ziel naar uit. En daarom, als hij hier smekende verzoekt: "Leer mij Uw
inzettingen", dan begeert hij er dit mee, dat de volzalige Jehovah hem dezelve al meer en meer
wilde leren, en daarin leiden, om alzo op te wassen in de genade en in de kennis Gods, om zo
te mogen gaan van geloof tot geloof, en van deugd tot deugd, naar de Goddelijke belofte, Hos.
6:3: "Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de HEERE te kennen; Zijn uitgang is
bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege
regen des lands." En zo wilde onze David als zijnde Gods knecht, een verstandige knecht zijn
in de wegen, kennis en dienst Gods, volgens Ps. 119:25, als wetende dat de Heere wijsheid
geeft, en dat uit Zijn mond komt kennis en verstand, Spr. 2:6. Ja, zo wilde hij het livrei en teken
dragen van zijn Verbonds-God, als de alleen wijze God, Die betuigt: "Raad en het wezen zijn
Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de sterkte", Spr. 8:14.
En zeker, David had gewichtige redenen om deze vermeerderde kennis van Gods inzettingen
te verzoeken.
1. Omdat daarin waarlijk het eeuwige leven is voor de ziel, Joh. 17:3: "En dit is het
eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij
gezonden hebt."
2. Omdat daardoor de ziel meer en meer wordt opgeluisterd, en haar glasvensters tot
kristallijnen worden gemaakt, naar de belofte Gods, Jes. 54:12: "En uw glasvensters zal Ik
kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpaal van aangename
stenen."
3. De ziel weet ook niet, tot wat een meerdere trap van genade de volzalige VerbondsGod haar zal gelieven te brengen, onder de leiding van de Heilige Geest. En daarom jaagt zij al
steeds om daar meer in te vorderen.
Ja, maar nog eens, als David hier zo hartelijk begeert: "Leer mij Uw inzettingen", zo toont hij
daarmee duidelijk aan, zijn gezegend gemoedsbestaan voor God, en wel:
a. Zijn nederige, lage en ootmoedige gedachten van zichzelf, en zijn gevoelige overreding
des harten van zijn overgebleven, diepe onkunde van God en van Zijn wil, en dus dat hij steeds
nodig had om te bidden met de Kerk, Jes. 33:2: "HEERE, wees ons genadig, wij hebben op U
gewacht; wees hun Arm allen morgen." En om als de leerling van de Heere Jezus dagelijks te
waken aan Zijn poorten, en waar te nemen de posten Zijner deuren, om licht en lessen te
ontvangen. Ja, om als een dwalende van geest tot verstand te komen, en als een murmureerder
de lering Gods aan te nemen, Spr. 8:34; Jes. 29:24. En ja, het is zo, hoe meer de ziel bevindelijk
kennis van God en Zijn wil ontvangt, hoe meer zij bij dat licht met aandoening ziet, haar diepe
onkunde van God en Goddelijke dingen en van het heilige, geestelijke en uitgebreide van de
Goddelijke inzettingen, zie Spr. 30:2-3: "Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb
geen mensenverstand; En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen
gekend." En Asaf belijdt, Ps. 73:22: "Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot
beest bij U." En zie, deze wijsheid kreeg Asaf bij God in het heiligdom, vers 17. Een
laatdunkend mens, die zich verhovaardigt op zijn verstand en kennis van Goddelijke dingen, is
een arme, onkundige slaaf van de satan, die niets weet.
b. Zijn gevoelige, bevindelijke kennis en erkentenis voor God, van dat hij in zijn
werkelijke uitoefenende daden het daar niet brengen kon, waar hij wel wilde, zelfs niet in zulke
gestalten, werkzaamheden of plichten;
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1. Die hij alleszins zo betamende en Gode heerlijk zag en beschouwde.
2. Waar de keus van zijn geheiligde ziel en vernieuwde deel in hem soms zo gevoelig
naar uitging, en wel om roepen kon.
3. Waaromtrent hij wel eens met veel hoogschatting en waardering in zijn ziel gevoelig
verkeren kon.
4. Ja, waar hij gevoelde dat de hemel voor zijn ziel in lag, bevindende dat de deugd maakt
vreugd, en dat heiligheid, blijdschap en roem in God en Jezus tezamen gaan. Want, o ja,
bevindelijk onderwijs van de Goddelijke Geest van Christus en heiligheid met blijdschap in
God, gaan altijd samen. Hoe heiliger, hoe vrolijker de zielen.
c. Zijn ootmoedig afhankelijk zijn van de Heere; niettegenstaande al de reeds ontvangen
licht en genade, gedroeg hij zich alleszins als een onkundige discipel en onvernuftige leerling
van de eeuwige wijsheid, die nodig had om gedurig van Hem onderwezen te worden, wegens
de gedurige bevinding van zijn diepe onkunde, in elk nieuw geval en omstandigheid, waar de
Goddelijke Voorzienigheid hem in bracht. Ja, wat zeg ik? Om wel honderd maal meer van de
Jehovah een en dezelfde les te vragen en te ontvangen, eer hij die soms recht kon verstaan,
onthouden en beoefenen, wegens al zijn zondige doorvloeien en hardleersheid. En dus had hij
zijn gehele weg door telkens het zalig onderwijs van de Heere nodig, om in alles toch recht
Gods wil te kennen en te doen, en aldus te bidden, Ps. 25:4-5: "HEERE, maak mij Uw wegen
bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns
heils; U verwacht ik den gansen dag."
Maar vrienden, het is hier al evenzeer opmerkelijk, dat David niet bidt (gelijk waarlijk
vele vromen zouden doen), "Heere, geef mij Uw vertroosting. Och, laat ik veel blijdschap en
verkwikking in mijn ziel ondervinden en van U ontvangen." Maar Nee, David meldt daar niets
van. Maar het is alleen dat hij hier smeekt tot de Heere, zijn God, met zijn heildorstige ziel:
"Leer mij Uw inzettingen."
En waarlijk, David heeft het hier recht, wat toont hij hierdoor een meer geoefende ziel en
een geheiligd verstand te hebben, begerende meer in zijn bidden, de Goddelijke genezing van
de ziel en van de wandel, dan de troost. En dus was dit zijn bidden een recht Gode behaaglijk
bidden, en naar de wil en de belofte Gods geregeld, zie Ezech. 36:27: "En Ik zal Mijn Geest
geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn
rechten zult bewaren en doen." Vergelijk met 2 Petrus 1:2; 2 Petrus 3:18. En ja, in het meerdere
licht en onderwijs Gods te ontvangen in de Goddelijke inzettingen, daarin ligt de bevinding van
de troost Gods in en aan de ziel, zie Hos. 6:3.
Wij mogen hier ook wel aanmerken en opmerken tot onze zielslering:
1. Dat de vertroostingen de ziel wel verkwikken en verwijden, Maar dat zij de ziel
eigenlijk niet beter maken, maar in zo'n genadezomer groeit het onkruid van de hoogmoed van
het hart en andere zondekwaden wel eens het weligst op.
2. Dat de vertroostingen op zichzelf een ziel ook niet meer gelovig en onderworpen maken
aan en onder de Heere, met een blind vertrouwen op God onder drukwegen, of lijdzaam en aan
God vasthoudend onder gemis van de levende, vertroostende invloeden, zie Ps. 30:7-8.
3. De vertroostingen op zichzelf maken een ziel ook niet wijzer of geoefender en vaster
in de onderscheiden wegen en handelingen Gods met Zijn volk. O nee, de zodanigen weten
doorgaans niet, hoe het hart van een vreemdeling te moede kan zijn, en wat er in een nacht van
verberging nodig is, om te komen tot de beoefening van hetgeen men leest, Jes. 50:10: "Wie is
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er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de
duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN en steune
op zijn God." En om te geloven zonder zien.
4. De vertroostingen op zichzelf geven ook zo geen bekwaam makend licht in de ziel, ten
nutte en bestuur van hun mede-Godzaligen, die de Heere meer door diepten en donkerheden
leidt en meer den Heere van verre vinden staan, volgens Ps. 10:1. O, wat zijn dan de
tuchtscholen niet voordelig, en als leerscholen voor Gods volk, Ps. 94:12: "Welgelukzalig is de
man, o HEERE, dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw Wet."
5. Onder vertroostingen te leven, maakt de zielen ook zozeer niet bekwaam om onder
geloofsbeproevingen en strijd voor en met de Heere te leven, in een gelovig verlaten van zich
op God en op Zijn waarachtig onveranderlijk woord en beloften, onder een zwijgend verbeiden
en een gelovig uitzien, om het kinderlijk op en met de Heere te wagen, op hoop tegen hoop. O
nee, dat leren de vertroostingen Gods zo niet, maar wel de zalige en onderwijzende genade van
de Heilige Geest in en bij het woord der genade Gods te ondervinden. Het is een woord vol van
onderwijs en nadruk, zodat ik hier mag toepassen, hetgeen wij lezen in Jes. 28:9: "Wien zou
Hij dan de kennis leren? En wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van
de melk? Den afgetrokkenen van de borsten?"
Maar o, hoe moeilijk is dit niet om te leren, en om als een rechtvaardige door zijn geloof te
leven, Hab. 2:4. En omdat dit zalig onderwijs van de Heilige Geest als het voornaamste heil der
ziel, de zaak was waar David hier om bad, zo toont hij ook hiermede door één Geest geleid te
worden, en met een overeenstemmend gebed voor de Heere te komen, als de apostel Paulus
voor de gelovigen te Eféze in kapittel 1:17-18: "Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij mag weten welke is de hoop van Zijn roeping,
en welke de rijkdom is der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen."
6. Ja, vrienden, hoe duidelijk toont de man Gods David met deze bede, hoe veel
bevindelijke kennis en genade hij ook reeds had, dat hij, O nee, onmogelijk kon of wilde blijven
staan bij de beginselen der genade en der kennis van God en Zijn heilige wil, maar dat het leven
en de lust van zijn ziel was, om daarin te mogen voortgaan en al meer en meer een geestelijk
verstand te ontvangen en de zin van Christus, om zo op te wassen met een Goddelijke wasdom.
O, daar naar begeerde en reikhalsde zijn ziel, geheel anders dan vele mensen onder ons, die
zeggen dat zij God en de volheerlijke Heere Jezus en Zijn inzettingen kennen en die beminnen
en liefhebben (of het waarlijk ooit zo in hun zielen geweest is, dat willen wij aan de Heere
overgeven, en aan hun eigen geweten), maar die ondertussen harteloos, ijverloos, onverschillig,
ja, aardsgezind leven, met hun genegenheden gekoppeld aan de wereld. Ze zijn zo ver af en
vervreemd van de hartsgestalte van David, en zijn keus en smeking, ja, zover als de hemel is
van de aarde. Och, dat deze mensen eens ter harte mochten nemen, hetgeen van hen betuigd
wordt, Jes. 57:11-12; Jes. 48:1-2, en dat men eens van hen mocht kunnen zeggen, hetgeen er
staat in Jer. 3:21: "Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der
kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en den HEERE hun God vergeten hebben." O, dan
zou God de zodanigen ook toeroepen, zoals in vers 22: 'keert weder, gij afkerige kinderen; Ik
zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE onze
God."
Maar wat is het niet verregaand benauwd, als men daar zo ongevoelig en onvernederd
onder heen kan gaan en leven, en zijn ziel zomaar voldoen met de waarneming van vele
uitwendige plichten, zonder liefde tot God en Zijn waarheid te hebben. Ja, daaronder dan nog
ruim en gerust leven, en zo meent gelovig verzekerd te zijn. O, de zodanigen dragen gewis
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tekenen, dat zij aan hun hart verrot zijn, en met een naar, ingebeeld en dood geloof en met een
valse verzekerdheid naar de eindeloze eeuwigheid heengaan. O, wat zal er menigeen ellendig
bedrogen uitkomen, die nu de naam hebben en willen hebben, dat zij leven en nochtans dood
zijn, welker werken niet vol gevonden zullen worden voor God, naar het zeggen van Gods
Zoon, Openb. 3:1-2.
TOEPASSING
Zie vrienden, dit hadden wij u mede te delen over deze woorden van de man Gods David.
Laten wij nu met deze stof eens naar binnen keren, tot zelfonderzoek en verdere nuttigheid van
de ziel.
Och vrienden, wat leven er een aantal van arme, Gereformeerde belijders in onze
uitwendige kerkgemeenschap, waar de dood in de harten en op de aangezichten en in de daden
ligt, en welker zielen nog woest en ledig zijn, en met een dikke duisternis des harten als overdekt
zijn. Dat zijn mensen die geheel verblind zijn in het verstand, en geheel vervreemd van alle
bevindelijke kennis van de geestelijke en eeuwige dingen, en dat, o ellendige toestand, terwijl
zij onder zo'n klaar en dierbaar Evangelie der zaligheid leven.
O mens, die dit leest of hoort lezen, vraag uzelf toch eens af, weet ik van zielsellende en van
die aan God en Jezus te vertellen, om er van verlost te worden? Immers, zo gij getrouw met uw
zielen wilt handelen, zo moeten velen zeggen en belijden:
1. Ik ken God niet. Ik ken geen Jezus. Die zijn mij nog in hun Goddelijke luister,
heiligheid en rechtvaardigheid en in hun genadewerk in de ziel geheel vreemd.
2. Ik ken nog geen gevoel van zielsellende, en ook geen wegen van inwendige noden,
ellenden, zonden, schulden en melaatsheden voor God. Ik heb die nooit in hun afschuwelijkheid
leren zien, alsook niet de benauwde, dodelijke en eeuwige verderfelijke gevolgen van mijn
zondewegen, zo van hart als wandel. Ook heb ik nooit waarachtig mijn eeuwig, ja, eeuwig
zielsgevaar en het mij dreigend verderf geloofd, beseft, of met aandoening ter harte genomen.
Maar, als dat zo eens van terzijde mij aankwam, dan heb ik zulks verzet, het aanmerkende als
zwaarmoedige gedachten of inwerpingen van de satan, die mij wilde verschrikken.
O mensen, wie u zijn moogt, wat is uw zielenstaat benauwd en gevaarlijk, ja, verloren en
rampzalig! Och mens, ik vraag u:
1. Waar zult u heen op een doodsbed? u mist God en Christus en de Heilige Geest, en
Hun verzoende vriendschap. O ja, die zalige Goddelijke vriendschap mist gij, en alle
genadewerk, en u zijt nog maar een vuurbrand en een dorre boom voor God.
2. Gij hebt in tijd of in eeuwigheid geen toevlucht bij God. Gij hebt de Jehovah niet tot
uw Noodklager, onder ellende en onder noden en benauwdheden. O nee, arme zielen, als u zo
blijft, waar zult u heengaan in uw bange doodsure, die al vast nadert? Waar zult u heen in die
geduchte dag van Jezus' rechterlijke verschijning op Zijn wolkentroon?
Och, wie zijn nu nog uw raads- en leidslieden? Immers zijn het satan, de wereld en de zonde,
uw onheilige zin, wil, driften, en de lieden dezer wereld, die uw ziel tot strikken zijn. Ja, die
alle dienen maar om u in de wegen des doods nog verder te doen instorten. Och, arme,
verdwaalde ziel, die nog van geen wegen aan God te vertellen weet, en van uw arme, ellendige
zielstoestand niets kent, maar daarvan nog geheel vervreemd en ontbloot zijt! Behaagde het
eens een vrijmachtig, almachtig en ontfermend God en Christus, uw ziel te doen ontwaken uit
de strik des duivels onder welke u gevangen zijt naar zijn wil, zoals de apostel u beschrijft in 2
Tim. 2:26. En dat u eens mocht leren kermen als duiven der dalen, vanwege uw
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ongerechtigheid, en over de benauwde afgescheiden staat uwer ziel van de Heere, en wegens
het gemis van de gebaande wegen Gods in uw hart en dat u voor God nog blijft als een akelige,
dorre woestijn en wildernis, ja, als doornen, en uw wandel alleen op en in de wegen des doods
is. Och, sta eens op de wegen en zie toe, en vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg
zij, en wandel daarin, zo zult u rust vinden voor uw zielen, volgens Jer. 6:16.
En wat u betreft, vrienden, die leeft onder algemene aandoeningen en bekommernissen over uw
zondige, schuldige, en eeuwig verloren toestand voor God, maar dat het van jaar tot jaar zoal
blijft en die niet verder komt. Ja, die ondertussen met uw ziel en genegenheden blijft
vastgebonden aan de zonde en de aarde, en zelfs aan uw zonden, waarvan uw consciëntie u
getuigt zonden te zijn, en uw zielen te zullen verstrikken. Echter gaat u God beledigend en de
Heere Jezus versmadend, daarin voort. O, hoe zwaar oordeel en een schat van toorn vergadert
ge uw ziel niet? En ja, hoe berooft ge uw ziel ondertussen niet van het komen tot dat gevoelig,
boetvaardig klagen, worstelen en vertellen van uw verloren en zondige wegen, van uw doemen vloekstaat aan God en Christus? En zo wandelt en leeft u met een half ontwaakt geweten, in
uw vervreemde en onzalige natuurstaat, en in uw onheilige wegen heen.
Och, medelijdenswaardige, ongelukkige mensen, u die in uw bestaan des harten en in uw
wandel zodanigen voor God zijt, o, werd u eens naar de ziel waarlijk ziek, en gevoeldet ge u
eens als een kind des doods voor God, gepaard met een ware droefheid naar God, om alzo eens
waarlijk aan God en Jezus met geween te vertellen, uw wegen van nare vervreemding van God
en Christus. Uw wegen van talloze zonden en schulden voor God en Jezus, ja, tegen Wet en
Evangelie gemaakt; uw wegen van langdurige versmading van God en Christus en Haar
genade-aanbiedingen en uw wegen van toorn en vloekstaat, onmacht en vijandschap. O,
zondige en verloren sterveling, weet het, nog is des Heeren welmenende betuiging aan u, Jes.
55:6-7: "Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De
goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den
HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk."
En o, mens, verzuimt u deze genade-aanbieding van God in Christus ter harte te nemen,
en die tot het ernstige voorwerp van uw zielspleiten op de genadetroon van Christus te stellen,
en sterft u onverzoend en onveranderd, o, wat zal dan de eeuwigheid voor u een nare eeuwigheid
zijn. Wanneer dan uw slapend en verdoofd geweten eeuwig wakker en als een worm die nooit
zal sterven, knagende zal zijn, en u alles zal te binnen brengen wat hier al lang vergeten was,
dan zal uw geheugen uw pijnbank zijn, en u alles te binnen brengen. Ja, als in één som
onophoudelijk voor ogen stellen en optellen, al hetgeen dat u tot hoon van God en ter
versmading van de genade van onze Heere Jezus, en tot verderf van uw eigen ziel, in uw ganse
leven gedaan hebt. En uw ontwaakte en in het aangezicht vliegende consciëntie zal u strekken
tot een gedurige veroordelende aanklager en rechter van binnen.
Och mens, neem het eens ter harte, of het u onder de medewerking van de Heilige Geest
tot een ware droefheid naar God bracht. Is het alzo, dat wanneer een goddeloos, onbekeerd
mens hier maar iets daarvan ondervindt, aan deze zijde van de eeuwigheid, dat hij dan zijn
troost zoekt in de dood zelf? O, wat zal het dan in de eeuwigheid te zeggen zijn? Wel dan,
behoud u om uws levens wil, en tracht wandelende en wenende naar God te vragen, en niet op
te houden voordat u Hem uw wegen verteld en verhoring bij Hem gevonden hebt.
Maar u, die nu door des Heeren genade zo ver aan uzelf zijt ontdekt en bekend geworden,
dat u het leven in uw hand onmogelijk meer vinden kunt, en geen rust voor uw zielen kunt
ontvangen in iets, hoegenaamd, dat geen Jezus is, maar die echter de weg van het Evangelie en
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het komen tot de Heere Jezus niet kunt inslaan, noch werkelijk en gelovig daarin geraken. Ja,
die de roeping van het Evangelie als tot u in het bijzonder, niet kunt of durft geloven, noch
daarop toetreden tot de Goddelijke en uw nodigende Heiland Jezus Christus. O kom u, de
zodanigen.
Ik zeg tot u: "De Meester is daar en Hij roept u", Joh. 11:28. Wij raden, ja, verzoeken u, dat ge
uw wegen aan de al-waardige Heere Jezus gaat vertellen, eenvoudig en openhartig. En vraagt
gij, welke wegen u aan Christus vertellen zult? Wij antwoorden:
1. Uw wegen van radeloosheid bij uzelf en al uw doen.
2. Uw wegen van onkunde, blindheid en ongeloof aan God en Jezus en aan het Evangelie
der genade.
3. Uw wegen van onmacht, vijandschap en onwil, om u als een goddeloze te laten zaligen,
om niet, in en door Christus.
4. Uw wegen van onvrijmoedigheid, dwaze werkheiligheid en zondige slaafse vrees.
5. Ja, vertel Hem ook uw wegen van donkerheid en bedwelming der ziel, omtrent de
Goddelijke en zalige voorwerpen des geloofs.
6. En dan ook uw wegen van woelende verdorvenheid van binnen, en van de aanvallen
en verzoekingen van de satan daarbij, om u maar van Jezus af te houden, en uw ziel moedeloos
te maken, en hopeloos in uw zoeken naar Hem, alsof er voor u in eeuwigheid geen raad was.
O, geef zo geen gehoor aan al deze. Zoek door te breken en aan Jezus genade- en
heilvoeten u neder te werpen. Onder een vertellen van al deze uw wegen, en die u er nog meer
bij bevinden mocht.
O, weet het, Hij wacht om u genadig te zijn, Jes. 30:18. Ja, weet ook dit, dat zelfs de gebroken
woorden, die aan Hem verteld worden, die verstaat, hoort, verhoort de liefhebbende en
alwetende Heere Jezus ook. Hij zegt nog: "Toon Mij uw gedaante en doe Mij uw stem horen."
Gedenk eens, wat vertelt en zegt de volzalige God tot u, Jer. 29:11-14: "Want Ik weet de
gedachten die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat
Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij
bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult
vragen met uw ganse hart. En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de HEERE, en Ik zal
uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen Ik u
gedreven heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u wederbrengen tot de plaats vanwaar Ik u
gevankelijk heb doen wegvoeren." O leg er eens in geloof de hand op, zeggende: Amen, Heere
Jezus, mij geschiede naar dit Uw woord. En zie, zo Gij mij zou doden, wil ik er nog op hopen,
en daaraan vasthouden en U daarop blijven manen.
Welaan dan, u vreesachtige en ongelovige zielen, vertelt al uw ellendige wegen aan de
Heere Jezus, en doet het onbeschroomd, onbepaald en vrijmoedig met een biddend geloofsoog
op Hos. 2:22 en Hebr. 4:14-16. Waarom toch zou u langer in uw zondig en rampzalig ongeloof
blijven, als een gevangene? Daar de Heere Jezus tot uw gebonden ziel zegt: "Ga uit", en tot u,
gij gevangene zegt: 'kom tevoorschijn", Jes. 49:9-10. O weet, de genadeweide van de Heere
Jezus begint van de deur der gevangenis af, en loopt door al de tijd tot in de eeuwigheid toe. Zo
uit de gevangenis gaande, zo is men in Jezus weide. Daar is geen derde staat. Leer eens van
Efraïm, hoe hij zijn wegen aan God vertelde, Jer. 31:18-19: "Ik heb wél gehoord dat zich Efraïm
beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend
kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE mijn God. Zekerlijk, nadat ik
bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven ben bekendgemaakt, heb ik op de
heup geklopt; ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner
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jeugd gedragen heb." En zie eens hoe ontfermende de Heere hem verhoorde, vers 20: "Is niet
Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds dat Ik tegen hem
gesproken heb, denk Ik nog ernstig aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal
Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE."
Nog een woord tot u, des Heeren begenadigd en gelovig volk. U, vrienden, die Davids
God en Noodklager ook door eeuwige ontferming tot uw God en Noodklager deelachtig zijt
geworden. Aan uw ziel heeft de Heere ook dat zalig voorrecht geschonken, dat gij Hem tot uw
Getuige in de hoogte hebt, en ja, aan Hem als uw Zielsvriend en geheime Noodklager, Die u zo
vertrouwelijk, geheim en ontfermende is en behandelt, al uw wegen, hoe ook genaamd, mag
vertellen. O, de Heere Jezus gaat uw aan Hem vertelde geheimen niet op de straat brengen.
Maar hetgeen gij Hem vertelt en toebetrouwt, dat blijft zo verborgen tussen de Heere en de ziel.
O, zalig voorrecht! O Godzalige, wat hebt gij een Goddelijke Toevlucht en Uitwijk, de volzalige
Drie-enige God mag gij hebben tot uw hoog Vertrek, en dat in bedruktheden en in benauwde
tijden en wegen, Ps. 9:10. Bevindende zo vele malen dat in Hem alle gronden van vertrouwen
zijn, en dat de Heere niet verlaat degenen die Hem zoeken, vers 11. O, hoe menigmaal werd
door de genade van de Heilige Geest uw ziel niet gezegend, met zo'n kinderlijke en gelovige
vertellende gestalte en werkzaamheid des harten voor Zijn genadetroon! O, in wat voor een
gezegende gestalte en gemeenschap met God was toen niet uw ziel gesteld, en hoe goed was
het u dan niet, zo bij en voor God te wezen!
En o, hoe menigmaal verhoorde uw tedere Verbonds-Ontfermer niet uw smekingen! Ja,
vrienden en discipelen Gods en Christus, o, wat heeft u de Heere Jezus door Zijn Goddelijke
Geest niet al geleerd? O, ga dat toch meer na, vergelijk uw eerste kennis, die u op de weg Gods
hadt, meer bij die kennis in de bevindelijke weg Gods en Christus, en in het Goddelijke Woord
en Evangelie, die u door soevereine genade nu hebt. En zie eens of dan aan u ook niet vervuld
is, de Goddelijke belofte, Jes. 54:12: "En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken en uw
poorten van robijnstenen, en uw ganse landpaal van aangename stenen."
En laat toch veel in uw gedachten blijven het woord van de apostel tot u, 1 Kor. 4:7:
"Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook
ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hadt?" En Jak. 1:9: "Maar de broeder,
die nederig is, roeme in zijn hoogheid." Opdat uw nederig lofoffer gedurig zij, Ps. 115:1: "Niet
ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid
wil." Gevende alzo de Heere en de rijkdom van Zijn grondeloze genade, alleen al de eer.
Maar gelovig verbondsvolk van God en Christus, hebt u aandeel aan zo'n ontfermend,
teder Verbonds-God en Vader in de hemelen? En heeft Die voor uw zielen willen worden zo'n
vriendelijk opmerkende Noodklager in de Heere Jezus, Die al uw zwarigheden Zich zo aantrekt,
volgens Jes. 63:9, en weet u bij bevinding zo vele malen op uw weg, dat het voor uw ziel zo
goed, ja, zo zalig is, uw wegen aan Hem te vertellen, en van Hem gehoord te worden?
1. Hoe komt het dan, vrienden, dat u niet meer ootmoedig en vrijmoedig uw wegen aan
Hem vertelt?
2. Waarom houdt ge uw wegen zo voor en bij uzelf? Is dan uw Raadgever vergaan? Is uw
Koning niet in Sion?
3. Waarom loopt u soms naar de schepselen? Zal men dan voor de levende de doden
vragen?
4. Als u al eens uw wegen aan God vertelt, waarom doet u het dan zo slaafs, zo inhoudend,
zo onvrijmoedig, zo ongelovig, zo twijfelende, zo moedeloos, zo redenerend met
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waarschijnlijkheden die voor of tegen u zijn, zo traag, zo slap en vreesachtig, zo vol
wantrouwen en achterdocht aan de Heere? Zendende als het ware het ongeloof vooraf, met een
wegwerpen van uw vrijmoedigheid, waar de apostel u zo tegen waarschuwt, "alzo dezelve een
grote vergelding des loons heeft", Hebr. 10:35.
O mijne vrienden, niet alzo. O, doe uw Ontfermer en Verbonds-God die oneer zo niet
aan! Immers is Hij uw God van Egypteland af, Die u gekend, bemind en verzorgd heeft, in zo
menige woestijn en in zo vele hete landen. Daar is immers geen Heiland dan Hij, Hos. 13:4, 6?
Waarom zou u dan een ander God erkennen? Of van zo'n teder ontfermend God geen ootmoedig
en vrijmoedig gebruik maken in al uw weg, en die aan Hem gul, nederig en gelovig vertellen?
Och, laat uw gezang veel in geloof zijn met de zalige Van Lodensteijn:
Mijn Vader, laat Uw kind toe, dat Gij reede,
In Uw genade zo vriend'lijk hebt hersteld,
En uit de zorg voor 't doemende geweld,
Door 't kost'lijk bloed gebracht hebt in de vrede,
Dat het U nog, 't geen hem bezwaart vertelt.
Gij kunt (zegt Hij), door smeken uw begeren,
Daar uw zielen mee bekommerd zijn,
Van uw hals overbrengen op de Mijn;
Als ik met zuchten dan mijn zorg kan weren,
Doe mij de Geest daarin zorgvuldig zijn.
Als Gij, dan Vader, altijd hoort mijn klagen,
En Gij, o Geest, in zuchten loost mijn zorg,
En Gij, o Zoon, zijt mijn gewisse Borg;
Doe, énig God, mij naar Uw wil gedragen,
Zorg'loos altijd, en altijd vol van zorg.
Welaan dan, kom en oefen meer gemeenschap en vrijmoedigheid tot en met de Heere. Hij is,
Godzaligen, u immers geen Vreemde! Wel dan, Hij zegt in dezen ook tot u: "Ben Ik een Vader?
Waar is Mijn eer?" Kom, wek uw ziel op, en laat u opwekken tot deze zoete en zalige
werkzaamheid. Vertel Hem uw wegen. En ja, zoek de genade van de Heilige Geest, om het te
doen, kinderlijk, lijdzaam, vrijmoedig, gelovig, onbepaald in alles, evenals hier onze David
deed, en zoals hij ook belijdt, Ps. 142:3 "Ik stortte mijn klacht uit voor Zijn aangezicht. Ik gaf
te kennen voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid." Dat is, zo van nabij en zo open, en zo voor
Zijn Goddelijke tegenwoordigheid en als onder Zijn Goddelijke verbondsogen.
En ja, vrienden, uw genadige betrekking op God in Christus moet er u toe opwekken. Hij is
toch immers
1. Uw God, uw Deel, uw Toevlucht in het land der levenden.
2. Hij is de veelvuldige Verhoorder van uw gebed, en de Verlosser uit uw noden. Ga het
maar eens na, wat geschied zij van Sittim aan tot Gilgal toe.
3. Is Hij u ook niet geweest de Getrouwe, de Alwetende, de Almachtige, Die dan ook nog
naar u zag en u hoorde, als u klagen moest: Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet.
Maar Gij, o Heere, zijt onze Vader, onze Verlosser, van ouds af is Uw Naam. Wel dan, vertrouw
op de Heere verder, ja, tot in der eeuwigheid, want in de Heere HEERE is een eeuwige Rotssteen,
Jes. 26:4. En leef veel in een vertellen van al uw wegen aan Hem, zowel uw uitwendige en
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lichamelijke wegen, als al uw inwendige en geestelijke wegen. Wees niet achterhoudend voor
de Heere. O nee! En zie, Hij wil u al verder toeroepen: "Ik zie uw wegen, en Ik zal ze genezen;
en Ik zal u geleiden, en uw vertroostingen wedergeven, namelijk aan Mijn treurigen", Jes.
57:18. Ja, de Heere zal u ook veilig en ontfermend leiden, zelfs in en door die wegen en paden,
die u niet geweten of gekend hebt, en door Zijn almachtige genadehand, al het kromme recht
en al het duistere tot licht maken. Ja, de Heere zegt: Al deze dingen zal Ik u doen, en Ik zal u
niet verlaten, Jes. 42:16. O, dierbare heilswoorden, zodat u stof zult hebben om te kunnen
zingen:
Gij zijt, o HEER', in al mijn leven,
Mij tot een hoog Vertrek gebleven.
Gij waart een Toevlucht voor mijn ziel.
Ten dage toen 't mij bange viel.
Dies zal ik, dankbaar voor die dingen,
Van U mijn Sterkte, Psalmen zingen;
Want God, mijn hoog Vertrek en Slot,
Is mij een goedertieren God.
Maar vrienden, bid den Heere met David ook veel, dat Hij uw ziel Zijn
verbondsinzettingen meer en meer mag leren. O, u hebt het immers zo hoog nodig, als nog zo
veelszins dwalende van geest zijnde. En u weet immers, dat in die kennis het eeuwige leven is,
Joh. 17:3. Ja, dat dezelve de grond en de oorsprong is van al uw evangelische Godzaligheid en
heiligheid, en u ondervindt dan, dat het werk der gerechtigheid vrede zal zijn. En de werking
der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid, Jes. 32:17.
Ja, vrienden, u die God vreest, wie u zijt, de kleinen en de groten, ik moet u zeggen:
Waarlijk, de werkzame Godzaligheid in de betrachting van de heilige, rechtvaardige en goede
inzettingen Gods in Christus, als uw Vader, Heere, Wetgever en Koning, o, die maakt zo'n
gezegend, bemoedigd, gelovig, vertrouwend en prijzend leven van God in Christus door de
Heilige Geest, zoals David hier ook betuigt in onze Psalm, vers 45-47: "En ik zal wandelen in
de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van Uw
getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in Uw geboden, die ik liefheb." O
ja, dan kan men gelovig roemende zeggen, volgens Jes. 33:22: "Want de HEERE is onze Rechter;
de HEERE is onze Wetgever; de HEERE is onze Koning; Hij zal ons behouden."
En denkt eens, Godzaligen, wat is het niet een groot voorrecht voor u, die lering en
wijsheid te mogen vragen en te ontvangen uit en van de eigen mond van God, en dus van de
Heere Zelf in verborgen plaatsen, door woord en Geest geleerd te worden, volgens de belofte,
Jes. 54:13; en naar de raad van Elifaz, Job 22:22. O, wat een eer voor uw arme, onkundige en
door de zondeval van alle geheiligde kennis beroofde en ontluisterde zielen, de Jehovah Zelf
weder tot uw Leermeester te mogen stellen en gebruiken, en Zijn lering te ondervinden, zodat
uw verstand wordt geopend om de belofte te verstaan en overal de Heere Jezus en Zijn
getuigenis, als de Geest der profetieën te mogen vinden. En dat soms met een verwarmd hart,
dat in liefde aan Hem verbonden wordt. O, wie is een Leraar als God? Job 36:22. Of als de
Goddelijke Christus?, Joël 2:23; vergelijk met Luk. 24:32, 45. O, die wijsheid die van Hem
ontvangen wordt, is een hoge en hemelse wijsheid, die vol is van goede vruchten, Jak. 3:17.
Godzalig volk, discipelen en leerlingen Gods en van Christus, u mag en u moet van
meester nooit veranderen. O nee, want u hebt de wijste, de getrouwste en de zachtmoedigste

42
Leermeester. En u hebt Hem nu en vervolgens op uw overige weg niet minder nodig, dan in het
begin toen u eerst in Zijn genadeschool intrad en een plaats kreeg. En is dit alzo, wel dan:
a. Zoek toch veel een horend oor te hebben naar uw Goddelijke Meester en naar Hem
alleen, volgens Jes. 51:1, 4, 7. Hoor toch naar geen vreemde leermeesters, die u iets anders
willen leren dan Zijn inzettingen. O nee, want die zoeken altijd uw verderf. Het zijn geen leiders
maar verleiders. Hun lessen zijn dodelijk, hoe ook genaamd, vergeleken bij 1 Kon. 13:1-30.
b. Sta ook veel naar gedurige genade van de Heilige Geest, om veel in uw ziel een diep
ontzag te oefenen, wegens de verheven hoogheid van de Jehovah, uw Leermeester, en ook voor
elk één van Zijn heilige lessen, die Hij aan uw ziel komt te schenken, of ook reeds heeft
geschonken.
En wel zo:
1. Door geloof te geven aan alles wat u van Hem geleerd wordt, Zijn woord moet u genoeg
zijn. In Goddelijke zaken moet men geloven en gehoorzamen op Goddelijk gezag, als dat maar
klaar is. God heeft het gezegd, dat moet u genoeg zijn. En dan past u maar voor alles doof te
zijn.
2. Zie wel toe, dat u met uw Goddelijke Leermeester niet verschilt, of dat u tegen Zijn
lessen zou twisten. Want Hij zou u bestraffend toeroepen, Job 39:35: "Is het twisten met de
Almachtige onderrichten? Wie God bestaft, die antwoorde daarop." En uw ontvangen les zult
u evenwel moeten houden, maar sta u naar onderwerping onder Zijn lessen, en tracht in de
beoefening van die te leven, zo zult u een wijs volk worden, en ware godgeleerden.
3. Bewaar toch wel, dat de Heere u leert, als wetende van Wien en hoe u het gehoord en
geleerd hebt, Openb. 3:3. Vergader vele Goddelijke lessen tezamen, zet uw hart op alles, wat
Hij u doet zien, Ezech. 40:4. Eet Zijn lessen op, die Hij u geeft, Ezech. 3:1; vergelijk met Jer.
15:16. Schrijf die alle in een boek, Openb. 1:19, om zo recht onderwezen in het Koninkrijk
Gods te worden, rijk in kennis, machtig om elkander te vermanen, Rom. 15:14. En te kunnen
betuigen: "Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u." O, dan zouden
er uw lippen, als die der rechtvaardigen, velen voeden, en de reuk van de kennis van de Heere
Jezus door u ook openbaar worden aan alle plaatsen. Ja, daar zou honing en melk onder uw
tong wezen, Hoogl. 4:11.
4. Weet vrienden, het is uw plicht en ook uw voorrecht om in al uw weg maar alleen
afhankelijk te zijn van de lering van de Heere, levende in alles maar met een oog op de Heere
en met een raadplegen van Zijn wil. Leef toch nooit op eigen wijsheid of eigen genegenheden
en driften, maar leef biddende, vragende, luisterende en wachtende op des Heeren instralend
licht, zoals David, volgens vers 102, zeggende: "Ik ben niet geweken van Uw rechten, want Gij
hebt mij geleerd." En komt gij in onzekerheden, o, de Heere zal u het beste leren. Zie Ps. 25:12.
Want het eigen woord van uw Verbonds-God is: "Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat
nut is, Die u leidt op de weg, die gij gaan moet", Jes. 48:17.
Wel dan, ik roep u toe, en ook mijn ziel: "Vertrouwt op den HEERE te allen tijd, o gij volk!
Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht, God is ons een Toevlucht, Sela", Ps. 62. Zoek maar
steeds te leven en te wandelen onder de leidende en zielsbewerkende genade van de Heilige
Geest, met een bedelende en uw wegen vertellende ziel, en met een vertrouwend geloof en een
stil toevoorzicht op God, als wetende en gelovende dat de Heere al uw wegen ziet, en al uw
treden telt. Ja, ook al uw omzwerven. En dat er een gedenkboek u ten goede voor Gods
aangezicht is; dat al uw wegen zijn geschreven in dat boek met zeven zegelen, dat van de Vader
in de hand van het geslachte en nu verheerlijkte Troonlam is overgegeven ter uitvoering. En
Die naar Zijn Vaderlijke en herderlijke toegenegenheid, volgens dat boek met u zal handelen
en bij de losmaking van elk zegel, u stof zal doen ondervinden, om in verlegen zielsaanbidding
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te betuigen, dat Hij waardig is te ontvangen de kracht, en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte
en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging, Openb. 5:12.
En zo zult u, die hier vele onderscheiden wegen bewandelde, al gaande en al wenende en aan
Hem vertellende, nog eens uw weg en wandeling vinden voor de Troon. Dan, als u in kracht
vervuld zal worden de belofte, Jes. 35:10: "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren
en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en
blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden."
AMEN

44
13. De smekende bondgenoot onder zijn omringende ellende
"Zie mijn ellende aan en help mij uit, want Uw wet heb ik niet vergeten."
Psalm 119:153
Zeer vol nadruk en alleszins waarachtig is de betuiging, die de zo zeer beproefde man Gods Job
in zijn diepe ellende deed, zoals wij lezen in het boek zijner lijdzaamheid: "En de rechtvaardige
zal zijn weg vasthouden en die rein van handen is, zal in sterkte toenemen", Job 17:9. Met die
woorden wil die bedrukte knecht Gods leren, dat het er oneindig ver van af is, dat een
waarachtig en Godzalig mens God alleen zou beminnen, aanhangen, dienen en vertrouwen in
een weg van voorspoed, zegen, licht en ruimten die hij ondervindt op zijn pad, en dat hij onder
een weg van druk, ellenden, zwarigheden en strijd God zou laten varen en van Zijn zalige dienst
trouweloos zou afgaan en uit de gemeenschap met God en Christus uitstappen. Ja, dat hij zo uit
het huisgezin van God zou lopen en zou overgaan tot de vreemden en zeggen met de
goddelozen: "Het is tevergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het, dat wij Zijn wacht
waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des HEEREN der heirscharen? En
nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd.
Ook verzoeken zij de HEERE en ontkomen", Mal. 3:14-15.
Nee, nee, integendeel! Hij zou twee dingen doen en betrachten: Zijn weg vasthouden en in
sterkte toenemen. Dat is, hij zal met een onveranderlijke en onberouwelijke zielskeuze en
grondgezindheid en een daaruit voortvloeiende geheiligde werkzaamheid de Drie-enige God en
Zijn zalige dienst en gemeenschap aankleven en blijven najagen als het wit zijner roeping. En
ja, zelfs zal hij zulks doen in de weg van verdrukking en weedom, waarin God hem leidt,
waaronder hij gewaar wordt aan zijn hart, dat God met hem is, Ps. 56:10. En dat die verdrukking
van de Heere wordt gebruikt als het meest dienstbare middel om hem meer ijverig in de dienst
zijns Gods te doen bevonden zijn, ten einde Zijn heiligheid onder de roede Gods meer
deelachtig te worden, Hebr. 2:10, en ondervindend, dat hem in de lijdenschool ook alles ten
goede van zijn genadeleven medewerkt, Rom. 8:28, en dat hij daaronder de vraag van een goede
consciëntie en een ruim gemoed voor en tot God mag ervaren, volgens Job 13:15-16: "Zie, zo
Hij mij doodde, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen.
Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn."
Ja, de ellende, beproevingen en strijdwegen zullen hem in sterkte doen toenemen, zegt de
beproefde man. Dat is, hij zal meer en meer toenemen in de genade. Hij zal opwassen in zijn
Verbondshoofd Jezus Christus, en in een daaruit voortvloeiende werkzaamheid van geloof,
kennis, liefde, hoop, vertrouwen, verkleefdheid aan God en aan de eeuwige bestendige en
onzienlijke bovenhemelse dingen en aan Zijn zielsvoldoenende dienst, vreze en gemeenschap
volgens zijn eigen bevinding, Job 27:6: "Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden en zal ze
niet laten varen; mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen." En de taal van de apostel is:
"En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking
lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop
beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die
ons is gegeven", Rom. 5:3-5. Zo zal de rechtvaardige en gelovige Godzalige in Christus Jezus
haar eeuwige Verlosser, Job 19:25, en dierbare Borg voor de ziel, Job 33:24, door de genade
van de Heilige Geest niet alleen een standvastig voornemen des harten houden, om de Heere
aan te kleven en onder alle lijden bij Hem te blijven, en Hem al biddend ootmoedig na te
wandelen, zelfs in onbezaaide landen en in drukwoestijnen. Maar zij zouden zelfs ook langs die
weg van kracht tot kracht in meer geestelijkheid naar Sion wandelen, Ps. 84:8, en gaan van
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geloof tot geloof, in een steunen op de onverderfelijk getrouwe en al-waardige Verbonds-God
en Zijn onveranderlijke waarheid en liefde.
Mijn hoorders, zijn het niet dezelfde zaken die wij ook vinden in onze woorden, van de
man Gods David uitgedrukt, waarin hij toont zodanig een zielsbestaan voor de Heere te bezitten
en Hem onder al zijn lijden alleen en onverzettelijk te stellen tot het Voorwerp van zijn
verkleefde heilzucht en standvastig vertrouwen, wanneer hij onder zijn zo besluitende en
benauwde drukweg al biddende tot de Heere smeekt in onze tekstwoorden, Ps. 119:153:
"Zie mijn ellende aan en help mij uit, want Uw wet heb ik niet vergeten."
Laat ons acht geven op twee zaken:
I. Op Davids ootmoedige bede;
II. Op zijn rede en aandrang.
I. Davids ootmoedige bede
Het grote en verheven Voorwerp, waar David biddend omtrent verkeert, is de Heere. David
noemt Hem in vers 151 de Jehovah. David heeft Hem erkend en geroemd te zijn de Heilige
Israëls, Ps. 71:22, de Allerhoogste, Ps. 56:3, en in wezen en in macht en in gebied en in eer en
in aanbidding de Jehovah, zijn Herder, Ps. 23:1, zijn Goedertierenheid, zijn Burcht en hoog
Vertrek en Bevrijder, Ps. 144:2, op Wien hij geworpen was van de baarmoeder af, Ps. 22:11,
tot en voor Wien hij betuigde, Ps. 5:3: "Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn
God, want tot U zal ik bidden." Ja, tot Wien hij vele malen van het einde des lands met zijn ziel
riep, als zijnde zijn alomtegenwoordige Verbonds-God, Wiens roem is: "Gij hoort het gebed,
tot U zal alle vlees komen", Ps. 65:3. En Diens betamelijke verbondseis aan Zijn volk is: "Roep
Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal u er uithelpen en gij zult Mij eren", Ps. 50:15. Hij
wordt terecht door de Kerk toegejuicht: "Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms,
schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde", Ps. 96:9 Hij is een God Die Zijn eer daarin stelt,
dat Hij een wachtend God is, om Zijn wederkerende en smekende bondgenoten genadig te zijn
en Zichzelf verhoogt in ontfermingen aan en over hen, Jes. 30:18. Hij vindt daarin een
welgevallen, dat Hem een rein spijsoffer en biddend reukwerk van hen werd aan- en toegebracht
van de opgang der zon tot aan haar ondergang, Mal. 1:11. Trouwens, dit is de eer, het werk en
het voorrecht van vooral het geestelijke Levi, het reukwerk voor het aangezicht van Israëls God
te leggen, dat gans verteerd wordt op Gods altaar, Deut. 33:10, vergelijk Jer. 33:18 en 22. Is het
dan een wonder, dat onze volijverige David zich hier haast om zijn handen, ziel en zuchten en
smeekbeden voor God uit te breiden en uit te storten? Te meer omdat hij in zijn
geloofssmekingen kwam en naderde voor en tot de Heere, niet als tot een vreemde. O nee, maar
als tot zijn God, de God zijner goedertierenheid, Ps. 59:11, zijn Sterkte en hoog Vertrek, Ps.
59:18, Die zijn algenoegzaam en volheerlijk Deel en Verbonds-God was, Ps. 119:57. Hij heeft
David in en door Zijn soevereine genade doen worden tot Zijn knecht, bond- en gunstgenoot,
volgens 2 Sam. 23:5 en Ps. 86:2. En daarom zondert Hij hem alleen uit onverdiende genade af
voor Zijn zalige gemeenschap en dienst voor tijd en eeuwigheid.
O, dierbaar voorrecht, waarbij David heden die genade ook ondervinden mag, te leven onder
gelovige en goedertieren indrukken van God, volgens vers 41, zich beschouwende als een
onderwerp van de Goddelijke belofte, vers 49, waaraan de Heere zeer veel goeds bewezen en
gedaan had, vers 65. Daarom kleefde zijn ziels zelfs des nachts aan God, vers 55, en daarom is
Hij het enige, al-waardige en gedurig Voorwerp van zijn ernstig bidden, vers 149. Trouwens,
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daar had hij noodzaak toe, want David ondervond ook voor zich, dat de tegenspoed van de
rechtvaardigen velen waren, Ps. 34:20 en dat men door vele verdrukkingen in moet gaan in het
Koninkrijk Gods, Hand. 14:22. Ja, dat men alleen als biddende van de Heere wordt uitgered,
Ps. 22:5-6, en dat een biddende ziel een gesterkte en vertrouwende en bemoedigde ziel in God
is.
Daarom belijdt en draagt David hier smekende zijn God voor, dat hij zich van ellende
omgeven vond en de hulp van God nodig had, zeggende: Zie mijn ellende aan en help mij uit.
Hij meldt van zijn ellende en legt die de Heere al biddende voor. Onze Godvruchtige David
bezat veel genaden en voorrechten die de goede hand zijns Gods aan hem bewezen had, volgens
Ps. 71:15: "Mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag Uw heil, hoewel ik de
getallen niet weet." Hij zegt in Ps. 103:2: "Looft den HEERE, mijn ziel en vergeet geen van Zijn
weldaden." Maar tevens kende hij in bevinding ook vele ellenden en drukwegen op zijn pad,
uitwendig en inwendig en soms naar beide tegelijk. Wij denken maar aan zijn klacht: "Al Uw
baren en Uw golven zijn over mij heengegaan", Ps. 42:8. Ja, geestelijke en lichamelijke
ellenden kende hij beide, en zelfs in een grote trap en mate. En die troffen hem hier nu ook
beide, waardoor hij zich thans zeer besloten en neergedrukt gevoelde. Wij willen maar kort
enige van zijn ellenden nagaan. Volg mij.
Hij vond zich uitwendig belaagd en vervolgd door listige, boze en machtige en zeer
geweldige vijanden, volgens vers 150: "Die kwade praktijken najagen, genaken mij; zij wijken
verre van Uw wet." Het waren goddelozen die Gods wet verlieten. Ja, het waren vijanden die
zijn recht wegnamen en zijn zaak en persoon trouweloos behandelden en maar gedurig toeleg
maakten om hem van onder de hemel uit te roeien, terwijl er niemand was, die voor hem intrad.
Daarom bad hij in vers 154: "Twist mijn twistzaak en verlost mij." Wat zijn ellende verzwaarde,
was dat het niet om een enkele vijand ging, maar het waren vele vijanden, zoals hij klaagde in
vers 157: "Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn vele", vergelijk met Ps. 56:3: "Mijn
verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb vele bestrijders, o
Allerhoogste!" Daarom moest hij voor de Heere uitkermen in bitterheid des geestes, vers 143:
"Benauwdheid en angst hebben mij getroffen", en ja, David kende al vele en velerlei en soms
zeer langdurig aaneen volgende ellenden.
Zien wij hem maar eens na, toen hij vroeg in zijns vaders huis nog een jongeling was. Hij
bevond zich al in de ellende van zijn hoogmoedige en smalende broeders, zoals wij duidelijk
zien in 1 Sam. 17:28: "Als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo
ontstak de toorn van Eliab tegen David en hij zeide: Waarom zijt gij nu afgekomen en onder
wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid
uws harten wel, want gij zijt afgekomen, opdat gij den strijd zaagt." Zo ging het David in vele
opzichten als een Jozef van ouds onder zijn broeders, Gen. 37:4. Mogelijk is de nijd en boosheid
van zijn broeders de reden geweest, dat hij al vroeg uit het huis van zijn vader moest gaan en
zich op het veld bij de schapen moest ophouden, om die te weiden, bij dagen en bij nachten.
Hierom kon hij ook zeggen, vers 141: "Ik ben klein en veracht", en waarlijk, het gaat nog wel
zo in de huisgezinnen en families, dat diegenen die voor God wensen te leven, en uitkomen
voor de Heere Jezus en Zijn dienst, het voorwerp van haat, smaad en vervolging zijn, en niet
zelden er al vroeg uit verdrongen worden en genoodzaakt zijn elders hun verblijf te zoeken.
Maar geen nood, God ziet ze echter en Hij zorgt voor hen, zodat ze er geen schade bij zullen
lijden, zoals onze David ondervond. Maar ze zullen ook stof ondervinden om van de Heere te
zingen met deze knecht Gods, Ps. 23:1: "De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken." En
volgens Ps. 27:10: "Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal
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mij aannemen." Zodat hun gezang doorgaans is met Ps. 27:6 berijmd (Datheen):
Vader en moeder hebben mij verlaten,
Maar God bewaart mij als een kind zeer teer;
Ik ben zeer benauwd door hen die mij haten;
Dies leer mij ingaan den rechten weg, HEER'.
Al mijn vijanden zoeken mijn verdriet;
Valse tuigen staan op, derwelker mond
Niet dan onrecht en spreekt tot aller stond;
Dies en geef mij in hare handen niet.
En wat uitwendige ellenden onderging David niet in zijn verdere leeftijd, onder al zijn
omzwervingen op deze aarde. Dan in een woestijn, dan in een spelonk en dan weer elders. Hij
leefde daar onder de Goddelijke belofte en toezegging, dat God hem tot koning zou verhogen
over Zijn volk Israël. Maar deze belofte heeft de Heere zijn God vele jaren uitgesteld, eer Hij
dezelve vervulde. En onze David moest alzo onder vele geloofsbeproevingen en afsnijdende,
diepe drukwegen leven, alleen met een hopend wachten op Gods heil. Hierom zei hij: "Gedenk
des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost
in mijn ellende; want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt", Ps. 119:49-50.
Terwijl ellende op ellende en jammer op jammer hem omringden en aantroffen, komt hij
klagend voor tot de Heere en zegt: "De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer
watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan", Ps. 42:8; en vers 10: "Ik zal
zeggen tot God: Mijn Steenrots, waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege
des vijands onderdrukking?" Waarlijk, het is alzo, ik weet van geen een koning onder al de
koningen van Israël en Juda die van God onmiddellijk die erenaam ontving als onze David,
welke wij lezen in 2 Sam. 7:5: "Ga en zeg tot Mijn knecht, tot David." Op deze eretitel en
erenaam beroemde hij zich en als glorieerde hij: "Och HEERE, zekerlijk ik ben Uw knecht, ik
ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt", Ps. 116:16.
Maar ook geen koning kwam ooit onder en langs zo'n langdurige en hooggaande weg vol
ellende tot de troon van Israël als David. O, wat al druk, ellende, engten, perikelen, gevaren,
vervolgingen en smaad onderging hij niet, eer hij in zijn cederen huis woonde en Israëls troon
beklom. Maar wat was Gods weg wijs en heilig in dit alles om David alzo, eer dat hij zo hoog
opgericht werd, veel ballast en stof van verootmoedig te geven, ten einde hem alzo langs die
weg groot te maken, volgens zijn eigen betuiging die hij voor Jehovah heeft gedaan: 2 Sam.
22:36: "Ook hebt Gij mij gegeven het schild Uws heils en door Uw verootmoedigen hebt Gij
mij groot gemaakt." Daarom was ook zijn betuiging zo billijk en waarachtig en het zal met en
door al Gods ellendig volk ook zo bevonden zijn, volgens vers 71: "Het is mij goed dat ik
verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde." En vers 74: "Ik weet, HEERE, dat Uw
gerichten de gerechtigheid zijn en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt." En langs die
wegen had God dat lied in Davids mond gelegd, om met een waarachtig, nederig gemoed te
kunnen juichen tot roem van Gods soevereine genade, waarheid en trouw, 2 Sam. 23:1: "Voorts
zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is
opgericht, de gezalfde van den God Jakobs, en lieflijk in Psalmen Israëls." Hij zingt dat loflied
in 2 Sam. 22. En wij, Godzaligen en de gehele Kerk Gods door alle tijden, mogen God ook wel
danken, dat God David door zo vele woestijnen, ellende en spelonken geleid heeft, eer hij
koning werd, opdat hij ook voor ons al zijn Psalmliederen zou dichten, tot voedsel voor ons
geloof. Die liederen zijn zo zeer waardig om veel gelezen en herlezen te worden, Ps. 18 en 2
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Sam. 22, met de kanttekeningen erbij.
Wanneer nu zijn uitwendige ellenden door de goede en almachtige hand zijns Gods waren
opgeruimd, en hij dat lied kon opheffen, zo kreeg en ondervond hij daarna weder niet weinige
en zielstreffende ellenden binnen zijn huis en muren, onder en door zijn zondige kinderen en
zonen, die hem om zijn voorheen begane zonden als tot roeden in Gods heilige hand en tot
doornen werden in zijn ogen. Dan door een onreine Amnon, die zijn zuster verkrachtte en
mishandelde, dan door een moorddadige Absalom en broedermoorder, die daarna ook nog een
vadermoorder zocht te worden en hem verjoeg van zijn troon en uit Jeruzalem deed vluchten,
zodat onze David als een balling met een bedekt omwonden hoofd al wenende moest vlieden
om zijns levenswille, met achterlaten van alles. David kreeg daarbij nog een zielsdoorwondende
bevinding van een smadende en vloekende, goddeloze en hem vervolgende Simeï, waarom hij
in die diepe en verloochende taal uitbrak, 2 Sam. 15:25-26: "Toen zeide de koning tot Zadok:
Breng de ark Gods weder in de stad; indien ik genade zal vinden in des HEEREN ogen, zo zal
Hij mij wederhalen, en zal ze mij laten zien, mitsgaders Zijn woning. Maar indien Hij alzo zal
zeggen: Ik heb geen lust tot u; zie, hier ben ik, Hij doe mij zoals het in Zijn ogen goed is."
O, diepte van ellende, maar ook aangenaam vasthouden aan Gods weg in deze druk,
waarbij hij zelfs in een andere tijdsomstandigheid ook nog kende versmaadheid en beschimping
van zijn eigen huisvrouw, de onheilige Michal, welke hem al vrij scherp bespotte om zijn zo
ijverige godsdienstige toestand in de dienst van zijn God, volgens 2 Sam. 6:20: "Als nu David
wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit, David tegemoet en zeide:
Hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt, die zich heden voor de ogen van de
dienstmaagden zijner dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich
onbeschaamdelijk ontbloot." Maar daarop antwoordde David edelmoedig en volijverig tot haar
beschaming en ter ontdekking van zijn overgegeven lust en keuze voor de Heere en Zijn volk
en Zijn dienst: "Maar David zeide tot Michal: Voor het aangezicht des HEEREN, Die mij
verkoren heeft vóór uw vader en vóór zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over
het volk des HEEREN, over Israël; ja, ik zal spelen voor het aangezicht des HEEREN. Ook zal ik
mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen, en met de dienstmaagden,
waarvan gij gezegd hebt, met dezelve zal ik verheerlijkt worden", 2 Sam. 6:21-22.
En om niet ver uit te weiden, zo zeg ik alleen dat onze David ook ellende kende van
lichamelijk zware ziekten, die hem dreigden ter dood toe en tot de poorten des grafs, volgens
Ps. 6:5-6: 'keer weder, HEERE; red mijn ziel; verlos mij om Uwer goedertierenheid wil. Want
in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf?"
Maar niet minder kende David bij al deze genoemde uitwendige ellenden, ook veel
inwendige ellende, waarmee hij omgeven was in zijn ziel en gemoedsbestaan voor God. Hij
had door de genade Gods leren kennen de ellende van zijn onzalige natuurstaat buiten God en
zijn verdoemelijke erfschuld en erfsmet en zijn jammerlijke zondeval in Adam. Deze had de
Geest Gods hem met gevoelige schaamte doen kennen, volgens Ps. 51:7: "Zie, ik ben in
ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen." En al was zijn ziel
door genade van God op- en aangenomen, en hij als een goddeloze door God in genade
gerechtvaardigd, zodat er nu geen verdoemenis voor hem was en hij nu leefde in, op en door
Christus, zijn Goël en Hogepriester, Rom. 8:1 en Ps. 110:4, en God van zaligheid, Ps. 68:2021, zo ondervond hij echter maar al te veel de jammerlijke zielsneerbuigende en beroerde
nasleep en gevolgen ervan, en die drukten zijn ziel. "Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild
ervan mijn dwaasheid", Ps. 38:6. Gelijk wij nader zien zullen; deze waren het die in onze
woorden ook al zijn voorname gevoelige ellende uitmaakte. Het is waar, hij riep en smeekte
daaronder vele malen tot God. Maar hij bleef evenwel zoals zijn ervaring hem leerde, een
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verkochte onder de zonde.
David kende en ondervond ook, en dat zelfs nadat hij lange tijd in de genade met God
geleefd had, de nare gevolgen en ellenden van de zonden van zijn jonkheid. "Gedenk niet der
zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar Uw goedertierenheid,
om Uwer goedheid wil, o HEERE", Ps. 25:7. Deze zonde der jeugd, die hem hier zeer beroerde,
en die door Gods Geest hem herinnerd en op zijn gemoed levendig gebonden werd, deed hem
worstelen tot God en op de vergevende goedertierenheid Gods pleiten. Het zal zekerlijk zo'n
bijzondere zonde van de jeugd geweest zijn, daar hij onder haar verzwarende omstandigheden
nooit zo bijzonder voor en tot God ter wegneming voorheen zal zijn werkzaam geweest, maar
dezelve meer in het algemeen behandelt.
Nu, dit geeft mij gelegenheid om u aan te spreken. Jonge lieden, die nu zo aan allerlei
zonden en ijdelheid kunt toegeven, weet dit, begeeft ge u diep in het slijk der zonden om te
leven en te wandelen naar uw snode lusten en begeerlijkheden? O, al krijgt gij vervolgens
genade bij God, hier in de tijd, uit en door de soevereine, grondeloze ontfermingen, zo weet
echter dit, dat uw jeugdzonden u in oudere dagen nog wel tot zo'n juk der overtredingen kunnen
worden, wat God u opbindt, Klaagl. 1:14: "Het juk mijner overtredingen is aangebonden door
Zijn hand; zij zijn samengevlochten, zij zijn op mijn hals geklommen. Hij heeft mijn kracht
doen vervallen; de Heere heeft mij in hun handen gegeven, ik kan niet opstaan." Zodat dezelve
u dan nog zeer bange tijden kunnen opleveren, en u daaronder met Gods toornig ongenoegen
over dezelve doen gedrukt heengaan. En daarom roepen wij u toe, jonge lieden, vreest en ziet
wel toe! En vliedt de begeerlijkheden der jonkheid en stelt uw leden en zielsvermogens niet zo
onbedachtzaam tot wapenen der ongerechtigheid, want God ziet uw wegen en tekent de zonden
uwer jonkheid aan, ja, Hij zal ze zoeken. "Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart
u vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten en in de
aanschouwing uwer ogen; maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het
gericht", Pred. 11:9
Maar laten wij ons nu meer bepalen bij welke ellenden David erkent in dit ons lied, waar
hij al onder zuchten moest en vele malen klagende moest uitroepen tot God: "Zie mijn ellende
aan."
1. Hij meldt hierin de ellende van aardsgezindheid en een kleven van en met zijn
begenadigde ziel en genegenheden aan het stof en aan de lage, wereldse ondermaanse dingen,
vers 25, waarvan de gevolgen waren lauwheid en verdeeldheid des harten tussen de oneindige
al-waardige God en het lage, nietige schepsel, ja, ijverloosheid omtrent God en Zijn
liefdedienst.
2. David meldt in de tekst de ellende van het gemis van God en de inhouding van de
zalige en zielverlevendigende, zoete invloeden Gods en van Zijn genade, en dat op een zeer
langdurige wijze. Dat verwekte in hem een zielsmartende treurigheid en deed hem bitterlijk
klagen, vers 28: "Mijn ziel drupt weg van treurigheid; richt mij op naar Uw Woord."
3. David meldt ook in de tekst de ellende van in zich te vinden de beroerende vreze voor
en wegens de grondzaden van onoprechtheid, die hij in zijn hart zag en die tot daden dreigden
uit te breken, tot ontering van zijn God, de God der waarheid, Wiens ogen naar waarheid zien,
vers 29: "Wend van mij de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk Uw wet."
4. David meldt in onze tekst ook de ellende van een zeer gevoelige vreze, voor gierigheid
en geldzucht. Dat is die zeer algemene zonde onder de mensen, die maar al te veel zelfs nog bij
vrome lieden te vinden is. David vreest dat die snode wortel van alle kwaad hem mocht
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gevangen nemen en overweldigen. Daarom moest hij zeer ernstig uitroepen: "Neig mijn hart
tot Uw getuigenissen en niet tot gierigheid", vers 36. En o, dat al Gods volk dit toch ook veel
zou navolgen, om tegen dat zondekwaad te strijden.
5. David meldt in de tekst van de ellende van vele malen te moeten worstelen en heengaan
onder de versmading der goddelozen, en hun verachtelijke behandeling, die zij stout met
woorden en daden hem aandeden, vers 22.
6. David meldt van ellende van vreze, dat de verleiding en ijdelheid der wereld hem
verstrikken mochten, en zijn genegenheden kluisteren zouden aan de zonde en de
begeerlijkheden der ogen, vers 37 en dat hij alzo door een of andere Delila, in haar schoot zijn
kracht, ja, het leven der ziel verliezen mocht.
7. Hij meldt ook van de ellende van een zielsdoorgrievend gevoel te ervaren van Gods
rechtvaardige en slaande Vaderhand en roede en Zijn heilig en toornig ongenoegen, wegens
bijzondere begane afwijkingen en Gods eerberovende zondedaden, welke hem dan Gods
vervaarnissen deed dragen, vers 75, terwijl Gods hand dag en nacht zwaar op hem lag en hem
verbrijzelde beenderen deed omdragen, Ps. 51:10.
8. David meldt van de ellende van een opvolgend kwijnend zielsleven wegens het gemis
van de voorkoming van de Heilige Geest en het alleen staan onder alle werk en plicht, zodat hij
zich beschouwde en gevoelde als een lederen zak in de rook, volgens zijn klaagtaal in vers 83,
waardoor hij dan een zeer benauwd, treurig en bedrukt leven leidde, vers 107 en alzo in zo'n
weg vele malen een bitter geschrei voor en tot God moest opheffen, vers 147. Terwijl zijn
gemoed hieronder maar zeer korte ogenblikken van verademing kende, was en bleef zijn
gemoed anderszins met dodelijke angsten en benauwdheid vervuld, volgens vers 143.
9. Daarbij kwamen nog de ellenden van allerlei vervolgingen, die hem van trotse en
hovaardige mensen werd aangedaan, welke zijn persoon en godsvrucht met leugentaal en laster
smaadden en hem zo neerstootten, en zijn eer in het stof deed wonen, en hem bij de vromen
zeer verdacht maakten, hetwelk ook bij dezen en die onder hen al veel afkerigheid en
achterdocht omtrent hem verwekte, volgens zijn klacht in vers 78, en hem zeer ernstig deed
smeken tot de Heere zijn God, vers 79 en 80: "Laat hen tot mij keren die U vrezen, en die Uw
getuigenissen kennen. Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd
worde."
Ja, deze ellende trof hem al meermalen aan en bejegende hem volgens vers 69, zodat zijn eer
langs deze smaadweg al een tijd lang werd verdonkerd: "Mijn ziel is verbroken vanwege het
verlangen naar Uw oordelen te allen tijde. Gij scheldt de vervloekte hovaardigen, die van Uw
geboden afdwalen", Ps. 119:20-21. Maar het deed ook zijn doorwonde ziel klagen tot de Heere:
"O God, neem mijn gebed ter ore, en verberg U niet voor mijn smeking. Merk op mij en verhoor
mij; ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak getier. Om den roep des vijands, vanwege de
beangstiging des goddelozen; want zij schuiven ongerechtigheid op mij, en in toorn haten zij
mij", Ps. 55:2-4. En zo herkende David ook al vrij veel van Hemans klacht in Ps. 88:9: "Mijn
bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben
besloten en kan niet uitkomen."
10. David ondervond ook nu en dan ellende van geloofswankeling omtrent zijn
genadestaat en vele bekommering en achterdocht over de waarheid en oprechtheid ervan voor
God. Dit deed hem zuchten, vers 80: "Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen, opdat ik
niet beschaamd worde." Als hebbende een gevoelige vrees en schrik voor eeuwig zelfbedrog,
volgens Ps. 139:23-24: "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 den eeuwigen weg." En zijn
reden voor deze zijn bekommering was onder andere ook deze, dat hij de zielsheiligende en
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levendig makende kracht van Gods woorden in zijn ziel zo zichtbaar miste en zo niet ondervond
als in vorige dagen. O, Gods dierbare woorden hadden haar kracht, nut en opwekkende invloed
voor zijn ziel verloren. Daarom smeekte hij zo gevoelig voor God: "En ruk het woord der
waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op Uw rechten", vers 43. Ja, zuchtende
komt hij voor: "Verlaat mij niet al te zeer", vers 8. Hij verzocht de Heere ootmoedig om de
vernieuwde bevinding van des Heeren Goddelijke en levend makende
verbondsgoedertierenheid, die hem in de beloften des verbonds waren toegezegd. Maar hij
leefde nu meer in het gemis daarvan, volgens 41: "En dat mij Uw goedertierenheden
overkomen, O HEERE, Uw heil naar Uw toezegging." Zijn uitzien was om weer eens volijverig
in Gods weg bevonden te worden, vers 32: "Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn
hart verwijd zult hebben." Om in vernieuwde geloofskracht en vrijmoedigheid tegenover zijn
smaders te kunnen staan en hen beschaamd te maken, vers 42, onder de verse en nieuwe
bevindingen van Gods onveranderlijke genade tot hem, ten bewijze dat hij, O nee, niet in
eeuwigheid voor God en mensen beschaamd zou uitkomen in zijn verwachting, vers 8O, maar
dat hem naar zijn geloof zou geschieden. "Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid
aanschouwen; ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken", Ps. 17:15.
De ervaringen noodzaakten hem onder dit alles er toe, om van harte te belijden dat hij nog zeer
veel onkunde bezat, omtrent de volzalige en zo al-waardige Jehovah en omtrent Zijn heilig
Woord en weg. Daarom had hij zo hoognodig steeds onophoudelijk te zuchten om de
ontdekkende en verlichtende zielheiligende genade en voorkoming van de Heilige Geest, Die
hem alleen in de waarheid leiden en heiligen kon. Daarom was zijn bede: "Ontdek mijn ogen,
dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet", vers 18.
11. Hierbij kwam nog deze ellende, dat hij zichzelf zo vele malen vond afdwalen. En wie
weet hoe dikwijls dwaalde hij soms niet op één dag (ik had haast gezegd in één uur) van God
en Zijn weg en Zijn wil af, als een dwaalziek schaap. Hij miste daarbij alle wijsheid en kracht
om zoals het betaamde daaruit en daaronder tot de Heere recht weder te keren. Dat kon hij
geheel niet doen, tenzij de vrijwillige en onberouwelijke, opzoekende en leidende genade Gods
hem weer telkens voorkwam, zie vers 176.
12. Daarbij kwamen nu en dan ook al ellenden van nare zielsdonkerheden, en moest hij
een bestreden gemoed ervaren, hetwelk hem ernstig deed roepen als uit diepten en kuilen. Ps.
143:7: "Verhoor mij haastelijk, HEERE, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van
mij; want ik zou gelijk worden degenen die in den kuil dalen." En vers 4: "Daarom wordt mijn
geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij."
13. Daarbij kwamen de ellenden van zondig wantrouwen aan God onder de
geloofsbeproevingen en donkere, afsnijdende wegen, waar God hem zonderling in leidde, dat
in hem werkte een twijfelen aan de Goddelijke en hem gegeven toezeggingen en beloften, zoals
wij merken in Ps. 116:11: Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars." Daaruit werd
in hem geboren een zondig, onlijdzaam bestaan en een haasten en een zeer ongelovig gewoel
des harten voor God, volgens Ps. 31:23: "Ik zeide wel in mijn haasten: Ik ben afgesneden van
voor Uw ogen; dan nog hoordet Gij de stem mijner smekingen als ik tot U riep."
14. En eindelijk zuchtte David hier vele malen onder de ellende van geestelijk
onvermogen en onbekwaamheid om de hartelijke en inwendige geestelijke keuze van zijn ziel
in daden om te zetten, waarom hij hier in ons zanglied ook zo hartelijk zuchtte, vers 5 en 6:
"Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren! Dan zou ik niet
beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden." Hij begeerde zozeer om toch
eens meer volijverig de Heere te mogen dienen, vers 32. Daarin vond hij alleen zijn roem, te
mogen zeggen: "Mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen, den gansen dag Uw heil, hoewel
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ik de getallen niet weet. Ik zal heengaan in de mogendheden des Heeren HEEREN; ik zal Uw
gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen", Ps. 71:15-16. Maar in zijn binnenste vond hij echter
tot zijn innige zielssmart nog gedurig een werkend, goddeloos, onvernieuwd grondbestaan, dat
hem zo zeer belaagde, opbond en tegenwerkte, in zijn heilzucht tot en in zijn leven voor God.
Het bezoedelde en besmette daarbij steeds ook zijn ziel en daden en beste verrichtingen voor
God, waarom hij moest bidden: 'schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste
van mij een vaste geest", Ps. 51:12. Of David moest hier bijzonder in zijn bidden om een rein
hart, bedoelen de meer vrijmakende kracht des Heiligen Geestes van de zonde en de onreinheid
en vleselijke beweging, die in hem woonde. En dat God de onzalige zielsmelaatsheid in hem
wilde uitroeien om in het toekomende daar meer tegen beschermd te zijn, als zijnde zo'n diep
geworteld kwaad, volgens het woord van de Heere Jezus, Matth. 15:19 en zo gemakkelijk
gevangen nemende, volgens Matth. 5:28: "Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om
dezelve te begeren, die heeft alreeds overspel in zijn hart met haar gedaan." Daarom smeekte
David om een vaste geest voor God in dezen. En o, die was hem zo begeerlijk!
Maar helaas, tevens miste hij die nog zo zeer in zich en moest hij steeds zuchten onder een
lichaam der zonde en des doods. Geen wonder dan dat deze inwonende ellende en
verdoemelijke hartsverdorvenheid of oude mens, Davids hoofdellende onder alle ellenden was.
Want daar is altijd onnoemelijk meer vuur in de oven dan in de vonken die eruit vliegen. En dat
wist onze David, waarom hij hier zo zeer zuchtte in onze tekstwoorden om derzelver
vrijmaking. Hij kende bij ervaring wat dodelijke slag en val dezelve aan hem toegebracht had,
en dat zelfs toen wanneer men zou denken dat hij er het allermeest tegen bestand en gewapend
was door en wegens de zo gezegende en heerlijke voorkoming en genade Gods, van hem
genoten en ondervonden, en dat met de aller-heerlijkste beloften vergezeld, zie 2 Sam. 7. Toch
viel hij kort daarna in zijn zo zondige, God honende en meest trouweloze gedrag van echtbreuk,
overspel en doodslag, volgens 2 Sam. 11. O, welk een onzalige verwisseling van standen en
wat onderscheidene gevolgen daarvan bespeuren wij in dezen niet in die twee gemelde
onderscheiden hoofdstukken en woorden Gods door de Heilige Geest aangetekend? Welke
eerste op Davids persoon, sieraad, luister en eer legde, wegens zijn God eerbiedigend en teder
toegewijd gedrag voor de Heere, maar welke laatste over Davids persoon verachting en over
zijn huis en kinderen zo'n zware, ontzaglijke Goddelijke roede en geselingen verwekte en over
zijn godsvrucht zo'n donkere nevel.
O, hoe vele reden had David dan niet om voor zichzelf te vrezen! En ja, ook ieder
Godzalige voor zijn eigen dodelijk hart en de inwonende rampzalige zonde, die zo lichtelijk
omringt, al vindt en geniet men soms van de Heere de heerlijkste en levendigste gestalten en
bevindingen. Nee, nee, niets kan ons bewaren dan God Zelf en Zijn genadekracht. Och, dat dit
meer geloofd werd. En hierom was het dat de apostel Paulus, al was hij in de derde hemel
opgetrokken geweest, 2 Kor. 12:2, zo gevoelig uitkermde: "Ik ellendig mens, wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods?" Rom. 7:24 Hij moest zeggen: "Maar ik zie een andere
wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de
wet der zonde, die in mijn leden is", vers 23. En deze klacht van de apostel was onze David ook
veel meer bevindelijk kenbaar na zijn val geworden, zoals wij dat kunnen opmaken uit zijn
belijdenis, Ps. 38 en Ps. 32. O, hij kende nu meer het gewoel en gevaar en de last en het
verdringend geweld der zonden en derzelver godonterende dodelijke gevolgen en bittere
vruchten, en wat ze hem gekost hadden. Zie Ps. 32:3-4: "Toen ik zweeg, werden mijn beenderen
verouderd, in mijn brullen den gansen dag. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn
sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela." Dus moest hij met zijn zonde en ellende kermen
tot de Heere en klagen: "Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last
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zijn zij mij te zwaar geworden. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het
geruis mijns harten", Ps. 38:5 en 9.
Maar laat mij kort dit hier opmerken, te weten: een Godzalige kan zich door genade in
tijden en gemoedstoestanden bevinden, waarin hij een heersende en levendige keuze der ziel
gevoelt om meer heilig voor God te leven inwendig en uitwendig, en dat even op diezelfde tijd
de inwonende zonde bovenmate zondigende daartegen woelt en werkt en vele malen hem
gevangen neemt, beroert en benauwt. En dat echter een volzalig God daarin een hoog en goed
einde met zo'n ziel bedoelt. Te weten, om haar meer te leren sterven aan de wet en om meer
onder de menigvuldige genade Gods in Christus te leren leven. Om alzo in de Goddelijke Heere
Jezus datgene meer te zoeken en alleen te vinden, dat waarlijk alleen in en bij Hem is, als de
grondsteun van de ziel en de Hoorn der zaligheid. Zij wil dit dikwijls zoeken en vinden in haar
tedere gestalte, als een grond van vrijmoedigheid tot en hoop op God, maar zij zal dit nooit in
haarzelf vinden, noch ontvangen, met al haar roepen om heiligheid, opdat Christus alleen en
geheel alles in allen zou zijn, Kol. 3:11. En zo zijn zij alleen volmaakt in Hem, en dat niet alleen
in Gods achting, Kol. 2:10, maar ook in hun achting, Jes. 45:25: "Maar in den HEERE zullen
gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls." Dat is in dadelijke
werkzaamheid, vergeleken met Joh. 17:19: "En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij
geheiligd mogen zijn in de Waarheid." 2 Kor. 5:21, Rom. 5:17 en 1 Kor. 1:30-31. Zo doet zij
de Heere Jezus aan, als haar heilkleed en siermantel, Jes. 61:10, waarin zij voor God leeft en
wandelt, Joh. 17:21 en 22. O, zalige verborgenheid!
Zie daar de onderscheiden ellenden van onze David, volgens dit lied u genoemd en voorgesteld.
Daarin is zijn ziel smekende en roepende tot de Heere.
En wat is nu Davids nederige en ootmoedige smeekbede in dezen? Wij antwoorden dit: "Zie
mijn ellende aan en help mij uit." Tweeërlei is het verzoek van David: Zie mijn ellende aan, en:
help mij uit.
a. Van Gods ogen en zien wordt meermalen in Gods Woord gemeld. Men kan dat zien en
nagaan in 1 Kon. 9:3, Ps. 32:8, Ps. 33:18, Jes. 62:12 en elders, met de geleerde kanttekeningen
op die plaats, welke veel licht toebrengen. Ook leert Gods Woord dat er voor Gods alziende
ogen niets verborgen is, volgens Hebr. 4:13: "En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem,
maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen met Welken wij te doen
hebben"; en Ps. 33:14-15: "Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.
Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken." Ook wordt Gods zien en de Goddelijke
alwetende kennisneming in Gods Woord wel onderscheiden als een toornig en strafoefenend
zien Gods op Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk, tot hun verderf en ondergang. In dezen
lezen wij zeer nadrukkelijk, Ex. 14:24-25: "En het geschiedde in dezelve morgenwake, dat de
HEERE in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaars; en Hij verschrikte
het leger der Egyptenaars. En Hij stiet de raderen hunner wagens weg en deed ze zwaarlijk
voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars: Laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want
de HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaars." Gods Woord meldt ook van een gunstig
ontfermend, helpend, Vaderlijk zien op Zijn bedrukt en ellendig roepend erfdeel en volk,
volgens Ps. 102:20-21: "Omdat Hij uit de hoogte van Zijn heiligdom zal hebben nederwaarts
gezien, dat de HEERE uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben. Om het zuchten der
gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods." Jes. 57:18: "Ik zie hun wegen
en Ik zal hen genezen, en Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan
hun treurigen."

54
Vergeleken met Jes. 66:2: "Maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en
die voor Mijn Woord beeft." Vergeleken met Ex. 3:7: "En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel
gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege
hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend." En dit zien van God op Zijn volk behelst en is
een ontfermend en werkdadig zien Gods, als de God des verbonds in Christus van en voor Zijn
volk, waarin Hij hen te ondervinden geeft met de apostel te kunnen roemen: "Die ons uit zo
groten dood verlost heeft en nog verlost. Op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen
zal", 2 Kor. 1:10. Hij geeft te ondervinden de waarheid van Zijn beloften, Jes. 41:10: "Vrees
niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid." En vers 14: "Vrees niet, gij wormken
Jakobs, gij volksken Israëls; Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls."
En op dit zien had David hier zijn geloofsoog, ten einde alzo te ervaren die aangename
toezegging Gods: "In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts
heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen
op en Hij droeg hen al de dagen vanouds", Jes. 63:9. Had nu onze David anderen geleerd ter
geloofssterkte: "De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen en Zijn oren tot hun geroep",
Ps. 34:16, en ter besturing en opwekking voorgesteld: "Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als
een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze
ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden", Ps. 34:6-7.
Hier zal hij het ook dadelijk voor zichzelf beoefenen en de Heere zijn God, zo'n vriendelijk
Ontfermer, smekende aanroepen in en onder zijn benauwdheden, zeggende: "Zie mijn ellende
aan."
Dit zien van God op David onder zijn ellende zal dan insluiten volgens des Heeren Woord,
Gods teder en innerlijk medelijden omtrent hem te mogen gewaar worden in en onder de hem
omringende ellende. Zo komt het zien op iemand in de ellende voor in Gods Woord, Ex. 2:6:
"Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje; en zie, het jonksken weende; en zij werd met
barmhartigheid bewogen over hetzelve en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreeën."
Maar ja, zo had David ook nu nodig het ontfermend zien van God op hem in de wateren zijner
verdrukkingen, zoals hij die benoemt voor den Heere, Ps. 69:3: "Ik ben gezonken in grondeloze
modder, waar men niet staan kan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed
overstroomt mij." Teneinde ook te ervaren in navolging van het oude Israël, volgens Ex. 2:25:
"En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen." O, gezegend aanzien Gods omtrent
Zijn hopeloze en hulpeloze volk in en onder die ellenden. En zie, daar bad en smeekte hier
David om tot de Heere.
b. Gods zien geeft ook te kennen Zijn Goddelijk welgevallen in een persoon en werk en
de betoningen van Zijn genoegen daaromtrent. Zo lezen wij van Abel, de gelovige offeraar en
eerste bloedgetuige van Christus, Gen. 4:4: "En de HEERE zag Abel en zijn offer aan."
Vergeleken met Hebr. 11:4: "Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd
dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over
zijn gaven getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is."
En dit is wederom ook de zaak, die David hier verzoekt. Want zo wanneer hij de gunstige
verhoring Gods op zijn bidden ondervinden mocht, o, dan was hij op een zonderlinge wijze in
zijn schik. En hoe was dan zijn geloof niet roemende in God! Zie dit in Ps. 116:1-2: "Ik heb
lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal
ik Hem in mijn dagen aanroepen." Vergeleken met Ps. 66:19-20: "Maar zeker, God heeft
gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. Geloofd zij God, Die mijn gebed niet
heeft afgewend, noch Zijn goedertierenheid van mij."
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c. Gods zien op Zijn volk zegt ook Gods zorgoefenende leiding en Zijn teder raadgevend
bestuur en onderwijs te ontvangen en te ondervinden. Daarom is de tedere belofte Gods: "Ik zal
u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u
zijn", Ps. 32:8. En dat wel onder de dadelijke betoning van Zijn goedgunstigheid en Zijn
vernieuwde Goddelijke zegeningen aan Zijn volk uit te delen. Hoe zoet en nadrukkelijk belooft
dit de Jehovah niet! "Maar gij, o bergen Israëls, gij zult weder uw takken geven en uw vrucht
voor Mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen. Want zie, Ik ben bij u; en Ik zal u
aanzien, en gij zult gebouwd en bezaaid worden", Ezech. 36:8-9; en vers 11: "Ja, Ik zal mensen
en beesten op u vermenigvuldigen, en zij zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn;
en Ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden, ja, Ik zal het beter maken dan in uw beginselen;
en gij zult weten dat Ik de HEERE ben." En hoe nodig had onze David ook niet te roepen om de
ervaring van dit zo gunstrijk zien Gods op hem in zijn ellende, waar hij had moeten klagen: "Zij
hebben mij bijna vernietigd op de aarde, maar ik heb Uw bevelen niet verlaten", Ps. 119:87.
d. Ook zegt Gods zien in Zijn heilig Woord Zijn nauwkeurige Goddelijke opzichtneming
en bewaring omtrent Zijn volk, door hen te doen staande blijven onder de ellenden, zie Ps.
94:17-18: "Tenware dat de HEERE mij een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte
gewoond. Als ik zeide: Mijn voet wankelt, Uw goedertierenheid, o HEERE, ondersteunde mij."
Het ziet ook op de dadelijke tijdige hulp en uitredding Gods omtrent Zijn volk uit de ellenden,
opdat zij daar Goddelijk, almachtig en gunstrijk uitgevoerd worden en verhoogd op een
rotssteen, die hen te hoog zou zijn, Ps. 40:3. Hierom lezen wij zo nadrukkelijk dat de VerbondsJehovah en Engel van Gods aangezicht tot Mozes betuigde: "En de HEERE zeide: Ik heb zeer
wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord
vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend. Daarom ben Ik neder gekomen, dat Ik
het verlosse uit de hand der Egyptenaars, en het opvoere uit dit land naar een goed en ruim land,
naar een land vloeiende van melk en honig, tot de plaats der Kanaänieten en der Hethieten en
der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en der Jebusieten", Ex. 3:7-8. Nu, dit behelst
ook Davids bede. Daarnaar zag zijn ziel uit: Och, dat de Heere zijn ellende wilde aanzien. Dat
dezelve toch niet te zwaar en niet te hoog, niet te langdurig en niet verdervende mocht zijn,
noch voor zijn persoon noch voor zijn genadeleven. Maar dat de Heere hem wilde uitvoeren en
tijdig Goddelijk redden, gelovende dat toch "het heil van de rechtvaardigen van de HEERE is,
hun Sterkte ten tijde van benauwdheid. En de HEERE zal hen helpen en zal hen bevrijden. Hij
zal hen bevrijden van de goddelozen en zal hen behouden, want zij betrouwen op Hem", Ps.
37:39-40. Ten einde te mogen juichen: O, mijn Bevrijder voor mij, mijn hoog Vertrek. Ja: "De
HEERE is mijn Steenrots en mijn Burcht, en mijn Uithelper, mijn God, mijn Rots op Welke ik
betrouw. Mijn Schild en Hoorn mijns heils, mijn hoog Vertrek", Ps. 18:3. En waarlijk, zag God
hem dus in zijn ellende aan, dan zou zijn redding ook niet kunnen achterblijven noch ontbreken.
Daarom voegt David er al biddende aan toe: "En help mij uit."
Hierbij erkent David zijn eigen machteloosheid en de ijdele hulp en het onvermogen van alle
schepselen om hem te redden, en zijn afzien van alles hoegenaamd, dat geen God is. Geen
wonder, want de Geest Gods had zijn ziel die waarheid geleerd en ingeschreven: "Assur zal ons
niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onzer handen niet meer zeggen:
Gij zijt onze god. Immers zal een wees bij U ontfermd worden", Hos. 14:4. "Gij zijt toch onze
Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE, zijt onze Vader,
onze Verlosser vanouds af is Uw Naam", Jes. 63:16. Daarom zeide David: "En nu, wat verwacht
ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U", Ps. 39:8. "En roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik
zal er u uithelpen en gij zult Mij eren", Ps. 50:15. David zei dit met een geloofszien op de
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toezegging des Heeren: "Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik
zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem
verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn; Ik zal er hem uittrekken en zal hem
verheerlijken", Ps. 91:14-15.
En dat David niet tevergeefs in deze gebeden gewacht, gehoopt en vertrouwd heeft op de Heere
zijn God, maar van Hem Goddelijk vele malen daarvolgende op allerlei wijze en langs
onderscheiden wegen, en dat zeer tijdig, wonderlijk, almachtig, en ja, dikwijls zeldzaam is
geholpen uit zijn ellende en hooggaande verdrukkingen, noden, vijanden en zwarigheden, die
hem of naar het lichaam, of in het uitwendige getroffen en aangegrepen hadden, dat kunnen wij
onderscheiden en duidelijk nazien en vinden in de bijzondere geschiedverhalen aangaande zijn
persoon in de twee boeken van de profeet Samuël aangetekend. Hierin meldt de Geest Gods
ons de zo zeer verbazende wonderlijke uitreddingen van David, welke de Heere God op zijn
vragend en biddend roepen tot Hem vele malen heeft bewezen en doen ondervinden, zodat hij
van achteren zingen moest, volgens Ps. 30:2-4: "Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij
opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd. HEERE mijn God, ik heb tot U geroepen,
en Gij hebt mij genezen. HEERE, Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het
leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald." En hierom betuigt hij ook zeer
nadrukkelijk: "Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren. Hij
verloste mij van mijn sterken vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij
hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals, maar de HEERE was mij een Steunsel. En Hij
voerde mij uit in de ruimte en rukte mij uit, want Hij had lust aan mij", 2 Sam. 22:17-20. Lees
de zo zeer nadrukkelijke kanttekeningen daarbij. Zo mocht David verwijd zingen, Ps. 18:6
(Datheen):
Hij verloste mij van alle de scharen
Der vijanden, die mij veel te sterk waren,
In nood Hij mij voorkomt ende bijstaat,
Ter rechter tijd is God mijn Toeverlaat.
Godzaligen, wanneer wij deze Goddelijke reddingen voor ons geloof onder alle ellende, veel
zouden overdenken, onder de medewerking en genade des Geestes, zou dit kunnen dienen om
met meer geloofssterkte, lijdzaamheid en meer levende hoop en vertrouwen op God te leven,
Die de Eerste is en de Laatste, en nog is bevonden de God Israëls, Die alleen reddende wonderen
doet, teneinde David na te zingen uit Ps. 138:4, niet als wij gered zijn maar zelfs onder de
ellende zuchtende (Datheen):
Als ik door angst en tegenspoed
Ben in kleinmoed,
Gij mij verkwikket.
Ook tegen mijn wreedste vijand
Uw rechterhand, mij hulp toeschikket,
Gij zult mijn kruis eindigen hier,
Want goedertieren
Zijt Gij gesta - dig,
Het werk Uwer handen zult Gij
Volvoeren vrij,
O HEER', genadig.
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En wat de inwendige ellende van Davids ziel betreft, en hoe de Heere hem daarin in gunst heeft
aangezien, en meermalen Goddelijk Vaderlijk heeft uitgeholpen, en met Zijn geestelijke
zegeningen uit de hemel in Christus heeft omringd, overladen en verhoogd, dit leren ons op een
aller-nadrukkelijkste wijze zijn dierbare snaar- en Psalmliederen, die gouden bundel voor de
Kerk Gods van hem nagelaten. In het gebruik daarvan mochten en mogen Gods uitwonende
kinderen onder hun onderscheiden ellende zo vele malen zeer gezegende uren en stonden
ondervinden. En zij zullen daarin onder het licht en de zegen des Geestes, zulke uren blijven
genieten op hun weg naar het hemels Sion boven. In de Psalmen leert hij ons hoe de Heere hem
op verscheidene wijze en langs zeer onderscheiden wegen tot een Uithelper bevonden is
geweest, ten einde in Zijn volwijze en Goddelijke leiding met en omtrent hem Zichzelf een
eeuwige en heerlijke Naam te maken en deze Zijn knecht stof, ja, talloze stof te doen hebben
om verlegen te betuigen: "Maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis; ik vertrouw
op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan
hebt; en ik zal Uw Naam verwachten, want hij is goed voor Uw gunstgenoten", Ps. 52:10-11.
"Gij hebt mij mijn weeklage veranderd in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met
blijdschap omgord, opdat mijn eer U Psalmzinge en niet zwijge. HEERE mijn God, in
eeuwigheid zal ik U loven", Ps. 30:12-13.
Laat mij in dezen weinige, maar enige onderscheiden zaken opnoemen en nagaan, tot onze
lering, opmerking en geloofssterkte, hoe en wanneer de Heere deze Zijn gunstgenoot David
onder zijn zielsellende al met ontfermende verruiming en uitreddende gunstbewijzen heeft
aangezien en uitgeholpen; hetwelk onder andere ook was volgens zijn eigen opgave in zijn
Psalm en liederen. Te weten,
1. Wanneer zijn ziel onder de ellende soms zeer donker omtrent de Heere stond en
daardoor moedeloos en ongelovig het scheen op te zullen geven. Wanneer de Heere zijn God
dan zijn zielsduisternis deed opklaren, en hem tot een nieuw licht bevonden werd, bedelende
hem met nieuwe geloofssterkte en kracht, waardoor hij met een gesterkt betrouwen op de Heere
zich bij vernieuwing vond aangedaan. Zie in dezen zijn betuiging tot roem van zijn
onveranderlijke en onbezweken getrouwe Verbonds-God, 2 Sam. 22:29: "Want Gij zijt mijn
Lamp, o HEERE; en de HEERE doet mijn duisternis opklaren." En vers 32: "Want wie is God
behalve de HEERE, en wie is een Rotssteen behalve onze God?" "De God mijner
goedertierenheid zal mij voorkomen; God zal mij op mijn verspieders doen zien", Ps. 59:11.
"De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens
Kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?" Ps. 27:1 En zeer nadrukkelijk is in dezen zijn
aantekening in Ps. 28:1: "Tot U roep ik, HEERE; mijn Rotssteen, houd U niet als doof van mij
af. Opdat ik niet, zo ge u van mij stilhoudt, vergeleken worde met degenen die in den kuil
nederdalen." O, donker zielsbestaan! Maar ziet eens hoe des Heeren rechterhand kort daarop
veranderd was, vers 6-7: "Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen
gehoord. De HEERE is mijn Sterkte en mijn Schild, op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben
geholpen; dies springt mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven." O,
Goddelijke verwisseling! Wat zegt gij, ellendigen, Godzaligen onder ons? u zou wel zeggen:
Mijn toestand is te vinden in Ps. 102:1: "Een gebed des verdrukten, als hij overstelpt is, en zijn
klacht uitstort voor het aangezicht des HEEREN." En vers 7:"Ik ben een roerdomp der woestijn
gelijk geworden, ik ben geworden als een steenuil der wildernissen." Ziet gij hier niet, dat er
voor u een gegronde verwachting is? Ja, zeker, het is alzo, geloof alleenlijk met een oog op Jes.
49:14-16: "Maar Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan
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ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks?
Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen
gegraveerd; uw muren zijn steeds vóór Mij."
2. Wanneer de volzalige God onder zeer diepe zielsellenden zijn hart met genade en
bidkracht zonderling kwam te zegenen, en hij daardoor in staat werd gesteld om aan den Heere
al zijn ellendewegen te vertellen, Ps. 119:26, en om zijn gehele hart voor hem uit te storten, Ps.
62:9, met Ps. 102:2-3: "O HEERE, hoor mijn gebed, en laat mijn geroep tot U komen. Verberg
Uw aangezicht niet voor mij, neig Uw oor tot mij ten dage mijner benauwdheid; ten dage als ik
roep, verhoor mij haastelijk." En dat onder een gelovige bewustheid dat zijn Verbondsontfermer hem zag, kende en hoorde en op Zijn eigen tijd, Goddelijk en gunstrijk zou
antwoorden. Zie Ps. 56:9, 10: "Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in Uw fles;
zijn zij niet in Uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage als ik roepen
zal; dit weet ik, dat God met mij is." En vers 12: "Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat
zou mij de mens doen?"
3. Zo wanneer hij vele malen een bezwijkende ziel ondervond, onder de kracht van het
ongeloof en een krachteloos staan in zijn betrouwen op God, en in gelovig vast te houden aan
de ontvangen beloften Gods, en dat dan de God zijner goedertierenheid hem door Zijn Heilige
Geest voorkwam met nieuwe verborgen zielsondersteuningen of met nieuwe beloften en
toezeggingen, gepaard met verlichting en kracht des Geestes, welke hem de vorige ontvangen
beloften weer levendig herinnerde tot zijns harten blijdschap in God en ter vernieuwde
berusting in God, en om zich te voeden met de onveranderlijke getrouwheden Gods, Ps. 37:3.
Zo wordt alzo zijn hart weer gesterkt in de genade en van de God der hope vervuld met alle
vrede en blijdschap in het geloof, om alzo weer overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht
des Heiligen Geestes, Rom. 15:13, zodat zijn verdrongen en bezweken geloof verlevendigd en
vertrouwend kan zeggen: "Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend;
Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. De
HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat niet
varen de werken Uwer handen", Ps. 138:7-8.
4. Wanneer hij na langere of kortere omzwervingen en onder baren en golven der ziel als
in afgronden had moeten zuchten en kermend de Heere had moeten naklagen, volgens Ps. 69:3:
"Ik ben gezonken in grondelozen modder, waar men niet kan staan; ik ben gekomen in de
diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij." En vers 16: "Laat mij den watervloed niet
overstromen, en laat de diepte mij niet verslinden, en laat den put zijn mond over mij niet
toesluiten." En hoe menigmaal zal zijn ziel in ongeloof hebben opgegeven en gedacht, zo niet
gesproken: O God, wat zal nog het einde van deze weg en nare toestand met mij zijn? "Hoe
lang, HEERE, zult gij mijner steeds vergeten? Hoe lang zult ge uw aangezicht voor mij
verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag?
Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, HEERE mijn God;
verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape", Ps. 13:2-4. In dezen bevindt zijn ziel
zich van rondom krachteloos tot het goede en levenloos en ja, vele malen van rondom zondig,
beroerd, benauwd, voortgedreven en ongetroost.
Maar wanneer de zalige God dan zijn zielsgevangenis wendde als wateren uit het zuiden, Ps.
126:4, en zijn banden verbrak en zijn gebonden ziel vrijmaakte van alle enge, ongelovige
raadslagen en redeneringen van het vlees, en zo zijn gemoed uitvoerde in het licht, en hij tot
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nabij de Heere mocht komen, dan kon hij weer roemen en betuigen, Ps. 116:3: "De banden des
doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid
en droefenis." En vers 7-8: "Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u
welgedaan. Want Gij, HEERE, hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn
voet van aanstoot." Vergelijk Ps. 118:27. En ja, waarlijk dan ondervond hij weer met een nieuw
bewijs van Goddelijke gunst, dat Jehovah zijn Herder was, Ps. 23:1, en ook onberouwelijk
bleef. Hij deed zijn ziel de waarheid van Zijn belofte ondervinden, Ezech. 34:12: "Gelijk een
herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal
Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal hen redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn
ten dage der wolk en der donkerheid." En ja, dan kon hij met hart en mond weer gevoelig
betuigen volgens Ps. 62:8: "In God is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte, mijn
toevlucht, is in God." En vers 12: "God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord:
dat de sterkte Godes is." Vergelijk met Ps. 23:6.
5. Of ook aldus, namelijk wanneer de Heere zijn ziel verwaardigde met nieuw Goddelijk
en geestelijk verbondslicht, om daarbij in te zien en met ontsluiting ingeleid te worden in al de
vorige Goddelijke, reeds ondervonden uitreddingen en de menigvuldige verhoring van zijn
gebeden. Hierbij zag hij dat de diepste wegen Gods die hij had doorwandeld, dienden tot
beproeving van zijn geloof en dat deze wegen doorgaans zo van de Heere bestuurd werden, om
Zich in nieuwe wonderen der genade in en aan Davids ziel teder en van nabij te ontdekken en
hem te doen ervaren de waarheid van de belofte: "Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten,
maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. 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. 54:7-8. Ten bewijze dat God eeuwig aan Zijn verbond
gedenkt en dat de goedertierenheid des HEEREN van eeuwigheid tot eeuwigheid is, over degenen
die Hem vrezen en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen, Ps. 103:17. Tot staving van Zijn
heilwoord: "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. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid
zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw
Ontfermer", Jes. 54:9-10. Daarom moest hij dan ook ter verheffing van de Goddelijke trouw
zingen: God is mijn Licht, Die mij leidt in Zijn wegen. En met Ps. 74:12 (Datheen):
Gij zijt toch mijn Koning van ouder tijd,
Die mij wilt en openlijk kunt bewaren,
Als mij zware nood hier is wedervaren,
Gij hebt mij duizendmaal daarvan bevrijd.
En o, als een ziel daar mag komen, dan kan zij zo weer de al-waardige God des verbonds
aannemen tot alles en tegen alles en in dit haar Deel zich beroemen, zoals onze David deed:
"De HEERE is het Deel mijner erve en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn
mij in lieflijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden", Ps. 16:5-6. Zo kan de
ziel juichen met de zalige Van Houten:
Kan dan het onheil Sion wel gelukken?
O ja! zij roemt, wat rampen haar ook drukken,
Zij werken haar een eeuwig overwicht
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Van vreugdrijk heil; een krans vol heerlijkheden.
Wie zal dat deel van lid tot lid ontleden?
De eerkroon maakt hun rampspoed kort en licht.
6. En eindelijk, de Heere zag David aan en hielp hem dan uit, wanneer Davids ziel gelovig
en bij vernieuwing zich bij God mocht verbergen en bij Hem mocht schuilen, en na veel
omdolen een gezegende en ruime toegang te genieten kreeg in het verborgene van Gods
aangezicht. Zo mocht hij wederom zien Zijn sterkte en eer, bevindende die Goddelijke
goedertierenheid beter dan het leven zelf te zijn. Hij kon God zo aanmerken en tot Hem naderen
in Christus als zijn Vader en Verbondstoevlucht onder de leiding van de Heilige Geest. O, dan
was er in zijn ziel gejuich, volgens Ps. 118:14, 27-28: "De HEERE is mijn Sterkte en Psalm;
want Hij is mij tot Heil geweest. De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het
feestoffer met touwen, tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik U
loven. O mijn God, ik zal U verhogen." Vergelijk met Ps. 31:8: "Ik zal mij verheugen en
verblijden in Uw goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in
benauwdheden gekend."
Ja, dan verloor hij al zijn zwarigheden en noden geheel en al in en bij God, en tevens al wat
schepsel was, werd dan bij hem zo laag en nietig bevonden. Dan leefde hij in zijn Rotssteen en
kon daar vernachten en roemen: Ps. 91:1: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen." En vers 9: "Want Gij, HEERE, zijt mijn
Toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek." Ja, dan ondervond hij in kracht
dat God zijn zielsellende aanzag en hem uithielp. De Heere deed hem zien in het heiligdom, dat
hij in zichzelf maar onvernuftig was en met al zijn bedenkingen en woelingen buiten het
heiligdom leefde, en alleen een groot beest bij en voor God bevonden werd, Ps. 73:21-22.
Dan zag hij ook, dat al zijn ellenden bij God bepaald waren en afgemeten, volgens Ps. 31:16:
"Mijn tijden zijn in Uw hand." De zwaarte en de langdurigheid zijn bij de Heere gewogen, Jes.
26:7. Waarlijk, alles wrocht hem mede ten goede, Ps. 119:67: "Eer ik verdrukt werd, dwaalde
ik, maar nu onderhoud ik Uw woord." En hierdoor kon het niet anders zijn of zijn ziel moest
uitroepen in verlegen erkentenis, Ps. 18:47: "De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen, en
verhoogd zij de God mijns heils." Want Gij, HEERE, hebt mijn ziel gered van den dood, mijn
ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in
de landen der levenden", Ps. 116:8, 9; en vers 17: "Ik zal U offeren een offerande van
dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen."
Zie, langs deze wijze was het onder andere, dat de volzalige God Davids ziel aanzag in
zijn inwendige ellenden en hem ook dadelijk en werkelijk uithielp, schenkende hem voor zonde,
verzoening en voor beroering, vrede, voor duisternis, licht, voor beroerende verdorvenheden en
zonden, heiligheid en stilte in God. Voor veraf zijn, nabijheid, en voor af- en omdolen een
ingaan in Zijn rust, Hebr. 4:3. Want, zegt Paulus, wij die geloven gaan in de rust. En daar moet
en kan de ziel dan roemen: Dit is de rust. Dit is de verkwikking. "Maar mij aangaande, het is
mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te
vertellen", Ps. 73:28. En zo gaf de Jehovah hem een nieuw lied in hart en mond,
beantwoordende in Goddelijke ontferming zijn geroep en smekingen. En uit die onderscheidene
bevindingen kon hij nieuwe hoop scheppen en ook dadelijk ondervinden, dat de Heere hem nu
en vervolgens in al zijn bijzondere ellende zou aanzien, uitredden en helpen.
II.

Zijn rede en aandrang
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En zie, dit zijn gelovig bestaan deed hem vervolgens nu bij zijn smeken hier ook de
pleitredenen gebruiken tot en voor de Heere. Niettegenstaande zijn talloze ellenden van zonde,
ontrouw en verkeerdheden, ondervond hij ook de vraag van een goede consciëntie tot God en
een vernieuwd beginsel, dat uit en tot God werkende was en naar hetwelk hij evenwel een
vermaak had in de wet Gods naar de inwendige mens. En hierom zal hij zijn nederige
smeekbede aandringen met een voorstel van zijn innige hoogachting voor en liefde tot Gods
wet, zeggende in het tweede gedeelte van onze tekst: "Want Uw wet heb ik niet vergeten."
Het onderwerp waarvan hij meldt, is Gods wet. Hij zegt: Uw wet. Het is de roem van al
Gods begenadigd erfdeel en gelovig volk te kunnen en te mogen zeggen, volgens Jes. 33:22:
"Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning, Hij
zal ons behouden." En het is hun aller zielenblijdschap te mogen betuigen: "Omdat niemand U
gelijk is, o HEERE, zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid. Wie zou U niet
vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe. Omdat toch onder alle wijzen der
heidenen en in hun ganse koninkrijk niemand U gelijk is", Jer. 10:6-7. Tevens is het hun aller
smeekbede met onze David: "Leer mij, HEERE, Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen;
verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams", Ps. 86:11. En de gestalte van de Godvruchtige
koning Jósafath is hun ziel zeer dierbaar, begeerlijk en voorbeeldig, van welke wij lezen in 2
Kron. 17:6: "En zijn hart verhief zich in de wegen des HEEREN." Daarvan bezat ook onze David
een gezegend deel door genade, waarom hij betuigde in dit ons zanglied, vers 111: "Ik heb Uw
getuigenissen genomen tot een eeuwige erve; want zij zijn mijns harten vrolijkheid." Hij bad in
vers 125: "Ik ben Uw knecht, maakt mij verstandig en ik zal Uw getuigenissen kennen." En in
vers 131: "Ik heb mijn mond wijd opengedaan en gehijgd, want ik heb verlangd naar Uw
geboden." En daarom was zijn roem niet: Ik ben een koning over al de stammen van Gods
Israël, een volk in aantal als het zand der zee. Nee, maar het was: "Och HEERE, zekerlijk ik ben
Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt",
Ps. 116:16.
Als hij in onze tekst meldt van Gods wet, zo hebben wij dit, naar de mening van David in
dit lied ontdekt, op te vatten als daardoor verstaande de gehele genadeleer Gods in de Messias,
geopenbaard tot heil van arme, verloren zondaren en de inhoud en de beloften van het verbond.
Dat gaat gepaard met de Goddelijke bevelen daarin geopenbaard, als het summier van de wil
en raad Gods in zich bevattende, die David in deze Psalm bij onderscheiding benoemt en
omschrijft als Gods rechten, getuigenissen, bevelen, woorden, toezeggingen en geboden van de
Heere, die als voorschrift en regel aan Zijn Kerk op aarde zijn gegeven. Dus wij hebben hierdoor
Gods wet te verstaan, zonder in verdere bijzonderheden te treden, dat zo overdierbare geschenk
des Allerhoogsten aan Zijn volk, te weten de gehele openbaring Gods in schrift aan de Kerk
geschonken, bestaande in beloften en bevelen Gods.
David verstaat daaronder Gods dierbare en in alles welgeordineerde genade- en
heilverbond, van eeuwigheid opgericht tussen God, Vader en Zoon, ten goede van al de
uitverkorenen in Christus, volgens Ps. 89:4-5: "Ik heb een verbond gemaakt met Mijn
uitverkorene, Ik heb Mijn knecht David gezworen: Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen,
en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela." Daarom wordt de Heere Jezus het
Verbond van het volk genoemd en een Licht der heidenen, Jes. 49:6 en 8. David had in dat
genade- en heilverbond met zijn gehele ziel ingestemd en hetzelve voor zich tot zaligheid
omhelsd, volgens Ps. 27:8: "Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek Uw
aangezicht, o HEERE." Vergelijk 2 Sam. 23:5. Dat heilverdrag bevat in zich niet anders dan
grote en dierbare beloften en zegeningen vol heil, zowel voor David als voor alle bondgenoten,
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die in Christus Jezus, het Verbondshoofd, alle ja en amen zijn en zullen zijn, Gode tot
heerlijkheid, 2 Kor. 1:20.
Uit en door hetzelve ontvangen zij al de beloften des Geestes en alle gewenste heilgoederen en
zij worden de zegeningen Abrahams deelachtig door het geloof, volgens Gal. 3:14, vergelijk
Jer. 32:38-40. Het is een verbond vol van alle heil, waarin billijk al Davids lust was, 2 Sam.
23:5, te meer omdat het ook eeuwig en onveranderlijk is, Jes. 54:10. David en al de ware
bondgenoten worden daarin met al hun gedurige ontrouwe en zondige tekortkomingen veilig
bewaard en zeker bevonden, volgens Gods eigen betuigingen, Ps. 89:30-38, Jer. 31:35-37. En
hierom was het dat de apostel zeggen kon: "Want de genadegiften en de roeping Gods zijn
onberouwelijk", Rom. 11:29. Hij kon roemen: "Want ik ben verzekerd dat noch dood noch
leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende
dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere", Rom. 8:38-39.
Nu, in die verbondswet had en vond David al zijn geestelijke voorraad en zekere
veiligheid, heil, lust en roem voor zijn ziel en geloofs- en genadeleven, zoals hij zelf betuigt,
niet lang voor zijn dood: "Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een
eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn
heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten", 2 Sam. 23:5. O ja, het was een
verbond door God Zelf hem gesteld en daarom voor zijn gemoed zo gepast en in alles zo wel
geordineerd om hem bemoedigd, verwijd en vertrouwend, gelovig en gesterkt en op God
hopende onder al zijn ellende te doen zijn. Daarom was zijn biddende betuiging, Ps. 119:41:
"En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE, Uw heil, naar Uw toezegging. Gedenk
des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen." En vers 49-50:
"Dit is mijn troost in mijn ellende; want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt." En aan
dezelve als zijn Schat, hield zijn ziel met innige hoogschatting vast, waarom hij tot en voor de
Heere beleed: "Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen dan over allen rijkdom." "Ik zal
mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten." "Indien Uw wet niet
ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan. Ik zal Uw bevelen in der
eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt", Ps. 119:14, 16, 9293.
Uw wet, zo zegt David tot de Heere. Daardoor verstond hij al die bijzondere woorden van
de genade Gods, welke de Heere meermalen met het licht van Zijn Geest in en tot Davids ziel
gesproken had in bijzondere tijden en gevallen. De ene keer was dit tot onderwijs en raad, dan
weer tot bestraffing en verootmoediging, dan tot ondersteuning en bemoediging, en ter nieuwe
verlevendiging van zijn ziel. "Bevestig Uw toezegging aan Uw knecht, die Uw vreze toegedaan
is," Ps. 119:38; en vers 103, 104: "Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer
dan honig mijn mond! Uit Uw bevelen krijg ik verstand; daarom haat ik alle leugenpaden."
Uw wet, dat is Uw ganse geopenbaarde Woord der waarheid en dierbare rol des verbonds,
waarin ik tot sterkte, leven en voedsel voor mijn geloof en verwakkering in de dienst van U,
mijn God en Koning, ontdekt vind Uw zalige en volheerlijke deugden en volmaaktheden, om
U, de Waarachtige, te kennen en vervolgen te kennen. Daarin vind ik ook ontdekt Uw eeuwige
genaderaad en weg over en omtrent zondaren tot hun eeuwig heil. Daarin ontdekt Gij mij ook
de daarin geopenbaarde Zoon Uwer liefde, Vorst Messias, mijn Heere en eeuwige Zoenpriester
en Heilborg, Ps. 110:1 en 4, vergeleken met Jer. 30:21, als de God van volkomen zaligheid, Die
ook mijn zaligheid is, van Wien te spreken, aan Wien te peinzen en van Wie profetische liederen
te dichten, het leven van mijn ziel is en mij doet uitroepen: "Geloofd zij de HEERE God, de God
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Israëls, Die alleen wonderen doet. En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid;
en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen", Ps. 72:18-19. "Mijn
hart geeft een goede rede op; ik zeg mijn gedichten uit van een Koning; mijn tong is een pen
eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in
Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid", Ps. 45:2, 3; en vers 18: "Ik zal Uws
Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de volken loven, eeuwig
en altijd."
Daarin ontdekt Gij mij ook Uw Goddelijk en zondaren beminnend hart omtrent Uw volk en
kinderen in Christus, die Uw vreze zijn toegedaan en bijzonder ook omtrent mij als Uw op- en
aangenomen bondgenoot. Dit doet mij verwijd uitroepen: "Hij doet ons niet naar onze zonden,
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is
Zijn goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen." "Gelijk zich een vader ontfermt
over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen." "Maar de
goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die Hem
vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen", Ps. 103:10, 11, 13, 17. Ja, ik moet in dezen
voor God betuigen, Ps. 119:97: "Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen
dag." En vers 129: "Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel." "O mijn
God, Gij Koning, ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altijd", Ps. 145:1; en
vers 5: "Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden."
Uw wet, dat is Uw zedelijke wet, die mij dagelijks mijn aangeboren en dadelijke
zondenvuil ontdekt, tot mijn schaamte en verootmoediging, zodat ik mij voor U zou gedragen
als van rondom veroordeeld in mijzelf en meer en meer van alles leer afzien. Ik ben en doe als
van rondom melaats. Maar dan ook Uw schaduwwet der ceremoniën en Levitische
bloedplengingen, waarin ik zie voorgesteld en dagelijks uitgeoefend op een voorbeeldige wijze
en mij afgeschilderd met en door al die offeranden en talloze bloedstortingen, dat grote en
bloedige Goddelijke zoenoffer, dat eenmaal van en door Uw eeuwige Goddelijke Zoon, mijn
Heere, Ps. 110:1, door de eeuwige Geest zal worden aangebracht en teweeggebracht, Ps. 22.
Ten einde al de ongerechtigheden van al Gods uitverkorenen en ook de mijne op één dag weg
te nemen en te verzoenen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, Dan. 9:24, vergelijk
Zach. 3:9, om alzo voor mij te zijn en te worden, alsmede voor al de gelovigen in alle tijden, de
Jehovah onze Gerechtigheid, Jer. 23:15-16. Zo roept mijn geloof uit: Gewis, in den Heere
HEERE zijn gerechtigheden en sterkte. En door mijn geloofskomen tot Hem ben ik zalig en
rechtvaardigheid Gods in Hem, 2 Kor. 5:21. En zo genieten wij allen die in Hem geloven, alle
zegen van de Heere en gerechtigheid van de God des heils, Ps. 24:5. O, in die ceremoniële en
schaduwwet en talloze bloedige offeranden, ziet mijn geloof vele malen Gods sterkte en eer,
Ps. 63:3, en ik beschouw de Jehovah, mijn God in het heiligdom, in al die stromen van
voorbeeldig offerbloed ter verzoening geplengd in Zijn zo geduchte onkreukbare
rechtvaardigheid, schitterende heiligheid, onbezweken waarheid en grondeloze genade en
zondaarsliefde. En die goedertierenheid is mij beter dan het leven en mijn lippen moeten God
prijzen, Ps. 63:4. Want in dat toekomstig Offer en Priesterwerk van Hem, mijn Heere en
Heiland ligt mijn enige sterkte, grondslag, vertrouwen, hoop en zielsleven. "De HEERE heeft
gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van
Melchizédek", Ps. 110:4. En daardoor en daarom wordt aan mijn medegelovigen, die bij de
zedelijke wet en haar geestelijke inhoud en eis al hun leven en verwachting verloren hebben en
amechtig veroordeeld staan, door de onvermoeide en vrije gunst Gods leven en heil geschonken
en ook zo menige heilmaaltijd in deze woestijn hun toebereid en gegeven, volgens Ps. 22:27:
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"De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem
zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven." En vers 30: "Alle vetten op aarde zullen eten en
aanbidden; allen die in het stof nederdalen, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken, en die zijn
ziel bij het leven niet kan houden." Zo wordt onze ziel gesterkt, waardoor zij vertrouwende, in
geloof uitroept volgens Ps. 23:5-6: "Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn
tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen
mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des
HEEREN blijven in lengte van dagen." Want ons aller erfdeel en onzer aller roem is zoveel wij
geloven, volgens Ps. 68:20-21: "Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons; die God
is onze Zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij den HEERE,
den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood." Terwijl onze heilzucht is, ziende op dat Goddelijk
zoenoffer voor de ganse Kerk bij de troon, volgens Ps. 5:12-13: "Maar laat verblijd zijn allen
die op U betrouwen; laat hen tot in eeuwigheid juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in U
van vreugde opspringen die Uw Naam liefhebben. Want Gij, HEERE, zult den rechtvaardige
zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rondas."
Ziet vrienden, wij menen dat dit de voorname reden is waarom David zo vele malen en zo
hartelijk en nadrukkelijk van de gezegende Christus en Zijn Borg- en Zoenlijden en lijdende
liefde sprak en profeteerde in zijn liederen, en van Zijn daarop volgende heerlijkheid en
heerschappij. Zo leefde hij in en door het geloof bij en onder Christus, zijn Heere en
Verbondshoofd en Goël en onder Zijn herderlijke gezegende leiding, Ps. 23. En hij bemoedigde
tevens Gods volk onder al hun lijden, met het eeuwig heilgebed van de Heere Jezus: "De HEERE
zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Hallelujah", Ps. 146:10,
vergelijk Ps. 145:13.
En eindelijk, Uw wet is Uw verbondseis en de bevelen, in dezelve aangemerkt als een
regel van dankbaarheid. Zij is ons, Uw volk, voorgeschreven, ten einde in de betrachting en
beoefening ervan, in geloofsgehoorzaamheid door Uw Geest, U, mijn Heere, meer waardig te
wandelen zoals het U behaagt. Zo zal ik U, mijn Koning en mijn God, meer eerbiedig, gelovig,
gezet, teder, welbehaaglijk, afhankelijk en volvaardig dienstbaar leven, terwijl ik bevind hoe
Uw ontfermende hand mij om Uws Naams wil leidt in de sporen der gerechtigheid. Ook gevoel
ik dan hoe mijn heersende lust als staat en leeft onder Uw gezegende, koninklijke herderleiding
en bevelmacht en er naar uitgaat dat Gij mij veel wildet verwaardigen het hart te verruimen, om
alzo te lopen het pad Uwer geboden. O Heere, dat uw wet mij toch nu en in het vervolg boven
alles dierbaar zou zijn, zelfs onder mijn ellenden, noden en wisselende lotgevallen en wegen
van zegen en roede, strijd en weedom, die mij naar ziel en lichaam nu of in de toekomst mochten
treffen door Uw vlekkeloze hand! Daarom betuig ik voor Uw aangezicht, Ps. 119:5-6: "Och,
dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren! Dan zou ik niet beschaamd
worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden." En vers 133: "Maak mijn voetstappen vast
in Uw woorden en laat geen ongerechtigheid over mij heersen." Uw goede Geest geleide mij.
Ziet vrienden, wij menen dat het dit is, wat David, de man Gods, verstaat onder de
benaming van Gods wet, als hij zegt: "Uw wet". En daarvan belijdt hij voor de Heere met de
vraag van een goede consciëntie: Ik heb Uw wet niet vergeten. David wil hiermee zeggen: O
Heere, het is er zeer ver van af, dat mijn druk en ellenden, welke Gij mij toezendt en mij heilig
en vlekkeloos laat ondervinden, mijn geheiligde zucht der ziel tot Uw dienst en wet zou
verminderd hebben of mijn liefde en schatting voor en tot dezelve zou hebben doen vernietigen.
O nee! Ik betuig onder al mijn ellenden voor Uw alziend oog: Ik heb Uw wet niet vergeten. Dat
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is, ik heb dezelve niet licht geschat. Ik heb Uw wet niet verlaten en derzelver waardij minder
gehouden. Ik ben van dezelve niet ontrouw en moedwillig afgeweken. Ik heb mijn liefde en
achting der ziel niet verloren voor dezelve, O nee, dat zij verre! Maar integendeel, Heere, ik
vind het gans tegenovergestelde in mijn hart, genegenheid, keuze, en wandel onder al mijn
ellenden, door Uw dierbare genade, ja, daardoor alleen. O, mijn zielszegenende Verbonds-God
en volwijze Beproever, Die mij in de smeltkroes der ellende doet leven en aanhoudend blijven,
naar Uw vlekkeloze raad en soeverein volwijs en mij veelszins ondoorzienlijk welbehagen.
Want ik erken voor U (en dit behelst zijn zeggen bij wijze van tegenstelling), ik heb Uw wet veel
dierbaarder en hoger leren schatten en meer lief gekregen in de lijdenswegen. Ik waardeer
dezelve nu meer als te voren, want mijn hart is vol liefde tot Uw wet en waarheid. Zij heiligt
mij. Uw geboden zijn mij tot raadslieden. Ik wandel daarin. Mijn lust is er geheel in. En ik
ondervind dat ze mij welgelukzalig maken, Ps. 1:2. In plaats van die te vergeten, zo betuig ik:
"Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid",
Ps. 119:111. En ik erken voor U: "Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen
dag." "Uw woord is zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief." "Ik ben vrolijk over Uw
toezegging, als een die een groten buit vindt." "Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en
zij hebben geen aanstoot", vers 97, 140, 162, 165.
O vrienden, wat was David niet een Bijbelminnaar, die Gods wet en woorden met de man Gods
Jeremia als opat, Jer. 15:16.
Maar zie hier ook, dat de Geest der genade recht leert bidden en ootmoedig evangelisch
ernstig leert pleiten bij de troon der genade onder drukkende ellende, zoals wij zien in David.
Want waarlijk, zijn reden van aandrang die hij bij zijn bidden voegt, is vol nadruk. Terecht zegt
hij "want" als redengevend woord dat hij erin mengt. Want Uw wet heb ik niet vergeten.
Waarlijk, zo'n toestand is den Heere zonderling aangenaam en welgevallig. Hier waren zijn
lippen als een scharlaken snoer, Hoogl. 4:3. En het kan niet anders zijn, of de Heere zal zo'n
gebed en pleitreden verhoren en beantwoorden, volgens Ps. 20:2-5: "De HEERE verhore u in
den dag der benauwdheid; de Naam van de God Jakobs zette u in een hoog vertrek. Hij zende
uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsoffers, en make
uw brandoffer tot as. Sela. Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad."
Maar dan is het ook vol van nadruk, dat hij hier zo persoonlijk bidt en spreekt van zichzelf
voor en tot de Heere. Trouwens, hij was in zijn persoon de Heere niet vreemd en ook de Jehovah
niet voor hem, O nee! Daarom betuigde hij: "Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunstgenoot.
O Gij, mijn God, verlos Uw knecht, die op U betrouwt. Zijt mij genadig, HEERE, want ik roep
tot U den gansen dag", Ps. 86:2-3. Daarom zegt hij hier terecht, al biddende in zijn aandrang en
reden: Want Uw wet heb ik niet vergeten. Ik, die Uw knecht ben, Heere HEERE, vers 125. Ik,
wiens genadeleven het medebrengt dat ik Uw reden in mijn hart verberg en opsluit als mijn
schat, ten einde Gods beeld als God der waarheid en der heiligheid meer deelachtig te worden.
David kan verklaren: "Ik heb Uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen
zou", Ps. 119:11. Want mijn heil ligt hierin, te ervaren de waarheid van Joh. 17:17: "Heilig ze
in Uw waarheid, Uw Woord is de waarheid." En te beoefenen: "Maar de waarheid betrachtende
in liefde, alleszins zou opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus", Ef. 4:15. Nog
eens, ik die het niet alleen mijn plicht reken maar ook mijn voorrecht en eer, niettegenstaande
al mijn ontrouw en zonde en ellenden, die mij veelal omringen, om in Uw wet en pad (niet gaan
en kruipen), maar te mogen lopen met een verwijd hart, vers 32. Ik, die oordeel dat wij in de
meerdere kennis en beoefening van Uw wet, Uw Naam en deugden het meest kunnen
verheerlijken. Langs de weg des geloofs in Uw onbezweken waarheid, welke bestaan zal tot in
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der eeuwigheid, en in de werkzame beoefening van daarvan, zullen wij het meest ontvangen
van Uw Goddelijkheid, sier- en deugdenbeeld, dat wij verloren hadden. Daarom is het mijn lust
om van kennis tot kennis en van geloof tot geloof te gaan en alzo op te wassen met een
Goddelijke wasdom. En dus erken ik: "Ik heb verkoren de weg der waarheid, Uw rechten heb
ik mij voorgesteld", vers 30; "En ik zal mijn handen opheffen naar Uw geboden, die ik liefheb,
en ik zal Uw inzettingen betrachten", vers 48.
Zie daar Davids ootmoedige bede tot en voor de Heere onder zijn ellende en nader
aangedrongen met een ernstige pleitreden, die we voor uw aandacht opengelegd hebben. O, hoe
gelukkig zijn ze die zo hun ellenden der ziel bij het licht van Gods Geest hebben leren kennen
en daaronder zo biddende door de Heilige Geest als onze David verkeren mogen voor en tot
God als hun enige Noodklager en Toevlucht.
TOEPASSING
Vrienden, uit deze verhandelde stof mogen wij het navolgende leren:
1. Dat Gods kinderen zolang zij hier uitwonende van de Heere leven, niet vrij zullen zijn
van ellende. O nee, Christus heeft Zijn volk voorzegd: "In de wereld zult gij verdrukking
hebben", Joh. 16:33. En de ene verdrukking zal vele malen plaatsmaken voor de andere. En zo
gaat men door lijden en ellende in tot heerlijkheid, Luk. 24:26. En wanneer de God van Gídeon
de kruik van het lichaam van Zijn volk door en bij de dood verbreekt, dan zal en eerder niet,
hun begenadigde ziel eerst vrij zijn van alle ellende en haar volle licht ontvangen en ook
dadelijk kunnen geven tot Gods verheven roem en heerlijkheid en tot haar eeuwige troost en
blijdschap, Jes. 51:11. Maar hier is de beproevingstijd der Godzaligen, zie Zach. 13:9: "En Ik
zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren gelijk men zilver loutert, en Ik zal
het beproeven gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren;
Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God."
2. Hoe groot, veel, langdurig en hooggaand de wateren der ellende ook rijzen en komen
mogen tegen en over Gods begenadigden, zij zullen echter daaronder staande blijven naar dat
Goddelijk Woord, Jes. 41:13-14: "Want Ik, de HEERE uw God, grijp uw rechterhand aan, Die
tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormken Jakobs, gij volksken Israëls; Ik help u,
spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls." En ja, meer dan overwinnaars worden
ze bevonden door Hem, Die hen heeft lief gehad, Rom. 8:37.
3. In deze woorden ligt ook een grond van bemoediging voor Gods ellendig volk, dat met
David een vermaak in de wet Gods heeft en bezit naar de inwendige mens. Hier wordt hen
immers aangewezen waar en bij Wie zij onder al hun weedom en lijden, hun toevlucht en hulp
moeten zoeken en van Wie zij alles hebben te verwachten tot hun bijstand en verlossing,
namelijk bij hun Verbonds-God als hun Sterkte en Die krachtig bevonden is een Hulp in
benauwdheid, Ps. 46:2. Wiens oog en aanzien hen alle hulp kan en wil schenken, Ps. 33:18-19:
"Zie, des HEEREN oog is over degenen die Hem vrezen, op degenen die op Zijn goedertierenheid
hopen. Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger."
Maar mijn hoorders, hoe is het nu met u ieder persoonlijk? Dat u ieder ellende zult kennen,
de een meer, de ander minder, dat vertrouw ik, want het is toch van ons allen waarheid wat Job
zegt: "De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als
een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet", Job 14:1-2.
Maar ik vraag u, waar drijven die uitwendige ellenden u heen? Is het al biddende naar en tot
God in Christus? Of blijft u ermee in en bij uzelf zitten en woelen? Of doen ze u naar Assur en
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Egypte en naar een vleselijke arm omzien? O, dan bereiken de ellenden het hoge einde Gods
niet in u, hetwelk was om u gerechtigheid te doen najagen en leren, Jes. 16:9 Maar integendeel,
dan klaagt God over u: Ik heb ze geslagen maar ze hebben geen pijn gevoeld.
Maar laat mij nader vragen. Och mens, zeg eens, kende en gevoelde u ooit de grootheid van uw
zielsellende vanwege uw nare zonden en vloekstaat voor God en uw vervreemding en
afgescheidenheid van Hem en van Christus en Zijn heilverbond, zodat nog alle verdoemenis en
toorn Gods op u rust, Rom. 3:19, en u een vreemdeling van Gods verbond zijt en zonder God
en zonder Christus en zonder hoop in de wereld, volgens Ef. 2:12? En dat u alzo een ellendige
gevangene van satan wordt bevonden, 2 Tim. 2:26? O, nare jammerstaat!
Wie weet hoe velen van u onder deze uw ellende nog nooit aan het biddend roepen uit de diepte
tot God geraakt zijn. Ja, gij allen, die God nog niet kent en die niet weet wat ontbloot bidden is,
als een verloren doemeling, en die nog nooit in uw ganse leven enige ware droefheid over uw
diepe ellende, noch rouw, noch beklag voor God gevonden hebt, maar nog zo geheel in de weg
uws harten wandelt, zonder enige overtuiging van de Geest Gods. Die ook geen liefde tot, noch
kennis van Gods wet en waarheid heeft, maar met uw hart en daden tot God zegt: Aan de kennis
Uwer wegen hebben wij geen lust. Ja, als u zo'n mens zijt, waarover God klaagt: "Ik schrijf hem
de voortreffelijkheden Mijner wet voor, maar die zijn geacht als wat vreemds", Hos. 8:12. En
voor wie Gods gehele dierbaar Woord nog is als een verzegeld Boek, waarin geen woord
bevonden is, dat immer enige kracht tot bekering op uw ziel deed. O, verblinde ongelukkige
vijandige zondeslaven, wat wijsheid zou u toch kunnen hebben, u die Gods wet en woorden
verwerpt?
O, hoe zwaar zal uw verantwoording zijn in die grote dag over het licht achten van Gods
woorden. En dan meent ge uzelf nog uit te helpen van onder uw ellenden met en door uw dode
geesteloze godsdienstige plichten, die u zonder enig verstand en oordeel verricht. Maar weet,
de Heere roept u daaronder toe: Doe het getier uwer liederen en Psalmen van voor mij weg. Ik
mag die niet horen, dewijl gij Mijn woorden achter u heen werpt en omdat gij alleen nadert tot
Mij met uw lippen en uw hart verre van Mij is, zo zal Ik wonderlijk met u handelen, Jes. 29:1314. Och mens, zo doende hebt u de dood lief en u doet uw ziel geweld aan in deze uw
onbekeerlijke zondige staat en wandel, volgens Spr. 8:36, vergeleken met Amos 5:23. O,
besefte u het nu nog eens, arme, onbekeerde mens, want wie u zijn moogt, blijft u alzo, weet en
geloof, u zijt eeuwig ongelukkig, ziel, en u zult waarlijk verloren gaan. En ach, op een doodsbed
zal het naar met u uitkomen. O nee, dan zult u niet de minste hulp in uw eeuwige ellende te
verwachten hebben van Hem, Die u nog wil en kan verlossen uit uw dood en doemstaat, terwijl
Hij nu nog aan alle ootmoedige, smekende ellendigen laat betuigen, dat Hij is gekomen om te
zoeken en zalig te maken dat verloren was, Luk. 19:10.
En daarom, mocht u nog eens uzelf leren kennen in uw jammerlijke ellende van zonde en vloek,
en het gemis van God en Zijn beeld en gunst, en ook uw dodelijke onmacht zien, om uzelf te
redden en uw rampzalige onwil om bij de Jehovah Jezus uw hulp te zoeken, waar alleen uw
eeuwig zielsbehoud te vinden is. Mocht het u te doen worden te roepen om de Geest des gebeds
en om deel te ontvangen aan die belofte, Jer. 31:9: "Zij zullen komen met geween, en met
smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechten weg, waarin
zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm, die is Mijn
eerstgeborene."
Och verloren arme ziel, besef toch eens, en God Zelf geve het u te beseffen; nu leeft u
zonder enige toevlucht bij God te hebben. En dus bent u een erfwachter der hel. O, nare
ellendestaat! Wat tong of pen kan dit recht melden! Och, leer toch om de Geest Gods smeken,
volgens Zach. 12:10 en Joh. 16:7-8.
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En de zodanige onder ons, die onder een algemeen gezicht en gevoel, en onder een meer
of mindere aandoening wegens uw ellenden en nare verloren zielenstaat en diepe onkunde van
en voor God en Christus u bevindt en heenleeft, het is zo: Dit doet u nu en dan met beroering
enigermate aan, en het maakt u dan te meer biddende uit uw benauwde gemoedstoestand, Maar
alleen met en onder vele slaafse vreze voor en tot God. Maar wat ongelukkig als dat zo blijft
met u en het mogelijk al jaren zo is, en u komt niet verder. Wel, uw leven is een naar leven.
Och, werd u eens recht ziek! Gevoelde u uw zonde-ellenden eens met een ware droefheid naar
en om God en Christus, en geloofde u eens waarlijk uw nare vervreemding en gemis van Hem
en van Zijn verbondsheil en hoe Zijn wet door de Geest nog niet in uw hart is ingeschreven, en
dat u alzo nog de liefde mist tot de waarheid en haar vrijmakende kracht. Och, onderzoek toch
wat uw banden zijn en hoe uw onwil en verborgen afkerigheid van God uw ziel van God en
Christus afhouden en ook uw ongeloof aan de roepstem van God en Christus in het Evangelie
aan u gedaan. O, leerde u de wet der zeden eens kennen in zijn vloekend gezag en de wet des
Evangelies in zijn zielslokkende kracht. O, dan zou u niet langer alzo in uw ellende gedompeld
en gebonden blijven heengaan. O nee! Och arme, verdwaalde ziel, hoe lang zult u op twee
gedachten hinken en uw ziel van Christus ontrekken. O gewis, de schuld ligt bij u. u wilt tot
Jezus niet komen om het leven te hebben, Joh. 5:40. En dat, terwijl Hij Zichzelf aan u zo
waarachtig en welmenend aanbiedt, ten einde u van onder al uw ellende te verlossen, volgens
Jes. 45:22: "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God
en niemand meer." Jes. 30:15: "Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israëls: Door
wederkering en rust zou gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte
zijn; Maar gij hebt niet gewild." Spr. 8:17: "Ik heb lief die Mij liefhebben en die Mij vroeg
zoeken, zullen Mij vinden." Och mijn hoorders, is er dan niemand onder u, die acht wil geven
op dat Goddelijk vermanend woord: "Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan
terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en
hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij
vergeeft menigvuldiglijk", Jes. 55:6-7. Wilt gij geen acht geven op die heilstem van Christus:
"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik
zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij", Openb. 3:20. Och,
kreeg u eens waarachtig doorbrekend werk!
Zegt de een of ander onder u in zijn hart: 'mij dunkt, ik zou wel mijn hart aan Jezus willen
geven, maar mijn zonde en ellende zijn te groot om geholpen te kunnen worden. Wie ben ik,
vuil en stinkend zondaar, dat Christus naar mij zou omzien? En die tegen licht en klopping van
Gods Geest zo dikwijls heeft gezondigd?' En dus durf ik en kan ik ook niet bidden. En bid ik
nog al eens, wel God hoort de zondaars immers niet. En vooral zal Hij naar mij niet horen, die
zo'n arme zondeslaaf en slavin der hel ben. O, hoe kan God mij dragen? Ik ben mijzelf vele
malen een last. En ik ben vele malen verwonderd, dat Gods lankmoedigheid over mij geen einde
neemt. En ach, ik kan noch durf mij tot de Heere Jezus niet wenden. O, Hij is mij zo ver weg.
Daarom roep ik uit, volgens Job 23:3: "Och, of ik wist dat ik Hem vinden zou! Ik zou tot Zijn
stoel komen."
1. Wij raden en zeggen tot de zodanigen: kom, volg David na en zegt u ook al biddende
voor en tot de Heere onder het inroepen van de Heilige Geest: Zie mijn ellende aan en help mij
uit.
2. Leg uw zonde en ellende zonder bedenkingen in alles open en bloeit voor de Heere in
uw eenzaamheid, als wetende dat Zijn oog u ziet en Zijn oor niet zwaar geworden is om u te
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horen en Zijn hand niet is verkort om u nog te redden, Jes. 59:1, vergelijk met Ps. 89:20 O, de
opdracht die de Heere Jezus van de Vader kreeg, is om ellendigen te helpen en dat te doen, is
Zijn spijze. Nee, u kunt niet te zondig zijn voor de grondeloze zondaarsliefde en vrije genade
en het Goddelijk Zoen- en vredebloed van de Heere Jezus. Daarom, tracht al biddende
werkzaam te zijn en te worden met en op dat Woord: "Dit is een getrouw woord en alle
aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken,
van welke ik de voornaamste ben", 1 Tim. 1:15.
3. Klaag Hem veel al uw zielsellende en vooral ook uw diepe en grote onkunde van Hem
en het hels en diepgeworteld ongeloof aan God en Zijn waarheid als uw hoofdellende en uw
verborgen vijandschap tegen God en tegen de Heere Jezus en tegen de weg van de vrije genade
Gods tot zaligheid van zondaren in de wet van het Evangelie ontdekt, en bid, dat Christus' Geest
u waarlijk arm en ootmoedig mocht maken voor de rijke genade in Christus.
4. Maak ook veel en meer gebruik van het Woord Gods en het Evangelie. En volg David
in dezen na en zoek alzo achter uw hoofdellende te komen, namelijk uw ongeloof aan de roeping
van het zalig Evangelie tot u gedaan, ja, persoonlijk van God daarin aan u gedaan. Zoek
verzoening over die schuld, maar ook vrijmaking en genezing van uw zielsellende door Jezus'
bloed en Geest. Die zonde is de baarmoeder van alle andere zonden in u. Och ziel, laat mij u
vragen: betaamt het u niet te geloven de eedzwerende en u nodigende en tot genade roepende
waarachtige Jehovah? Hij is het Die u zo ellendig als u zijt, beveelt tot Hem te komen, tot uw
zalige uitredding. Wel, wie zult u dan geloven? Is God dan niet de Amen en de Waarachtige?
Immers, ja. Wel, zie dan toe, dat u Dien, Die in dezen tot u spreekt, niet langer door ongeloof
verwerpt. En lees te dien einde al biddende veel na, Joh. 3:18, 1 Joh. 5:10-11, Hos. 2:18-19, 22,
Ezech. 33:11, Joh 5:24-25, Jes. 56:3, 5-7, en Jes. 65:1 en 24 met Joh. 3:33. En een zalig God
geve u Zijn Woord eens recht te verstaan met en bij het licht van de Goddelijke Geest voor
uzelf. Het zij alzo.
En wat u aangaat, Godzalig erfdeel Gods, met wie het waarlijk zo gelegen is, dat ge uw
treurbeker naar het uitwendige vele malen vindt gezet op uw hand, door de volwijze bestelling
van uw beproevende hemelse Vader, volgens Hebr. 10:32 en 36, en zulks voor God vele malen
al biddende moet bekend maken in rouwtranen, om alzo Zijn hulp te ontvangen onder dezelve.
Gij, die onder uw inwendige zielsellende ook vele malen treurt en weent voor Gods aangezicht,
dat u daardoor niet zo kunt zijn tot eer van uw Verbonds-God en Ontfermer en vooral dan niet,
als de ellende van ongeloof en onkunde en de kracht van de inwonende zonde uw ziel zo
gevangen houden als een geheel lichaam des doods, dat u omdraagt, Rom. 7:23-24. En ja, wie
weet, of er onder u zodanigen niet zijn, die al die gemelde veertien ellenden in de verklaring
van David aangehaald en opgemerkt, ook in hun bevinding kennen.
Is het niet zo dat u wel moet en wilt verzegelen, dat uw ellenden vele zijn? Maar is het
tevens ook niet de waarheid, dat de Heere u vele malen genadig daarin aanziet en ook almachtig
uithelpt? Hij doet dat door onder andere uw ellende vele malen te bestraffen en het juk op te
lichten en te doen wijken, ja, zelfs geheel weg te nemen. Dit kan Hij doen door uw geloof meer
en vaster op Gods getuigenis en trouw te doen staan en daarop gevestigd te doen zijn, zowel in
duisternis als in licht, Jes. 50:10. Hij kan dit doen door uw hoop te verlevendigen en bij
vernieuwing opnieuw op te wekken en te versterken, Ps. 42:12. Ook door uw liefde tot God en
Christus zuiverder te doen zijn en inniger te doen werken, Ps. 18:5. Of door uw gemoed te
bedélen met onderwerping en meer gelaten berusting onder God en Zijn raad en Zijn weg en u
alzo te zegenen met een onderworpen en betrouwende toestand, Micha 7:9. Door u kracht en
genade des gebeds te verlenen onder uw ellende, Hos. 12:5-6. Door uw afgematte zielskrachten
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soms zo gunstrijk te vernieuwen, Jes. 40:29. En u onder al uw ellende en druk staande te houden,
Ps. 94:17-18. Door u, door Zijn Goddelijke toezeggingen en dierbare waarheden vele malen
onverwacht levendig te maken en uit diepe moedeloosheden op te halen, Ps. 119:50, bedélende
uw ziel met de verblijdende, heiligende en ontsluitende kracht der waarheid en van het Woord
Gods. U moet ook vele malen erkennen: "Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze
opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben
naar Uw Naam genoemd, o HEERE, God der heirscharen", Jer. 15:16. En met onze David:
"Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan", Ps.
119:92. En eindelijk, door u te binnen te brengen door Zijn Heilige Geest al die vorige
wandelaars onder kruis en ellende, in Hebr. 11 gemeld. Hoe hebben zij na hun zaaien met
tranen, eindelijk gemaaid met een heerlijk en eeuwig gejuich, Ps. 126. "Alzo zullen de
vrijgekochten des HEEREN wederkeren en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap
zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen
wegvlieden", Jes. 51:11. Dan zag u daarin met een levendig geloof de onveranderlijke trouw
van God, waardoor de hoop op God herleefde in uw binnenste, en u onbepaald uw zorg op de
Heere kon werpen, Ps. 55:23.
Wel dan, Godzalige, moet u niet alleszins opgewekt worden om uw God en Helper te
eerbiedigen en Hem vervolgens veel tot uw Noodklager en Toevlucht te stellen en Hem nederig
te danken voor al die verhoringen en uitreddingen op uw weg, tot op heden al ondervonden en
van Hem genoten? Welaan,
Herdenk toch meer wat God aan u gedaan heeft.
En hoe gij door Hem, onder d' ellende staande bleeft.
Gedenk hoe Hij u lieflijk heeft geleid
En overladen met barmhartigheid.
Kom, ga meer bedaard na al de wegen waarin God u al geleid heeft, in bevinding van dat woord,
Deut. 1:31: "En in de woestijn, waar gij gezien hebt dat de HEERE uw God u daarin gedragen
heeft, als een man zijn zoon draagt, op al den weg dien gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt
aan deze plaats." Vergelijk Deut. 32:10: "Hij vond hem in een land der woestijn, en in een
woeste, huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als
Zijn oogappel." En vers 12: "Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met
hem."
Ten einde meer en meer in alles van deze uw ontfermende Helper afhankelijk te zijn. Ja,
schat de minste hulp meer hoog. Leg uw bevrijding veel aan tot Zijn lof en de verheerlijking
van uw Drie-enige Verbonds-God, volgens Deut. 10:21: "Hij is uw Lof en Hij is uw God, Die
bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben." En leef veel bij
het welgeordineerde heilverbond met David, 2 Sam. 23:5 en bij het bloedige Zoenoffer, de
liefde en het borglijden van Gods geliefde Zoon, dat Hij ook onderging om uwentwil, om u
voor eeuwig van en uit uw ellende vrij te maken. Jes. 53:6: "Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; Maar de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op
Hem doen aanlopen." Vergelijk met 1 Petrus 2:24. O, aanbid Hem in de rijkdom Zijner liefde
en genade, betuigende met onze David: "Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw
goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden
gekend, Ps. 31:8. "Weet dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en
de schapen Zijner weide", Ps. 100:3 En met de apostel: "De Koning nu der eeuwen, de alleen
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wijze God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen", 1 Tim. 1:17.
Maar dan zal het u ook betamen met de oude gelovigen daarnaar te staan om altijd goede
moed te houden, 2 Kor. 5:6. En om onder al uw ellende, uw vrijmoedigheid en hoop niet zo
weg te werpen, Hebr. 10:35. Want al ziet en vindt u hier ellende, ja, vele ellenden; hier is uw
machtige Helper, de volzalige El Schaddai, de Machtige Jakobs. En daarom, hoor en merk veel
op die goede raad: "Vertrouwt op Hem te allen tijde, o gij volk; stort ulieder hart uit voor Zijn
aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela", Ps. 62:9. Leef veel in een biddend, lijdzaam
wachten tot en op de Heere bij dat woord: "Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen
gij die op den HEERE hoopt", Ps. 31:25. En Ps. 27:14: "Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij
zal uw hart versterken; ja, wacht op den HEERE." En weet, gij zult nog eens van al uw ellenden,
hoegenaamd, lichamelijk en geestelijk geheel worden verlost, en daar gevoerd en geleid worden
waar geen inwoner meer zeggen zal: Ik ben ziek. Maar daar zal uw zalig bevindelijk deel zijn,
Openb. 21:4: "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan." En
vers 7: "Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon
zijn."
Ga dan uw weg heen in vrede, die u nog hebt af te wandelen. Weet en geloof, het zal voor
u een gewogen pad zijn en blijven bij de Heere, Jes. 26:7: "Het pad des rechtvaardigen is geheel
effen. De gang des rechtvaardigen weegt Gij recht." Daarom, laat uw hoofdwerk veel zijn, uw
hoop op God te stellen en Gods daden niet te vergeten en Zijn geboden in afhankelijkheid van
de invloed van Gods Geest te bewaren, dat is de wil Gods over u, Ps. 78:7. Heb de waarheid en
het dierbare Woord Gods veel lief, als wetende dat die Zijn wet beminnen, grote vrede hebben,
en zij hebben geen aanstoot, Ps. 119:65.
Wel dan, onderzoek meer de Goddelijke Schrift van uw Koning. Gij weet immers, dat het
zo bevindelijk waarachtig is, dat Christus zeide, Joh. 15:7: "Indien gij in Mij blijft en Mijn
woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden." En vers 10:
"Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven, gelijkerwijs Ik de geboden
Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde." Ja, Gods Woord en wet moeten meer uw stok
en staf zijn op uw weg, ter spoedige wandel naar Sion en uw gordel, om alzo uzelf gesterkt en
kloekelijk te gedragen naar de raad van de apostel: "Waakt, staat in het geloof, houdt u
mannelijk, zijt sterk", 1 Kor. 16:13. Ja, Gods Woord moet zijn uw schild en zwaard tegen al uw
geestelijke en Gods Woord verloochenende en verdonkerende vijanden, en dan ook uw
spijskamer tot voedsel van uw arm en hongerig geloof. Weet en geloof dat altijd het werk der
gerechtigheid vrede is en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in
eeuwigheid, Jes. 32:17. En wanneer het woord van Christus rijkelijk in u woont in alle wijsheid,
Kol. 3:16, dan zijt gij alzo in staat om de waarheid betrachtende, in de liefde alleszins op te
wassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus, Ef. 4:15. En alzo zult gij Gods beeld als
een beeld der waarheid meer en meer bezitten en dadelijk kunnen vertonen, en zo deel
ontvangen aan dat heerlijk getuigenis van Gods Zoon, Hoogl. 6:10: "Wie is zij, die er uitziet als
de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren?
Hoogl. 7:5: "Uw hoofd op u is als Karmel en de haarband uws hoofds als purper. De Koning is
als gebonden op de galerijen." O, mijn vrienden in de Geest, de Goddelijke Heere Jezus is
machtig en gewillig om mijn en uw ziel daartoe te verwaardigen tot eeuwige verheffing van de
rijkdom Zijner grondeloze genade en ten prijs van Zijn gestort Lamsbloed en Hogepriesterlijke
voorbidding voor de troon. Opdat ons deel mag zijn op aarde volgens de heilbede van de
apostel, Ef. 1:17-18: "Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; namelijk verlichte ogen uws
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verstands, opdat gij mag weten welke is de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom is der
heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen."
AMEN.
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14. De God verwachtende erfgenaam der beloften
"Ik verwacht den HEERE, mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn woord."
Psalm 130:5
Gemeente,
Het is een zeer nadrukkelijk woord van de apostel om de bijzondere voorrechten van de
gelovigen in Christus Jezus aan te tonen, en hun verheven staat voor God, als hij zegt in Galaten
4:28: "Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, gelijk Izak was."
Wij weten uit het Woord van God, dat Abraham ook nog een andere zoon, namelijk Ismaël had.
En dat Abraham na de dood van Saraï zijn huisvrouw, ook nog verscheidene kinderen gewon
bij Ketura, zijn huisvrouw, Gen. 25. Maar geen van die allen waren kinderen der belofte, en dus
ook geen erfgenamen van Abraham. Want zijn zoon Ismaël moest hij op Goddelijk bevel met
zijn moeder uit zijn huis wegzenden, Gen. 21:12, Gal. 4:30. En wat betreft de kinderen van
Ketura, die zond Abraham verre weg naar het Oosten, met een gemeen geschenk, Gen. 25:6.
Maar Izak, het wonderkind en de zoon der belofte, als de enige en wettige erfgenaam, gaf hij
alles wat hij had, Gen. 25:5. Want hij was een kind der belofte, namelijk
a. In zijn geboorte: die kreeg hij alleen uit en door de belofte, en door de kracht daarvan,
Gen. 18:9-14, Rom. 4:18-21 en Hebr. 11:11-12.
b. De gehele erfenis van zijn vader Abraham verkreeg hij alleen uit kracht der Goddelijke
belofte, die hem was gedaan, zovele jaren voordat hij geboren was, zie Gen. 15:4 en verhaald
in Gen. 17:15-16, enz. Hij was niet geheel en alleen erfgenaam van de overvloedige
rijkdommen en tijdelijke zegeningen van zijn vader Abraham, die zeer groot en vele waren,
volgens Gen. 13:2 en Gen. 24:35-36. Maar hij was uit kracht van de Goddelijke belofte ook de
enige erfgenaam van de beloften van het genadeverbond, zowel in zijn persoon, als in zijn
nageslacht, waaraan God als de algenoegzame Verbonds-God en als een Schild en Loon zeer
groot, Zichzelf wilde mededelen, en waaronder Hij Zijn genaderijke inwoning wilde openbaren,
volgens Gen. 17:19, 22. Ja, uit wiens lendenen en nageslacht het gezegend Zaad zou geboren
worden, namelijk de gezegende Zaligmaker Christus Jezus, Gal. 3:8, 16; Gen. 22:18.
Nu zegt de apostel; even als die Izak was, zo zijn wij, namelijk die uit het geloof zijn,
Gal. 3:9, ook kinderen der belofte. En dat ook:
a. Met betrekking tot onze geestelijke geboorte uit God, die is alleen uit kracht van de
Goddelijke belofte, Ps. 22:31 en 32 en Ps. 87:5 en Ps. 89:37.
b. Onze geestelijke geloofsvereniging met Christus en onze aanneming tot het geestelijke
kindschap is ook alleen en geheel uit kracht van de Goddelijke belofte, Hos. 2:18-19, 2 Kor.
6:18.
c. De gehele erfenis in de genade zowel voor de tijd als in de eeuwigheid is alleen uit
kracht van de Goddelijke belofte, Gal. 3:14; Gal. 4:6-7 en Rom. 8:17.
Maar het behaagt de Heere om deze geestelijke en gelovige kinderen Gods in Christus
Jezus, de ware Izaks en kinderen der belofte, hier te doen leven en wandelen door het geloof,
Hab. 2:4; 2 Kor. 5:7; en dat inzonderheid op de beloften Gods, waarin al de voorraad voor de
gelovigen ligt opgesloten, en in welke grote en dierbare beloften Gods al hun heil, rijkdom en
sterkte alleen gevonden wordt, volgens 2 Petrus 1:4. Ja, ook al hun waarachtige vernieuwing
naar Gods beeld en hun ware heiligheid.
Deze Goddelijke beloften zijn in Gods heilig Woord óf meer algemene beloften aan de
ganse Kerk, óf meer bijzondere aan deze of die Godzaligen, Maar die het geloof ook weder als
algemeen maakt, en voor zichzelf bijzonder leert eigenen in de bijzondere wegen en gevallen,
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zoals blijkt uit des Heeren belofte aan de vorst Jozua, Jozua 1:5, vergeleken met Hebr. 13:5:
"Want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten." Als ook uit Hebr. 13:6
"Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen wat
mij een mens zal doen." Deze woorden neemt de apostel ook voor zichzelf en voor alle
gelovigen over uit Davids geloofsbetuiging, die hij in zijn bijzondere gevallen voor de Heere
gedaan had, Ps. 118:6. En zo ondervindt Gods volk de waarheid van het woord van de apostel
in en aan hun zielen: "Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren
geschreven. Opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften hoop hebben zouden",
Rom. 15:4. En zo worden de algemene beloften gedaan aan de Kerke Gods, en de bijzondere
beloften, naarmate een gelovige door een werkzaam geloof zich dezelve toe-eigent in zijn
bijzondere wegen en gevallen. De beloften Gods in haar geheel aangemerkt zijn voor alle en
een ieder gelovige in Christus Jezus ja en amen, Gode tot heerlijkheid, 2 Kor. 1:20. Ja, de
Godzaligen hebben ook recht en vrijheid, uit kracht van geloofsaandeel aan de Heere Jezus, en
omdat zij geestelijke leden zijn van dat Goddelijk Hoofd der gemeente, om zelfs met sommige
Goddelijke beloften voor zichzelf te werken, die rechtstreeks en in de eerste plaats aan de Heere
Jezus zijn gedaan. Onder andere Ps. 89:23-25; Ps. 91:14-16 en vele andere. De
geloofsgemeenschap met Gods Zoon geeft hun toch recht op Zijn Middelaars-Persoon en
goederen. Daarom worden zij nadrukkelijk genoemd mede-erfgenamen van Christus, Rom.
8:17; Joh. 17:10.
a. Al wat een gelovige ontvangt, dat ontvangt hij van den Heere als erfgoed, uit kracht
der Goddelijke belofte in Christus Jezus hem gedaan, hetzij dan lichamelijke of geestelijke
zegeningen, Gen. 12:2-3 met Hebr. 6:13-20. Och, werd dit eens recht geloofd en meer gelovig
beschouwd, wat zouden de zegeningen, ja, de kastijdingen zelf, want die zijn ook erfgoed, door
Gods volk meer gewaardeerd worden. En wat kreeg God dan meer eer van hen. En wat zouden
hun zielen niet toenemen in het geloofsleven en in de geloofsroem met en voor God.
b. Al wat een gelovige verwacht of gegrond verwachten kan van de Heere, hetzij
geestelijk of lichamelijk, dat is alleen en geheel uit kracht der Goddelijke beloften, en zonder
de beloften Gods heeft hij geheel geen verwachting, noch hier in de tijd, noch voor de
eeuwigheid. Maar uit kracht van de hem gedane Goddelijke beloften heeft hij een gegronde
verwachting in beide. En andere gronden van verwachting behoeft hij niet. En die kunnen er
ook in eeuwigheid geenszins zijn, hoe ook genaamd. Ja, alle andere gronden zullen wegzinken,
en hem die erop bouwt, doen omkomen.
c. Een gelovige verwachter op de beloften Gods en de goederen daarin vervat, moet zo
iemand zijn, die ze verwacht in haar dadelijkheid te zullen genieten, alleen volgens het Woord
van God. En dit gaat langs de weg van veel strijd des geloofs en vele voorafgaande
geloofsbeproevingen en soms zeer donkere voorzienige wegen Gods, die de beloften geheel
schijnen af te snijden en te vernietigen. Zo was Gods weg van ouds met al de gelovige en
Godvruchtige aartsvaders, volgens Hebr. 11; Rom. 4:17-21; Hand. 7:5; Jes. 51:1-3. Maar dit
dient zonderling tot sterkte des geloofs, onder alle uitstel van de vervulling van de beloften.
Wat zwarigheden daartegen ook mogen opkomen of in de weg liggen, de gelovige verwachter
zal altijd zegepralen en overwinnen over dezelve. Het geloof op de beloften Gods staat noch
voor een zee van zwarigheden, noch voor een volle Jordaan van verhinderingen, noch voor
hoge en sterke muren met gesloten poorten en ijzeren deuren en grendelen van tegenstand, noch
voor vijanden en derzelver geweld. O nee! Alles moet voor de beloften en voor de kinderen der
beloften wijken, buigen, vallen en vergaan, zoals wij onder andere zien in Hebr. 11:29-35. En
dus zegepralen de gelovigen over alles en ontvangen op Gods volwijze tijd het beloofde en
verwachte goed, hetzij dan zaken of personen door de Heere hun toegezegd. Ze moeten in eigen
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bevinding tot roem van de waarheid, goedheid en trouw Gods ook betuigen met Jozua: "Daar
viel niet één woord van al de goede woorden, die de HEERE gesproken had tot het huis van
Israël, het kwam altemaal", Jozua 21:45. Ze moeten met Salomo erkennen: "Geloofd zij de
HEERE, Die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, naar alles wat Hij gesproken heeft! Niet één
enig woord is er gevallen van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft door de dienst
van Mozes, Zijn knecht", 1 Kon. 8:56. Ja, de Heere legt dan Zijn gelovig wachtend volk,
achteraf altijd dit loflied in de mond, wat David ontving en zong: "Ik heb den HEERE lang
verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En Hij heeft mij uit een
ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij
heeft mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang
onzen Gode; velen zullen het zien en vrezen, en op den HEERE vertrouwen", Ps. 40:2-4.
Is het dan een wonder, dat de op Gods heil wachtende gelovigen de anderen ter
geloofsbemoediging toeroepen: "Wacht op de HEERE, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken;
ja, wacht op de HEERE", Ps. 27:14. Ja, zij roepen hun eigen ziel toe, zoals in Ps. 62:6 "Maar gij,
o mijn ziel! Zwijg Gode, want van Hem is mijn verwachting". En onder alle
geloofsbeproevingen en uitstel van God, alleen ootmoedig tot God biddende, betuigen zij: "En
nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U", Ps. 39:8. Zij weten immers, dat des
Heeren bevel is: "Wie gelooft, die zal niet haasten", Jes. 28:16a. Het is toch een Gode
behagelijke en Gode eergevende gestalte en werkzaamheid, als men met de Kerk onder de
geloofsbeproevingen en de verdrukkende macht der vijanden zeggen en gelovig betuigen kan:
"Maar ik zal uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij
horen", Micha 7:7. En die zo in het geloof op de Heere wachten en op het woord van Zijn
beloften, die ondervinden ook menigmaal dadelijk in hun ziel de kracht van de Goddelijke
belofte: "Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met
vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet
mat worden", Jes. 40:31.
Zie, zo is er voor de armen verwachting en zo worden de rouwdragenden wegens vele ziels- en
geloofsstrijd, door heil verheven en zien ze al gelovende de heerlijkheid Gods, Joh. 11:40. Ja,
levende in een gelovig wachten op de beloften Gods, zo ervaren zij in hun sterkte en in
bevinding, dat de Heere hen dekt met Zijn vlerken en dat zij zich onder Zijn Goddelijke
vleugelen betrouwen. Gods waarheid is voor hen een rondas en beukelaar, Ps. 91:4.
Vrienden, zodanig een begenadigd gelovige onder de oude dag, die ook een kind der belofte als
Izak was, en wachtende op de Heere en op Zijn woord der beloften, vinden wij in onze woorden.
Want zijn zielsbetuiging en geloofserkentenis is: "Ik verwacht den HEERE, mijn ziel verwacht,
en ik hoop op Zijn woord."
Het opschrift van dit lied is: Een lied Hammaäloth. Dat betekent een lied der trappen.
Men meent dat dit soms op de trappen van het heiligdom door de Levieten gezongen werd. Dit
ons lied is het elfde lied van de vijftien trapliederen, die in het Boek der Psalmen gevonden
worden.
In dit lied komt ons voor een gelovige Israëliet, die onder het Oude Testament leefde en
die in zijn gemoedsgestalte zich voor des Heeren aangezicht en in Zijn Goddelijke
tegenwoordigheid bevond, onder een zeer levendig gezicht van de vlekkeloze heiligheid en
rechtvaardigheid Gods aan de ene zijde en tevens in een levendig zielsgezicht en gevoel van
zijn eigen zondig en schuldig bestaan voor God. Hij gevoelde het onnoemelijk aantal van zijn
zonden, zowel in zijn hart als in zijn daden, hetwelk hem al biddende met vele ernstige
gemoedsaandoeningen voor des Heeren aangezicht doet naderen. En wel,
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a. Al roepende tot God uit de diepte van zijn zielsbeklemdheden en benauwdheden, zoals
wij zien in vers 1 en 2.
b. Erkennende, zo de Heere zijn zonden naar het gestrenge van Zijn Goddelijke
rechtvaardigheid wilde straffen, dat hij en alle mensen en alle Godzaligen zelfs, eeuwig
veroordeeld en verloren in Gods oordeel moesten uitgaan, volgens vers 3.
c. Maar hij erkende tevens den Heere ook in Zijn oneindige genade en in Zijn
zondaarsliefde in de Middelaar en Zoenborg Jezus Christus. De Heere wilde in Hem Zich
betonen een schuldvergevend God te zijn en een God, rijk in barmhartigheden, opdat Zijn
ontfermd en verzoend volk Hem in kinderlijke liefde en ootmoedige kindervreze zou ontzien
en dienen, volgens vers 4.
d. Het inzien van Gods oneindige goedertierenheid en vergevende liefde in de Heere Jezus
Christus, de enige Heiland en Zaligmaker, deed hem met zijn beklemde en in de diepte
weggezonken ziel weer bemoedigd worden en deed hem opnieuw met vrijmoedigheid
opkomen, om al biddende aan te houden bij de Goddelijke genadetroon, om nieuwe bevinding
van de vergevende genade Gods en tevens ook om zielsgenezende genade van de inwonende
zonde te mogen ontvangen, ten einde hij zichzelf weer mocht bevinden voor de Heere in een
verzoende en geheiligde kindergestalte door Zijn Genadegeest, volgens vers 4.
En wetende, dat er voor hem en voor al het boetvaardig Israël Gods heil bereid was, ja,
een eeuwig, Goddelijk heil, en ook dadelijke beloofd in de beloften des verbonds, zowel met
betrekking tot dat grote heil van onze God Jezus Christus Zelf, alsook de door Hem te
verwerven heilsgoederen, op welk heil de gelovigen moesten wachten en hopen, uit kracht van
de veelvuldige beloften Gods, zo spoorde dit onze gelovige smekeling aan, om ook andere
mede-Godzaligen op te wekken tot een gelovig wachten en hopen op God en Zijn
verbondszegeningen, zoals wij zien in vers 7. Daarin strekt hij hen dadelijk tot voorbeeld, door
met een gelovige en onvermoeide werkzame ziel daarin voor te gaan, zoals blijkt uit vers 5 en
6.
Hij weet bij eigen bevinding dat de Heere Zijn kinderen, die in een schuldbelijdende en
zonde bewenende gestalte voor Hem komen, niet ongetroost zal laten heengaan of afwijzen. O
nee, maar Hij zal hen allen integendeel dadelijk schenken en doen ondervinden, Zijn
vergevende en zielsheiligende genade, volgens de beloften van het genadeverbond. Daarom
betuigt hij, al roepende het boetvaardig en God zoekend Israël toe: "En Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden", Ps. 130:8. Alzo lagen daar de beloften des Heeren, tot hun
moedgeving, Jes. 43:25 en Jes. 44:21-22. Zij hadden reeds meermalen bij bevinding mogen
zeggen en belijden: "Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw
ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest", Ps. 103:2-3 en 12. Leren wij hier dan
opmerken:
a. Dat er voor een ware Godzalige geen zwaarder en ondragelijker last der ziel is, dan de
zonde te dragen, onder gevoelig inzien van de God beledigende aard ervan en de daarbij
komende smartelijke en schadelijke zielsgevolgen.
b. Dat een ware Godzalige geen aangenamer geschenk kan gegeven worden, dan de
dagelijkse en gedurige Goddelijke vergeving ervan. Om zo in Gods ogen te zijn als één die
vrede vindt, en dus een verzoende staat en gestalte der ziel van en voor de Heere te mogen
ondervinden.
c. Dat, zo wanneer een Godzalige onder zondeschuld staat en zich zo gevoelt voor God,
dat hij dan zijn geloofslicht en sterkte kwijt is, om met de Goddelijke beloften zo bijzonder en
met geloofstoe-eigening voor zich te werken, en het heil Gods in de belofte zo bemoedigd in te
wachten. O ja, de zonde legt een donkerheid op de Goddelijke geloofsvoorwerpen en beloften,
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en brengt tevens in de ziel beroering, verwarring, beschuldiging en een verval van de geestelijke
zielskrachten. En daarom is de hoofdzucht in de oprechten steeds, om toch van de God
beledigende zonden en derzelver bittere en droevige gevolgen verlost te worden, zie Ps. 25:7
en 18.
d. Dat het des Heeren weg wel eens is, als een rechtvaardige hemelse Vader, om Zijn
kinderen voor een tijd de vruchten van de godonterende zonden te doen smaken, tot smartelijke
droefheid van hun ziel en tot hun diepe schaamte, Jer. 31:18. De Heere houdt Zichzelf voor die
zielen voor een tijd verborgen met de uitlating van Zijn verbondsgunst, zodat haar klacht is als
Ps. 13:2: "Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult ge uw aangezicht voor
mij verbergen?" Maar echter zelfs in die bange tijden vinden zij nog deze twee volgende dingen
en gemoedswerkzaamheden, te weten:
1. Een biddend, lijdzaam en aanklevend wachten op God en op Zijn heil.
2. Een gelovig pleiten en hopen op des Heeren woord en beloften, in Christus Jezus, in
de wetenschap van 1 Joh. 1:9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid."
Wanneer nu een ware Godzalige recht gelovig werkzaam is door de genade des Geestes, om de
verzoenende en genezende genade Gods van schuld en smet te ontvangen, zo eindigt hij daarin
niet. O nee, maar hij zoekt en begeert die, om wederom in de werkelijke verzoende, zalige
gemeenschap met God Drie-enig te leven, langs de zoete en zalige weg van het geloof. Want
alleen de Goddelijke gunst en vriendelijke nabijheid van God, is het leven en de hoofdzaak van
het genadeleven der gelovigen. O ja, wanneer zij de Heere in verzoende gemeenschap in hun
ziel mogen ondervinden, dan hebben zij alles, volgens Ps. 4:7; Ps. 5:12, 13.
Nu, deze gemeenschap Gods in Christus en de genadige toedeling van Gods gunst,
genieten zij in de zalige bevinding van de goederen van het genadeverbond, in en langs de
Goddelijke beloften, en wel op tweeërlei wijze, te weten:
a. Of dadelijk in gevoelige genieting. Dan verlustigen zij zich bevindelijk in de uitlatende
liefde van de Almachtige, Ps. 89:16-17: "Welgelukzalig is het volk hetwelk het geklank kent.
O HEERE, zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den gansen dag
verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd worden."
b. Of meer in een werkzaam geloofsleven door de Heilige Geest op de beloften Gods,
onder een weg van uitstel en vertoeven van de vervulling ervan. En dan roept de Heere hen, om
in de kracht van Zijn genade door het geloof deze twee dingen te beoefenen:
- Om met het woord der beloften veel geloofsverkeer te oefenen en in een God
betrouwend geloof, met een gelovig verlaten van zich op het onveranderlijke woord van de
Goddelijke beloften, te leven, wetende volgens Numeri 23:19, dat God geen man is, dat Hij
liegen zou, noch een mensenkind dat het Hem berouwen zou! En dat zij zalig zijn, die geloven.
"Want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden", Luk. 1:45. Het
is het bevel aan hen: "Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal Gewis komen; Hij zal niet
achterblijven", Hab. 2:3. God zal het op het einde voortbrengen en niet liegen. De rechtvaardige
zal door zijn geloof leven.
- Om dan in een lijdzaam verwachten van de Heere te leven, in geloof, zonder te haasten,
Jes. 28:16. Met een stil zijn tot God, Ps. 62:2 en een rusten in en op God en Zijn raad, woord
en verbond, 2 Sam. 23:5 en een gelovig toevoorzicht op en aan des Heeren Vaderlijke,
ontfermende regering onder Zijn volk, Ps. 10:14, en in een luisteren naar God, Ps. 85:9.
Wetende, dat de Heere betuigd heeft, Jes. 64:4: "Ja, vanouds heeft men het niet gehoord, noch
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met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God, wat Hij doen zal dien
die op Hem wacht."
Want kinderen der belofte, die in een werkelijk geloof op de Goddelijke beloften
verwaardigd worden te leven, zijn wonderlijke kinderen. Zij kunnen in de belofte en raad en
trouw Gods zo veilig, onbekommerd en onbepaald rusten en zich daarop verlaten. Zij kunnen
en willen de God "amen" wel borgen. Zij willen Hem blindelings vertrouwen en kinderlijk in
geloof onder Hem staan en achter Hem wandelen, ja, uit Zijn liefdeshand en op Zijn
genadebedeling leven. Hij heeft toch hun zielen toegeroepen, en zij willen er dadelijk staat op
maken, Jer. 29:11: "Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten
des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting." Hun gelovige zielen
antwoorden de Heere vele malen: "Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en
Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam
genoemd, o HEERE, God der heirscharen", Jer. 15:16. Zulke zielen zien in het geloof, onder al
haar voorkomende en soms drukkende beproevingen des geloofs en onder het uitstel en
vertoeven Gods met het vervullen van Zijn beloften, dat zij echter staan en leven onder het oog
en in de hand van zo'n God, Wiens Wezen en Wiens werk en doen liefde is en wiens woorden
vast en eeuwig getrouw zullen bevonden zijn.
Ja, dat zij en al Gods beproefde kinderen met hun personen, namen en paden, geestelijk
en lichamelijk en met het einde van die alle, zijn en staan in dat Godsboek met zeven zegelen,
Openb. 5:1. Dat boek is naar het hart des Vaders en met Zijn vol genoegen, ter opening en
uitvoering overgegeven aan de verheerlijkte Christus als het gezegende Troonlam, over Wie de
gehele hemel vol gejuich is, Openb. 5:8-12. Omdat alles zal bevonden worden in haar inhoud
en in de dadelijke uitvoering, tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, Ef. 1:6. En ook voor hun
zielen tot heil, om achteraf nog te betuigen: "Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het mij heeft
toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan; ik zal nu al zoetkens voorttreden al mijn jaren, vanwege
de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn
geest, want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen", Jes. 38:15-16. Daarom willen zij
zich maar in het geloof onbepaald meer en meer overgeven aan het zorg-oefenend oog van God
en aan het Vaderlijke van Gods leiding in de geliefde Heere Jezus, hun zorgdragende Herder,
Die toch waarlijk een nauwkeurig gedenk- en dagboek houdt, ten goede en ter verlossing van
Zijn weerloos verdrukte Israël en volk. Opdat er alzo geen van Zijn goede woorden op de aarde
valle, zie Ex. 12:41-42, vergeleken met de zo lang voorafgaande beloften Gods, Gen. 15:13-14.
En zo gelooft zo'n werkzame gelovige, op de beloften Gods levende, voor zichzelf:
a. Dat de Goddelijke beloften zeer vol zijn en oneindig meer bevatten, dan zijn enge ziel
en zijn eng geloof bevatten kan. En zo is hij zeer rijk in de beloften.
b. Zo één weet en gelooft, dat de vervulling van de beloften voor Gods rekening ligt en
dat des Heeren hand die alleen vervullen moet. Hier moet eigen pogen en eigen werken buiten
blijven. In dit opzicht roept de Heere Zijn volk ook toe: "Laat af en weet, dat Ik God ben", Ps.
46:11.
c. Dat de Heere Zijn belofte altijd en alleen vervult in en op Zijn eigen volwijze tijd, die
altijd waarlijk de beste tijd is, en tot verheerlijking van Zijn Goddelijke deugden, en tot heil van
Zijn volk, en tot het bereiken van Zijn hoge bedoelde Goddelijke einden, in het vervullen ervan,
zoals zovele Bijbelheiligen ondervonden in hun weg. En dit is tot sterkte van het geloof.
d. Dat de Heere de beloften ook altijd vervult in en langs Zijn eigen bepaalde weg. En die
is voor het onkundig verstand van Gods kinderen oneindig te hoog, Jes. 55:8-9: "Want Mijn
gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
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Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en
Mijn gedachten dan ulieder gedachten." En dus hebben zij maar blind voor God te knielen, en
zichzelf onbepaald in Gods Vaderlijke getrouwe hand te stellen, die hen toeroept tot sterkte van
het geloof. "Zoekt in het boek des HEEREN en leest; niet één van deze zal er feilen, het een noch
het ander zal men missen; want Mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze
samenbrengen", Jes. 34:16.
Zodanig een Godzalige, die bevindelijk in deze weg van de Heere geleid werd, en die langs
deze geloofsweg werkzaam was en leefde, omtrent den Heere en het woord van Zijn Goddelijke
beloften, komt ons hier in onze woorden voor, welke daarom al biddende betuigt: "Ik verwacht
den HEERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord."
Deze woorden onderscheiden, van stuk tot stuk na te gaan en te openen, is nu onze
bedoeling niet. Wij zullen dezelve nu alleen tot een grond leggen om eens omstandig te spreken
van: Het gelovig wachten op de Heere. Om zo Gods kinderen deze dierbare
geloofswerkzaamheid recht te leren kennen en ter beoefening daarvan uit te lokken, ten einde
hun zielen in levendige aandoening en onder werkzame geloofsoefeningen mochten uitroepen
met David, Ps. 130:5:
"En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op U."
Om dit met enige orde te doen, zullen wij deze zes navolgende zaken wat nader
overwegen:
I. Waarin dit verwachten van de Heere bestaat.
II. Wat de ziel al van de Heere verwacht.
III. Waarin zij de Heere verwacht.
IV. Enige eigenschappen van dit ware verwachten.
V. De gezegende genade, die dit verwachten aan de ziel mededeelt en de
gelovige verwachter doet ondervinden.
VI. Enige zaken die met dit verwachten van den Heere vergezeld gaan, en die
deszelfs beoefening soms moeilijk maken.
I. Waarin dit verwachten van de Heere bestaat
Wat het eerste aangaat, namelijk waarin dit verwachten van de Heere bestaat, daaromtrent
moeten wij aanmerken:
a. Dat van deze gezegende geloofswerkzaamheid van Gods volk, namelijk het verwachten
van de Heere, menigmaal in Gods dierbaar Woord gemeld en gesproken wordt, ja, zelfs zo,
alsof daarin al de kracht van de wezenlijke Godzaligheid begrepen was. Zie onder andere maar
Ps. 27:14: "Wacht op den HEERE, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op den
HEERE." Ps. 37:34: "Wacht op den HEERE en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen om de aarde
erfelijk te bezitten." En wat is de belofte nadrukkelijk in Jes. 40:31: "Maar die den HEERE
verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden,
zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden." Zie ook Jes.
64:4 en Micha 7:7-10.
b. Merken wij aan dat dit geloofswachten van en op de Heere deze volgende zaken
onderstelt:
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1. Dat de volzalige Jehovah Zelf, of de zaken en de goederen van de Heere in het verbond
aan de ziel toegezegd, en welke men verwacht, in mindere of meerdere trap nog afwezig zijn,
vergeleken met Rom. 8:24-25: "Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien
wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij
hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid."
2. Dat dezelve nochtans aan de ziel ontdekt en bekend zijn geworden, bij licht en dadelijke
instraling van de Geest Gods in meer of mindere trap. Want anders kon de ziel geen gegronde
verwachting oefenen, zie 1 Joh. 2:24, 25, 27: "Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord
hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in
den Zoon en in den Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons beloofd heeft, namelijk het
eeuwige leven. En de zalving die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet
van node dat iemand u lere; maar gelijk dezelve zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook
waarachtig en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven."
3. Het zal onderstellen een innige hoogachtig en liefde tot de Heere en de dierbare
verbondsgoederen, die men verwacht en tegemoet ziet volgens Ps. 31:20: "O, hoe groot is Uw
goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen; dat Gij gewrocht hebt voor degenen
die op U betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen!" En Hoogl. 8:1 en14: "Och,
dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder; dat ik U op de straat
vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Kom haastelijk, mijn Liefste, en wees
Gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten, op de bergen der specerijen." En Openb. 22:17
en 20: "En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft,
kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom
haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus." Personen, voorwerpen en zaken waar men geen grote
prijs op stelt, en waaromtrent men onverschillig is, die zal men met geen inspanning en
verkleefde hoogachting verwachten.
4. Het onderstelt, dat zo'n verwachtende ziel enige gelovige bewustheid heeft van haar
aandeel aan de Heere en aan de beloften van het verbond, volgens Klaagl. 3:24: "De HEERE is
mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen". En Ps. 119:49: "Gedenk des woords,
tot Uwen knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen." En hier ontdekt zich het
groot onderscheid tussen de verwachting van een huichelaar die vergaan zal en welke zal zijn
de uitblazing der ziel, Job 11:20, en tussen de verwachting van Gods kinderen, die de zalige
God door genade heeft doen komen onder de band des verbonds, Ezech. 20:37. Die zijn in
gelovige vereniging met Christus en aandeel aan de God des verbonds in Hem gebracht. Deze
kunnen in nederige erkentenis betuigen met David: "Hoewel mijn huis alzo niet is bij God,
nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is;
voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten", 2 Sam.
23:5.
c. Maar laat ons nu tot de zaak zelf komen en eens bezien waarin dit verwachten van de
Heere bestaat, namelijk:
1. In het niet haasten of te wantrouwen aan de Heere en Zijn woord, ook niet vreesachtig
door ongeloof te wandelen, of uit Gods weg te willen wijken. Maar integendeel, in
geloofsootmoed en lijdzaamheid in Gods weg, en onder de geloofsstrijden en beproevingen
waar men zich in bevindt, te willen blijven onder een uitzien naar de Heere, volgens Ps. 37:34:
"Wacht op den HEERE en houd Zijn weg en Hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te bezitten;
gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid." O ja, die zo in Gods weg onderworpen en
vertrouwende blijft hopen op des Heeren woord en toezegging: "Die zal het aardrijk erven,
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(zegt God) en Mijn heilige berg erfelijk bezitten", Jes. 57:13. Even als de vrome Jozef zo
wachtende was op de Heere, onder al de wisselende en ondoorzienlijke en verzwarende
ellenden, die hem bejegenden op zijn weg en wel zo, dat hoe getrouwer hij was aan God en Zijn
wil, hoe zwaarder zijn verdrukking was. Maar Jozef zag op Gods wil, en die wil Gods
gehoorzaamde hij en op de beloften Gods, en die verwachtte hij, als door afgronden van
zwarigheden en beproevingen heen. Ja, zelfs onder de zwaarste verzoekingen tot zonde, door
de goddeloze en onreine vrouw van zijn heer, Gen. 39.
2. Het verwachten van de Heere bestaat in een dadelijk schikken van zijn ziel door
medewerkende genade, om Jehovah als de Verbonds-God in Christus Jezus op een gelovige en
eerbiedige wijze veel, ja, aanhoudend in te nodigen, ja, dadelijk als een tere Goddelijke
Zielsvriend te ontvangen in het hart, en daar steeds innig en reikhalzend naar uit te gaan en de
Heere Jezus zo met zijn innigste verlangen in te roepen, zeggende met de bruid: "O, dat mijn
Liefste tot Zijn hof kwame", Hoogl. 4:16a. O, wanneer zult Gij komen? Och, dat ik U vond,
Dien mijn ziel liefheeft. "Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner
moeder; dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Zet mij
als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood, de ijver
is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN, Hoogl. 8:1 en 6. "Wend
U tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig", Ps. 25:16.
Christenen die niet teer in hun hart en wandel zijn, spreken soms ook al van de Heere te
verwachten, maar zij weten niet wat het is, te wachten op God, zo'n verheven Majesteit, Die de
Heiligheid der heiligheden Zelf is, om Die onder het dak van hun lage en bevlekte zielen
tegemoet te zien. O! aan wie belooft de God der liefde Zichzelf te openbaren? Zie dit in Joh.
14:21 en 23: "Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die
Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven
aan hem openbaren. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn
woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en zullen
woning bij hem maken." En Jes. 66:2: "Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al
deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en
verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft." Wij mogen nooit scheiden in Gods weg,
wat de Heere voor eeuwig heeft samengevoegd; een tere God zoekende ziel en het wachten op
de Heere, gaan altijd samen.
3. Het gelovig God verwachten bestaat in een tere, innige en werkzame begeerte der ziel
naar de Heere, om Hem te vinden en te genieten in Zijn zalige komst met genade,
goedertierenheid en ontferming, volgens Jes. 26:8: "Wij hebben ook in de weg Uwer gerichten
U, o HEERE, verwacht; tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel." Het is
als Job 6:8: "Och, of mijn begeerte kwame, en dat God mijn verwachting gave." En zie de
innige, reikhalzende en uitgestrekte begeerte van onze Godvruchtige dichter, naar des Heeren
genaderijke komst in het volgende vers, vers 6 van ons zanglied, waar hij betuigt: "Mijn ziel
wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen." Nu is het bekend, hoe reikhalzend en
uitziende die wachters zijn naar de aanlichtende morgenstond. Daarom wordt het terecht
opgemerkt, dat in Gods dierbaar Woord geen werkzaamheid der Godzaligen méér wordt
uitgedrukt en gevonden omtrent de Heere, dan dat innige zielsbegeren, reikhalzen, verlangen,
schreeuwen, roepen en tegemoet zien naar en om de volzalige Verbonds-God, zie Ps. 42:2-3;
Ps. 63:2 en Ps. 84:3 en elders. Gods Woord leert ons daarom wel, dat een begenadigde ziel,
wanneer zij zichzelf soms bevindt onder gemis van de dadelijke openbaringen Gods en
Christus, dan wel heeft te staan om de Heere te zwijgen en te verbeiden in die toestand, en door
genade moet zoeken aan God onderworpen te zijn en gelovig te zeggen: "Voorwaar, Gij zijt
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een God, Die Zich verborgen houdt, (Maar dan echter altijd blijft) de Gods Israëls, de Heiland",
Jes. 45:15. Ja, de Heere Jezus zegt wel eens tot de zielen van Zijn volk en kinderen: "Het is u
nut dat Ik wegga", Joh. 16:7. En dat het dan hun ziel betaamt stil te zijn en te hopen op het heil
des Heeren, en wederom te wachten op de God huns heils. Maar vrienden, laat dit van ons wel
opgemerkt worden: nooit leert ons het dierbaar Woord van God, dat wij immermeer ledig van
ware werkzame en hartelijke begeerten en zuchtende zielsuitgangen om de volzalige God en de
volheerlijke Heiland te ondervinden, mogen en moeten zijn. O nee, de verheerlijkte Middelaar
en Zielenbruidegom zegt Zelf met zoveel nadruk en ontferming: "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", Hoogl. 2:14. Deze woorden
moeten in onze zielen diep ingeschreven zijn, onder alles wat wij doen, Godzaligen. Want een
begeerteloze en biddeloze ziel is een gevaarlijke ziel.
4. Dit ware geloofsverwachten zegt, een biddend en afhankelijk inslaan van die wegen en
middelen, die de Heere gegeven, ja, geboden heeft te gebruiken, om Hem daarin te vinden en
te ontmoeten, zoals wij zien in Hoogl. 3:2 en Hoogl. 5:6. Al waren die middelen zelfs geheel
strijdig met ons vleselijk hart en verstand, ja, zelfs bespottelijk voor het oog van het vlees, zoals
wij zien in Jozua 6:3-5, Richt. 7:2-7 en 16:21. O nee, het zijn de geringe en ongenoegzame
middelen niet, maar het geloof, dat de ziel doet triomferen, en het verwachte heil dadelijk
deelachtig maakt, Hebr. 11.
5. Het bestaat ook in een nauwkeurig zelfonderzoek en een stil ingekeerd nagaan wat de
heilige redenen, oorzaken en einden mogen zijn, waarom de Heere Zijn komst tot de ziel met
Zijn goedertierenheid en genade, en de dadelijke daarstelling van het beloofde heilgoed nog
blijft uitstellen. Namelijk, of het ook tussenkomende, ongekende en onbeleden zonden zijn, of
dat het vloeit uit het heilig en volwijs welbehagen Gods, om zich daarnaar te gedragen voor de
Heere.
6. Het behelst een gelovig ontwijken van en een bemoedigd staan en strijden tegen alle
vleselijke redeneringen van het verstand en stoute beoordelingen van Gods weg en handeling,
die zich in en onder de wegen van geloofsbeproeving vele malen in de ziel opdoen, ziende met
een ootmoedig geloofsbetrouwen op Gods eeuwige, vlekkeloze en onveranderlijke raad,
waarheid, liefde en trouw, Job 23:14, Ps. 73:23-24. Ja, gelovende dat Gods raadslagen van verre
zijn, waarheid en vastigheid, Jes. 25:1.
7. Het bestaat in een geheiligd voornemen om in de kracht van de Heere Jezus en Zijn
Heilige Geest met een oog des geloofs op Gods beloften, Zach. 10:12 en 2 Kor. 12:9, al het
moeilijke, smartelijke en zielsneerbuigende dat de Heere ontmoeten laat, en al de beproevende
en verzoekende ontmoetingen die de Heere toezendt, op een lijdzame en Gode behagelijke
wijze te dragen, vertrouwende en gelovende: "De Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar
als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden",
Klaagl. 3:31-32. En daarom zichzelf gedurig toeroepende: "Dit zal ik mij ter harte nemen;
daarom zal ik (op Hem) hopen", Klaagl. 3:21.
8. Het werkzaam geloofsverwachten bestaat ook daarin, dat men onder al het uitstel en
onder al de donkere voorzienigheden en onder al de afsnijdende wegen en onder al de diepe
geloofsbeproevingen, zichzelf en zijn stand en weg met al de zwarigheden die drukken of
dreigen, ja, ook de ontvangen beloften Gods zelf, met het verwachte goed in de hand des Heeren
overgeeft, volgens Ps. 10:14 en te betuigen volgens Ps. 62:2: "Immers is mijn ziel stil tot God;
van Hem is mijn heil." Zoekende naar genade en geloofskracht om steeds te leven in een
gelovige betrachting van die dierbare vermaning, Ps. 62:9: "Vertrouwt op Hem te allen tijde, o
gij volk; stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht." Wetende dat de Geest Gods zegt: "Zalig is
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de man die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd geweest zal zijn, zal hij de kroon des
levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die Hem liefhebben", Jak. 1:12. Ja,
gelovende dat de hemelse Vader het beste weet wat het nuttigste is, hebbende in Gods heiligdom
door genade geleerd, dat soms Gods Vaderlijk onthouden beter dan geven, Zijn achterblijven
beter dan komen, Zijn uitstel beter dan haasten, Zijn zwijgen beter dan spreken, Zijn
bestraffingen beter dan zegeningen en Zijn verootmoedigingen beter dan verhoging zijn. O,
wonderlijke Goddelijke lessen! Zo leert en ondervindt men, dat al Gods doen majesteit en
heerlijkheid is, Ps. 111:3.
Zodat dit werkzaam verwachten des geloofs van de Heere bestaat in een wandelen door het
geloof, in het midden van de paden des rechts, waardoor men in stilheid en vertrouwen zijn
sterkte vindt, Jes. 30:15, terwijl men ondertussen door genade bewaard wordt voor
onverschilligheid en werkeloosheid, zowel als voor te haasten of door eigen en onafhankelijke
pogingen God voorbij te werken, of in moedeloze murmureringen in te zinken. O nee, als men
recht wacht, dan zal men, wanneer de voeten van Asaf bijna zouden uitschieten (en o! hoe
dikwijls gebeurt dat niet tot smart van de ziel en tot oneer van God!) zich door nieuwe
geloofsgenade zoeken te herstellen om zo door de wederkering en rust behouden te worden en
alzo weder te ondervinden, dat de Heere wacht om genadig te zijn, Jes. 30:15 en 18. O ja, de
ziel wil dan in geloof standvastig vasthouden aan de Heere en aan Zijn gedane
verbondsbeloften, met een rusten in de waarheid en tere trouw Gods. De Heere getuigt aan hen:
"Ik zal wakker zijn over Mijn woord", Jer. 1:12. En: "Gij zult nu zien of Mijn woord u
wedervaren zal of niet", Num. 11:23. O, zodanige zielsversterkende woorden zijn toch als een
rondas en beukelaar voor de ziel, volgens Ps. 91:4.
II.

Wat de ziel al van de Heere verwacht

Betreffende het tweede stuk, namelijk wat zodanige God verwachtende zielen van de Heere
verwachten, hieromtrent zeggen wij met Gods Woord en volgens de bevinding van de
Godzaligen:
1. Zij verwachten de Heere Zelf, gelijk onze dichter meldt in onze woorden, zeggende:
"Ik verwacht den HEERE."
Vrienden, het behaagt God soms Zijn volk zeer nabij te zijn en tot hun zielen te komen met de
gezegende openbaring van Zijn eeuwige liefde in Christus Jezus ten opzichte van hen, volgens
Jer. 31:3: "De HEERE is mij verscheen van verre tijden; Ja, Ik heb u lief gehad met een eeuwige
liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." Zodat zij in het licht van Zijn
aanschijn wandelen, Ps. 89:16. En zij mogen juichend zeggen met David: "Hoe dierbaar is Uw
goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht
nemen", Ps. 36:8. Zodat hun genadestaat en betrekking op God en Christus hen opgeklaard is
bij het licht van de Heilige Geest. Ja, zodat hun gestalte opgewekt is, en hun liefde tot God en
Jezus werkzaam en brandende is en hun geestelijke geloofsgemeenschap met God Drie-enig
levendig en gevoelig is en de ziel vervuld is met aanbidding, eerbied, verwondering, vrede en
een heilige roem in God, als hun Deel, volgens Ps. 145:1-2; Jes. 29:19. Maar het gaat ook vaak
zo, dat zij wel eens moeten uitroepen: "Om dezer dingen wil ween ik; mijn oog, mijn oog vliet
af van water, omdat de Trooster, Die mijn ziel zou verkwikken, verre van mij is", Klaagl. 1:16.
Maar dan hebben zij de Heere Zelf weder te verwachten met nieuwe voorkomende genade in
en aan hun ziel, zoals de Heere beloofd heeft, Joh. 16:22: "Gij dan hebt nu wel droefheid; maar
Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u
wegnemen." Alsook Jer. 31:18-20 en Hos. 6:2-3.
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2. Zij verwachten de dadelijke vervulling van deze en gene bijzondere aan hun gedane
belofte, in zich behelzende óf alleen geestelijke, óf alleen lichamelijke goederen of beiden, zoals
er zeer veel in Gods Woord liggen, die de Heere soms met bijzondere kracht en licht des Geestes
aan de zielen geeft en toezegt te zullen schenken, en soms met veel verzekering onder
toestralend licht des Geestes, zodat het is alsof de Heere hen toeroept, volgens Jes. 34:16:
"Zoekt in het boek des HEEREN en leest; niet één van deze zal er feilen, het een noch het ander
zal men missen; want Mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze
samenbrengen." En zeker, al de Goddelijke beloften zijn toch volstrekt in Christus Jezus het
eigendom van ieder gelovige bondgenoot, in zoverre die behelzen algemene goederen van het
genadeverbond. En derhalve mag, ja, moet een ieder gelovige dadelijk in geloof verwachten de
vervulling ervan aan zijn ziel, en zelfs de beloften maken tot een pleitgrond, in zijn biddend
naderen tot de Heere; want wij hebben hierboven reeds aangemerkt, dat al de gelovigen in
Christus Jezus kinderen en alzo erfgenamen der beloften zijn, volgens Gal. 4:28 en Gal. 3:29.
En daarom zegt de apostel Petrus ook: "Door welke ons de grootste en dierbare beloften
geschonken zijn, opdat gij door dezelve (namelijk onder een toe-eigenend gelovig gebruik
maken daarvan voor uzelf) der Goddelijke natuur deelachtig zou worden", 2 Petrus 1:4. O, wat
zijn dan de ware gelovigen in de Heere Jezus oneindig rijke kinderen! En geen wonder, God is
hun Vader en zij zijn in Christus erfgenamen, volgens Rom. 8:17. Zouden zij dan niet rijk zijn?
Zien wij maar hun rijkdom eens bedaard in, 1 Kor. 3:21, 23: "Niemand dan roeme op mensen;
want alles is uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods." O ja, alles is hunne.
Och! Kenden zij hun rijkdom maar meer. Geloofden zij die waarlijk en gebruikten zij die meer
in een werkzaam toe-eigenend geloof, ja, rekenden zij die eens meer na! Wat verloren zij zich
dan in en over hun schatten en te verwachten rijkdommen! En hoe zouden zij steeds met hun
zielen "amen" zeggen op de tere, vriendelijke en opbeurende heilwoorden van de Heere Jezus,
die Hij tot hun ziel gedaan heeft. Openb. 2:9 "Ik weet uw werken, en verdrukking en armoede,
(Maar gij zijt rijk)". Vergelijk met Openb. 21:6-7. Ja, wat zouden dan hun zielen niet waarlijk
rijk worden door de werkzame gebruikmaking des geloofs, van de rijke en ziel rijkmakende
Goddelijke voorwerpen des geloofs, waarin al de rijkdommen en oneindig verheven schatten
der zielen liggen opgewonden, en dadelijk van de zielen worden genoten en ondervonden, langs
de oefening des geloofs daaromtrent. Want het geloof is een ziel armmakende en ontblotende
genade, op zichzelf aangemerkt. Ja, het is een genade die graag smekingen voor de troon van
Christus spreekt en op verbeurde vrije genadegift Gods doet leven en langs die weg hun
bezitters en beoefenaars doet ondervinden, volgens Kol. 2:2-3: "Opdat hun harten vertroost
mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle
verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van
Christus, in Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn." O ja, al de
rijkdom der gelovigen ligt in de Goddelijke Christus en in de Goddelijke beloften buiten hen,
en het werkzaam omhelzend geloof brengt die in hun zielen over, zie Joh. 15:5, 7. En zo worden
zij rijk in Christus en God, en tevens blijven zij steeds arme smekelingen, welker bede is:
"Heere, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht", Jes. 33:2. Och, dat velen van Gods
gelovige kinderen dit eens mochten vatten, dat al hun zalig heil gelegen is in dat omhelzend
eigenen van de Goddelijke beloften, en in het biddend en pleitend leven daarop, met een gelovig
verwachten van het heilgoed daarin vervat, en hoe gezegend, vruchtbaarmakend, zielheiligend
en verrijkend het leven des geloofs op de beloften is. Ja, hoe zo één die op de beloften al biddend
en gelovig leeft, veel rijker is dan die alleen op gestalten, gevoelige genade en afwisselende
bevindingen leeft. O, wat is zo'n ziel rijk, en hoe onverliesbaar is haar rijkdom. Want de beloften
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zijn en blijven altijd in de almachtige hand van God en Christus bewaard, en de uitdeling van
derzelver goederen is toebetrouwd aan de Goddelijke, getrouwe Heere Jezus, Die lust heeft om
zo onvermoeid en tijdig de vermoeide zielen dronken te maken en alle treurige zielen te
vervullen, Jer. 31:25.
3. De gelovige verwachters van de Heere wachten ook op meer en meer instralend licht
van de Heilige Geest, tot meerdere kennis van God in het aangezicht van Christus Jezus, en van
de verborgenheden der zaligheid, alsook meerdere kennis van hun betrekking op en hun aandeel
aan God en Jezus en het volle heilverbond, om zo met meerder geloofssterkte daarvan gebruik
te maken in de gevallen; alsook om een meer inzien te ontvangen in hun allesomvattende
ellende, nietigheid, walgelijkheid, onmacht en ledigheid in alles, om zo te komen tot die
gesteldheid der ziel, zoals Job 42:6: "Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw, in stof en as."
Want ware en ootmoedig God verwachtende Godzaligen, die de Heere door almachtige genade
langs wegen van strijd en vele ziels- en geloofsbeproevingen heeft ontbloot, zodat zij geheel
geen eigen krachten meer hebben, moeten gedurig onder de vermenigvuldigde sterkte van de
Machtige Jakobs leven, zullen zij iets Gode behagelijks verrichten of uitoefenen, of met een
verloochenen van hun wil onder God berustend buigen en de Heere zwijgen, en zich als
verbondsleem voor God als hun soevereine Pottenbakker gedragen. O, de zodanigen
ondervinden in volle kracht het woord van de Heere Jezus, Joh. 15:5: "Zonder Mij kunt gij niets
doen."
O nee! Tevens dat zij wederom bij tegenstelling door Christus en door Hem alleen alles kunnen
doen, volgens Fil. 4:13. En daarom moeten wij telkens smeken met David: "Zend Uw licht en
Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot de berg Uwer heiligheid en tot Uw
woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging en U met
de harp love, o God, mijn God", Ps. 43:3-4. O, zonder de voorkomende invloed en genade van
Christus' Geest kunnen zij geenszins omtrent Jehovah verkeren met hun geloofsoefening onder
rechte vertegenwoordiging en aandoening, of in geloofsvrijmoedigheid en sterkte, of geleid
worden in een effen land, Ps. 143:10. Maar als Gods Genadegeest hen dat schenkt, o, dan
kunnen zij wandelen in de dadelijke beoefening van het werk der gerechtigheid. En zij die in
zichzelf dwalenden van geest zijn, komen tot verstand. En hun murmurerende ziel neemt de
Goddelijke lering aan, volgens de belofte van Jes. 29:24, zodat zij dan moeten uitroepen: "O
God, in Uw licht zien wij het licht", Ps. 36:10. Dan kunnen zij met een verwijd hart lopen op
het pad van Gods geboden, Ps. 119:32. Maar zonder dat, moeten zij uitroepen: "Mijn ziel kleeft
aan het stof", Ps. 119:25. O, hoe dikwijls worden die woorden van de Heere Jezus, dat men
zonder Hem niets doen kan, wel niet gezegd, maar hoe weinig worden dezelve waarlijk geloofd.
En hoe weinig toont men zich daarnaar te gedragen. Want wat kan men niet veelszins met zijn
eigen verstand, eigen pogingen en werken zijn ziel voldoen en alles verrichten, zonder dat er
iets van het afhankelijk werken en wachten op des Heeren Jezus' invloed, in de mens te
bespeuren of te vinden is. En daarom wonen thans zo vele zielen in het dorre, waar anders de
wortel der zaak nog in is. Och, dat het leven van Jezus eens in velen openbaar werd, zodat men
merken mocht, dat hun offer met hemels vuur werd aangestoken. O, wat is het zalig, zo
afhankelijk, ootmoedig en bedelend te leven voor God, en onder de zalige leiding van Christus'
Geest te mogen wandelen, volgens Joh. 15:7-16; Kol. 2:6-7.
4. Aangezien het des Heeren Goddelijke aanbiddelijke weg is om Zijn volk naar hun
eeuwige en zielszaligende rust, die er voor hen allen overblijft, te leiden door wegen van velerlei
verdrukkingen en strijd, door een woestijn en een dal der moebeziën, zo hebben zij steeds nodig
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om van de Heere, Die hun Vader is, en de Leidsman hunner jeugd, Jer. 3:4, bijstand, leiding,
bewaring en redding te verwachten, omdat hun noden soms wel zo hoog kunnen gaan, dat zij
tot de Heere klagen moeten: "De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten;
al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan", Ps. 42:8. Maar zie, daaronder verwachten
zij dan de Heere, dat Hij Zijn hand in gunst veranderen zal, en nog weer over hen als de Jehovah,
de getrouwe God, des daags Zijn goedertierenheid zal gebieden en des nachts Zijn lied bij hun
doen zijn; en hun gebed tot Hem, de God des levens, Ps. 42:9.
5. Zij wachten, ja, verwachten Hem als hun getrouwe Verdediger en Verbondshulp tegen
hun geweldige onderdrukkende vijanden, en dat de volzalige God en Christus hun recht zal
handhaven en hun onderdrukte personen en zaken recht zal doen, naar Zijn Goddelijke belofte,
Ps. 72:12-14. Zij zijn toch in zichzelf maar een arme hoop, en hun vijanden hebben sterke poten,
daar zij vele malen in vallen, Ps. 10:10. Ja, soms staan zij zeer stout tegen hen op, niet alleen
onvrome en vervolgende Ezau's en spottende Ismaëls, maar zelfs wel eens de kinderen van hun
moeder. Deze en die onbedachtzame en ongevoelige vromen worden tegen hen wel eens zeer
ontstoken uit zondige beginselen, om hun personen en daden te veroordelen, ja, zelfs wel hun
godsvrucht en liefde tot de Heere Jezus en Zijn dienst en roem. Of soms oordeelt en handelt
men omtrent hen zeer liefdeloos, onder bijzondere drukwegen die de Heere hen doet ontmoeten.
Zo leert ons Gods Woord in Job, in Hanna de moeder van Samuël, in David, enz. En de
dagelijkse bevinding bevestigt dit vele malen.
Maar een oprecht Godzalige die in zodanige gevallen en ontmoetingen komt, en die voor de
Heere bewust is van zijn oprechtheid van het hart en zijn grondbeginselen en bedoelingen
waaruit en waartoe hij werkt en waarom hij de dingen doet of laat, geeft het de vraag van een
goede consciëntie tot God, 1 Joh. 3:21. En zo wil en kan die ziel dan ook de Heere verwachten
in en onder het haar aangedaan ongelijk en die gedane mishandeling aan de Heere overgeven,
in de wetenschap dat Hij die God is, Die haar twistzaak twisten zal en als haar Verdediger Zich
zal openbaren, volgens Ps. 140:13; Jes. 51:21-23, vergeleken met Luk. 18:7-8. En daarom wil
zij het ootmoedig overlaten in de hand des Heeren en wachten op Zijn heil, volgens Ps. 10:14,
17, 18.
6. Zij verwachten des Heeren almachtige ondersteuning en bijstand, ja, Zijn Goddelijke
vrijmakende genade van al hun geestelijke inwonende vijanden van zonden en ellenden, die
dikwijls hun ziel zo onderdrukken, dat zij vele malen moeten kermen en biddende uitroepen
met David: "Verhoor mij haastelijk, HEERE! Mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet
van mij; want ik zou gelijk worden degenen, die in de kuil dalen", Ps. 143:7.
7. Zij verwachten de Heere in de meerdere mededeling van de Heilige Geest ter
vernieuwing en gedurige versterking van hun geestelijk leven en geheiligde zielskeuze van en
heilzucht naar en tot God, en wel om in hun daden meer geestelijk en meer overvloedig tot
heerlijkheid van God en Christus te mogen worden. En dat hun zielsvermogens en werkingen
meer vergeestelijkt en gevormd mogen worden naar het beeld van God en Christus, om zo meer
die verborgen mens des harten te ontvangen en te vertonen en veranderd te worden van gedaante
tot gedaante, als door des Heeren Geest. Ja, om zo rechtvaardig te zijn, inwendig voor God hun
hemelse Vader, in de geliefde Heere Jezus en uitwendig voor de mensen. Zij zijn
voortreffelijker dan hun naasten, Spr. 12:26. Zo ondervinden en vertonen zij de vervulling van
die heerlijke belofte in Jes. 54:11-12: "Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene,
ongetrooste: Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En
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uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse
landpaal van aangename stenen." Vergelijk met Zach. 9:16.
En waarlijk, geen ding is voor hen zo zwaardrukkend, zielsbenauwend en smartelijk, dan dat
zij hun ziel zo dor, laag en onheilig, zo leeg van God, zo werkeloos en koel omtrent de Heere
Jezus en zo geesteloos en krachteloos in hun bestaan en in hun verborgen en openbare
godsdienstplichten bevinden, en dat er zo'n grauwigheid op hun daden verspreid ligt. O, dan
zuchten hun zielen: Ach, hart vol benauwdheid, dat is levend sterven; dat is levend sterven!
8. Zij verwachten de Heere om door Zijn Goddelijke Geest die zalige vrede Gods meer
in hun zielen en consciëntie te ondervinden, Fil. 4:7, en de kracht van het dierbaar zoenbloed
van Christus, Kol. 1:20-21. De zonde is toch van dien aard, dat zij niet alleen besmet en de ziel
verduistert, en een vervreemding van God en Jezus maakt; maar zij maakt ook de ziel beroerd,
vol van verwarring en onrust.
Nu, dan moet zo'n ziel weer door genade uitgevoerd worden uit haar onbedaarde, verwarde en
beroerde toestand, door het oneindig dierbare zoen- en vredebloed van Christus, en alzo weer
verzoend en nabij gebracht worden en tevens door de Geest van Christus wederom in die
bedaarde stilte in God hersteld worden, om alzo te ondervinden de kracht van dat woord, Zach.
9:10: "Hij zal de heidenen vrede spreken". En: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u", Joh.
14:27. En: "Toen was ik Zijn ogen als één die vrede vindt", Hoogl. 8:10. Maar dat ondervindt
of ontvangt die ziel dan vaak niet als zij wel wenst. De Heere Jezus staat dan wel eens achter
de muur, die zij door haar zonden zelf heeft gemaakt, en houdt Zich verborgen. En dan past het
maar met David een biddend wachten te oefenen, volgens Ps. 25:3-5: "Ja, allen die U
verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk
handelen zonder oorzaak. HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in
Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag."
We willen hierbij ook nog opmerken, dat sommigen van Gods oprecht heilzoekende kinderen
ook wel eens wachten op de Heere om ook eenmaal verwaardigd te mogen worden van op hun
geloofsoefenende daden en omhelzingen van Christus vele malen en herhaald van hen
geoefend, te mogen deelachtig worden door de Heilige Geest, de volle bewustheid en
verzekering van hun genadige en zalige betrekking op God en Christus en die zo zalige
vredesroem in en vredesgestalte met God in de Heere Jezus. Die vrede wordt door de apostel
genoemd een vrede Gods, die alle verstand te boven gaat en die harten en zinnen bewaart in
Christus Jezus, Fil. 4:7. Om zo de goederen van Gods Koninkrijk eens te ondervinden, zoals
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest, Rom. 14:17. Ja, dan is het rondom
vrede in en voor de ziel. En men ondervindt zelfs dat met de stenen des velds het verbond is,
en dat het gedierte des velds met ons bevredigd is, Job 5:23. Ja, dat God, Christus, de engelen,
de vromen, de hemel en de aarde en al het schepsel met die ziel gevoelig in vrede is. O zoete,
zalige onuitsprekelijke vrede en verbondsgestalte! Zo lang nu oprechte, God en Jezus zoekende
zielen dit nog nimmer ondervonden hebben, zo is haar meeste werk en gemoedsbestaan onder
al haar geestelijke zielsoefeningen en bevindingen vol achterdocht en doorgaans onbestendig,
beklemd en duister. En door de minste invallen, verzoekingen of zonden zijn zij beroerd,
bevreesd en verward. En hoe waarachtiger en ernstiger de zaak op de ziel weegt, om genade bij
God te mogen ontvangen en deel aan Jezus te mogen verkrijgen, en hoe langer deze vrede voor
die zielen achterblijft, hoe beroerder en ongeloviger zij worden.
9. Zij verwachten menigmaal de Heere in zeer donkere en zware gevallen, waarin zij zich
bevinden, niet wetende wat zij doen of laten zullen, en wat hen te verkiezen staat. O, in wat
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wegen kan een Godzalige niet al komen, die hun doen uitroepen: Mij is bang, Heere HEERE!
Wat zal ik doen? Mijn ogen zijn op U geslagen. Och! Laat mij nu als een wees van U ontfermd
worden! Dan is en wordt het hun werk om al biddende en vragende te wachten op de Heere en
op Zijn beloofde raad, onderwijzing, bewaring en leiding, zo nadrukkelijk toegezegd in Ps.
25:9, 12; Ps. 32:8 en Jes. 48:17. Want de weg en de wil Gods te mogen weten en uitvoeren, ja,
van harte te doen is hun zaligheid, Ps. 119:33-35.
10. En ten laatste, zij die gelovigen zijn in Christus Jezus, en dus erfgenamen der belofte,
verwachten nog eenmaal te zullen ontvangen naar des Heeren getrouwe, waarachtige en
onveranderlijke beloften:
a. Een volkomen verlossing en vrijstelling van al wat zonde en ellende is en een
tegengestelde volmaakte gelijkvormigheid aan het beeld van God en Christus, volgens 1 Joh.
3:2.
b. Ze verwachten een uitleiding voor eeuwig uit dit zondig Mesech en dit treurig
moerbeziëndal, ja, uit hun verzoekende tenten van Kedar en alle vrede verstorende huisgenoten.
En zij verwachten integendeel een ingang door de heilpoort in die stad, die fundamenten heeft,
welker Kunstenaar en Bouwmeester God is, Hebr. 11:10. O, zij verwachten met een uitgestrekt
verlangen om te mogen komen en voor eeuwig te blijven onder dat eerwaardig hemelgezelschap
voor de verheerlijkte troon van het Lam, om een en hetzelfde werk met hen voor eeuwig te
doen, volgens Openb. 7:9-10: "Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen
kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het Lam,
bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met
grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam." O, zalige
verwachting! O, zalig gezelschap! O, zalige bezigheid!
Wat zal het zijn in eer en staat
Het Lam te volgen daar het gaat,
Geef heil, Hosannah Jehovah:
Hallelujah, hallelujah!

III.

Waarin zij de Heere verwacht

Wat nu betreft het derde stuk, namelijk waarin Gods gelovige kinderen de Heere al
verwachten, daaromtrent zeggen wij, dat zulks geschiedt in deze zeven volgende opzichten:
a. In alles wat zij aanvangen of verrichten, alsook in en onder alles wat hen overkomt.
Vrienden, als Godzaligen enigszins wel gesteld zijn en gelovig aan hun plaats werken, dan is
het hun lust en dadelijke werkzaamheid om alles wat zij doen, met de Heere aan te vangen en
te verrichten met een afzien van al wat schepsel is en een afgaan van alle gebroken bakken, die
geen water houden. O, dan is hun uitroep of bede tot de Heere, volgens Hos. 14:4: "Assur zal
ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onzer handen niet meer
zeggen: Gij zijt onze god." Ja, de geloofsgenade bewaart de zielen der gelovigen voor dat
afgodisch omzwerven en doet de ziel met een afzien van alle eigen wijsheid, sterkte en
raadslagen, al biddende en vragende afhankelijk werken met en voor de Heere, naar Salomo's
raad, Spr. 3:5-6: "Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken
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Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken." O, zoete werkzaamheid! O! hoe
betamelijk en zalig is het voor de ziel als zij zo in al haar gevallen kan werkzaam zijn, zoals
Mozes: "Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken", Ex. 33:15.
En als de Heere dan zo vriendelijk weder vraagt aan de ziel: "Zou dan Mijn aangezicht moeten
medegaan om u gerust te stellen?" dan krijgen Gods kinderen te ondervinden hetgeen er staat
in Ps. 121:5-8: "De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw rechterhand. De
zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De HEERE zal u bewaren van alle
kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan
tot in der eeuwigheid."
O, dan moeten en dan zullen zij ook in al hun noden en ellenden met die Godvruchtige koning
Jósafath uitroepen: "O onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen
kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt; en wij weten niet wat wij doen zullen,
maar onze ogen zijn op U", 2 Kron. 20:12. O ja, Godzaligen, een biddend, afhankelijk en God
verwachtend leven in en op Zijn wegen, is een vrolijk leven, volgens Ps. 33:18-22, en dat kroont
de zalige Verbonds-God altijd boven bidden of denken; dat leert Gods ganse Woord en de
bevinding van Gods volk verzegelt het. Laat de geloofsverwachting al wat strijd en worsteling
ondergaan, achteraf doet de Heere de ziel toch op Zijn tijd uitroepen: "Gelijk wij gehoord
hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods;
God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela. O God, wij gedenken Uwer weldadigheid, in
het midden Uws tempels. Gelijk Uw Naam is, o God, alzo is Uw roem tot aan de einden der
aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd;
Hij zal ons geleiden tot den dood toe", Ps. 48:9-11, 15.
b. Gods kinderen verwachten de Heere in en onder het gebed. Het geestelijk zuchten en
bidden en het uitstorten van de ziel voor Gods aangezicht is voor de gelovigen een ademtocht
en het leven van hun ziel. Daarvan kunnen zij getuigen met de Godvruchtige koning Hizkia:
"Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest", Jes. 38:16. Maar
dit ondervindt een Godzalige altijd zo ruim niet, met die gezegende open toegang tot Gods
genadetroon. Maar in plaats van in die biddende levenswandel met de Heere als hun Vader in
Christus te leven en te werken, zo komen zij wel in biddeloze en harteloze toestanden, zodat de
genade en de kracht van het gebed hun ontvalt en als geheel geweken is. En dat doet de Heere
hun soms ondervinden wegens tussenkomende schulden, zodat de ongerechtigheden een
scheiding maken tussen God, Jezus en Zijn volk. De Heere Jezus gaat dan als achter de muur
en blinkt dan zo niet in uitlatende genade en liefde door de traliën als tevoren, Hoogl. 2:9.
Maar soms laat de Heere Jezus dit de ziel van Zijn volk ook meer vrijmachtig ondervinden,
zelfs op een en dezelfde dag, waarin zij soms het ene uur zeer gezegend hebben ondervonden
en kunnen beoefenen de zoete bevindelijke kracht van Eféze 3:12 "In Denwelken wij hebben
de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem"; zodat zij moeten
uitroepen: "Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de
schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen", Ps. 36:8. En zie, o Goddelijke omwending! Op
diezelfde dag, ja, wat zeg ik, zeer korte ogenblikken hierna, kan zo'n levendige en gelovige ziel
geraken in een bedwelmde, biddeloze, ja, zelfs zeer beklemde en krachteloze toestand, gepaard
met een gehele donkerheid, niet alleen omtrent de dierbare geloofsvoorwerpen buiten haar,
waarmee zij in veel geloofskracht werkzaam geweest is, maar ook omtrent al hetgeen dat op
die dag waarlijk van haar ondervonden is geworden. En dat kan zelfs zo ver gaan, dat zij zich
hetzelve niet eens meer met het verstand kan herinneren, zodat zij moet uitroepen, volgens Ps.
30:8: "Maar toen ge uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt." Maar als dit zo is, dan is de
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weg van de Heere Jezus ook doorgaans, weer zeer onverwacht de ziel in genade voor te komen
en haar Zijn woord te doen ondervinden. "Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met
grote ontfermingen zal Ik u vergaderen", Jes. 54:7. En Hoogl. 6:12: "Eer ik het wist, zette Mij
Mijn ziel op de wagens van Mijn vrijwillig volk."
En als dan Gods kinderen in zo'n geval zich willen gaan ophouden om uit een wettische grond
naar hun schulden te zoeken, waarom hen dat zo ontmoet, of uit onkunde van Gods soevereine
handelingen met de zielen van Zijn volk, of uit onkunde van de volwijze en de onderscheiden
leidingen van Christus' Geest, zo zullen zij geheel van hun plaats geraken en hun evangelisch
gelovige gestalte meer en meer verwarren en zichzelf geheel beroven van dat gelovig biddende
en onderworpen verwachten van de Heere. Ja, ze zullen zichzelf tevens onbekwaam maken, om
te blijven uitzien naar de Heere onder goedertieren indrukken van God en Christus. Want deze
inhoudingen van de Geest van Christus in zo'n ziel zijn dan geen afbrekingen van Gods en
Jezus' liefde omtrent die gelovigen, O nee, maar alleen inhoudingen van de daden Zijner liefde
voor die tijd, vloeiend uit Zijn oneindige wijsheid en soevereine vrijmacht, en tot Zijn heilig
einde. Want Gods liefde van goedwilligheid, beogende het beste voor Zijn kinderen, kan geen
verandering krijgen. Maar de liefde van weldadigheid of de uitvoering van die liefde kan voor
een tijd ophouden, zie Jes. 63:15-16; Jer. 31:3, 20. God houdt dan slechts de daden van liefde
in, en dat volwijs en vrijmachtig en tot heilige einden. De mededeling en genieting van die
liefde dienen tot ons welzijn, zoetheid, vrede, sieraad, troost en blijdschap in God. Maar deze
zijn niet noodzakelijk tot het wezen van de genade. Ja, de Heere doet het om die ziel ook meer
af te leiden van de beekjes tot de Oceaan, namelijk Christus Zelf, en van de gaven tot de Gever,
om daarin haar grond en betrouwen alleen te zoeken en op te leren stellen en te leren in God te
geloven zonder zien, wat zo moeilijk is te leren voor een Godzalige, die gewoon is alleen op
gevoelige genade te leven.
Wij moeten wel zeer gezet zijn op gevoelige gestaltelijke werkzaamheden, maar zeer waken
om die niet tot onze grond van hoop en verwachting te stellen, anders worden wij
afgodendienaars en maken de gaven tot een god. En daarom moeten wij de volzalige VerbondsGod in Christus meer tot het enig Fundament en Grond van zalige zielsberusting stellen. En dat
verkrijgt men alleen langs het werkzaam geloofsleven met God en Christus Zelf. Maar wanneer
dan nu de gelovige bidder zijn gezegende werkzame bidgestalte verloren heeft, dan komt er
wederom een ootmoedig verwachten van de Heere te pas, en een verstandig en gelovig uitzien
naar de Heere en de voorkomende genadige invloed van de Heilige Geest, met een oog des
geloofs op de belofte Gods, Zach. 12:10; Jes. 35:6-7. Opdat alzo aan de ziel bij vernieuwing
vervuld mag worden: "En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in
grote droogten en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof en als
een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken", Jes. 58:11.
Dit verwachten hebben Gods kinderen dan te oefenen, naar de dierbare regel van Gods
Woord, te weten:
1. Onder stille zuchtingen, naklagen, uitzien en vragen om de weg en toegang tot Gods
heiltroon weer geopend te mogen ondervinden. O, daar staan die zielen dan zo krachteloos en
begerig, om uit Goddelijke, grondeloze ontferming als een wees wederom ontfermd te worden.
2. Met een innerlijk zuchten en verwachten van de genaderijke voorkoming van de
Heilige Geest, zonder Welke zij niets geestelijks doen kunnen, en met een waken tegen al het
eigen krachtige indringen en woelen of zich te behelpen met verstandswerk zonder de Geest,
en daarmee heen te gaan. O nee, dat is de dood. Men mag zich wel verstandig in de weg en tot
de plicht stellen, maar daar niet op leunen of de ziel daarmee voldoen. Want de Geest alleen
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maakt levendig. Trouwens, een tedere gelovige ziel zou zichzelf met geen verstandswerk alleen,
zonder de Geest kunnen voldoen. O neen. En hier ontdekt zich al veeltijds het onderscheid
tussen natuur en genade onder de mensen. O, wat kunnen velen die ook zeggen dat zij vromen
zijn, niet alles zonder de Geest afwerken en uitvoeren met hun opvattingen en gaven. En als zij
"amen" zeggen op hun bidden, is hun ziel net zo ledig en ver van God en Jezus, als toen zij
begonnen. O, ik moet zeggen, wat worden er al niet harteloze woorden en betuigingen voor de
alwetende God en Christus gebracht, met klanken zonder Geest en waarheid, waar God van
walgen moet en zeggen: "Brengt niet meer het vergeefse offer". O, wat zijn er thans weinig
waarachtige bidders in de kerk en in veel van de openbare genademiddelen en in de onderlinge
bijeenkomsten en oefeningen en in de huisgezinnen. Och! Als men daarbij bepaald wordt, dan
moet men ernstig roepen, dat de dierbare Geest der gebeden toch niet verder wijken mocht.
3. Dat verwachten van de Heere onder het gebed, zoeken Gods kinderen te oefenen onder
een ootmoedig innerlijk zuchten van en wachten op de verborgen ondersteuning van de Heilige
Geest, tegen alle ongeloof, moedeloosheid, zielsneerbuiging en wantrouwen van de Heere, zo
wanneer het Hem behagen mocht om Zijn voorkomend genadelicht lang uit te stellen en het
voor hen al donkerder en donkerder en meer krachtelozer in hun verborgen werkzaamheden te
doen worden. Zodat zij zijn als een verslagene en met Simson niet kunnen uitgaan zoals andere
malen, maar zuchten moeten: "O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij; daarom gedenk
ik Uwer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte", Ps. 42:7.
4. Zij verwachten dan ook opnieuw instralend licht van de Geest om toch bij de oorzaken
gebracht te worden, waarom en waardoor hun deze omwending der ziel ontmoet, om zich
daarna voor de Heere betamelijk te gedragen. En zo het zonden zijn, om dan met smart en
schaamte aan te houden, om toch die droevige scheidsmuur die hen van Jezus scheidt,
weggenomen te krijgen, ten einde zij wederom zijn mogen alsof zij niet verstoten waren
geweest, maar integendeel als één die vrede vindt, Hoogl. 8:10. En opdat zij ondervinden de
kracht van de belofte: "Maar gij, o bergen Israëls, gij zult weder uw takken geven en uw vrucht
voor Mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen. Want zie, Ik ben bij u; en Ik zal u
aanzien, en gij zult gebouwd en bezaaid worden", Ezech. 36:8-9.
c. Gods kinderen verwachten de Heere in en onder de werkzame oefening des geloofs
met de Heere Jezus als Man, Vriend, Heiland en Zaligmaker, en in Hem met God de Vader in
en door de Heilige Geest. Daarin heeft een Godzalige telkens en bij vernieuwing gedurig te
wachten op nieuw geloofslicht en om nieuwe leiding in de Goddelijke geloofsvoorwerpen door
de Heilige Geest te krijgen, in en aan hun zielen: O ja, alleen in Zijn licht zien zij het licht. Nee,
met geen kaarslicht kan men de natuurlijke zon zien, maar alleen bij haar eigen licht. Maar dit
is veelmeer waarachtig omtrent de Zon der gerechtigheid, de Heere Jezus en de eeuwige
Godheid, dat ontoegankelijk Licht. O, Hij moet Zichzelf in genade steeds in en aan de zielen
ontdekken, volgens Job 34:29 "Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan
aanschouwen?" Maar als het hen uit genade weer gestaltelijk gegeven wordt te geloven in de
zaak van Christus, o, dan zien hun ogen uit de donkerheid en dan horen hun geestelijke oren de
woorden des Boeks. Dan werken en omhelzen hun geloofshanden het werk Gods, Joh. 6:29.
Dan lopen hun voeten verwijd en vaardig de weg van Gods geboden, Ps. 119:32. Dan zien zij
Gods sterkte en eer in het heiligdom, Ps. 63:3. Dan zien zij majesteit en heerlijkheid voor Gods
aangezicht, Ps. 96:6. Dan verheffen zij de rijkdom van de grondeloze vrije liefde Gods, Jer.
31:3. Dan zien zij op het Lam Gods met een omhelzend toe-eigenen, Joh. 1:29. Dan zien hun
zielen dierbare geheimen en onverteerbare goederen en rijkdommen in de Goddelijke
verbondsbeloften. En dan zeggen hun zielen in verlegen aanbidding: Mijn kostelijke, hemelse
en Goddelijke Jezus leeft. Het is genoeg. Ja, dan wordt het geloof en haar oefening beademd en
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voorgekomen met en door de Goddelijke Genadegeest van de Heere Jezus. Dan ondervinden
hun zielen dat zij rijk zijn in God, zodat zij zingen kunnen:
Ons God ons goed is, en de rust,
Die schepselen ons aanboden:
Ons God ons lust is, en het lust
Ons d' aardse lust te doden.
Ons Jezus is ons schoon genoeg.
O schoonheid! O volmaaktheid!
Bij zo een schoon, dat alles overwoeg,
Is alle schoon mismaaktheid;
Hij Zelf, Hij Zelf, Hij Zelf is al het Goed,
Wat ooit ons ziel begeren kan, of ons verg'noegen doet.
Maar als nu deze hun Zon is ondergegaan en zij korter of langer weer door ontbering van het
licht des geloofs in hun zielen, in het duister wandelen, zonder licht te zien, onder een
aanklevend vertrouwen, Jes. 50:10, dan betaamt het hun in dezen, nederig en uitziende naar
nieuwe geloofsgenade, op de Heere te wachten, in biddende verzuchtingen tot de Goddelijke
Geest, de Geest des geloofs, om de vernieuwde toedeling van dat kostelijk geloof, de
hoofdgenade van de ziel, wederom werkelijk en dadelijk te ondervinden en te mogen
beoefenen, opdat hun zielsleven werkelijk met Christus in God zijn mag. En dus moet het
voorname werk zijn, om al biddende uit te zien, als staande op hun wachttoren, Hab. 2:1. Ten
einde zij weder recht betamelijk in een levendig geloof met en omtrent de Heere als hun
Verbonds-God en Zijn waarheid mogen verkeren en ook omtrent de wil Gods in hun bijzondere
gevallen, hetzij in doen of laten, of lijden, of in een blind onbepaald volgen van de Heere,
zonder haasten, erkennende dat in stilheid en vertrouwen de sterkte is, Jes. 30:15. En om alzo
in deze toestand ook recht te kunnen verkeren omtrent de Goddelijke beloften, waarin al de
voorraad ligt voor de Godzaligen en voor het arme, ontblote geloof, ten einde zij hun zielen
voeden mogen met de getrouwheid Gods, Ps. 37:3 en recht gelovig en Gode behagelijk te
verkeren, al was het dan maar met de gelovige Abraham gelovig overleggende, volgens Hebr.
11:18, namelijk omtrent:
a. Gods voorleden wegen en handelingen met hen, Hos. 13:4-5: "Ik ben toch de HEERE
uw God, van Egypteland af; daarom zou u geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen
Heiland dan Ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land."
b. Gods volwijze leiding en handeling ook zelfs in deze tijd nog, Klaagl. 3:21-25: "Dit
zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat
wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw,
Uw trouw is groot. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. De
HEERE is goed degenen die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt."
c. Des Heeren weg voor het toekomende met hen, Ps. 138:8: "De HEERE zal het voor mij
voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat niet varen de werken Uwer
handen." Gen. 22:14: "En Abraham noemde den naam van die plaats: De HEERE zal het
voorzien. Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien
worden." Want vrienden, zo is des Heeren weg nog wel, om Zijn volk soms van voren een
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donkere weg en proefwoestijn te ontdekken, die Hij naar Zijn raad en aanbiddelijk volwijs
welbehagen over hen zal brengen, en waar Hij hen zal in- en doorleiden. Dan doet Hij het hen
zien, met zoveel kracht en aandoening der ziel, alsof zij er dadelijk al in waren, evenals wij
lezen, Ezech. 2:9-10: "Toen zag ik, en zie, er was een hand tot mij uitgestoken; en zie, daarin
was de rol eens boeks. En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit; en zij was beschreven,
voor en achter, en daarin waren geschreven klaagliederen en zuchting en wee." Misschien zal
deze of gene Godzalige, die dit leest, dat wel in eigen bevinding kennen. En als die ziel dan op
die tijd geen geloofskracht ontving op de getrouwe God en op Zijn belofte, Jes. 43:1-2, zo zou
het hart soms bezwijken van vrees, wegens hetgeen hun aanstaande is. Maar dan vindt het
geloof zijn rust in God en in Zijn Vaderlijke en onveranderlijke verbondstrouw, Die niet zal
bezoeken boven vermogen, maar het alles alleen zal doen dienen tot Zijn luister en heerlijkheid
en tot hun heil en ware zielsbevordering, volgens Rom. 8:28: "En wij weten dat degenen die
God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen
geroepen zijn." En 1 Petrus 1:6-7: "In Welken ge u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig
is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel
kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden
worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus."
Ja, soms behaagt het ook de Heere Zijn kinderen van voren met gezegende gezichten in het
geloof te bedélen, zoals in Zach. 1:8, 13. Ze ontvangen en horen dan niets anders van de Heere,
dan goede en troostrijke woorden en ze zien een gezicht des vredes. Nu zoekt een ootmoedige
gelovige ziel in al dezen maar te wachten op de Heere, met een oog op Gods raad en op Zijn
Vaderlijk hart en hand, onder een aankleven van Hem, in de weg van Zijn ingestelde
ordinantiën, ten einde zij in alle gevallen en omstandigheden mag wandelen, waardiglijk Gode,
die haar roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid, 1 Thess. 2:12. Zij leeft in een gelovig wachten
op de Heere, Die haar rechterhand heeft gevat en haar geleiden zal naar Zijn raad, Ps. 72:2324. Om zo steeds haar gehele weg over en langs de weg des geloofs gebracht en geleid te worden
uit duisterheid tot licht, uit ledigheid tot volheid, uit zielsbanden tot vrijheid, uit verafheid tot
nabijheid, uit omzwerven tot bedaarde rust in God, uit de eigen redeneringen en wantrouwende
achterdocht van de Heere tot een onbekommerde en kinderlijke berusting in de Verbonds-God,
en uit al het ongelovig wegzinken in zichzelf of omzien naar schepselen buiten God, tot een
onbepaald wentelen van haar gehele weg, persoon en noden op de alwijze en liefhebbende
Verbonds-Jehovah, met vol vertrouwen, dat de Heere het wel maken zal, volgens Zijn zo tedere
belofte, Jes. 46:4 en 13: "En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe
zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden. Ik
breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar
Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid."
Waarlijk, hierin is een genoegzame grond en zuil voor het geloof. Ja, deze belofte Gods is als
een Goddelijke stok en staf voor de gelovige wandelaar naar Sion, om zelfs bemoedigd te
betuigen: "Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want
Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij", Ps. 23:4. O vrienden, dit doet alles
en alleen het geloof in de zielen van de Godzaligen, zodat zij wel reden hebben om uit te roepen:
O kostelijk geloof! Dat in
Dit pand ons geeft genoegen;
Laat vrij de wereld lachen in
De lust, die na zal wroegen.
We zingen, onbekommerd heen
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In 't wankelloos vertrouwen,
En vrezen voor geen naslag van geween,
Die op een rotssteen bouwen.
O Rots, o Rust! Doe hart en lust en hand en mond
Dien Gij verzadigt, U ten dienst staan, eeuwig in 't verbond.
d. Gods kinderen verwachten de Heere onder stille overdenkingen en meditaties omtrent
de Goddelijke geloofsvoorwerpen en hun eigen weg en bevinding of betreffende andere
geestelijke zaken waaromtrent de ziel gelovig verkeert. Deze meditatiën en overdenkingen zijn
zeer noodzakelijk, nuttig en zeer vruchtbaarmakend voor de zielen der gelovigen en kunnen als
een geestelijk herkauwen aangemerkt worden, gelijk de reine dieren die voor Gods altaar
afgezonderd waren. De ziel wordt onder deze oefening soms gelovig gebonden aan de hoornen
van het ware altaar Jezus Christus, met touwen van het geloof en liefde, en blijft daar gebonden,
totdat de Goddelijke Hogepriester Jezus haar dadelijk belieft tot een werkelijk offer te maken.
Want ons werk moet zijn, om onszelven als een offer aan te brengen en te binden aan de hoornen
van het altaar. Daarin is ons zalig heil; maar om dadelijk het offer op het altaar aan God op te
offeren en te veraangenamen, dat moeten wij aan onze wettige, Goddelijke Hogepriester, de
Heere Jezus overlaten. Het past ons niet in Zijn werk te treden, Hebr. 5:4-6: "En niemand neemt
zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aäron. Alzo heeft ook
Christus Zichzelf niet verheerlijkt om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken
heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt:
Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek."
De gelovige meditatiën en overdenkingen der zielen zijn nu omtrent verscheidene zaken en
omtrent allerlei geloofsvoorwerpen, om er kracht en zoetigheid uit te halen. Ze bestaan eigenlijk
in een innerlijk beschouwende en overleggende geloofswerkzaamheid van de ziel, met een
verkleefde gehechtheid des gemoeds op en omtrent die zaken, waaromtrent de ziel werkzaam
is. Het is evenals de moedermaagd Maria, Luk. 2:19: "Maar Maria bewaarde deze woorden alle
tezamen, overleggende die in haar hart." En David zegt in Ps. 104:34: "Mijn overdenking van
Hem zal zoet zijn; ik zal mij in de Heere verblijden." En hierin hebben de gelovigen tot een
voorbeeld de cherubijnen, die met neergebogen aangezicht staroogden en de ark des Verbonds
en het verzoendeksel aanschouwden, 1 Petrus 1:12 en Ex. 25:20.
Deze stille overdenkingen en geestelijke voorwerpen zijn een allergezegendst voedsel voor het
gebed en voor het geloof. Ja, als een heilige olie in de lamp der zielen, om te branden in zuivere
wederliefde tot God en Christus, door de Heilige Geest. O ja, deze werkzaamheid maakt het
gebed innig, gevoelig en uitgebreid en is tot sterkte en aanwas van het geloof zeer gezegend.
O, als de ziel hiertoe verwaardigd mag worden, dan leeft en wandelt zij met God als een vriend
met een vriend, en zij ondervindt in kracht hetgeen er staat in Ps. 25:14: "De verborgenheid des
HEEREN is voor degenen die Hem vrezen; en Zijn verbond om hun die bekend te maken." O,
dan kunnen Gods kinderen betuigen volgens Ps. 63:2: "Immers is mijn ziel stil tot God; van
Hem is mijn heil." En als Ps. 131:2: "Mijn ziel is als een gespeend kind in mij."
Maar o, wat zijn er niet vele tijden en dagen, dat Gods kinderen daartoe niet kunnen komen, en
zielstoestanden ondervinden, waarin zij voor deze werkzaamheden zelfs geheel onvatbaar zijn.
Dan heeft de Godzalige op de Heere te wachten, onder een biddend uitzien tot de Geest Gods,
dat zijn ziel door vrije voorkomende almachtige genade daar gezet en gebracht mag worden,
om zo te kunnen zingen:
Nu dringt mijn ziel, met aandachtsoefeningen
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Dwars door de drang van de geschapen dingen
Tot voor de troon van 't ongeschapen Licht;
Daar u de glans der Godheid komt beschijnen,
Die duisterheid en onmacht doet verdwijnen,
Beschouwen zo Jehovahs aangezicht.
e. Gods kinderen verwachten de Heere in het getrouw zelfonderzoek omtrent hun eeuwige
staat voor God. Zal de ziel daaromtrent recht werkzaam zijn, dan heeft zij nodig een afhankelijk
uitzien naar en wachten op des Heeren licht en onderwijzende genade, om tussen het kostelijke
en het snode recht onderscheid te kunnen maken, Jer. 15:19. En het kostelijke koren van de
ontvangen genade Gods, niet te vermengen met het stro en het kaf van schijngenade en
nabijkomend werk of eigen werk, Jer. 23:28. Zal dan een ziel getrouw en tevens voorzichtig
omtrent zichzelf werken, om Gods werk niet te kort te doen, en zich aan de andere zijde niets
toe te kennen, wat zij waarlijk nog mist, zo zal zij inzonderheid nodig hebben, om dit niet te
beginnen in een geestelijke nacht, als alles donker en verward is in de ziel. Ook niet onder de
storm van vijands verzoeking, maar integendeel in zo'n tijd, als zij bedaarde
geloofswerkzaamheden omtrent de Heere Jezus mag vinden en in een ootmoedig vragen bij de
Heere Jezus mag komen, onder bidding: "Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden",
Ps. 43:3. En op die tijd zal ook zeer nodig zijn, dat die ziel alleen zoekt te werken in
afhankelijkheid van het licht van Gods Geest en ook naar haar kracht en toestand het meebrengt.
En vooral, dat zij wel tracht te onderscheiden het wezen van het genadewerk van haar
welwezen, door de man Gods Job genoemd de wortel der zaak, Job 19:28. De Geest Gods heeft
het recht van kindschap daaraan vastgemaakt, volgens Joh. 1:12; Kol. 2:6-7, 1 Joh. 5:10-12. En
op deze wijze naar des Heeren Woord werkzaam zijnde, zo wil de Heere op Zijn tijd daarbij
doen ondervinden Zijn heilsbelofte, Ezech. 16:8: "Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en zie,
uw tijd was de tijd der minne; zo breidde 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 Mijne."
f. Gods kinderen verwachten de Heere in en onder geestelijke verlating en gemis van God
en Jezus in en aan de ziel. Dan is nodig, zal het verwachten van de Heere Gode behagelijk en
dus gelovig en kinderlijk zijn, dat dit verwachten geoefend wordt gewillig, zwijgend en
eerbiedigend, aanbiddend, verbeidend, nawenend, inroepend en aanklevend, ja, ook zo ver men
het brengen kan, al bedelende, manende en pleitende op Gods verbond, op Gods
onveranderlijke trouw, op des Heeren eeuwige, vrije en Vaderlijke liefde, op Zijn onvermoeide
ontferming, op de gerechtigheid en heiligheid van de Heere Jezus en Zijn gedurige voorbidding
voor de troon en op Zijn Goddelijke eer en roem. Ja, ook op de genadebetrekking die er is tussen
God en Jezus en de ziel. En waarlijk, langs die weg en op die wijze werkende tot de Heere, in
en onder de verlating en inhouding van God, zo zal de Heere verschijnen tot hun vreugde, Jes.
66:5. O, dan onder goedertieren indrukken Gods te blijven in het wachten op de Heere, is zo
betamelijk en Gode welbehaaglijk. Want al houdt de Heere Zich verborgen, Hij is evenwel de
God van Zijn Israël en de Heiland voor de ziel, Jes. 45:15, Die beloofd heeft haar wederom te
zullen toeroepen en doen ondervinden Zijn heilwoord: "Want de HEERE heeft u geroepen als
een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel
gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar met
grote ontfermingen zal Ik u vergaderen", Jes. 54:6-7. O Godzaligen, herkauwt toch deze
Godswoorden veel tot uw zielsbemoediging en sterkte en gedenkt dat de Heere u, als Zijn in
duisternis wandelende kinderen, toeroept: "Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die
naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat
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hij betrouwe op den Naam des HEEREN en steune op zijn God", Jes. 50:10. En waarlijk,
Godzaligen, als uw ootmoedig zielswerk is in en onder zo'n stand, uzelf veel met Efraïm voor
God te beklagen en op de heup te kloppen over uw vervreemdheid, koelheid, liefdeloosheid,
ongeloof, diepe onkunde en snode ondankbaarheden, als de oorzaken veelszins van uw gemis
van de Heere en het komen onder vervreemding van die God der liefde, schrijvende Hem alzo
gerechtigheid daarin toe, dat Hij Zich vele malen van u onttrekt, o, dan zegt de Heere zo
hartverbrekend ook op diezelfde tijd tot uw ziel: "Ik heb wél gehoord dat zich Efraïm beklaagt,
zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf.
Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE mijn God. Is niet Efraïm Mij een
dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds dat Ik tegen hem gesproken heb, denk
Ik nog ernstig aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk
ontfermen, spreekt de HEERE", Jer. 31:18 en 20. En ja, die goede en getrouwe Verbonds-God
heeft vrijwillig op Zich genomen en ook dadelijk Zijn volk beloofd, lichamelijk en geestelijk
hen te zullen leiden als blinden, door wegen die zij niet geweten hebben en langs paden die zijn
niet gekend hebben, met een gedurig weer maken van het duistere tot het licht en het kromme
tot recht, zonder hen immer te zullen verlaten, Jes. 42:16. En, hoe dikwijls geeft de Heere Jezus
Zijn bedrukte kinderen die Hem nawenen, omdat de Trooster van hun ziel ver is, te ondervinden
hetgeen er staat in Hoogl. 6:12: "Eer ik het wist, zette Mij Mijn ziel op de wagens van Mijn
vrijwillig volk." Zodat hun gehele ziel verwonderd en verlegen moest uitroepen: "Dat is de stem
mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen."
O, dan zingen zij wederom: "Looft God in de gemeenten, den Heere, gij die zijt uit de
Springader Israëls", Ps. 68:27.
g. Gods kinderen verwachten de Heere in zondige en van achter de Heere afdwalende
wegen, wanneer men in zijn schulden wandelt en zich vervreemd heeft van den Heere, zodat
de Heere klagen moet: "En doet ge u dit niet zelven doordien gij de HEERE uw God verlaat, ten
tijde als Hij u op de weg leidt?" Jer. 2:17. Tot het verwachten van de Heere in zodanig een weg,
zal het recht beoefend worden, dan zal onder andere ook dit volgende volstrekt noodzakelijk
zijn, namelijk, dat het geschiede
1. Door zich onder herhaalde schuldbelijdenis voor de Heere te stellen met Ezra: "En ik
zeide: Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn
God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is
groot geworden tot aan den hemel", Ezra 9:6. Door zichzelf van 's Heeren wege, veel toe te
roepen tot schaamte van de ziel, volgens Deut. 32:6 "Zult gij dit den HEERE vergelden, gij dwaas
en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen en Die u gemaakt en u bevestigd heeft?"
Is dit uw weldadigheid aan uw Goddelijke Vriend, de al-waardige Christus, die tedere Leidsman
van uw ziel?
2. Door zijn trouweloosheden en zondige wangedragingen in het minste niet te
bemantelen of te verkleinen. O nee, maar dezelve geheel onbepaald bloeit te leggen voor de
Heere en alzo zijn eigen aanklager, beschuldiger, rechter en vonniswijzer te zijn voor God en
Christus' ogen, veroordelende zo zichzelf, om van de Heere niet veroordeeld te worden, met
een ootmoedig beschaamd staan over zijn zondeweg in het dal, en een smartelijk kermen als
duiven der dalen, vanwege zijn snode ongerechtigheid en met hart en mond voor het aangezicht
van de dierbare Heere Jezus uit te roepen, volgens Ps. 51:6: "Tegen U, U alleen heb ik
gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen."
3. Door dan echter geloofsvrijmoedigheid te oefenen op het heilrijk Evangelie en de
aanbiedingen en beloften Gods, daarin ook aan de zodanigen gedaan, en die te maken tot een
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pleitgrond in zijn smekingen, als Ps. 89:31-36.
4. Door gelovig op Gods onveranderlijke ontferming een oog te houden en zich door zijn
zonden, schulden en trouweloosheden niet te laten overschreeuwen, maar ootmoedig op de
Heere Jezus ziende, te smeken en te bedelen om de vernieuwde toepassing van het bloed der
besprenging, dat dierbaar bloed van Gods Zoon, dat oneindig vol van gewicht is en dat een
Goddelijke roep- en heilstem heeft bij en voor God ten goede van het schuldig en boetvaardig
volk, volgens 1 Joh. 1:9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat
Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid." Om alzo in volle bevinding
van des Heeren vermenigvuldigde genade en vergevende ontferming, verlegen uit te roepen,
zoals in Micha 7:18: "Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de
overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in
eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid."
5. Door zich te wachten van met beide ogen als het ware alleen te zien in het lege graf des
harten en op de zonden, trouweloosheden, liefdeloosheden, ondankbaarheden en meinedige
gedragingen tegen God en Jezus en de Goddelijke Geest, en tegen Zijn Goddelijke en tedere
liefdeshandelingen, waarbij men het weleer zo goed, zo levendig en zo gezegend ondervinden
mocht. Maar om tevens te staan en te trachten om in geloof te zien op de medelijdende
Hogepriester Jezus, Die volgens Hebr. 7:25: "Volkomenlijk kan (en wil en zal) zalig maken,
degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden." Ja, Hij roept
hen nu nog toe, volgens Jer. 3:1 "Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans
weder tot Mij, spreekt de HEERE." O, zo één oog op zijn ellende te hebben, en één oog op
Christus, dat is recht te handelen naar de eis van het zalige Evangelie en doet betamelijk werken
naar de regels van het heiligdom, zie Joh. 3:14-17; Jer. 3:13, 19. Vergetende nimmer, maar wel
degelijk levendig in het oog houdende, dat wij in ons hart en grondgedichtsel nog veel
goddelozer, ja, talloos goddelozer voor God zijn, dan dat wij zijn in onze daden. O ja, vrienden,
daar is meer vuur in de oven dan in de vonken die eruit vliegen. O, dat is zo nodig, om alzo
meer aan onszelf te leren wantrouwen en te wanhopen, en maar steeds te trachten om alleen en
geheel in Christus voor God gevonden te worden, en steeds teder waakzaam te leven met een
oog op ons hart, onder die biddende smeekzucht: "Vader in de hemel, leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van den boze en van het boze dat in ons woont." Ach vrienden, dat
baant dan de weg om weder te keren tot Jezus en in Hem, ja, in Hem alleen tot God de Vader
als een trouweloze en zichzelf steeds bedervende zoon en dochter, volgens Luk. 15:18-19: "Ik
zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den
Hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een
van uw huurlingen." En dan ondervindt men ook dat God is een Vader der barmhartigheid,
volgens Luk. 15:20: "En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was,
zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toelopende viel hem om
zijn hals en kuste hem." O, zo doet de hemelse Vader in Christus ook Zijn zondige en
trouweloze kinderen, wanneer zij het zeer bedorven hebben en weder tot zichzelf komen en
opstaan en het naar Zijn genadetroon in schaamte wenden, volgens Jer. 3:21, 22.
6. Vooral is dan nodig op zijn hart te houden, dat men in zo'n zondige en schuldige
toestand niet in de eerste plaats te staan heeft naar verbetering, maar naar waarachtige
verzoening, langs nieuwe geloofswerkzaamheden omtrent Jezus en Zijn gerechtigheid en Zijn
hogepriesterlijke voorbidding. En dat men daarna, als een volgend werk, moet smekende zijn
om meerdere reinheid des harten door de Geest, volgens de verbondsbelofte, Ezech. 36:26-27,
om alzo de Heere Jezus Zijn zielszaligend Middelaarswerk niet uit de hand te nemen en zichzelf
eigenmachtig en wettisch te willen verbeteren en genezen. Nee, het is het ambt van Jezus alleen,
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om ons zalig te maken en ons steeds te geven bekering en vergeving der zonden, Hand. 2:36.
O, wat is er niet veelszins onder Gods volk, wanneer zij in zondige wegen gevallen zijn, als zij
dan tot en bij hun afkeringen gebracht worden, een eigen pogen en een onafhankelijk woelen
en werken. Wat al voornemens en opzetten, ja, beloften te doen tegen die en die zonden, en wat
een opstapelen van godsdienstplichten. En dat alles zonder Jezus en Zijn Geest. En zie, bij de
minste opkomende verzoeking maakt men het nog erger dan tevoren. En al de voornemens en
eigen verbeteringen verstuiven als kaf. Trouwens, dat moet zo wezen, en dat is liefde Gods die
dat toelaat en zo bestiert, opdat die zielen toch eenmaal haar eigen werk verliezen zouden en
waarachtig arme tollenaars en zondaars zouden worden voor Jezus' voeten en al hun heil voor
tijd en eeuwigheid bij Hem alleen zouden leren zoeken. En van Hem al biddende en gelovende
verwachten, om alzo in waarheid te worden een maaksel Gods, geschapen in Christus Jezus tot
goede werken, Ef. 2:10. En ja, waarlijk, alle werk dat men buiten deze weg oefent en betracht,
vloeit alleen uit hoogmoed en onkunde van zichzelf. Dat komt doordat men nog niet recht arm
voor God en Jezus is, en men die vrije genade Gods niet geheel om niet, als een arme goddeloze,
die een walg aan zichzelf heeft, wil ontvangen, ja, alleen als een soeverein geschenk Gods,
volgens Ezech. 36:32: "Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, het zij u bekend!
Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls."
En waarlijk, als men hiervan geen waarachtige indruk op zijn gemoed draagt, dan werkt
men zich veelszins eigenmachtig af. En de vrucht is (want vorderen zal of kan men niet)
verdrietigheid, moedeloosheid, gemelijkheid en morren tegen God en mensen en een diep
nederzijgen in ongeloof. Wel dan, gij die zo handelt, wij roepen u toe: Laat af, weet dat de
Heere God is," Ps. 46:11. En tracht voorts alleen te komen als een gebondene en trouweloze,
die het bij alles buiten Christus opgeeft. Val met al uw banden, onmacht en onwil en al uw
schuld, al kermende aan Jezus voeten, in een gelovig wachten op Zijn verworven verbondsheil.
En breng uw blindheid, schuldigheid en de gruwelen van uw hart voor Hem. O, Hij ziet en weet
ze immers toch volgens Hebr. 4:13. En Zijn Goddelijke ogen zijn als een vlam vuurs, Openb.
1:14. Zucht tot Hem, volgens Ps. 79:11: "Laat het gekerm der gevangenen voor Uw aanschijn
komen; behoud overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms." En in die weg en
op deze wijze werkzaam zijnde, de Heere te verwachten, dat is de zaak die men heeft te
beoefenen en die Gode welbehaaglijk is. En daarin wordt de Goddelijke eer van de Heere Jezus
het meest door verhoogd en de grondeloze, vrije genade meest in verheerlijkt, terwijl de
Goddelijke heilsbelofte is, Jes. 51:14 "De omzwervende gevangene zal haastelijk los gelaten
worden; en hij zal in de kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ontbreken."
IV. Enige eigenschappen van dit ware verwachten
Betreffende nu het vierde stuk, dat wij voornamen te willen inzien, namelijk enige
eigenschappen van het gelovig verwachten van de Heere, daarvan zeggen wij volgens Gods
Woord dat het zijn, te weten:
1. Hoogachting van de ziel voor God en Christus en Zijn waarheid.
2. Zielsontzag voor God en stille lijdzaamheid onder God.
3. Eerbiedige ootmoed van de ziel en kinderlijke vreze voor God en Jezus.
4. Innige liefde tot en berustend vertrouwen in God en Zijn raad, voorzienige heerschappij
en vlekkeloze leiding, gelovende dat Gods tedere Vaderliefde in Christus, het naar Zijn belofte
oneindig wijs, teder en heerlijk maken zal.
5. Ootmoedig te zijn voor God in het wachten. O, die ziel staat dan zo nederig! Haar ogen
zijn niet hoog, Ps. 131:1. Zij heeft niets te eisen. O nee, maar zij roept nederig uit: "Wie ben ik,
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dat de Heere naar mij, onwaardige zou omzien? Dat Hij naar mij, zo'n zondige, mismaakte,
trouweloze, blinde en onwaardigste worm zou omzien?
6. Een bijblijvende overtuiging van de ziel in zich te houden, dat de God der
goedertierenheid haar moet voorkomen, Ps. 59:11. Ja, dat die haar voorkomen zal, maar in Zijn
eigen weg en op Zijn eigen tijd en op Zijn eigen wijze, die de beste en de heerlijkste zijn zal.
Dat zal tot haar blijdschap en verwondering zijn en tot de meeste verheerlijking van de
Goddelijke deugden.
7. En dan gaat het veelszins gepaard met een verborgen herinnering van de Heilige Geest,
in en aan de zielen van de verwachtende gelovigen, aan de reeds zovele dierbare ontvangen
weldaden en verhoringen van God en Christus, en de zo onvermoeide voorkoming met heil, op
hun vorige verwachtende zielsoefeningen en gestalten, aangezien zij dikwijls hebben
ondervonden de zoete kracht van de heilbelofte, Joël 2:26: "En Mijn volk zal niet beschaamd
worden tot in eeuwigheid." En dus kunnen ze getuigen: "Ik heb den HEERE lang verwacht; en
Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil,
uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn
gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen
Gode; velen zullen het zien en vrezen, en op den HEERE vertrouwen", Ps. 40:2-4. Daarbij kan
de ziel in geloof steunende op het onfeilbaar Woord Gods, als de enige regel en grond van haar
wachten op God aanmerken, dat de Heere Zichzelf aan haar verbonden heeft om haar Gewis te
zullen weldoen, Gen. 32:12. En zij kan Hem als zodanig ook vasthouden, betuigende met
David: "De God mijner goedertierenheid zal mij voorkomen. Van U, o mijn Sterkte, zal ik
Psalmzingen; want God is mijn hoog vertrek, de God mijner goedertierenheid", Ps. 59:11, 18.
Erkennende in nederige geloofssmeking dikwijls voor des Heeren aangezicht: Heere, de
nooddruftige zal niet voor altijd vergeten worden, noch de verwachting van mij, ellendige, in
eeuwigheid verloren zijn, Ps. 9:19. Maar Gij zult mij uitvoeren aan het licht en ik zal mijn lust
zien aan Uw gerechtigheid.
En o, wat geeft dat gelovig inzien in vorige Goddelijke bevindingen niet een kracht aan de ziel,
ook dan zelfs terwijl de Heere Zich op dat moment nog verborgen houdt. En wat is dat niet tot
een sterkte voor de gelovige verwachtende ziel. Want o ja, de Heere is een volkomen Rotssteen.
En dus wordt die ziel bewaard voor ongeloof, vooruitlopen en wantrouwen aan de Heere. Maar
het is nu haar grondbestaan, zoals Jes. 30:15 "In stilheid en in vertrouwen zal uw sterkte zijn."
En zoals David zegt: "Immers is mijn ziel stil tot God, van Hem is mijn heil", Ps. 62:2.
V. De gezegende genade die dit verwachten aan de ziel mededeelt en de gelovige verwachter
doet ondervinden
Betreffende nu het vijfde stuk, bezien wij de gezegende heilsvruchten en genade, die dit
gelovig verwachten van de Heere aan de ziel van zo'n gelovige verwachter mededeelt en
waardoor zo'n ziel bemoedigd en lijdzaam voor en met God in Christus leeft en wandelt, onder
al haar geloofsbeproevingen en wegen van strijd en verdrukking, waardoor dan ook deze
dierbare geloofsgenade des te dierbaarder en begeerlijker wordt. Deze zijn volgens Gods Woord
de navolgende:
1. Een nederige en ootmoedige zielsgestalte voor en omtrent de volzalige God, volgens
Klaagl. 3:28-29: "Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft. Hij steke
zijn mond in het stof."
2. Een geestelijke tevredenheid met en in God en Zijn behandeling, en een kinderlijk
berusten in Gods liefdesraad en wil, zingende veelal:
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Wijze God, Uw wil goed,
Billijk maar geschieden moet,
Zalig is het ons als wij onze wil,
Buigen onder d' Uwe en zwijgen stil.
3. Een onderworpen en gelovig toevoorzicht op God en op Zijn verbondstrouw en
waarheid, 1 Thess. 5:24: "Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal."
4. Een gelovig vasthouden, dat alles zal medewerken ten goede, en Gode tot heerlijkheid
zal uitkomen, Rom. 8:28.
5. Vele en herhaalde bevindingen van Gods en Christus' Vaderlijke en herderlijke trouw
en veelvuldige, tijdige en ontfermende genadevoorkomingen, ondersteuning en vriendelijke
redding, volgens Ps. 31:8; Ps. 71:15: "Mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag
Uw heil; hoewel ik de getallen niet weet." Vergelijk met 2 Sam. 22:20, 29: "En Hij voerde mij
uit in de ruimte en rukte mij uit, want Hij had lust aan mij. Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE!
En de HEERE doet mijn duisternis opklaren."
6. Het doet zo'n ziel in en op die tijden in veel zielskalmte en geloofsoefening leven en in
een diepe lijdzaamheid. O, zalige kalmte en verheven zielsgestalte! Waarlijk, dan bindt men de
Koning op de galerijen, Hoogl. 7:5. En in de ziel is een gezicht des vredes, zodat men zingen
kan:
Maar gij, mijn ziele, zwijg maar stil,
En schik u rustig naar Gods wil;
'k Verwacht Hem, Hij is 't Al in alle,
Hij immers is mijn Rots, mijn Heil,
Mijn hoog Vertrek, onwinn'lijk steil,
'k Zal niet wankelen dat ik valle.
Ja, dan leeft men met het hart en geloofsbestaan boven alle nietige schepselen en boven
al haar gewoel en tegenstand, ja, boven alle tweede oorzaken heen, bij God als een hoog Vertrek
en Rotssteen, uitroepende: "Bij U schuil ik", Ps. 143:9. O, dan ziet men in geloof, dat de hemelse
Vader aan het roer zit van het ganse rijk der natuur en der genade. Dan gevoelt men Zijn sterkte
in dat dierbare woord, wat wij lezen in Ps. 146:10: "De Heere zal in eeuwigheid regeren; uw
God, o Sion, is van geslacht tot geslacht, Halleluja!"
VI. Enige zaken die met dit verwachten van den Heere vergezeld gaan, en die deze beoefening
soms moeilijk maken
Betreffende nu het zesde en laatste stuk zeggen wij:
1. Deze geloofswerkzaamheid is inzonderheid aan vele aanvallen en strijd onderhevig, ja,
wordt telkens belaagd, aangevallen en ondermijnd, door vele tussenkomende vrezen,
redeneringen, ongelovige bestrijdingen en subtiele vragen van het vleselijk vernuft en de satan,
die God en Zijn waarheid aantasten en dit verwachten op God ten enenmale trachten te
ondermijnen. Daar komt soms wel een spottende Ismaël in de ziel, die zegt: "Wacht gij op God?
Het zal met uw verwachting op ijdelheid, wind en jammerlijk zielsbedrog uitlopen.
2. Daar komt veelal bij een geweldige aandrang van angstige beklemdheden, terwijl satan
en ongeloof zeggen: Uw geloof aangaande die en die dingen is enkel inbeelding, ja, zelfs maar
zielsbedrog. Ziet gij dat zelf reeds niet? Wel, ach ja, zo zal het met al uw verwachting wezen,
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niet alleen hier in de tijd, maar zelfs op uw doodsbed en in de eeuwigheid. Waarlijk, uw
bedrogen hart heeft u terzijde afgeleid. Arme ziel, gij voedt u met as. En ja, zo verblind zijt gij,
dat gij nog niet gelooft dat er een leugen in uw rechterhand is. O, hoe zielsgrievend kunnen
deze pijlen van satan de ziel van de gelovigen doorwonden, zodat zij moeten uitroepen: O
Heere, ik word onderdrukt; verschijn toch eens blinkende, wees Gij mijn Borg! O Goddelijke
Geest van het geloof, schenk mij weer vernieuwd geloof op God. Zeg tot mijn ziel: Vrees niet,
geloof alleenlijk. "Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste: Zie, Ik zal uw
stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten", Jes. 54:11.
3. Ja, het kan zelfs ook in de weg van Gods voorzienig bestel zo ver gaan, dat de vijand
veld wint op de ziel, niet alleen door al de afsnijdende en tegenwerkende voorzienigheden Gods,
die er zijn om het geloof te beproeven en te oefenen, en die de ontvangen Goddelijke beloften
geheel schijnen te vernietigen. Maar dat er nog deze zware beproeving bijkomt, (maar o! dan
moet de Heere Jezus verborgen sterkte gebieden om staande te blijven), namelijk dat de ziel
onder haar geloofsbeproeving zijnde en zich van rondom bevindende ingesloten, zich keert naar
Gods heilig Woord, dat haar te voren zo Goddelijk en dierbaar en zo menigmaal tot
ondersteuning was, zodat zij zeggen kon met David, Ps. 119:92 "Indien Uw wet niet ware
geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk vergaan." Maar zie, nu zich ook kerende tot
hetzelfde dierbare Woord, zo is het dat haar telkens in de Bijbel niet anders dan de ontzaglijkste,
naarste en bedreigendste Schriftuurplaatsen voorkomen, die haar steeds onder het oog en in de
hand vallen, ja, soms de zodanige, die zij nooit geweten heeft dat zij in de Bijbel waren. En zie,
daar wordt steeds haar oog en gemoed op een beroerende wijze bij bepaald en stil gehouden.
En andere, die tevoren haar tot zielssterkte en geloofskracht waren, ja, ter verlustiging in God
en in Zijn trouw en waarheid, die zijn alle als verzegeld, en daar kan zij niet bij, zodat de gehele
ziel van zo'n Godzalige als geheel doorgriefd en vol smart zich troosteloos neerbuigt en wel als
een radeloze doet uitroepen: Ik ben twijfelmoedig, o mijn God! Mijn ziel buigt zich neder in
mij! Ps. 88:16; Ps. 42:7. En waarlijk, dit is dan een zware weg van beproeving, die een ziel
ondergaan kan. En de Heere moet op een verborgen wijze zo'n ziel staande houden, anders zou
zij waarlijk omkomen en bezwijken. Maar tevens leert die ziel bevindelijk achteraf zien en
kennen, dat de duivel ook wel met Gods Woord als een vals leraar en profeet omtrent de ziel
werken kan. En dat hij door toelatingen van God, de ziel kan aankomen en verschrikken met
deze of dergelijke woorden Gods, die de gehele ziel in zware beroering zetten. Neem eens:
"Alzo zijn de paden van allen die God vergeten, en de verwachting des huichelaars zal vergaan;
van denwelken zijn hoop walgen zal, en zijn vertrouwen zal zijn een huis der spinnenkop. Zie,
God zal den oprechte niet verwerpen; Hij vat ook de boosdoeners niet bij de hand", Job 8:13,
14, 20. En de toepassing is: zo'n boosdoener bent u en God wil u hier al openbaar maken. Hij
wijst de ziel heen naar Job 20, alsook naar andere dergelijke ontzaglijke teksten in Gods Woord,
en hij zegt: Zie nu en weet, dat geschiedt u van Gods hand; ja, van die God, Die gij verwacht
hebt in genade en gunst voor u; Maar het is nu al met u: "In smart zult gijlieden liggen", volgens
Jes. 50:11.
4. Of de satan en het ongeloof, dat toch arglistig en dodelijk is - en wie zal de listen en de
diepten van de satan kennen?
vallen dikwijls met kracht aan op de werkzame
geloofsverwachting zelf en derzelver vele malen ondervonden beoefening, met vele Goddelijke
beloften, die de ziel ontsloten en met kracht van de Geest in geloof toegepast worden, zodat het
is of die ziel gedurig met aandrang toegeroepen wordt:
a. Is het niet met al uw werk alleen hersenwerk geweest en louter wat inbeeldingen, ja,
vermetelheid?
b. Wat hebt ge u al ingebeeld en gemeend van de Heere te moeten verwachten? Wel, het

102
is alles bedrog met u bevonden, en daarom muurt God Zelf uw weg nu zo toe.
c. Bezie het nu zelf eens, of gij al die beloften die gij van de Heere meende te hebben
ontvangen, niet uzelf lichtvaardig en verkeerd hebt toegeëigend in stoute eigenliefde.
d. Ja, gij hebt de beloften Gods gestolen. Gij kent dezelve niet eens. Want die beloften,
waar gij mee gewerkt hebt, hebt gij niet eens in zijn verband aangemerkt. Gij zijt ook niet het
onderwerp van die beloften. Zij raken de Kerk van God. En ja, sommige raken alleen de Heere
Jezus, als de Goddelijke Middelaar.
Zie, zo heeft hij uw ziel afgedwaald in uw werken met de beloften. O listige satan! Laat ik hier
voor die beroerde en door u geslingerde en nu als verstomde gelovigen tot uw eeuwige
beschaming spreken en mijn mond voor deze stommen opendoen, opdat gij niet meer zo
voortvaart als een wraakgierige geweld te drijven.
Daarom wil ik u met Gods eigen Woord verstommen:
a. Leert de Geest van God dat een gelovige geen vrijheid heeft om in en naar hun
tegenwoordige nood en stand te werken met de Goddelijke beloften, die soms in Gods
Woord in een geheel ander verband van zaken voorkomen, dan daar die gelovige ziel zich
op die tijden in bevindt? Zijn dan al de gelovige Hebreeën geweest in zo'n uitwendig geval
en toestand als die strijdbare vorst Jozua, die geheel Kanaän moest innemen en overwinnen
en zulke machtige volkeren moest uitroeien? Komt in zo'n verband van zaken niet de belofte
voor: "Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten"? Jozua 1:5. En zie hoe de apostel
diezelfde Goddelijke belofte aan de gelovige Hebreeën toepast, als van God tot hen in het
bijzonder gesproken in een weg en verdrukking, die zij om het Evangelie ondergaan
moesten, Hebr. 13:5.
b. Wat het andere nu betreft, namelijk het werken met beloften, die de gehele Kerk
Gods raken: Wel, is dan niet ieder gelovige een levende steen van dat geestelijk huis en een
lid van die Kerk? En behoren hun dan de beloften, die aan de Kerk gedaan zijn, niet toe?
Gewis, zie ook 1 Kor. 3:21-23: "Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe. Hetzij
Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij
tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. Maar gij zijt van Christus, en
Christus is Gods."
c. En wat de beloften belangen, die eigenlijk in de eerste plaats op Christus als de
Middelaar zien: Wij zeggen, dat uit kracht van de nauwe gemeenschap van de gelovigen met
Jezus, als zijnde één Geest met Hem, 1 Kor. 6:17, al Zijn goederen de hunne zijn, zowel als
Zijn zoenlijden en borgheiligheid, zie Joh. 17:10. En dus delen zij samen in één goed, elk in
hun orde en staat. Maar verder zeggen wij, dat sommige beloften die rechtstreeks op de
Heere Jezus zien, uit kracht van de gelovige gemeenschap met Christus, ook aan hen gedaan
zijn, zodat zij daarmee mogen, ja, moeten werken in hun gevallen en noden op een gelovige
wijze. Neem onder vele andere maar eens die dierbare belofte, Ps. 91:14-16: "Dewijl hij Mij
zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want
hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal
Ik bij hem zijn; Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid
der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien."
En zo zijn er veel meer andere beloften in Gods dierbaar Woord, die in de eerste plaats
behoren tot Christus, het Hoofd en de Borg van het genadeverbond, zie Ps. 89:23-25: "De
vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken.
Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht; en die hem haten, zal Ik
plagen. En Mijn getrouwheid en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn; en zijn hoorn
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zal in Mijn Naam verhoogd worden."
Daarin heeft tevens een ieder gelovige zijn zalig aandeel, uit kracht van zijn
trouwgemeenschap met Christus, Hos. 2:19. Ach, waarbij wilden toch de Godzaligen leven,
als zij niet mochten werken met de beloften Gods in Christus? In zichzelf hebben zij geen
voorraad. O nee, zij zijn allen een ellendig en arm volk, Zef. 3:12. En vorige bevindingen
kunnen hen in nieuwe noden niet helpen. De wet kan hen niets geven. Op hun eigen doen
staat de dood geschreven. En al hun levendige gestalten zijn vele malen verloren en hun ziel
is dan van alle bevindingen geheel ledig. Wel, als zij dan met de beloften Gods niet mogen
noch kunnen werken, door een toe-eigenend en omhelzend gebruikmaken daarvan, hoe
konden zij dan geestelijk leven?
En dus, men hebbe dit wel op te merken, dat een gelovige met de beloften niet alleen moet
werken, gelijk velen uit onkunde doen, als men gelovig, opgewekt en levendig is. O nee!
Maar inzonderheid als men dodig, ellendig, zondig en bestreden in zijn ziel is, en dat wel
om door de beloften weer uitredding en nieuwe verlevendiging en voedsel voor zijn
geestelijk leven te krijgen. O, hoe velen dwalen hier door onkunde, ongeloof en
onvrijmoedigheid, en doen hun zielen aldus veel schade aan en brengen zichzelf dus zeer
grote verhinderingen toe op hun weg, door het niet werken met de Goddelijke beloften tot
heil voor hun zielen. Wij zeggen tot de zodanigen: 'sta op en eet, de weg zou voor u te veel
zijn." Want vrienden, om met de beloften Gods te werken in een gelovig pleiten bij de
genadetroon, moet men zijn enige vrijmoedigheid en grond zoeken in de vrije, Goddelijke
aanbieding van het Evangelie en in de Heere Jezus als de heilvolle Verbonds-Borg en niet
in zijn gestalten en levendige werkzaamheden.
5. Het is soms ook zo, dat de ziel van een gelovige, die in een weg van verwachting op
de Heere leeft, in toestanden van het gemoed komen kan, dat zij bij Gods genadelicht zo kan
inzinken in de diepte van haar eigen nietigheid, onwaardigheid, trouweloosheden en gehele
zondigheid, dat het in sommige standen haar geheel onmogelijk is om dat heilgoed zo
vrijmoedig en gelovig van de Heere de Jehovah te verwachten, zoals zij zulks tevoren vele
malen kon doen. De reden is, omdat de trappen van haar licht in het verhevene, geduchte en alwaardige Gods, nu zoveel sterker en meerder zijn in de ziel, en bij dat licht zelf, is het levende
besef ook zo veel te meer van die oneindige afstand, die er is tussen de hoge God en de
verheerlijkte Christus, en haar, zo zondig, laag, nietig schepsel, zodat zij moet uitroepen met de
man Gods Jesaja: "Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen
ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben
den Koning, den HEERE der heirscharen, gezien", Jes. 6:5. Daardoor wordt men waarlijk voor
God als een mirte in de diepte, Zach. 1:8. Maar het is ook waarheid, dat de Heere dan al gereed
staat om die ziel op een zalige wijze nieuwe geloofskracht te doen ontvangen, om met nog meer
Goddelijk licht en geloofsaanbidding en verwondering als immer tevoren, ruim, hartelijk en
teder met de Verbonds-God in Christus en met de vorige ondervonden beloften in een gelovig
vertrouwen en verwachten te kunnen werken en verkeren. Ja, zo, alsof men de verwachte zaken
en goederen reeds dadelijk genoot en ondervond, en bemoedigd in het geloof, met Abraham
kan zeggen: "Op de berg des HEEREN zal het voorzien worden!", Gen. 22:14. En met David:
"De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat niet
varen de werken Uwer handen", Ps. 138:8. "Ja, Ik zal mijn lust zien aan Zijn gerechtigheid",
Micha 7:9. "De God mijner goedertierenheid zal mij voorkomen, en het heil Zijner rechterhand
zal zijn met mogendheden", Ps. 20:7. Maar dit zijn dan soms zulke kortstondige verademingen
van de ziel. En zie, kort hierop wordt de strijd weer nieuw en soms zeer hevig, zodat het is en
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blijft een strijd des geloofs.
6. Hier komt soms ook wel bij, dat de Heere Jezus tussentijds naar Zijn soevereine
vrijmacht en oneindige wijsheid Zichzelf met Zijn werkelijke genade en gunst zeer verre houdt
voor die ziel, zodat, wil zij weer geloof oefenen op Christus, of wil zij bidden, zij kan niet
doorbreken noch nabij Hem komen. Ach nee, zij kan Hem niet gelovig weer in het oog krijgen,
waarom haar klacht is: Heere, waarom staat gij van verre? Waarom houdt ge u met een wolk
bedekt? Waarom verbergt ge u in tijden van benauwdheid? Mijn Vader, ben ik dan niet Uw
kind? Mijn Verlosser, hebt Gij mij niet tot Uw eigendom gemaakt? O, waarom ga ik dan in het
zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Hebt Gij niet gezegd: Mijn oog zal op u zijn, Ik zal
bij u zijn en Ik zal u aanzien? Och, laat mij toch als een wees bij U ontfermd worden, Hos. 14:4.
7. Ja, de ongelovige zielenstrijd kan na al dat ondervonden licht soms weer zo ver gaan,
dat in zo'n gelovige ziel voor een tijd al haar sterkte vergaat, en haar hoop en verwachting van
de Heere, Klaagl. 3:18. Zodat zij wel eens moedeloos uitroept: Och, had ik toch maar nooit
biddende en geloofsoefenende werkzaamheden en verwachting omtrent deze en gene zaken en
beloften gehad. Dan zou ik mijn arme ziel niet misleid hebben, om die zaken tegemoet te zien
en te verwachten, als van de Heere aan mij beloofd en toegezegd, en dan was mijn ziel nooit
gekomen in zo veel nare slingeringen.
8. Wat soms de last nog zwaarder kan maken is dit, dat men onder de bevinding van die
gelovige werkzaamheden zijnde, wel van dezelve tot anderen gesproken heeft, maar zie, nu
zeggen ook die tot zo'n ziel: "Waar is nu uw God?" Ja, zij lachen met die beangste ziel en maken
haar tot een snarenspel en beschimping. En dus betreurt die ziel haar dwaasheid, dat zij immer
tot anderen van haar geloofswerkzaamheden en van haar geloofsverwachting op God in deze
en die bijzondere zaken gesproken heeft.
Zie daar vrienden, deze en meer andere bestrijdingen maken het verwachten van de Heere
zeer moeilijk. En dus is er voor een begenadigde ziel in die tijden een Goddelijke almacht nodig,
om haar te doen staande blijven onder al de moedbenemende voorkomingen, en om op God te
blijven hopen, op hoop tegen hoop, gelijk Abraham. En om volgens Jes. 50:10 in die duisternis
wandelende, zonder enig licht te zien, op de Naam des Heeren te blijven vertrouwen. Want
veelal is dan zo'n Godzalige in zijn ziel als wandelende, ja, wonende in een land van de schaduw
des doods, Jes. 9:1. En ach, hoe menigmaal krenkt de uitgestelde hoop het hart dan niet! Ja, hoe
zwaar werk is het niet, om dan met zijn ziel stil in God te blijven berusten, met een bestreden
en bezwijkend geloofsoog op de beloften. O, wat kunnen de redeneringen van het vleselijk
verstand als rechte oorblazers, om de ziel van haar voornaamste Vriend, de Goddelijke Heere
Jezus te scheiden, niet al doen en voortbrengen! Zodat men kermen moet over al de zondige
gedachten en malingen. En wat staat de ziel niet veelal dwaselijk stil bij waarschijnlijkheden,
om de vervulling van de Goddelijke beloften daarnaar af te meten. O, verstandeloze en
zielsbeschadigende dwaasheid! Daar toch het geloof alleenlijk op Gods almacht, waarheid en
trouw ziet, en zich daarop grondt en verlaat. De Goddelijke beloften toch en het werkzame
geloof daarop, doen zeeën en Jordanen gekloofd worden, als die vol zijn aan al haar oevers, en
de sterkste muren neerstorten, daar al de poorten gesloten zijn, volgens Ex. 14; Jozua 3:6; Jes.
45:2-3 en 1 Kron. 5:19-22. Maar dat is dan voor de ogen van die ziel verborgen. En zij vergeet
dan ook dat veelal het Gods weg is om Zijn Goddelijke voorzienigheid geheel en al te doen
werken tegen de belofte aan, en dat tijden lang. En dat echter al die tegenwerkende handelingen
Gods in Zijn voorzienigheid alleen maar dienen moeten en dadelijk werkzaam zijn, ten einde
dat God Zijn heilige beloften Goddelijk bevestige en "ja en amen" maakt, Hem tot heerlijkheid,
zoals wij zien in Jozef, David en anderen. O ja, de Heere doet zulks om het geloof in die
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Godzaligen te beproeven en hen in meer kracht des geloofs te doen toenemen.
Wel dan, des Heeren heilige bedoelingen zijn alzo, om Zijn beproefde volk dit einde en
deze verwachting te geven, volgens Jer. 29:11. O, komt dan, gij beproefde kinderen Gods, die
u nu veelszins in een Basan bevindt, ja, in een diepe zee en tussen twee rijen van stenen. O,
hebt geloof op God, uw Ontfermer, de Amen en de Waarachtige, Die eeuwig aan Zijn Verbond
gedenkt. Ja, Hij ziet u in al uw proef- en drukwegen. O ja, daar is voor u, Zijn armen, nog
verwachting. God zal u als weggedrevenen zoeken. Hij zal u uit uw afgronden weder ophalen
en u doen ondervinden, dat Hij, de Overwinnaar Israëls, niet liegt en dat het Hem niet berouwt,
dat Hij tot u gesproken heeft. O nee, maar Hij zal u doen ondervinden, dat uw vleugelen nog
eens zullen worden als ener duive, overdekt met zilver en welker vederen zijn met uitgegraven
geluwen goud, Ps. 68:14. Wel dan, wij roepen u met de man Gods David toe, Ps. 27:14 "Wacht
op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op den HEERE." Geeft de
Jehovah de eer. Eerbiedig Hem ook nu, onder al Zijn uitstel en inhouden, in Zijn waarheid,
trouw, wijsheid, almacht, goedheid, onveranderlijkheid, verbondsliefde en volwijze leiding
omtrent u, wetende dat de Heere u vrede zal bestellen en al uw zaken zal uitrichten, volgens
Jes. 26:4: "Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid, want in de Heere HEERE is een
eeuwige rotssteen." Uw mond zal nog eens met een aanbiddend amen in uw ziel uitroepen met
Israël, Jozua 21:45: "Er viel niet één woord van al de goede woorden, die de HEERE gesproken
had tot het huis van Israël. Het kwam altemaal." En daarom, mijn vrienden, laat nu uw lied
reeds zijn in het geloof met de Kerk, Psalm 102:
Gij zult met ontsloten ermen,
Opstaan, en U eens ontfermen,
Over Sion, Uwe stad,
Die ge u verkoren had, .
Want, o HEER'! het werd al spade
En de tijd van Uw genade,
Ja, de tijd hier toegenomen,
En bestemd, laat die haast komen.
En voeg er dan ook dit nog bij, met gelovige toe-eigening aan uzelf:
Al laagt gij nog zo lang gebukt,
Van duizend jamm'ren neergedrukt,
Ellendiglijk versmeten;
Als een die in zijn dienstbaarheid,
Tussen twee rijen stenen leidt,
God zal u niet vergeten.
Uw vleugels zullen naar dien hoon,
Als duive-vleugels heerlijk schoon,
Met zilver overtogen;
En welker veders sierlijk net,
Met uitgegraven goud bezet,
Weer blinken opgevlogen. (Ps. 68)
TOEPASSING
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Zie daar, vrienden, dit zijn de zaken die wij u over deze woorden wilden meedelen. O,
hoe welgelukzalig is het Jakob en Israël Gods, dat den Heere verwachtende leeft en dat zich
onder de dierbare herderleiding van de al-waardige Goddelijke Heere Jezus bevinden mag,
volgens Jes. 40:11, 13, en die deze nu behandelde zaken en waarheden min of meer bevindelijk
hebben leren kennen en zodanige wegen ook al zijn doorgeleid. O, die zullen ook wel zingen
willen tot roem van God en Zijn heilige en volwijze leiding met hen:
Vergeet toch niet wat God aan u gedaan heeft,
En hoe gij door Hem in het strijdperk staan bleeft,
Gedenk, hoe Hij u lief'lijk heeft geleid,
En overladen met barmhartigheid.
Gewen u om Gods daden op te merken,
Het zal u in verlegenheden sterken;
Het wekt u op en geeft u rijke stof,
Om dankbaar te melden 's Heeren lof.
Werp voorts uw weg op Hem, Hij zal het maken,
Hij heeft tot hiertoe alle uwe zaken,
Zeer heerlijk uitgericht, hang Hem maar aan,
Betreed dien weg die Hij gebiedt te gaan.
O, beproefd Godzalig volk, laat ik uw en mijn ziel dan toeroepen, toch veel te jagen naar de
gedurige beoefening van die zo dierbare aanmaning door de man Gods David, Ps. 62:9
"Vertrouwt op Hem te allen tijde, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is
ons een Toevlucht, Sela." O, zoek hiertoe gedurige genade en kracht bij de Heere Jezus, die
Held bij Wien hulp besteld is, door God de Vader Zelf, Ps. 89:20. Zeg nooit moedeloos: "Mijn
weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij", Jes. 40:27. Zie
liever op de tedere beloften Gods aan u gedaan, Jes. 46:1-5.
En omdat deze onze woorden en de zaken ditmaal met u verhandeld, zodanige stukken
behelzen, die alleen Gods volk en wel de gelovige God verwachtende Godzaligen betreffen, die
in diepe wegen en beproevingen des geloofs staan en wandelen, zo zullen wij deze onze
verhandeling alleen met een kort woord van opwekkende toe-eigening aan des Heeren ware
gelovigen, en op de Heere verwachtende kinderen, besluiten.
Wij zeggen dan tot u, gelovig en Godzalig Israël en Jakob, dat veelal naar het volwijze
van Gods Vaderlijke vrijmacht door een donker moerbeziëndal naar het hemels Sion moet heen
wandelen, en door vele verdrukkingen moet ingaan in het Koninkrijk Gods. Ja, wiens meeste
leven is een wachtend uitzien naar de Heere en naar de daarstelling en vervulling van Zijn
beloften aan u in het verbond gedaan, en inzonderheid ook omtrent deze en die bijzondere
ontvangen belofte Gods. O, mijn vrienden, zoekt steeds genade om toch niet te haasten, als
wetende: Zo de Heere vertoeft, Hij zal Gewis komen en geenszins achterblijven. O nee, Hij, de
Amen en de Waarachtige zal niet liegen. Gij zult geenszins met de God der liefde en der trouw
beschaamd uitkomen, Hab. 2:3. Wel dan, laat het gezicht nog naar des Heeren aanbiddelijke
raad voor een bestemde tijd zijn, geen nood, de tijd van Jehovah om uw verwachting aan u
dadelijk te geven, zal de beste zijn, en daarom, verbeid Hem. Ach nee, uw Verbondsontfermer
zal Zijn tijd en uw heil niet verzuimen. Waak maar tegen redeneren en God te bepalen en uw
eigen genegenheden in de belofte in te mengen, wat zo gemakkelijk gebeurt. Alsook van de
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hoge en oneindig alwijze God en Zijn doen af te meten naar uw blind vernuft, als wetende en
gelovende dat u maar een groot en onvernuftig beest zijt in de wegen Gods en Zijn heiligdom.
En vrienden, ziet ook wel toe om de vervulling en het daarstellen van uw verwachting niet af
te meten naar de waarschijnlijkheden die u voor of tegen zijn. Nee, nee, niet alzo! Want de
Heere is een groot God boven alle goden. In wezen, in raad, in daden, in bedoelingen, in trouw
en almacht. Hij maakt doorgaans een weg in de zee en Zijn pad is dikwijls in diepe wateren.
Wie zal dan Gods voetpad kennen?
En daarom, Godzaligen, staat naar een Bijbels geloof, en een blind vertrouwen van de ziel aan
uw hemelse Vader in Christus, Die u toeroept, Jer. 29:11: "Ik weet de gedachten, die Ik over u
denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en
de verwachting." Want Gods spreken is doen en Zijn gebieden is daarstellen, Ps. 33:9-11: "Want
Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. De HEERE vernietigt den raad der heidenen,
Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid; de
gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht." En daarom, zingt veel in een wachtend geloof
op de Jehovah, uw Ontfermer, volgens Psalm 33:
Want wat de Heere heeft gesproken,
Het is er straks van stonden aan;
Dat Hij gebiedt, heeft nooit ontbroken
Maar fluks zo ziet men 't voor hem staan.
Zalig en vol ere
Is het volk wiens HEERE
God almachtig is.
't Volk bij Hem verkoren,
Zal niet gaan verloren,
't Is Zijn erfenis.
En waarlijk, u geeft de Heere uw God veel eer in Zijn Goddelijke volmaaktheden en waarheid,
wanneer u Hem gelovig, bemoedigd en verbeidende verwacht. Al gevoelt u dikwijls duisternis
op uw paden verspreid en dat het in uw ziel geen juichfeest of geen nieuwe maan is; zoek u
maar in uw plicht getrouw te zijn en de Heere in Zijn eigen weg te blijven verwachten, met een
geloofsoog op Jezus, als de overste Leidsman van uw ziel en de Voleinder en Volmaker en
Bevestiger van uw geloof. En tracht onder het uitstel Gods ook eens uw gemoed te verenigen
met de nu verheerlijkten voor de troon, en in geloof te zingen tot uw opbeuring:
Des zal der eng'lenzang
Des hemels troost ons bang
Gemoed, tot vreugde opwekken.
De hemel in een feest,
Vergad'ren met ons geest,
En 't Lam ten tempel strekken.
Mijn gelovige vrienden in den Heere, staat er toch veel naar, dat in en onder al uw bedrijven,
de algenoegzame Verbonds-God voor- en medetrekke, en Zijn heerlijkheid zal dan zekerlijk
uw achtertocht zijn. Ja, laat al uw begin en bedoelingen zijn in al uw daden, Christus te kronen
en Zijn eer te behartigen, en uw Vader, de Leidsman uwer jeugd, in Christus te verhogen en te
eerbiedigen in Zijn Goddelijke regering en zo liefderijke leiding omtrent u, wetende en
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gelovende op en naar Gods Woord, dat al Zijn wegen heilige, wijze en getrouwe wegen zullen
zijn, tot staving van Zijn heilwoorden en beloften. En o ja, de Heere Jezus wil u bevindelijk
leren, dat Zijn Erenaam waarlijk is, volgens Openb. 3:14 de "Amen, de getrouwe en
waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods". En daarom, weet, al uw boze vijanden
die tegen u gehuurd worden, hetzij in de hel of in de wereld of in uw dodelijk nog onvernieuwde
deel en hart, zullen zelf moeten getuigen: "Wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt? En wat
zal ik schelden, waar de Heere niet scheldt? Want er is geen toverij tegen Jakob, noch
waarzeggerij tegen Israël. Te dezen tijde zal van Jakob gezegd worden en van Israël, wat God
gewrocht heeft", volgens Num. 23:8 en 23.
O vrienden, bent u door Gods hand uit Egypte uitgevoerd? Hoewel u nu veelal met uw
eer en krachten als in het stof woont, u zult nog krachten ontvangen als een eenhoorn. Want het
geklank uws Konings is bij u. En daarom, omdat God u wil zegenen, zo zult u den zegen
ontvangen die de eeuwige liefde u toegedacht en beloofd heeft. En geen Bileams zullen het
keren. O, heb maar geloof op God; want in Hem is uw heil. En daarin ligt uw roem, dat God
geen man is, dat Hij liegen zou, noch eens mensenkind dat het Hem berouwen zou; zou God
het zeggen en niet doen; spreken en niet bestendig maken? "Wat zullen wij dan tot deze dingen
zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard
heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle
dingen schenken?" Rom. 8:31-32.
Maar God verwachtende en op Zijn Woord hopende gelovigen, mag ik u raden, o staat
daarnaar, om meer tot ware beschaming van uw ziel voor God stil te staan bij uw Meriba's, bij
uw twistwateren en bij uw murmureren, achterdocht en wantrouwen van en tegen de Heere, uw
getrouwe Verbondsontfermer en volwijze Tuchtmeester. En beweent voor Zijn aangezicht meer
uw naar, God verdenkend ongeloof en die harde en boze gedachten en opkomingen des harten
tegen de Heere. O, wat al harde woorden en gedachten gingen er niet in uw ziel tegen die God
der liefde om? Hoe menigmaal zei u met uw daden niet: Zou er wetenschap zijn bij de
Allerhoogste omtrent mij en mijn zo beproevende weg? O vrienden, wat snode zonden worden
er al begaan en ja, zijn er van u niet begaan, tot oneer van de vriendelijke Jehovah, ten dage van
de wolken en van de donkerheid. En ook wanneer de Heere omtrent uw geloofsverwachting en
Zijn aan u gedane beloften, als afsnijdende wegen en diepe geloofsbeproevende
voorzienigheden hield. Och, laten uw zielen daarover veel wenende uitroepen: Dierbare Heere
Jezus, dat hadt Gij aan mij niet verdiend, Gij Die mij zo opnam en droeg al de dagen vanouds,
Jes. 63:9. Och, was dat mijn weldadigheid aan U, mijn Goddelijke getrouwe Vriend, Dien ik
met zielsverheffing erkennen moet te zijn mijn Vader, de Leidsman mijner jeugd, en zo
Goddelijk aan mij vervuld hebt Uw heilwoorden, Hos. 13:4-5; Deut. 32:10-12?
Ach nee, mijn Jakobs God aan alle zijden. Dat nare ongeloof aan U en aan Uw woorden moest
ik niet gehoord, noch zoveel plaats gegeven hebben in mijn hart. Daarom wil mijn ziel
uitzuchten:
Ach, gruwelijk naar en duister ongeloof,
Wat heb ik diep gezeten in uw boeien,
Och, was ik voor uw helse reden doof,
Dan zou mijn ziel door kracht van waarheid groeien.
Maar alhoewel, vrienden, uw zielen zich in dezen schamen moeten voor de Heere en
wenen wegens uw zo ongelovig, trouweloos handelen voor Zijn aangezicht, houdt echter ook
in geloof onder uwe ogen, dat God weet wat maaksel dat gij zijt, en dat Hij gedachtig is dat gij
stof zijt, Ps. 103:14. En dat al uw goedertierenheid, al bent u het ontfermde volk, maar is als
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een bloem des velds. O, geloof het, Gods genade zal nog eens over u triomferen. En achteraf
zult gij nog Gods raad over u, knielende aanbidden. Ja, dan zult u nog tot roem van de
grondeloze ontferming van de Jehovah, uw onberouwelijke en lievende Verbonds-God, met
aanbidding zingen:
O, aanbiddelijke Raad! Daar men enkel wijsheid staat,
Wijsheid zonder eind of paal, zijn Gods wegen altemaal.
Wij zijn niet dan stof en eerd, en bij God geen stofje weerd.
Wis, Die 't alles schiep wel weerd, is dat alles Hem vereert.
Zoet gezelschap, buigt uw knieën, dat de hemel 't ons doet zien,
En ons willen doen verdrinken, tot wij met verwondering,
In dien oceaan verzinken, en vergeten alle ding.
Wel dan, Godzalig beproefd volk des Heeren, wacht op de Heere en zijt in God sterk, en
Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op de Heere. Ja, nog eens, zijt sterk en Hij zal ulieder hart
versterken, allen gij, die op de Heere hoopt. Dat roept de Goddelijke liefde-Geest uw zielen
door middel van David toe, Ps. 27:14; Ps. 31:15. Is het nu nog soms zo donker en zo beroerd in
uw zielen, dat gij niets van uw genadebevinding, ja, zelfs niet van uw aangetekende
voorkomingen Gods aan uw zielen kunt geloven en die soms zelfs niet verstandig lezen kunt,
maar dat moet laten? O vrienden, weet dit, God zal uw duisternis opklaren en verschijnen tot
uw vreugde. En onthoudt dit wel, namelijk dat zo onmiddellijk en vrijwillig als de Heere uw
zielen op Zijn tijd met beloften is voorgekomen, en waaromtrent gij op de vervulling
wachtende, leeft, even zo onmiddellijk, vrijwillig en almachtig moet en wil en zal de Heere u
de zaken bedélen en schenken, en dat in Zijn eigen weg, tijd en wijze, opdat uw zielen achteraf
kunnen betuigen, volgens Ps. 118:14: "De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot
Heil geweest." Beloften te vervullen, dat is Jehovahs werk. En Gode gelovig te verwachten
langs de weg van Zijn ordinantiën, moet uw werk blijven. En dus ondervindt men van achteren
dat Gods trouw zeer groot is.
Nu, gelovig volk, ontbreekt er nog veel aan uw geloof op God? O, smeek veel om meer
en meer geloofsgenade. O, het geloof is zo'n vriendelijke, voordelige en gezegende reisgenoot
van de ziel, in alle weg en noden naar de eeuwigheid. Laat het u vergezellen dag bij dag, ja, in
nood en dood, tot aan de deur der eeuwigheid. En neem dan van het dierbare geloof uw afscheid,
en treed als overwinnaar over alle vijanden met de liefde binnen tot voor de troon, om in de
eeuwige liefde van God en de verheerlijkte Heiland u voor eeuwig te verlustigen en te knielen
voor Zijn troon, verwonderd over al de aanbiddelijke wegen die Hij met u in de tijd gehouden
heeft, tot eeuwige verheffing van de vrije, grondeloze genade.
En vrienden, weet dit ondertussen tot uw zielsbemoediging, dat de Goddelijke Heere Jezus, uw
Zielsvriend en Heilborg, voor u ook volmaakt geloof geoefend en voor u vertrouwd heeft op
God Zijn Vader. En God de Vader ziet u, in Zijn geloofsvertrouwen als uw Verbondshoofd,
aan in ontferming, onder al het weinige geloof dat gij nog hebt en dat nog veelszins geslingerd
en bestreden is. O ja, de Heere Jezus als die Goddelijke Rechtvaardige en als uw Verbondshoofd
heeft voor u vertrouwd, ook zelfs in Zijn borgdood, met een buigend hoofd in volle berusting,
dat het heil door Zijn bloedige zoendood verworven, en in het woord der belofte toegezegd, aan
al Zijn gekocht volk zal worden toegepast. En ja, het zal ook zo waarlijk bevonden zijn aan hen
allen, en ook aan u, door de almachtige genade des Geestes.
Ik eindig met de heilwens van de apostel, Rom. 15:13: "De God nu der hoop vervulle ulieden
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met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig mag zijn in de hoop, door de
kracht des Heiligen Geestes.
AMEN.
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15. Des Heeren Jezus' liefdeseis aan Zijn bruidskerk
"O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem; doe ze Mij horen."
Hooglied 8:13
Onder al de gezegende heilsvruchten en uitwerkingen van de zalving des Heiligen Geestes, die
de Heere Jezus in het hart van al Zijn begenadigd, gelovig volk schenkt, is ook voornamelijk
deze: dat zij hen doet spreken met nieuwe tongen, Mark. 16:17. En waarlijk, het is alzo dat de
oliën der genade van Christus, in het hart ontvangen, ook mond, tong en lippen schenkt om
geestelijke dingen geestelijk en bevindelijk te spreken; het is dan volgens Ps. 116:10: "Ik heb
geloofd, daarom sprak ik"; en volgens Ps. 71:15, 16: "Mijn mond zal Uw gerechtigheid
vertellen, den gansen dag Uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal heengaan in de
mogendheden des Heeren HEEREN; ik zal Uw gerechtigheid vermelden, (met hart, met tong en
wandel) de Uwe alleen." En waarlijk, het is dan alzo als Ps. 45:2: "Mijn hart geeft een goede
rede op; ik zeg mijn gedichten uit van een Koning." Trouwens, de Goddelijke belofte is aan al
des Heeren Jezus' onderdanen, Jes. 32:4: "En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap
verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken"; en de
Goddelijke Geest getuigt van hen, Zach. 9:17: "Het koren zal de jongelingen, en de most zal de
jonkvrouwen sprekende maken." Ja, dit is toch des Heeren grote bedoelde einde in het ganse
genadewerk, Jes. 43:21: "Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen"; en dat
openlijk en alom, want, zegt onze koninklijke Heere Jezus, Matth. 10:27: "Hetgeen Ik u zeg in
de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken."
Trouwens, men wordt dan met ijver aangedaan om in de voetstappen van die volijverige en
Jezus' lievende mannen te wandelen, Hand. 11:20: "En er waren enige Cyprische en
Cyrenéïsche mannen uit hen, (te weten: uit die vervolgde gelovigen, om Christus' Naam en
Evangelie, vers 19) verkondigende den Heere Jezus." En zie wat een Goddelijke goedkeuring
schonk de verheerlijkte Heere Jezus over hun doen, vers 21: "En de hand des Heeren was met
hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heere."
En ach, ja vrienden, waar de Geest van Christus woonplaats in de ziel neemt, daar komt
wijsheid, heiligheid, liefde Gods, verruiming, blijdschap en vrijmoedigheid, en dat alles geeft
aan de heilzucht der ziel voedsel en kracht om te kunnen en te willen spreken; ja, het doet ook
dadelijk spreken tot de Heere, van de Heere en vóór de Heere, ja, vooral ook: met de Heere. En
daartoe verwaardigd te worden, dat is dan voor die ziel haar eer, haar blijdschap, haar roem en
haar kroon. Ja, het is haar:
1. Een zielszaligend werk de Jehovah Jezus aan te roepen, Joël 2:32.
2. Een zielsvergenoegend werk de Naam des Heeren uit te roepen, Deut. 32:3.
3. Een zielverwijdend werk de lof van haar God en Koning anderen toe te roepen, zie Ps.
68:27 en 145:7: "Zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen"; willende en kunnende
gelovig verwijd betuigen met de dichter van Ps. 71:
Mijn tong wil ik U overgeven,
Om Uw gerechtigheid
Te melden overbreid.
En onder dit zo betamelijke en zoete werk bevindt en ondervindt de ziel de waarheid van
Salomo's woord, Spr. 22:11: "Wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning"; dat is:
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zijn bijzondere vriend, en men is in Jezus' Goddelijke heilsogen als één die vrede vindt, Hoogl.
8:10.
Is het dan wel wonder dat hier de Koninklijke Heere Jezus, de Goddelijke Salomo, de tong en
lippen vordert van Zijn geliefde bruidskerk, dat is: van al Zijn begenadigde kinderen, ten einde
zij die met hart en mond ontsluiten en bewegen zouden tot en voor Hem; alzo hun stem Hem
zoet en hun spraak Hem liefelijk is, en dat wel om alzo de reuk Zijner kennis openbaar te maken
in alle plaatsen, 2 Kor. 2:14, en een levendig bewijs te geven dat door Zijn genade honing en
melk onder hun tong is, Hoogl. 4:11, en zij waarlijk rechtvaardigen zijn, wiens lippen er vele
voeden. En betaamt het hen niet zulks vooral te doen wanneer de ziel door de genade van de
Heilige Geest in een verruimde en bloeiende toestand gesteld is en zich bevindt zoals hier de
bruid nu was, die volgens Hoogl. 8:11, 12 duizend zilverlingen voor de koning Salomo
voortbracht en dan nog tweehonderd voor de hoeders van de vrucht deszelven. En als de ziel
door genade zo ondervinden mag dat haar woestijn veranderd is in een Eden en haar wildernis
in een hof des Heeren en de Heere haar als Zijn Sion zo troost, Jes. 51:3, o ja, dan betaamt daar
vreugde en blijdschap in gevonden te worden, dankzegging en een stem des gezangs. En ja, dan
is er ook waarlijk en dadelijk in die tenten der rechtvaardigen een stem des gejuichs en des
heils, Ps. 118:15, en dan kunnen zich de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning, en
de verheffingen Godes zullen in hun keel zijn, Ps. 149:2, 6. Wij horen dan hier de Heere Jezus,
de grote Heere en Eigenaar van Zijn hoven, Zijn bruid toeroepen, Hoogl. 8:13:
"O gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem; doe ze Mij horen."
Merken wij met elkander twee delen op in deze woorden:
I. De opwekkende aanspraak.
II. Het vriendelijk bevel.
I. De opwekkende aanspraak
Wie hier de aanspraak doet is niemand dan de verheerlijkte Zone Gods, de Heere Jezus
Christus, de Bruidegom, Heere en koninklijke Eigenaar Zijner Kerk; genoemd in Hoogl. 1:4:
de Koning; hier, in vers 11 en 12: de Salomo; in hfdst. 4:9: de Liefste en Bruidegom der bruid;
hfdst. . 5:16: de onveranderlijke liefhebbende Vriend der ziel; ja, Hij is de enige Eigenaar van
de hof Zijner Kerk; Hoogl. 6:2, Die zich daar steeds in ophoudt, Die dezelve gadeslaat, bezorgt,
en Zich in haar vruchtbaarheid verlustigt, gelijk vers 11: "Ik ben tot den notenhof afgegaan, om
de groene vruchten der vallei te zien." O ja, Godzalige, zelfs de nog onrijpe en groene vruchten
uwer ziel, die in een vallei van een nederig en ootmoedig hart groeien, die ziet de Heere Jezus
met genoegen en bezorging, zie Openb. 2:9: "Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede
(Maar gij zijt rijk)."
Wie Hij hier nu zo zielopwekkend aanspreekt is Zijn duif, Zijn enige, Zijn volmaakte, Hoogl.
6:9, Zijn begenadigd, gekocht en gelovig erfdeel, Zijn volk, Zijn vrijwillig volk, hfdst. 6:12,
Zijn eeuwig geliefde Sulammith, wiens bijzijn Hem zeer aangenaam is, hfdst. 6:13, die Hij
verheven en gemaakt had van een snode zonde- en helslavin, tot een Prinsendochter, hfst. 7:1,
aan wie nu Zijn liefde en genegenheid eeuwig vast verbonden was en waarvan Hij haar ziel de
bewustheid had geschonken door Zijn Geest; waarom zij met verwijde roem en wederliefde
uitriep, Hoogl. 7:10: "Ik ben mijns Liefsten, en Zijn genegenheid is tot mij." Ja, in Wiens ogen
zij zo dikwijls vrede vond, hfdst. 8:10.
Deze nu had Hij gemaakt en gesteld tot zulk een vruchtbare wijngaard, van welke
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vruchten hem iedere hoeder duizend zilverlingen opbracht, vers 11, 12, en waarvan alsdan de
hoeders ieder nog tweehonderd zilverlingen voor hun arbeid overhielden. Geen wonder dat zo'n
dierbare wijngaard was voor Zijn aangezicht; ja, trouwens: dat was de enige oorzaak van haar
zo gezegende vruchtbaarheid. En zie, deze sierlijke wijngaard was tevens ook des Heeren Jezus'
geestelijk hof, en daarin was nu deze Zijn geliefde vriendin en bruid een bewoonster. Maar zou
die nu, wonende in zo'n sierlijk, vrolijk en vruchtbaar hof en plaats, stil en zonder stem bij
haarzelf zijn, waar alles zo luid sprak? O nee, het moest nu vooral zijn: "Zingt van denzelven
bij beurten", Jes. 27:2, en volgens Ps. 66:8: "Looft, gij volken, onzen God, en laat horen de stem
Zijns roems." Daartoe wekt de volheerlijke Heere Jezus Zijn bruid op, zeggende: "O gij
bewoonster der hoven."
Hieruit wil ik opmerken, vrienden, tot lering onzer zielen:
a. Dat er tussen de Heere Jezus en Zijn waar gelovig volk een vriendelijk en gemeenzaam
samenspreken is. Dan spreekt de Heere Jezus eens tot de ziel als hier, Hoogl. 2:10: "Mijn Liefste
antwoordt en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom"; en vers 14: "Toon Mij
uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk"; en dan
spreekt en antwoordt de ziel weer tot de Heere Jezus als Hoogl. 4:16: "O, dat mijn Liefste tot
Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!" En hfdst. 8:1, 2, 6: "Och, dat Gij mij als een
Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder, dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen;
ik zou U leiden, ik zou U brengen in mijner moeders huis, u zou mij leren." "Zet mij als een
zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm", vers 6.
b. Wij hebben wel op te merken dat de Goddelijke Heere Jezus altijd eerst tot de ziel
spreekt. O ja, Hij is altijd de Eerste, anders hebben Gods kinderen geen mond noch tong voor
de Heere Jezus en voor Zijn roem. O, werd dit eens dadelijk en waarlijk geloofd van Gods volk,
om alzo de eer van alle genade, gestalten en ware geloofswerkzaamheden omtrent Christus als
een uitvloeisel van Jezus' liefde tot de ziel en als een vrucht des Heiligen Geestes te leren
waarderen, op te merken en te erkennen aan Zijn gezegende voeten en troon. Daarom dan, wij
zeggen met Gods Woord en volgens de bevinding, dat al het ware, geestelijke en gelovig
spreken van en tot de Heere Jezus altijd maar een weder antwoorden is, zie dit zo geestelijk
afgebeeld in Joh. 15:7: "Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt,
zult gij begeren, en het zal u geschieden." En daarom zegt de bruid: "Mijn ziel ging uit vanwege
Zijn spreken", Hoogl. 5:6. Wat spreken was dit van de Heere Jezus tot haar? Zie dit in vers 2:
hartinnemend spreken: "Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte;
want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen."
c. Nog merk ik hier op dat des gezegende Heere Jezus' spreken tot Zijn volk zeer
onderscheiden is naar dat Zijn Goddelijke wijsheid zulks behaagt te doen, en naar dat veelszins
haar zielstoestand het vordert; want hier is ook waarachtig, Jes. 11:3: "Zijn rieken zal zijn in de
vreze des HEEREN", en daarom heeft des Heeren volk zeer nauwkeurig en ingekeerd naar binnen
te leven, met een ootmoedig luisteren naar des Heeren Jezus' Goddelijke heilstemmen, volgens
Ps. 85:9: "Ik zal horen wat God de HEERE spreken zal", en met de man Gods, Hábakuk, op de
wacht te staan en op de sterkte, om te horen, Hab. 2:1. Want:
1. Nu eens spreekt Christus tot de ziel Zijner reeds begenadigden meer bestraffend, Mark.
8:17, 18: "Hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende ziet gij niet? En oren hebbende hoort
gij niet?" En Jes. 42:20: "Gij ziet wel vele dingen, maar gij bewaart ze niet"; en nadrukkelijk,
Luk. 24:25: "O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten
gesproken hebben!"
2. Dan spreekt de Heere Jezus tot haar meer vermanend en lerend, Spr. 2:6: "Want de
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HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand"; Ps. 25:9: "Hij zal de
zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren", en Ps. 32:8:
"Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog
zal op u zijn."
3. Dan spreekt Hij tot hen meer waarschuwend, Luk. 22:40: "Bidt dat gij niet in
verzoeking komt." En zie hoe nadrukkelijk hij waarschuwt in Ezech. 3:24-27 en 1 Petrus 5:8,
9.
4. Dan spreekt Hij wederom meer vertroostend, Jes. 51:12: "Ik, Ik ben het, Die u troost;
wie zijt gij, dat gij vreest voor den mens, die sterven zal? En voor eens mensen kind, dat hooi
worden zal?" En Jes. 40:1, 2: "Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar
het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid
verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden."
5. Dan spreekt Jezus tot hen meer belovende Zijn gunst aan hen, Jes. 66:5: "De Heere zal
verschijnen tot ulieder vreugde"; en zulks doet Hij ook dadelijk op veelvuldige en verscheidene
wijzen, naar hun stand het vordert. Zulks zien wij door de ganse rol van Gods dierbaar Woord,
zie maar alleen dat Goddelijk hoofdstuk, Jes. 54.
6. Dan spreekt ook de Heere Jezus soms tot de ziel, meer het hart en haar oprechtheid
uithalende en haar liefde beproevende, Joh. 6:67: "Wilt gijlieden ook niet weggaan?" Joh.
21:17: "Hij zeide tot hem ten derden male: Simon, Jona's zoon, hebt gij Mij lief? Petrus werd
bedroefd, omdat Hij ten derden male tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? en zeide tot Hem: Heere,
Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb."
7. En dan zeer dikwijls, zoals ook hier, hen opwekkende tot hun plicht en tot Zijn dienst
en roem; want de Goddelijke, alleswaardige Heere Jezus wil geen stom volk op aarde hebben.
O nee, maar een gelovig en Zijn Naam vermeldend volk, om te getuigen dat Hij God is.
Hoe is nu de aanspraak: O gij bewoonster der hoven?
a. Het is niet: gij bewoonster der woestijn. O nee, dat was deze bruid ook tevoren in haar
natuurstaat geweest zolang zij het buiten deze hof had kunnen stellen en bevonden was een
vreemdeling en bijwoner, Ef. 2:19.
b. Het is ook niet: gij bewoonster van Baäl-Hamon, vers 11, dat is: de wereld; want het
woord Baäl-Hamon zegt: een heer van een menigte waar veel gewoel is en beroerte. Waarlijk,
een rechte beschrijving van de wereld der onbekeerden, zoals zij zijn en leven buiten God. En
hoe meer die menigte dan is, hoe meer gewoel en beroerte tegen God en tegen Christus en Zijn
vrees, zaak en volk, ja, ook soms tegen en onder elkaar en dan ook in haar beroerd gemoed. Het
is toch zo, Jes. 57:20, 21: "De goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet
rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen
vrede." Ja, voor een onbekeerde is die zalige toestand van Gods kinderen geheel vreemd, welke
beloofd wordt in Jes. 32:17, 18: "En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking
der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En Mijn volk zal in een
woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen." Nee,
deze hof van de Heere Jezus was wel in Baäl-Hamon, dat is: in de wereld maar niet van de
wereld, Joh. 17:16. Nee, zij was des Heeren Jezus' afgezonderde en omtuinde hof, Num. 23:9:
"Zie, dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden"; wordende
van de Heere bewaard en omtuind dag en nacht, Jes. 27:3; Zach. 2:5.
c. Het is ook niet: gij bewoonster van Horeb. O nee, dat was zij langer of korter tevoren
geweest in de weg van haar overtuiging en ontdekking en in haar zoeken als een vreemde naar
en om de Heere Jezus, tot zolang dat zij gelovig had mogen zeggen: "Mijn Liefste is mijne, en
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ik ben Zijne", Hoogl. 2:16, en zij zich onbepaald en veilig had mogen nederzetten in
geloofsvertrouwen onder Hem, als die appelboom waar zij schaduw en heilvruchten ondervond,
Hoogl. 2:3; daar had zij ondervonden de waarheid van Rom. 7:4: "Zo dan, mijne broeders, gij
zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u zou worden eens Anderen,
namelijk Desgenen Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden."
Geen slaafse huurlingsvruchten. O nee, maar liefde- en huwelijksvruchten door de Geest van
Christus, Rom. 8:14; 6:3; en daartoe was nu haar voornaamste hoofdwerk, waar al het andere
goed werk uit vloeide, dat zij dagelijks, volgens Hoogl. 8:5, opklom uit de woestijn, in een
liefelijk leunen op haar Goddelijke Liefste, Die nu gegaan was naar die mirreberg en
wierookheuvel, de hemel Zijner heerlijkheid, Hoogl. 4:6, waar zij Hem ook eens volkomen
volgen zou, dán, als al haar schaduwen en nevelen, al haar verhindering omtrent Hem, geheel
vlieden zou in die dag van haar volle ontbinding, waar zij roepend en innig verlangend naar
dorstte, zeggende in Hoogl. 8:14: 'kom haastelijk, mijn Liefste!" Daarom is het dan ook dat
Christus haar benoemt: O gij bewoonster der hoven.
Verscheidene benamingen draagt de Kerk Gods in het Bijbelwoord, en onder andere wordt zij
in dit Hooglied meermalen onder de zinnebeeldige benaming van een hof voorgesteld, en met
recht, wegens de zoete overeenkomsten die er tussen een hof en de Kerk gevonden worden,
waarbij wij nu niet stil zullen staan. Alleen merken wij aan dat zij hier en elders wegens haar
verscheidene gedeelten op en over de aardbodem in het meervoud hoven genoemd worden.
Deze hof nu wordt, hfdst. 4:16, aan de Heere Jezus als de tegenbeeldige Salomo toegeëigend
en genoemd Zijn hof, namelijk om deze redenen:
a. Omdat Hij er van eeuwigheid met de Vader en Geest het ontwerp van maakte: hoe
groot en uitgestrekt het terrein van die hoven zijn zou, waar al en waar niet, waar meer en waar
minder uitgebreid en vruchtbaar. In dit opzicht is ook waarheid, Deut. 32:8, 9: "Hij heeft de
landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des HEEREN deel is Zijn
volk, Jakob is het snoer Zijner erve."
b. Omdat Hij die hoven Zelf zo duur gekocht heeft. O, zij kostten Hem veel meer dan
Abraham zijn akker kostte, met al het geboomte dat op die akker stond en dat rondom in zijn
ganse landpalen was gevestigd; dat kostte hem maar 400 sikkelen zilver, Gen. 23:16, 17. Maar
dit hof en hoven, kostte de Zone Gods, de Heere Jezus, Zijn eigen Gode-bloed, die kostelijke
en oneindig dierbare prijs, Hand. 20:28; Hebr. 9:14.
c. Omdat Hij er door krachtdadige roeping en het genadewerk Zijns Geestes er de Planter
dadelijk van is. Ja, omdat Hij alleen en geheel de Planter is van alles wat in die hof en hoven
groeit, als elk gekrookt riet, iedere lage, nederige mirte, iedere sierlijke palm- en cederboom, al
de sterke eikenbomen, al de wijnstokken en vruchtbomen, al het vruchtbare spijsgeboomte,
Ezech. 47:12; ja, ook de wilgen aan het water groenende, zijn de planten Zijner hand, Jes. 44:4,
en dan zijn tevens al die genoemde edele vruchten er door Zijn hand alleen in te vinden, die wij
in Hoogl. 4:12-14 nader vinden opgenoemd en in en aan deze hof geroemd en toegekend
worden.
d. Zijn hof, Zijn hoven, omdat de Heere Jezus dezelve als Zijn hoven bewerkt, bemest,
bedauwt, beschijnt en sierlijk maakt en dezelve zo ook alleen vruchtbaar, ja, zeer vruchtbaar
doet zijn, tot blijdschap van God en de mensen, volgens Zijn gedane beloften, Hos. 14:6-8. Ja,
de Heere zegt in vers 9: "Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom; uw vrucht is uit Mij
gevonden."
e. Nog eens terecht genoemd Zijn hoven: Omdat Hij als Eigenaar en Opperbewoner in
dezelve op een bijzondere wijze gedurig tegenwoordig is, ja, daar woont, verkeert en wandelt,
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Lev. 26:12: "En Ik zal in het midden van u wandelen en zal u tot een God zijn." En Openb.
21:3: "Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn
volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn." En Hoogl. 6:2: "Mijn Liefste is afgegaan in
Zijn hof, tot de specerijbeddekens, om te weiden in de hoven."
f. Omdat Hij deze Zijn hoven onbegrijpelijk lief heeft, hoog schat en er Zich in vermaakt
en verlustigt; Hij zal dezelve nooit overgeven of van Zich vervreemden laten. Kon een Naboth
zeggen tot Achab, Israëls koning: "Dat late de HEERE verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner
vaderen geven zou", 1 Kon. 21:3, o, hoe veelmeer zal het woord, Ps. 94:14, waarachtig blijven:
"De HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten." En wat is de belofte
van de Heere Jezus zoet, Joh. 10:14, 28: "Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend. En
Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand
zal dezelve uit Mijn hand rukken." En Jes. 62:4: "Gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan
haar." Ja, hoe nadrukkelijk luidt het 12e vers van ons teksthoofdstuk: "Mijn wijngaard dien Ik
heb, is voor Mijn aangezicht." Omtrent deze hoven is het in de volste nadruk waarachtig wat
wij lezen in Deut. 11:11, 12.
g. Omdat al de vruchten en inkomsten van deze hoven voor Hem zijn, en door Hem voor
God de Vader. Het is daarom, vers 12: "De duizend zilverlingen zijn voor u, o Sálomo." En
voor deze bewoonster der hoven, de gelovige bruid, is het haar zaligheid te kunnen en te mogen
zeggen, volgens 1 Kron. 29:14, zowel lichamelijk als geestelijk, in alles wat zij heeft en bezit:
"Want het is alles van U en wij geven het U uit Uw hand"; en volgens Hoogl. 4:16: "O, dat mijn
Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!"
En omdat hoven niet noodzakelijk zijn, maar meer vrijwillig aangelegde plaatsen tot eer en
heerlijkheid van de eigenaar en aanlegger, waaraan hij geen kosten of moeite wil sparen om
zich een naam daardoor te maken, even zo is het ook hier. En daarom moet al de eer en
heerlijkheid van deze hoven voor de God der liefde zijn en in Hem eindigen, Rom. 11:36: "Want
uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen." O ja, deze hof is alleen aangelegd tot prijs der heerlijkheid Zijner genade. Door die
soevereine liefde en grondeloze Gods-ontferming, tot eeuwige verheffing van al de deugden
Gods in Christus Jezus en tot heerlijkheid en roem daarvan, zal zij verder bereid, onderhouden
en sierlijk gemaakt worden als een lustig land, in en door de Geliefde, Ef. 1:6. O, wat een zalige
leringen waren hieruit niet op te merken, wilden wij enige geestelijke uitbreidingen maken! Ja,
de Heere bevestigt soms geestelijk aan deze hoven Zijn dierbare belofte, Ezech. 36:34-36; Jes.
35:1, 2.
Nu wordt de bruid hier door de Heere Jezus aangemerkt en benoemd als een bewoonster
der hoven. Wonen wil zeggen: een verblijf ergens te hebben, met bestendigheid.
Hoven, weten wij en hebben het reeds vermeld, zijn lustplaatsen, dus wonen de gelovige
kinderen Gods in de Kerk bij elkaar als in hun algemene lustplaats, waar de Heere Jezus door
vrijmachtige liefde en ontferming hen in geplaatst en gezet heeft ter bewoning, met voorbijgaan
van zo veel duizenden andere mensen, volgens Jes. 56:6, 7. O, grondeloze liefde Gods!
Als nu de bruid gezegd wordt een bewoonster van deze hoven te zijn, zal het dit volgende te
kennen geven:
1. Haar betrekking op en aandeel aan deze hof en hoven, daarom ook háár hof genoemd,
Hoogl. 4:16. Zij behoorde de Heere Jezus wel geheel en alleen toe en daarom werd zij ook
gedurig Zijn hof of wijngaard genoemd; Maar hier was uit kracht van zalige betrekking op en
ondertrouw met Jezus, gemeenschap van goederen en dus was het ook háár hof, want tussen de
Heere Jezus en de gelovigen is ook waarheid hetgeen er staat, Joh. 17:10: "Al het Mijne is Uwe,
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en het Uwe is Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt." En omdat deze hof aan Jezus en de
gelovigen zo algemeen is, daarom wandelen zij daar onderling zo gemeenzaam en zo vrij in,
Hoogl. 4:12: "Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde
fontein", Lev. 26:12; Hoogl. 7:11, 12.
2. Een bewoonster van deze hoven te zijn, geeft ook te kennen: Haar geestelijke
waakzaamheid en werkzaamheid in die hoven, namelijk: om die ook meerder uit te breiden, om
die te bearbeiden en te bouwen, om die sieraad aan te brengen en zo alles van haar zijde toe te
brengen dat tot gezegende vruchtbaarheid, zuiverheid en heerlijkheid van die hoven dienen kon,
volgens Filipp. 4:8: "Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig
is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is,
bedenkt datzelve."
3. Haar zo genoeglijk verkeer en bestendig verblijf aldaar. O ja, de ziel der Godzaligen
geeft op en betuigt als Ps. 122:2, 6: "Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Bidt
om den vrede van Jeruzalem; wél moeten zij varen die u beminnen." En Ps. 84:11: "Want één
dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns
Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid"; en dat wel om Gods sterkte
en eer aldaar te zien en Hem te aanschouwen in Zijn heiligdom. Zingende daarom:
Want beter is in Uwen tempel,
Eén dag, dan elders duizend jaar,
Zoo mij de keur gegeven waar;
Ik stond daar liever aan den drempel,
Dan lang te wonen in de tent,
Wiens goddeloosheid is bekend. (Ps. 84:5)
4. Het wonen in die hoven geeft ook te kennen haar veiligheid en zekerheid die zij daar
vindt en geniet. Overal buiten deze hof is gevaar, onrust en beroering; maar in deze hof en
hoven wonen zij zo zeker, zo afgezonderd, zo vredig, veilig, stil en lijdzaam. Daar is het:
"Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil", Ps. 62:2. Daar vindt men zo in stilheid
en vertrouwen Zijn sterkte, Jes. 30:15. Ja, daar woont men in een welverzekerde woning, in
stille geruste plaatsen, Jes. 32:18. Men zit daar onder zo'n Goddelijke en overdekkende
schaduw, Hos. 14:8. Men brengt daar ten leven voort als koren, bloeiende als de wijnstok; ja,
men krijgt daar een gezegende gedachtenis op aarde en in Gods Kerk en hoven, als de wijn van
Libanon.
5. Ten laatste duidt het aan, haar bestendig en eeuwig verblijf. Een gelovige mag door de
dood verplaatst worden maar nooit gaat één enige bewoonster weder uit deze gezegende hoven.
O nee, die de Heere Jezus eens lief heeft, heeft Hij lief ten einde toe, Joh. 13:1. De genadegiften
en de roeping Gods zijn toch eeuwig en onberouwelijk, Rom. 11:29. Maar bij de dood worden
zij van het lagere en benedendeel dezer hoven overgeplant, en geplaatst in de boven-hemelse
hoven, in dat Paradijs Gods, die hoven der heerlijkheid, Joh. 14:2, 3. Openb. 2:7. Openb. 7:1517. O ja, de Heere Jezus maakt aan hen allen waarheid, Ps. 69:37: "Het zaad Zijner knechten
zal haar beërven; en de liefhebbers Zijns Naams zullen daarin wonen"; in een volle bevinding
van, en aandeel aan de belofte, Openb. 3:12. Terecht noemt de Heere Jezus dan hier Zijn bruid
en volk een bewoonster der hoven!
Maar zeer vol van nadruk is de opwekking: O gij bewoonster der hoven. Meermalen
komen die opwekkende woorden van God tot Zijn volk zo voor, zie Jes. 62:6: "O, gij die des
HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen."De Heere Jezus gebruikt hier
deze nadruk van spreken tot haar:
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a. Om haar geluk en verheven staat in de genade haar onder het oog en op het hart te
brengen. O, als een gelovige dat heeft, dat maakt hem een edelmoedige Godvruchtige.
b. Om haar tot verwonderde dankzeggingen aan te sporen. O, wat is het een oneindige
verplichting tot verheffing en dankerkentenis aan de volzalige Drie-enige God voor een ziel,
die uit een rampzalige woning der zonde en een woeste, barre wildernis des satans en der wereld
(die bergen der leeuwinnen en der luipaarden) genomen, en overgebracht is in de zalige
gemeenschap van een eeuwig, algenoegzaam God, zodat zij zich nu bevinden mag te zijn
verheven en gesteld tot een bewoonster der hoven van Christus en een plaats te hebben gekregen
aan de voet van die gezegende bergen der specerijen, vers 14; ja, waar men de Goddelijke Heere
Jezus Zelf onthalen mag met en op Zijn eigen specerijenwijn en het sap Zijner granaatappelen,
vers 2. O, grondeloze liefde-bedeling en verheffing voor en aan een arm doemeling!
c. Om Zijn liefde-opwekkend verzoek en bevel nadruk bij te zetten, hetwelk Hij nu aan
haar doen zou in het volgende deel der tekstwoorden.
Maar eer ik tot dit tweede deel overga, geliefde lezers die Jezus kennen, laat ons hier uit deze
vriendelijke en nadrukkelijke aanspraak van de Goddelijke Heere Jezus het volgende leren,
namelijk:
1. Om het gemoed van alle droefheid te verlossen en hetzelve te verruimen. En dan is het:
"Maria!" Joh. 20:16, en als Hoogl. 2:10-14.
2. Ook is het wel om een heersend ongeloof te verbreken in de ziel. En dan is het:
"Thomas, breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, enz." Joh. 20:27.
3. En dan is het ook, om grote en dierbare beloften voor toekomende tijden te schenken.
Het is dan: "Ga en zeg tot Mijn knecht, tot David", 2 Sam. 7:5; Ps. 50:7.
Trouwens, dat is zo des Heeren Jezus' werk van de eerste bekering der ziel af, zie Hand. 9:4:
'saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?" En zo blijft de Heere Jezus met Zijn kinderen handelen, hun
gehele weg over. Zie dit zo zoet, zo zielroerend en vol nadruk telkens in dit Hooglied, als ook
hfdst. 2:10: 'sta op, Mijn vriendin, Mijn schone en kom." En wederom zo zieluitlokkend, vers
14 en hfdst. 4:8: "Bij Mij van den Libanon af, o bruid!" Alle Godvruchtigen: wat zalig heil ligt
hier niet in voor uw geloof, als gij eens vrij en gemeenzaam met de Heere Jezus gelovig verkeer
mag oefenen. O, dat persoonlijk werken. O zalig voorrecht! Ja, maar als de Heere Jezus door
Zijn Woord en Geest zo persoonlijk tot de ziel Zijner kinderen spreekt, dan verstaan zij het ook
wel. Zij behoeven dat dan bij geen andere vromen te gaan vragen, maar hun ziel kan zeggen:
"Dat is de stem mijns Liefsten, zie Hem, Hij komt", Hoogl. 2:8. Trouwens, dat is ook de belofte
Gods aan de Kerk, Jes. 52:6: "Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in dien dag
kennen, dat Ik het Zelf ben, Die spreek: Zie, hier ben Ik"; zie ook Joh. 10:14.
II.

Het vriendelijk bevel

Wat is nu de zaak, in ons tweede deel der woorden, die de Heere Jezus Zijn bruid
bevelender wijs, vriendelijk toeroept? Het is deze: de metgezellen merken op uw stem; doe ze
Mij horen.
A. De Heere Jezus meldt hier van de stem van de bruid.
B. Hij zegt haar, dat de metgezellen daarop merken en acht geven.
C. En maant haar aan die Hem te doen horen.
A. De Heere Jezus ziet hier niet alleen, of zo zeer, op de uitwendige stem der bruid, dan
wel op derzelver inhoud, en de zaken die zij met haar stem te melden heeft. En dan zal deze
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bewoonster der hoven meer dan enerlei stem hebben. O ja, dat is waarlijk alzo, de gelovigen
hebben velerlei stemmen; sommige zijn alleen maar hoorbaar voor de Goddelijke Heere Jezus,
als de alwetende Goddelijke Middelaar en Bruidegom, en andere zijn meer hoorbaar voor de
metgezellen. Door de stem der bruid kan men verstaan:
1. De stem van haar stille zielsoverdenkingen en verborgen alleenspraken met de Heere
Jezus, zonder uiterlijke woorden der tong, evenals Ps. 5:2: "O HEERE, versta mijn overdenking";
Ps. 4:5: 'spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil"; Ps. 63:7: "Als ik Uwer gedenk op mijn
legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken" en Ps. 104:34: "Mijn overdenking van Hem zal
zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden"; want de redeneringen van ons verstand, de
neigingen van onze wil en al de werkzaamheid van onze genegenheden zijn een verstaanbare
zielentaal voor God, die Hij hoort, ziet en beantwoordt, zie dit in Ex. 14:15: "Toen zeide de
HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij?" En zie, wij lezen niet dat Mozes één woord uiterlijk
hier sprak. Zie ook Hanna, die roerde alleen haar lippen, 1 Sam. 1:13. En zij sprak in haar hart
en dat uit de veelheid harer gedachten en haars verdriets, vers 16. Dat zijn die stille zielstemmen
tot God en Jezus, of dat stille zielsbezoek, dat zij Hem dan geven, volgens Jes. 26:16: "HEERE,
in benauwdheid hebben zij U bezocht; zij hebben hun stille gebed uitgestort, als Uw tuchtiging
over hen was."
2. De stem van haar worstelende verborgen geloofssmekingen en gebeden, Ps. 18:7: "Als
mij bange was, riep ik den HEERE aan en riep tot mijn God"; dat is dat roepen tot Jezus uit de
kloven der steenrotsen, in verborgene steile plaatsen, Hoogl. 2:14; en ook uit de diepten, Ps.
130:1; met een overstelpte geest, Ps. 142:4. Onder een uitstorten van de zielsklachten voor des
Heeren aangezicht, vers 3; ja, dat roepen uit de buik des grafs soms en uit afgronden, Jona 2:2
3. Daartoe behoren ook die innerlijke, hartelijke, afgebroken zielszuchtingen, Ps. 38:10:
"En mijn zuchten is voor U niet verborgen."
4. Ook die sprakeloze traangebeden, dat kirren als een duif, Jes. 38:14. In Ps. 6:9 zegt
David: "De HEERE heeft de stem mijns geweens gehoord."
5. Ook dat overstelpt, bedwelmd, beroerd, gejaagd roepen in verborgen plaatsen, zijnde
het hart zo vol rouw- en treurstof en zo vol drukkende zielsangsten of zo beklemd dat het geen
woord recht weet te gebruiken, en dan is het, Ps. 69:16: Laat mij den watervloed niet
overstromen, enz. En vers 19: "Nader tot mijn ziel, bevrijd ze." En Psalm 143:7: "Verhoor mij
haastelijk, HEERE, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij; want ik zou gelijk
worden degenen die in den kuil dalen."
6. Of haar stem van openbare gebeden en smekingen in Gods voorhoven, of onderling
met de medegelovigen in onderlinge bijeenkomsten, alwaar zij de anderen toeroepen en
opwekken, Ps. 95:6: 'komt, laat ons aanbidden en neerbukken, laat ons knielen voor den HEERE,
Die ons gemaakt heeft"; als ook haar stem van dankzeggingen en lof, Ps. 66:20: "Geloofd zij
God, Die mijn gebed niet heeft afgewend, noch Zijn goedertierenheid van mij"; Ps. 68:27:
"Looft God in de gemeenten, den Heere, gij die zijt uit de springader Israëls." O, hoe aangenaam
en betamelijk is het als er in de tenten der rechtvaardigen zo'n stem des gejuichs en des heils is,
Ps. 118:15, roemende: "De HEERE is mijn Sterkte en Psalm; want Hij is mij tot Heil geweest",
vers 14. Dit was ook zo voorzegd van Gods gelovig volk, Ps. 138:5: "En zij zullen zingen van
de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot"; en werkelijk zo beoefend,
Ps. 34:4: "Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam tezamen verhogen"; en in
vele andere gelegenheden in Gods Woord gemeld.
7. Ook is hier wel op te merken haar stem van vrijmoedige belijdenis van Christus en van
Zijn Evangelie, zaak en volk, Rom. 10:10: "Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid,
en met den mond belijdt men ter zaligheid." En voor zover als hier ook onder de bewoonsters
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der hoven de getrouwe en Godvruchtige leraars vooral in aanmerking moeten komen, zo
behoort dan hiertoe ook hun stem, als gezanten van Christus' wege, in de openbare verkondiging
des Evangelies. Zo'n stem des roependen in de woestijn was die grote Godsgezant Johannes de
Doper, Jes. 40:3, en de apostelen van de Heere Jezus en alle getrouwe leraars en verkondigers
des Evangelies, Jes. 52:7; Ef. 3:8.
8. Maar omdat de Heere Jezus hier als de koninklijke Salomo tot Zijn gehele bruidskerk
en tot al zijn gelovig volk spreekt, zo eist Hij hier ook van een ieder van hen, naar de mate der
genade hen toebedeeld, hun stem van onderlinge en meer bijzondere samensprekingen, met en
tot elkander, en voornamelijk om die aan Hem veel te geven en te doen horen, zoals wij nog
dadelijk nader zien zullen. En dat wel om met en door dezelfde stemmen, uit liefde tot Zijn
dierbaar Middelaars- en Gods-Persoon, tot eer Zijns Naams en ter onderlinge opbouw in de
genade aan anderen te melden wat zij al in Hem hebben leren zien en van Hem hebben mogen
ondervinden en welke onderscheiden wegen Hij al met hun ziel heeft gehouden, zo van duister
als van licht, zo van strijd als overwinning, enz; en dat om anderen zo op te wekken en gaande
te maken, ja, uit te lokken, van onderling in gebeden en lofoffers de Heere Jezus en in Hem de
Drie-enige Verbonds-God te verheerlijken; zie Ps. 65:2, 3: "De lofzang is in stilheid tot U, o
God, in Sion; en U zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees
komen." En Ps. 116:17, 19: "Ik zal U offeren een offerande van dankzegging; in de voorhoven
van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem. Hallelujah."
En op deze laatste stem van verwijdende lof en roem van de alleswaardige Heere Jezus
en een vermelden en bekendmaken van Zijn gadeloze dierbaarheden, zondaarsontferming en
liefde wordt hier inzonderheid gezien; want die stem paste in deze zo vruchtbare hoven (vooral
daar nu alles zo heerlijk herleefde, zo vruchtbaar bloeide en zo vol gejuich was) van haar
gehoord te worden. O, wat wilde een stomme bewoonster doen in zulke heerlijke, vruchtbare
hoven?
B. Omtrent deze stem zegt Christus: De metgezellen merken daar op. Door de
metgezellen kan men verstaan, of:
1. De metgezellen der bruid, die of mede in deze hoven woonden of niet ver daarvan af,
te weten:
a. Ware overtuigde, Jezus zoekende zielen, die met een droefheid naar God waren
aangedaan, 2 Kor. 7:10, als een aanvankelijk werk des Heiligen Geestes in hen en die zo
wandelende en wenende naar Sion vraagden. O ja, zodanige zielen letten en merken zo begerig
op der Godzaligen stem, om wat van de Heere Jezus en van de genadeweg te horen tot hun
bestier. Zij zouden hen wel bij de slip grijpen en zeggen: "Wij zullen met ulieden gaan, want
wij hebben gehoord dat God met ulieden is", Zach. 8:23.
b. Ware heilbegerige en in geloof tot Jezus steeds toevluchtnemende zielen, die als duiven
gevlogen komen tot de vensteren, Jes. 60:8, en als een duif komt aanvliegen uit de landen van
Assur, en als een vogeltje uit Egypte, Hos. 11:11. Om ook den HEERE eens te worden
toegevoegd met een eeuwig verbond, dat niet zal worden vergeten, Jer. 50:5.
c. Ook reeds ware gelovigen, maar die óf meer duister en ongelovig staan, of onder
vervreemding van Christus aan hun ziel leven en als verlatenen van de Heere in hun gestalte en
wandel, óf ook zodanigen die meer onkundig en ongeoefend zijn in de wegen der genade en
der kennis van Gods Zoon en daardoor onvast en meer onverzekerd; hebbende weinig inzien in
het genadeverbond en dierbaar Evangelie Gods en in de ware geestelijke evangelievruchten der
Godzaligheid. Dezen begrijpen wij onder de metgezellen der bruid en worden haar
metgezellinnen genoemd, Ps. 45:15.
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En dezen worden wel alzo genoemd door de Heere Jezus, in tegenstelling tot de zorgeloze of
zichzelf bedriegende of vijandige wereld der onopmerkende onbekeerden, die zich van de bruid
niets aantrekken of die hun meer verborgen en bedekte vijanden en vervolgers waren en dus
naar de ziel dove, onachtzame, verharde, vijandige en levenloze natuurlijke mensen zijn; ja, die
als afvalligen geheel in het dorre wonen, Ps. 68:7.
2. Of men kan door de metgezellen hier verstaan de metgezellen van de Bruidegom,
echter met insluiting van de zo-even gemelden, en dan zijn het:
a. De ware Godzalige en Jezus liefhebbende leraars, die medebewoners dezer hoven zijn,
en wel om daarin te werken, die te verzorgen, te besnoeien, te versieren en alles daarin
nauwkeurig gade te slaan; die anders genoemd worden van de hoeders op Efraïms gebergte,
Jer. 31:6; medegenoten van de gezalfde, Goddelijke Heere Jezus, Ps. 45:8; hoeders, in het 11e
en 12e vers van ons teksthoofdstuk en ook metgezellen, Hoogl. 1:7.
b. Men zou er ook door verstaan kunnen: de heilige engelen, voor zover die ook
tegenwoordig zijn in de gemeente Gods, als gedienstige geesten dergenen die de zaligheid
beërven zullen, Hebr. 1:14. Ja, de engelen zijn ook in deze hoven, om te zien en te horen wat
daar tot eer van de Heere Jezus en van de Drie-enige God omgaat en verhandeld wordt, zodat
zij zeer blij en verheugd zijn als er nieuwe planten in deze hof voortkomen en gezien worden,
Luk. 15:7; Matth. 18:10; 1 Kor. 11:10. En zekerlijk stellen de engelen een hoog belang in de
welstand en bloei der Kerk, daarom juichten zij, Luk. 2:14: "Ere zij God in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen." En Petrus getuigt, 1 Petrus 1:12, dat de
engelen begerig zijn in te zien, in de weg die God met Zijn volk in genade door Christus Zijn
Zoon is houdende; hetwelk voortijds ook al was afgeschaduwd door de cherubijnen, staande
boven het verzoendeksel, in het binnenste heiligdom, met neerziende ogen op hetzelve, en vaste
voeten daaraan en uitgebreide vleugelen daarover, Hebr. 9:5. O, wat liggen er verheven
verborgenheden in deze zaken voor het geloof! Ja, de engelen doen vele bijzondere diensten
aan de gelovige bewoners der hoven; zie Ps. 34:8; 91:11. Zij letten en nemen nauw acht op de
toestand van de Kerk hier op aarde, Kol. 1:16; Ef. 3:10, 11; Hand. 12. En zij zullen ook eeuwig
een akkoordgezang maken voor de troon, met de verheerlijkte Kerk en bewoonsters der
hemelhoven, volgens Openb. 7:9-12. Want nadat deze bewoonsters, de gekochten van de aarde,
haar lofgejuich, vers 9, 10, zo even hadden opgezongen, zo hieven de engelen hun lofzang aan
het Lam op, vers 11, 12. O zalige en zoete overeenstemming!
Derhalve dan, zij merken zeer nauwkeurig op de stemmen der gelovigen, die tot lof en roem
van de Heere Jezus geschieden, waarom zij, hoe verheerlijkt haar natuur ook zij, echter belijden:
Ik ben uw mededienstknecht, Openb. 19:10, te weten: in de lof en verheerlijking van Gods
Zoon, als de Bruidegom van de bruid en de vrouw des Lams, om Hem ook in de weg van Zijn
verheven zondaarsliefde en Middelaarswerk te verheerlijken tot in alle eeuwigheid, Openb.
19:6-9.
Echter hebben wij hier, zo het ons toeschijnt, voornamelijk aan te merken dat de
metgezellen zijn de Godzalige leraars hier in de benedenkerk van Christus, en al de gemelde
zwakgelovige en ware overtuigde zielen; want die zijn waarlijk reeds de bewoonsters der hoven
en metgezellen der anderen, of de almachtige genade zal het haar dadelijk ook doen worden,
volgens Jes. 66:9; Jer. 31:8, 9.
Van dezen nu zegt de Heere Jezus: zij merken op uw stem, dat is: zij geven er acht op met grote
naarstigheid, aandacht, oplettendheid en reikhalzende begeerte en verlangen om die te horen;
en wel geven zij er acht op, ten einde die voor haar dienen mocht:
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a. Tot haar zielsonderwijs, bestuur en handleiding in de kennis van Christus, om daarin
meer te vorderen en recht daarmee te werken. Niets is toch meer bedekt en verborgen voor de
ziel dan Christus en het Evangelie; leert dat niet de ervaring? O ja, hiertoe moet de almachtige
Geest van Christus werken, zal een ziel Christus leren kennen en het Goddelijke Evangelie.
Tegen niets heeft de duivel zo'n heftige toorn en soms woede in en tegen een ziel, dan tegen de
Heere Jezus, het Evangelie, deszelfs genaderoeping en het geloof in Christus. O, daar verzet de
duivel en het ongeloof zich met alle kracht tegen, om dat te verdonkeren en daarom hebben die
zielen het zo nodig om die stem te horen.
b. Tot haar zielsverlevendiging en opwekking, in de dadelijke gemeenschap van de Heere
Jezus; daarom zegt de apostel in Rom. 1:11, 12: "Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige
geestelijke gave mocht mededelen, teneinde gij versterkt zou worden; dat is: om mede vertroost
te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne"; zie ook Kol. 2:2.
c. Tot haar zielsuitlokking, om met meerdere vrijmoedigheid des geloofs gebruik te
maken van de Heere Jezus en Zijn oneindige Middelaars-volheid, tegen al haar gedurig en
talloos gebrek, om de Heere Jezus zo aan te doen, Rom. 13:14; in Hem te schuilen en met die
Benjamin in de geloofsarmen, tot God de Vader te gaan en vrijmoedig de hand te leggen op de
aanbieding van het Evangelie en op het Lam Gods, Zelf haar daarin aangeboden, Rom. 3:25,
en zo uit Zijn volheid te ontvangen genade voor genade, Joh. 1:16, om zo te leren al haar
vrijmoedigheid te gronden, alleen en geheel op de vrijwillige en welmenende roeping en
aanbieding van Christus in het Evangelie, Jes. 55:1-3. Openb. 22:17; 2 Kor. 6:17, 18; Kol. 2:6,
7.
d. Ook tot onderlinge versterking en verdere opbouw in de genade, om zo met elkaar uit
deze woestijn en dit Mesech in geloof en in gebeden op te klimmen, volgens Hoogl. 8:5, in een
ootmoedig leunen op de Heere Jezus en een overdragen en wentelen van de lasten der ziel op
Hem; ja, met een dragen van elkanders lasten en noden en die te leggen aan Zijn voeten en
genadetroon, met een geestelijk verbonden ziel in de liefde aan de anderen; waarlijk een stem
den Heere zo aangenaam, dat Hij daarop soms bijzondere geloofsgenade gebiedt, om de
anderen te kunnen toeroepen: Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet. O
Sion, laat uw handen niet slap worden. De HEERE uw God is in het midden van u, een Held Die
verlossen zal, Zef. 3:16, 17.
e. Ten laatste: zij geven er acht op tot onderlinge blijdschap des harten, over al de
genadebewerkingen en de daaruit voortspruitende vruchten van geloof, heiligheid en troost die
zij door die stem in de hoven van de Heere Jezus mogen zien en horen en om alzo langs die
weg onderling de Goddelijke Salomo groot te maken en Zijn Naam te verhogen, 1 Thess. 3:9:
"Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de
blijdschap waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?" Want als in die hoven
werkelijk ondervonden wordt de belofte uit Jes. 58:11, dan wordt ook dit waarheid, Ps. 48:2, 4,
10: "De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.
God is in haar paleizen (en hoven); Hij is er bekend voor een hoog Vertrek." En de lof is dan:
"O God, wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels"; zodat zij onderling
kunnen zingen:
Heerlijk geloofd worde Zijn Name,
Tot in der eeuwigheid,
De landen moeten vol zijn 't zame,
Van Zijner heerlijkheid.
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Zijn Naam die heerlijk is van waarde,
Zij eeuwig lof en eer,
Zijn heerlijkheid vervul' de aarde,
Amen. Ja, Amen, Heer'.
Maar hadden de metgezellen zo veel verlangen en achting omtrent de stem der bruid,
wonende in Jezus hoven en zo veel opmerkende aandacht om die te horen, als zijnde voor hun
ziel zo gezegend, nuttig en voordelig, ondervindende menigmaal dat honig en melk onder haar
tong was en dat haar lippen drupten van honigzeem, Hoogl. 4:11 (want de lippen der
rechtvaardigen voeden er velen); de Heere Jezus zal haar nu doen weten dat Hij er ook veel mee
op had. Daartoe had Hij haar immers geformeerd, om Zijn lof en loflijkheden te vertellen en
Zijn staande getuigen te zijn dat Hij God is; ja, liefelijk, waarachtig en getrouw. Daarom is Zijn
bevel en liefdeseis: "Doe ze Mij horen." En, dat is wel op te merken, dit is des Heeren Jezus'
laatste verzoek en liefdeseis aan Zijn bruid in dit ganse Hooglied gedaan; en geen wonder, haar
stem aan de Heere Jezus te doen horen is het grootste hoofdwerk der gelovigen op aarde zo lang
zij hier zijn. O, als zij zwijgen dan is alles voor God en Christus op aarde stom en stemmeloos.
En in de hemel, voor de troon, daar zal haar stem eeuwig aan het Lam gegeven worden, Openb.
14:2. O, die stem zal daar nooit ophouden.
C. De liefdeseis dan, van de Heere Jezus aan Zijn bruid en volk is: "Doe zij Mij horen."
a. Wat is dit verzoek van de Heere Jezus wonderlijk! Wat daalt de grote Zone Gods niet
laag in oneindige zondaarsliefde. Heeft dan Gods liefde-Zoon zo veel op met haar gebrekkige
stem dat Hij Zijn arm en ellendig volk komt verzoeken, om haar stem aan Hem te willen doen
horen, daar zij, op zijn best genomen, maar afgebroken, stamelend, eindig en zeer gebrekkig
is? Wel, de Heere Jezus heeft immers zo veel verheerlijkte en volmaakte stemmen in en voor
Zijn troon tot Zijn heerlijkheid en roem, en komt Hij echter nog haar stem te verzoeken om die
te horen? O, wondere liefde. O, wat is Zijn Woord niet waarachtig, Spr. 8:31: "Mijn
vermakingen zijn met der mensen kinderen." Is het niet een rondom wonderlijk verzoek als wij
stil staan:
b. Bij Hem Die hier het verzoek doet.
1. Doe ze Mij horen, zegt de Heere Jezus; Mij, Die is de getrouwe Getuige, de Overste
der koningen der aarde. Ja, de Koning der koningen, de Heere der Heeren, de Onzienlijke, de
alleen wijze God en Zaligmaker, God bovenal te prijzen in der eeuwigheid; de gezalfde Gods
des Vaders.
2. Ja, nog eens: doe uw stem Mij horen; ja, Mij, die duizendmaal duizenden heb die
Mij dienen en verheerlijken en tienduizendmaal tienduizenden die voor Mij staan, volvaardig
en bereid tot Mijner verheerlijking, Dan. 7:10; Jes. 6:2-4, en die Mij met al hun stemmen in een
storeloos, volmaakt hemelhof verhogen, én als God, én als Middelaar Gods en der mensen,
Openb. 4:5, 9.
c. Is het niet een wonderlijk verzoek als wij letten op diegenen aan wie Hij dat doet? Het
is waar, het was wel Zijn zuster en bruid, Zijn vriendin, Zijn duif en volmaakte, met wie Hij
door eeuwige liefde zulk een nauwe verbondsbetrekking gekregen had, Maar evenwel was zij
van nature in haarzelf een Lo-Ammi en Lo-Ruchama, een verloren zondenslavin, een
gevangene des satans, een kind der hel, een vertredene in haar bloed, Ezech. 16:6.
d. Is het niet wonderlijk, als wij letten op de geringheid van het werk, wat de gezegende
Heere Jezus van Zijn bruid eist? Het is slechts haar stem! Wat leren wij hieruit niet allerduidelijkst wat een hoog genoegen de gezegde Heere Jezus neemt in al die daden en
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verrichtingen die de bruid en Zijn volk in geloofsgehoorzaamheid en in liefde tot Zijn
Goddelijke Middelaars-eer doen en verrichten; ja, zelfs ook, datgene acht, en met genoegen
aanneemt, wat anders maar een gering werk is; namelijk het laten horen van haar stem aan Hem,
gelijk wij hier zien. O, hoe merkte de Heere Jezus met genoegen aan die bevlekte, Maar
boetvaardige tranen van die gezegende zondares aan Zijn gezegende voeten geplengd, Luk. 7.
Hoe genoeglijk was Hem dat boetvaardige borst-slaan des tollenaars, Luk. 18:13; dat pleitend
bedelen met de stem van die Kananése vrouw, Matth. 15:22-28; dat nawenend, bedroefd
gekerm der vrouwen, Luk. 23:28; en die liefdedaad der vrouw met haar nardus, Matth. 26:7. O,
wat een genoegen nam de gezegende Heere Jezus in dit liefdewerk, en wat bekroonde Hij het
met een heerlijke belofte, vers 13, hoewel haar doen zeer afgekeurd en veroordeeld werd van
diegenen, welken zulks het minste paste, vers 8, 9, maar de Heere was haar Voorspraak en
Verdediger, vers 10. En o ja, dat is ook genoeg als men zeggen kan met Job, hfdst. 16:19: "Ook
nu, zie, in den hemel is mijn Getuige, en mijn Getuige in de hoogten." Ja, wat is de heilbelofte
van Gods Zoon niet groot, Matth. 10:42: "En zo wie één van deze kleinen te drinken geeft
alleenlijk een beker koud water in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon
geenszins verliezen."
2. Wij merken aan dat dit verzoek van de Heere Jezus ook zeer betamelijk is. En geen
wonder, al de stemmen van Gods kinderen moeten ook voor Hem zijn, zij komen Hem alleen
toe. Want: 1) Zij hebben ze van Hem ontvangen door genade en dus moeten zij dan ook
voornamelijk voor Hem zijn. 2) Hij was dezelve eeuwig waardig te ontvangen en dus betaamde
het hun alleszins te betuigen: O mijn God en Koning, U zal ik verhogen; laat mijn mond vervuld
zijn met Uwen lof, de ganse dag met uw heerlijkheid; mijn lippen zullen juichen wanneer ik U
zal Psalmzingen en mijn ziel die Gij verlost hebt. 3) Ja, de bruid behoorde Christus toch toe in
alles en met alles wat zij was en vermocht, als hebbende betuigd: "Mijn Liefste is mijne, en ik
ben Zijne, Die weidt onder de leliën", Hoogl. 2:16; dus dan ook haar stem, zo verborgen als
openbaar, moest voor Jezus zijn.
3. Het was ook een alleraangenaamst verzoek; want beschouwen wij deze bewoonster en
bruid van Christus als een begenadigde, wiens genadeleven en beginsel was in de gemeenschap,
liefdedienst en heerlijkheid van Jezus, haar Zielsbruidegom, de Goddelijke Salomo, die
dierbare Vredevorst die haar tot een Sulammith gemaakt had door Zijn almachtige ontferming,
o, wat was dan dit niet een verzoek van de Heere Jezus, hetwelk juist naar haar hart en naar
haar zielewens was. Want haar bede en heilzucht was geweest, vers 1, 2: "Och, dat Gij mij als
een Broeder waart, enz." en haar liefdeszucht, vers 6: "Zet mij als een zegel op Uw hart, als een
zegel op Uw arm"; en haar betuiging was, vers 7: "Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor
deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten." Dus dan nu, op deze ziels- en
geloofssmekingen en betuigingen tot Christus, door Hem hier genodigd en verzocht te worden,
haar stem aan Hem te laten horen en aan haar mede-Godzaligen, o, wat was dit een verzoek
naar haar hart en dit was haar ook een nieuw bewijs dat zij waarlijk in Zijn ogen was als één
die vrede vindt, vers 10. O zoete, o zalige eis van de Heere Jezus aan Zijn volk! En als een
gelovige dit verzoek van de Heere Jezus in zijn hart hoort, ach, dan kan ook zo'n ziel niet nalaten
tot en van Jezus te spreken, als haar gadeloze Zielsvriend en Heiland; maar dan wordt haar hart
en tong als de pen van een vaardige schrijver, Ps. 45:2; dan worden de lippen der slapende
sprekende en is het met Elihu, Job 32:10: "Ik zal spreken, opdat ik voor mij lucht krijge."
4. Wat is het een nuttig en zalig verzoek voor de bruid zelf; want als men maar eens aan
de Heere Jezus zijn stem laat horen op de ene of andere wijze, dan spreekt Hij wel dubbel in
zegeningen en met nieuwe heilstemmen wederom tot die ziel. O, de Heere Jezus laat de stem
van Zijn volk niet onbeloond. Sprak de bruid maar meer tot Jezus, van Jezus en voor Jezus. O,
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Hij zou nog vele malen meer tot haar spreken en haar doen ondervinden dat er tot heil van haar
ziel genade op Zijn lippen is uitgestort, Ps. 45:3. Zie dit maar eens in Hoogl. 1:4, daar is de
stem en het verzoek van de bruid alleen maar: Trek mij, en zie, aanstonds is de Koning gereed
om haar in Zijn binnenkamer te brengen; en wederom op haar ernstig vragend zoeken,
hoofdstuk 3. Zie eens, wat een verheffing schenkt Hij haar, hoofdstuk 4, door haar geestelijke
schoonheid die zij door en van Hem gekregen had en dadelijk in Zijn gemeenschap door het
geloof bezat, bij Zijn licht onder het oog te doen krijgen zodat Hij haar, die nog zoveel zwarts
had, Hoogl. 1:6 en zo liefdeloos omtrent Hem handelde, hoofdstuk 5:3, echter van Zijn
gezegende lippen doet horen, tot haar zielsblijdschap, sterkte en verwondering: "Geheel zijt gij
schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u", Hoogl. 4:7. Dus dan, nooit spreekt een
gelovige ziel tot de Goddelijke Heiland Jezus met haar ootmoedige of biddende of belijdende
of lovende stem tevergeefs. O nee, want Zijn heilbelofte is, Jes. 45:19: "Ik heb tot het zaad
Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs." En Spr. 8:17: "Ik heb lief die Mij liefhebben; en die
Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." Ja, Ps. 22:4 is de geloofserkentenis: "Gij zijt heilig,
wonende onder de lofzangen Israëls." Nu, waar Christus woont, daar rust de zegen des
almachtige en algenoegzame Verbonds-God mildelijk. O ja, dan is het volgens Ps. 22:6: "Tot
U hebben zij geroepen en zijn uitgered." Integendeel, als de gelovigen stom zijn voor en tot de
Heere Jezus, dan is Hij ook doof voor haar, want de Heere Jezus kan geen sprakeloze bruid
verdragen. En als Zijn volk verzuimend of nalatig of te beschroomd of te ongelovig is om tot
Hem en voor Hem te spreken, dan wekt Hij er haar wederom zo vriendelijk toe op, zie Hoogl.
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."
5. En ten laatste: het verzoek van de Heere Jezus is een krachtdadig verzoek. Want zodra
had de Heere Jezus niet gezegd: Doe Mij uw stem horen, of de bruid verheft aanstonds haar
stem tot Hem, zeggende, vers 14: 'kom haastelijk, mijn Liefste en wees Gij gelijk een ree, of
gelijk een welp der herten, op de bergen der specerijen." En waarlijk zo is het, vrienden, in de
Goddelijke liefdesbevelen van de Heere Jezus aan Zijn volk: als Hij de stem Zijner kinderen
dadelijk en werkelijk opeist en vordert, dan neemt Hij die ook dadelijk voor Zich in op een
liefelijke, aangename, Maar krachtdadige wijze en dan geeft Hij door Zijn Heilige Geest aan de
ziel zowel de stem als de stof, de toon, de tong en de spraak en het hart, ja, alles wat zij nodig
hebben om hun stem aan Hem op een betamelijke wijze te kunnen doen horen. Zij ondervinden
dan dat hun hart verruimd wordt om te lopen op de weg van Gods geboden, Ps. 119:32, en dat
hun tong is als de pen eens vaardigen schrijvers, Ps. 45:2; zodat zij kunnen zeggen, volgens Ps.
40:4: "En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen
het zien en vrezen, en op den HEERE vertrouwen."
In deze eis van de Heere Jezus dan, aan Zijn begenadigd volk als een bewoonster der
hoven, zo blijkt alleszins duidelijk dat Hij haar ernstig wil opwekken en ook dadelijk opwekt
tot de beoefening van een achtervolgend geloofsleven met Hem, tot vrijmoedige
werkzaamheden omtrent en voor Hem, tot een tedere gemeenschap met en gehoorzaamheid aan
Hem. En geen wonder, want Hij was bij haar in de hoven wonende en merkte en lette zeer
nauwkeurig op al haar doen en verrichtingen omtrent Hem; ja, Zijn Middelaarsliefde was voor
haar terwijl Hij haar ten goede leefde voor de troon en Hij zou eerlang ook haar begeerte
voldoen die zij Hem deed hier in vers 14, en brengen haar bij Hem, op de bergen der specerijen,
om zo altijd dan onmiddellijk te zijn waar Hij is. Dus had zij Zijn komst maar werkzaam in Zijn
liefdedienst en in de vermelding van Zijn Naam en lof, in te wachten, om zodoende gevonden
te worden, bij Zijn toekomst.
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Als wij verder op des Heeren Jezus' eis en bevel letten, zo zien wij, dat de Heere Jezus
onbepaald de stem van de bruid eist om die aan Hem te doen horen, zonder enige bepalingen te
maken wat soort van stem zij Hem moest toebrengen. Zo haar hart was, zo moest ook haar stem
zijn; want onder deze stemvordering is ook Zijn eis: "Mijn zoon (of dochter) geef Mij uw hart",
Spr. 23:26; want een stem, zonder een waarachtig gelovig hart is de Heere Jezus een gruwel,
Jes. 29:13, 14; Jes. 57:11.
Dus de bruid mocht dan komen met allerlei stemmen, zoals die maar waren. O, zalige
vergunning aan, en voorrecht voor haar, dan kon haar stem nooit voor de Heere Jezus (was die
maar waarlijk oprecht) te slecht en te laag zijn. O nee! En het is, vrienden, mij al zeer
opmerkelijk voorgekomen dat ik wel in Gods Woord aan des Heeren volk verscheidene
stemmen vind toegekend, en zelfs ook die van een zwaluw, kraan en tortelduif, die toch
doorgaans maar een naar gebrom, gekir en gepiep geven; maar dat haar nooit die van een
nachtegaal wordt toegekend wiens stem in de natuur een bewijs geeft van Gods wonderlijke
almacht en grootheid, wegens haar wonderbare bevalligheid, kracht, doordringendheid en
lieflijkheid. Nu, het is ook geen wonder, want des Heeren volk zijn hier, in hun uitwonen van
de Heere, al veelszins duiven der dalen, kermende vanwege haar naslepende en inwonende
ongerechtigheid, enz. Maar in de hemel, Godzaligen, wacht maar wat, daar zult gij een andere
stem ontvangen en voor uw Goddelijke Heere Jezus gebruiken en horen laten, Openb. 14:3.
Maar dit moesten wij hier ook nog opmerken, namelijk: dat de Goddelijke Heere Jezus
Zijn bruid niet bepaalt op en in wat plaats of tijd zij haar stem Hem zou doen horen. En dus zo
roept de Heere Jezus haar dan toe van zulks te doen:
1. Overal en aan alle plaatsen, volgens de voorzegging en belofte, Mal. 1:11: "En aan alle
plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer"; en zo wordt er
betuigd, Ps. 45:18: "Ik zal Uws Naams (te weten: van de koninklijke Bruidegom, Jezus' Naam)
doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de volken loven, eeuwig en
altijd."
2. In alle tijden en gelegenheden, dit niet alleen doende in het verborgen, maar ook in het
openbaar en vrijmoedig en onder betamelijke eerbied en ontzag, om alzo de reuk van Jezus'
kennis openbaar te maken in alle plaatsen, en een goede reuk van Christus en Gode bevonden
te zijn, 2 Kor. 2:14, 15; en een zalig deel te ondervinden in de belofte Gods, Zach. 10:9: "En Ik
zal hen onder de volken zaaien en zij zullen Mijner gedenken in verre plaatsen; en zij zullen
leven met hun kinderen." En Micha 5:6: "En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele
volken, als een dauw van den HEERE, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch
mensenkinderen verbeidt."
O, waarlijk een dierbare, aangename en betamende eis van de Heere Jezus; en o dierbare
en zalige bezigheid, werk en dienst der bruid omtrent Christus, om als een bewoonster der
hoven alleszins haar stem aan Hem, die alleswaardige en teerlievende Zielsvriend, te doen
horen, en zo in een werkzaam geloof en liefde te kunnen en te mogen zeggen en zingen:
Hebben wij wat liefs, wat groots, wat waards,
Wij zenden 't al naar boven, en ons zuchten al,
In een bundelken bijeen; want 't lust ons maar te loven
Hem, die onze lust, tot Hem optrekt van beneên,
Ga dan zucht, ga dan stem, ga dan min!
Want zo raakt de aarde vast de hemel in.
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TOEPASSING
Zie vrienden, zo hebben wij deze dierbare en opwekkende woorden van de Heere Jezus, de God
van zaligheid en van volkomen zaligheid, een weinig ingezien. O wat zijn dezelve:
1. Vol ziels- en geloofsaanmoediging en ter opwekking voor Gods volk.
2. En ter beschaming en uitlokking van verachterde Godzaligen.
3. En ter aansporing en vervrijmoediging voor heilzoekende zielen.
4. En ter ontdekking en overtuiging van zorgeloze of zichzelf bedriegende
naambelijders en lidmaten onzer kerk.
O vrienden, gij die dit in de voorzienige weg Gods leest of hoort lezen, mag ik u
verzoeken: tracht eens in uzelf in te keren, vergadert uw aandacht eens en laat mij u eens drie
dingen vragen, en antwoordt gij in uw hart voor de Heere in oprechtheid, of het aan uw ziel nog
tot een zalig nut en een wezenlijke zegen mocht zijn, door de almachtige Goddelijke Geest van
Christus.
Ten eerste: Hebt gij ooit al, in uw leeftijd op aarde, waarlijk en krachtdadig in uw ziel de
stem van de Heere Jezus gehoord en Zijn persoonlijk spreken tot uw ziel? Hij spreekt door Zijn
Goddelijk Woord tot u, zo dikwijls als gij hetzelve hoort of leest, hetzij dan door een woord der
Wet of des Evangelies; want beide, de Wet en het Evangelie, zijn de stem des Zoons Gods tot
zondaren, om hen daardoor onder de medewerkende genade des Geestes, tot bekering en
zaligheid hunner zielen te bewerken.
A. Hebt u wel ooit Zijn stem der Wet gehoord? Heeft dezelve, door de kracht des Heiligen
Geestes aangedrongen, uw ziel wel ooit getroffen, gewond, beroerd, verslagen, bekommerd en
bedroefd naar en om God doen worden, zodat u als een tollenaar werd? Luk. 18:13. Of als die
boetvaardige zondares? Luk. 7:38. Of als die verslagene? Hand. 2:37. Of als een Efraim die
beroerd en verlegen op de heup sloeg? Jer. 18:19. Ach mens, heeft immer uw ziel gevoelig
geleerd en verstaan dat uitroepen: Wee mij want ik verga? Jes. 6:5; werd u ooit bekommerd
wegens uw zonde en wegens uw vervreemdheid van God en Christus? Heeft u uw erf- en
dadelijke schuld ooit aangegrepen, zodat u ook een stem in uw ziel gevoelig kreeg en die aan
Christus moest doen horen, in schuldbelijdenis, in zelfverfoeiing, in het belijden van uw
ongerechtigheden, gelijk een David, Job en anderen? Ach mens, is er nog wel één woord in de
gehele Goddelijke Bijbel dat ooit met Goddelijk gezag uw ziel trof en doorwondde?
B. Ach mens, ik vraag u: kent u die liefelijke stem des Evangelies, ja, die heilstem van
Christus al, Jes. 45:22-24: "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, enz. "; kwam die wel ooit
met zielsinnemende kracht op uw hart, als ook die hartbrekende betuiging, 2 Kor. 5:20: "Laat
u met God verzoenen?" Ondervond u zo, dat u moest uitroepen met de man Gods, Jer. 20:7:
"HEERE, Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden, Gij zijt mij te sterk geweest en
hebt overmocht;" en dat u zo onder dat wandelend en wenend gezelschap werd overgebracht,
welker einde zo zalig zal bevonden worden? Jer. 50:4. Lees deze gemelde Schriftwoorden eens
bedaard en biddend na, of u er uw naam in vinden kunt. Ach, hoe jammerlijk is de toestand van
die zielen voor God die nog vreemd zijn van al deze dingen; en o, zijn er zulke goddelozen zelfs
onder ons gereformeerden niet, die met zodanige dingen spotten? Maar laten de zodanigen
weten dat de duivel hen ook eens eeuwig zal bespotten, en dat al pijnigende, indien zij zo sterven
in hun zonden.
Ten tweede: Ik wil u vragen: Hebt u al een geestelijke mond en een zielstem door genade
ontvangen? Ja, is uw hart en mond om en tot en voor Jezus al geopend, als ook voor en onder
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de metgezellen?
A. In betrekking tot de Heere Jezus, ieder mens heeft van nature aan zijn hart en mond
een slot hangen, dat de satan bij en door de val van Adam daaraan geworpen heeft, zodat hij
niet wil, noch kan tot of vóór Jezus spreken; hij is geheel stom van en voor alle geestelijke
zaken, en vooral tot Christus, want een onbegenadigd, onherboren mens kent Jezus niet; wat
zal hij dan tot of van Hem spreken? Ja, overal hebben zij een stem voor, maar niet voor Christus.
Ja, daar zijn zij zelfs beschaamd over, als zij van God en Jezus en van Goddelijke dingen zouden
moeten spreken, en velen zouden het hun zelfs te laag en tot schande rekenen zulks te doen,
zeggende: Onze lippen zijn onze, wie is heer over ons? En hoe verlegen staan velen als zij
zodanige mensen ontmoeten, die van de Heere Jezus vermelden en van Hem en Zijn
genadewerk spreken? En hoe ras verveelt het hun van Jezus en Zijn zaak te horen spreken? O,
hoevelen handelen evenals de heidense landvoogd Felix, Hand. 24:25.
B. En in betrekking tot de metgezellen, namelijk: de ware Godzaligen. O, hoevelen
vlieden en haten die mensen; de één door boosheid, de ander door vooroordelen, een ander door
onkunde, en ach, hoeveel mensen zijn er die niet eens weten dat er zulke metgezellen of
zodanige ware Goddelijke en gelovige kinderen Gods zijn, of dat er zodanige liefhebbers van
de Heere Jezus op aarde en in de uitwendige kerk gevonden worden. Waarlijk, alle zodanige
mensen kunnen onmogelijk een stem onder de metgezellen van Jezus hebben, maar zijn nog
vreemdelingen en bijwoners, en alleen natuurlijke mensen, die volgens Ef. 2:12 zijn zonder
Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der
belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. O, nare vervreemde staat, en zo naar
de eeuwigheid te gaan, arm mens, ja, naar een eindeloze eeuwigheid, waar u eindeloos de
volzalige gunst en gemeenschap van God zult missen en ondervinden zult een holle, lege en
rampzalige ziel. O, schrikkelijke verwachting!
Maar wat spreek ik van een stem voor Christus en de metgezellen! O, wat hebben vele
mensen niet al verscheidene andere stemmen die zij doen horen, te weten: stemmen voor de
duivel, de wereld en zonde, sprekende de zonde vrijuit, tot ontering van God, en om zichzelf
toorn te vergaderen als een schat. Anderen hebben voor de Heere valse stemmen, leugenachtige
stemmen. Ach mens die dit leest of hoort: zijn uw gebeden tot God en uw Psalmzingen nog wel
anders dan een liegen voor God geweest? Gij zingt dikwijls in de Psalmen uw eigen
vloekvonnis en u merkt het niet. O nare satansverblinding die op uw ziel ligt; u beroemt u op
genade, die Gods tederste Bijbelheiligen soms van zichzelf betuigden, en die zingt u ook al
zonder verstand of zonder een redelijke aandacht en opmerking daaromtrent te oefenen, ja,
zonder de minste kennis of begeerte van dezelve. O valse, o leugenachtige kerkgangers, bidders
en Psalmzingers: wat is uw godsdienst toch anders dan een dood geraamte? O, lees de volgende
teksten eens en zie wat God daarin tot u spreekt, Jes. 29:13-16; Jes. 57:11, 12; Lev. 10:2, 3;
Amos 5:23-27.
Ten derde: Ik vraag u: Waar woont u geestelijk, naar uw zielenstaat? Is het niet in BaälHaman, dat is: in de wereld? Leeft u niet onder en met de wereld in een zeer vredige harmonie
en vereniging des harten volgens Ps. 17:14; Filipp. 3:18, 19? Is daar uw huis, uw grond, uw rust
en uw vergenoeging niet in en onder en gevoelt u daaraan uw verbinding niet? O, gewis!
Of kunt u wegens uw aangeboren blindheid dat niet merken? Dan vraag ik u verder of u uit die
oude woonplaatsen en dat rampzalig gezelschap almachtig overgebracht zijt in een ander
woonhuis, namelijk de gemeente en het huisgezin des levenden Gods? Bent u een gezel
dergenen die de Heere vrezen? Is Gods ware volk, is Jezus' volk, uw volk? Hebt u daar één hart

129
en één weg mee, ja, met die alleen en geheel, zodat u geheel zijt uitgegaan uit uws volks en
vaders huis, volgens des Heeren Jezus' Goddelijke eis Ps. 45:11; Jes. 52:11; 2 Kor. 6:17, 18. Of
bent u onder die zogenaamde christenen en vromen die als Efraïm zijn, een koek die niet
omgekeerd is, die zo wat matigen kunnen en dus dan eens bij de wereld werelds en dan weer
bij de vromen vroom zijn, voegende zo tezamen, wat God eeuwig gescheiden zal houden,
volgens Gen. 3:15? O, dat zijn de verraders van Christus! Vrienden: wat zegt uw hart op deze
dingen? Hebt u een volkomen hart voor God? Kunt u zeggen dat uw lust alleen is in de heiligen
en heerlijken op de aarde; in dat volk dat God en Jezus lieft en dient? Ja, in dat volk, dat alleen
woont en dat de eeuwige God ook tot zijn woning heeft, volgens Num. 23:9; Deut. 22:27, 28.
Weet u al wat het te zeggen is, zich tot de Heere te vervoegen of Hem tot een knecht of
dienstmaagd te zijn? Wat het zeggen wil in Gods huis en binnen Zijn muren een plaats en een
naam te verkrijgen, beter dan de zonen en der dochteren? Wat het zeggen wil: gebracht te
worden tot Gods heilige berg en verheugd te worden in Gods bedehuis, volgens de belofte in
Jes. 56:3-7?
Ach mens, de begeerte onzer ziel is, dat de Heere u eens een recht oordeel over uzelf doet
maken, opdat het u recht werkzaam mag doen worden naar en voor de Heere, naar dat uw arme
zielstoestand vordert, en dat u terecht aan uzelf ontdekt mocht worden, om zo met geween en
smekingen te komen tot de zielzaligende Heiland, Die betuigt, ja, tot u sprekende zegt, Jes.
55:6, 7: "Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is. De goddeloze verlate zijn weg, en de
ongerechtige man zijn gedachten, enz." En Luk. 19:10: "Want de Zoon des mensen is gekomen
om te zoeken en zalig te maken dat verloren was."
Ach, werd u eens verloren in en bij uzelf, werd u eens worstelende om in de hoven van Christus
een woonplaats te verkrijgen, om van uw stomheid der ziel verlost te worden en om een waar
deelgenoot van de metgezellen van de Goddelijke Heere Jezus, een medeburger onder die
heiligen en een huisgenoot Gods te worden. En weet tot uw waarschuwing: zo u zonder deze
dingen sterft, wie u ook zijt, zo zal uw grafschrift zijn: "Zwijgt, want deze was niet om des
Heeren Naam te vermelden." "Men noemt hen een verworpen zilver, want de Heere heeft hen
verworpen", Job 21:17, 18; Jer. 6:30.
En wat u betreft, die de stem van de Heere Jezus in Zijn Wet tot uw ziel gehoord hebt,
onder zielverbrekende aandoening, zodat ge uw doodvonnis hebt leren ondertekenen voor Zijn
troon en voeten en de Heere gerechtigheid wilt en kunt toewijzen, al wilde Hij u voor eeuwig
naar Zijn rechtvaardig oordeel verstoten in een eeuwig verderf en ondergang; ja, die erkennen
kunt dat u waardig zijt een eeuwige verstomming van uw ziel en lippen voor en van God, en
beroofd te blijven van alle bevindelijke kennis en genade van Christus, hier en eeuwig; die
daarom ook graag met hart en mond wilt belijden onwaardig te zijn om ooit een plaats, naam
of woning binnen Zijn huis en hoven of een zalig deel onder het volk en erfdeel van God te
ontvangen en integendeel waardig te zijn om altijd een vervreemde van Jezus en Zijn beeld en
volk te blijven, en dat Hij u toeriep: Ik heb geen lust aan u! Ja, u die onder dit alles kunt en wilt
betuigen: Heere, Gij waart rechtvaardig in dit Uw richten, want wie ben ik, dode hond, dat de
Koning naar mij zou omzien?, en die onder dit alles evenwel soms die gemoedstoestanden kent
die zo even van ons gemeld zijn, onder een worstelen, bidden en zoeken naar en om genade en
om een zalig deel in de erve der heiligen in het licht te mogen ontvangen, o weet, al de
zodanigen: u mag naderen tot Christus. O, bid en smeek tot de Goddelijke Heere Jezus dat u
ook bedaard en gelovig vatbaar mag gemaakt worden voor de roepende stem van de
zielzaligende Heere Jezus in Zijn Evangelie. O, dat is een pardonbrief, een genadestem en
schrift van Christus tot en aan u; ja, aan u die zodanig gesteld zijt. Ach, weet en geloof, daarin
spreekt Hij persoonlijk tot uw ziel. O mocht u daar eens licht in ontvangen en dat voor uw
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geloof, dat de Heere Jezus u roept en dat tot zijn zalige en dierbare gemeenschap. O, geraakte
u daar eens om te roepen dat u toch de stem des Zoons Gods in Zijn Evangelie tot u mocht
horen. En wat zegt Hij tot u, zo slecht, zo ellendig, zo verloren, zo hopeloos, zo onwaardig, zo
stom, ja, zo verdoemelijk als ge u nu mag bevinden te zijn? Ziet, overtuigde zielen, dit zegt
Jezus tot u: Doe Mij uw stem horen, en dat zoals die dan is. En zie eens wat Hij zegt, Jes. 30:18,
19: "En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd
worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, enz." Lees ook eens met opmerking Jer. 3:21,
22; Ezech. 33:11. Smeek veel dat de Heere Jezus u al deze heil- en genadestemmen gelovig zal
doen horen tot zaligheid. O, het gehele Evangelie is de stem van de Heere Jezus, en dat is vol
aanbiedingen van genade en heil aan een verdoemelijke wereld. Wel nu, zo één ziet en gevoelt
ge u te zijn. Is dat niet alzo? Wel dan, sta op, de Meester is daar en Hij roept u, Joh. 11:28, en
het grote hoofdgebod van de Heere Jezus in het Evangelie aan u kunt u lezen in 1 Joh. 3:23;
Hand. 16:31, enz.
Gevoelt ge uw ziel doof, stom, vol traagheid en krachteloosheid om aan Jezus uw stem in
boetvaardige smekingen te laten horen? En bevindt u u onder Jezus' metgezellen als een
stomme, en tevens ook geheel krachteloos om te komen tot die Heere, in Wien alleen
gerechtigheid en sterkte is? O, bid dan om de Geest van de Heere Jezus Die alleen alles aan en
in uw ziel kan schenken en wil werken wat u ontbreekt en u krachtdadig tot Jezus kan
overbrengen en deel geven aan de Goddelijke heilbelofte, Jes. 56:3-7.
Kunt u ondertussen betuigen voor de Heere, dat ge uw stem geheel en al hebt onttrokken
en voor nu en eeuwig wilt onttrekken, aan al wat geen God en Jezus is en aan al datgene dat
niet tot Zijn eer kan zijn om zo van satan, zonde, wereld en onbekeerde mensen uit en af te gaan
en dat u zo graag een inwoner wilde zijn van de hoven van de Heere Jezus, en met en onder de
metgezellen uw lot delen, om met hart en stem nog eens tot Jezus' heerlijkheid te zijn, en tot
roem van Zijn eeuwige, grondeloze genade? Wel dan, al hadt ge uw stem, uw tong, uw woning
zelfs tot oneer van God en Jezus tot heden gebruikt en aangelegd, zelfs in vloeken, zweren en
misbruik van Zijn heilige, al-waardige Naam, ziedaar: nog wil Hij uw stem voor Hem heiligen;
zie dit in een bloeddorstige en lasterende Saulus, Hand. 9, u ten voorbeeld vertoond. Bied Hem
dan uw ellendige stem veel aan, verlaat uw Baäl-Hamon, zoek een woonplaats in Jezus' hoven.
Ach, weet het: daar is nog plaats voor u! Ja, zoek zelf tot Zijn hof gemaakt te worden, door de
almachtige genade van de Geest, opdat in u bewaarheid moge worden de Goddelijke beloften,
Jes. 35:1; Jes. 41:18, 19; Ef. 2:10; 1 Petrus 2:9, 10. En weet eindelijk ook, dat nog des Heeren
stem en bevel is, Luk. 14:23: "Ga uit in de wegen en heggen; en dwing hen in te komen, opdat
mijn huis vol worde."
En gij des Heeren gelovig volk, u begenadigden, die de bewoonsters van Zijn hoven zijt: o wat
is uw geluk oneindig groot. Hebt u er wel een betamelijke indruk van dat gij, ja, gij, door
almachtige genade, in de tijd van Gods welbehagen gevoerd en overgebracht werd uit uw
rampzalige natuur-, zonden-, en duivelswoningen en hoven; uit die wildernissen, die plaatsen
der leeuwinnen en luipaarden, die zo eeuwig verderfelijk waren voor uw zielen en dat u werd
overgezet in des Heeren Jezus' dierbare, verlustigende hoven, waarin u reeds zoveel goede,
vrolijke dagen en uren hebt mogen ondervinden, in zo veel veiligheid en onder zoveel
gemeenzaam verkeer met Jezus uw Zielsvriend en Goddelijke Salomo, Ps. 71:14; Jes. 32:2, 18?
Maar vrienden, hoe is het met u? Woont u nog al veel in deze hoven? O, daar wordt
ondervonden hetgeen er staat, Jes. 33:17: "Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid";
ja, daar ziet men Zijn Goddelijke sterkte en eer en ondervindt men dat Zijn goedheid beter is
dan het leven, Ps. 63:3, 4. En daar kan men zeggen: "Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn
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beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen
mijns levens", Ps. 23:5, 6. O, zalige geloofstoestand!
Of leeft u meer buiten deze hoven, waar men als de afvalligen in het dorre woont, Ps.
68:7, waar men zijn wegen verstrooit tot de vreemden en waar men onder alle groene boom
hoereert? Jes. 2:19-21. O vrienden, hoe is het in dezen met u? Waar leeft en waar is het beginsel
van uw ziel thans in? Is uw leven met Christus verborgen in God, door een aanklevend
werkzaam geloof, of hebt ge uw rok uitgetogen en is uw ziel vol liefdeloze uitvluchten tot
Christus, als Hoogl. 5:3? O nee, buiten deze hof en het leven daarin, is geen vrede noch stilte
der ziel te vinden. Ach, zo u onder de zodanigen zijt, Godzaligen, hoort dan naar des Heeren
Jezus' liefdesstem tot u, Hoogl. 6:13: 'keer weder, keer weder, o Sulammith, keer weder, keer
weder, dat wij u mogen aanzien." En ach, laat uw stem aan Hem horen in deemoedige schaamte,
Hos. 2:6: "Ik zal heengaan en keren weder tot mijn vorigen Man, want toen was mij beter dan
nu." O ja, laat dan toch in uw gestalte bewaarheid worden, Jer. 3:21: "Er is een stem gehoord
op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd
en den HEERE hun God vergeten hebben."
Maar vrienden, is uw stand en leven nog in des Heeren Jezus' hoven, door dadelijk geloof
en liefde omtrent Gods Zoon? O, waardeert uw groot voorrecht; ach, laat uw verzoek veel aan
Hem blijven en gedurig herhaald worden onder de invloed des Geestes: "O Fontein der hoven,
Put der levende wateren, die uit Libanon vloeien! O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en
ate zijn edele vruchten", Hoogl. 4:15, 16. O, bind toch steeds de Koning op de galerijen, Hoogl.
7:5; doe als de bruid in Hoogl. 3:4. En zie, al kon u de Heere Jezus Zelf maar nodigen in de
hoven uwer ziel, op groene vruchten der valleien, ach, Hij zou u evenwel een genadebezoek
geven en niet weigeren tot u in te komen, zie Hoogl. 6:11, want Hij neemt Zelf een groot
genoegen als Hij in uw zielenhof zien en vinden mag alleen maar bloeiende wijnstokken en
uitbottende granaatbomen of nederige en boetvaardige mirrevruchten. O, die roemt Hij ook al
met Goddelijk genoegen, Hoogl. 4:14; Jes. 66:2; trouwens, in de zomer der heerlijkheid voor
de troon zullen die groene vruchten der valleien eens alle volrijpe vruchten worden, en niet
eerder. Dan zal het volmaakte gekomen zijn en hetgeen hier maar ten dele was teniet zijn. Ons
beste leven is hier toch maar bevonden als een bloeiende lentetijd in de genade.
Ondertussen, mijn geliefde vrienden in onze dierbare koninklijke Salomo, Jezus Christus: weet
en gelooft en stelt u het uzelf toch veel voor, namelijk dit:
1. Hoven zijn plaatsen van liefdemaaltijden tussen vrienden. O, staat daarnaar, dat u ook
uw Zielsvriend veel een maaltijd bereidt in het hof uwer zielen. Onthaalt Hem op uw nardus en
specerijwijn en het sap uwer granaatappelen, Hoogl. 8:2. En mist u die meest, brengt Hem dan
toe en zet Hem voor uw mirre van boetvaardigheid en de tranen van geloof en liefde naar en tot
Hem.
2. Hoven zijn ook plaatsen van wandeling en verlustiging. O, maakt daar ook gebruik van
en staat daar naar, het is, Ps. 37:4: "En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten
uws harten." Een Henoch wandelde met God, Gen. 5:24. O zalige wandel!
3. Maar hoven zijn ook plaatsen van gezang en gejuich; en ja, zo moet uw wonen in Jezus'
hoven ook zijn, om er uw juichstemmen in te doen horen, als ook een stem van eerbiedige lof
en dankverheffingen. O, laat in uw tenten een stem van gejuich en des heils zijn. Het is u beloofd
en voorzegd: De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de HEERE; en de
behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israëls verheugen, Jes. 29:19. Wel dan,
uw lofzang zij tot God in Sion en de verheffingen Godes in uw kelen.
En weet, dat hoe vruchtbaarder uw zielsenhof in de geloofsgemeenschap met Jezus is en
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bevonden wordt, hoe meer gejuich er in gevonden zal worden, volgens Joh. 15:8-11; en dat alzo
in uw zielen ook zal bewaarheid worden de Goddelijke belofte aan Zijn volk gedaan, Ps. 72:1619:
Die van de stad die zullen bloeien,
Als 't welig kruid der aard':
Zijn Naam zal hoog en hoger groeien
En eeuwig zijn vermaard;
Zo lang de zon zal zijn in wezen,
Zijn Naam niet zal vergaan:
Die zal van kind tot kind geprezen
Geplant in 't harte staan.
En dan zal uw zielsgezang veel zijn in de hoven uwer harten, met vrolijk geloofsgejuich:
Zijn Naam die heerlijk is van waarde,
Zij eeuwig lof en eer,
Zijn heerlijkheid vervul de aarde,
Amen. Ja, Amen, Heer'!
Ja, vrienden, welke stem uw hart ook mag opgeven, laat dezelve maar aan Jezus horen; hier
geeft u de Heere Jezus vrijheid en bevel en roept er u toe! Maar vergeet dan ook dit niet, dat u
alles vliedt dat uw stem van de Heere Jezus afhouden zou: als aardsgezindheid, wereldliefde,
ongelovige zorg, harde en slaafse gedachten van Jezus en de ontfermende Verbonds-God. Ja,
wantrouwen, achterdocht en ongeloof beroven u van uw stem voor Christus en maken uw ziel
en mond stom tot en voor Hem.
Maar om een levendige en Hem welbehaaglijke stem deelachtig te zijn, tot Zijn Middelaarsheerlijkheid, zo is zeer nodig dat u staat naar en dagelijks zoekt te leven in een werkzaam geloof
met Jezus, zie Joh. 15:5. O, wondere en Goddelijke woorden, die vol kracht en leven zijn voor
de ziel. O dan, dan heeft de ziel een gelovige, een liefhebbende, een kinderlijke, een
aanklevende en een Jezus verhogende stem in hart, mond en wandel, en men kan wel vele malen
zingen voor Zijn gezegend aangezicht:
Waar zal ik, worm in 't stof, zo'n Koning meê vereren, enz;
O kond' ik eens uitgalmen, Uw lof door lied of Psalmen,
Verheven Majesteit, enz.
Ach! Dat aller mensen tongen,
Aller eng'len wakkerheid,
't Zamen spanden, 't zamen zongen,
Jezus' lof en heerlijkheid.
Ach ja, het is alzo: een gelovige ziel is een sprekende en zingende ziel, 2 Kor. 4:13; Ps. 95:1.
Maar laat ook dan, vrienden, uw stem horen tot en onder de metgezellen; ja, weet: zij merken
daarop en meer dan u wel denkt of gelooft en daarom sticht de één de anderen. Laat uw lippen
er velen voeden. Laat uw woorden genade geven degenen die dezelve horen en altijd met zout
besprengd bevonden worden.

133
Ontmoet u onbekeerde, zorgeloze, bedrogen of burgerlijke van God vervreemde mensen: laat
hun uw stem horen, of u hen tot bekering brengen mocht; één woord, hoe gering zelfs, kon in
de hand van Christus gebruikt worden tot hun ontdekking, bekering en eeuwig heil.
Zijn het heilzoekende zielen, waar Christus en Zijn aanbiedingen der genade en het
zondaars-nodigende Evangelie donker voor is en die zijn als omzwervende gevangenen: o, wijst
hen naar de beloften, Jes. 51:14; Jes. 45:19; Hos. 11:8-11; Joh. 6:37. Wijst hen naar Jezus, als
de ware vrijstad voor hun doodschuldige zielen en zegt hun dat de Geest Gods voor hen in de
Bijbel heeft laten aantekenen, Ezech. 16:3-6; Ezech. 33:11; 2 Kor. 6:17, 18, opdat zij er mee
zouden komen pleiten voor Zijn genadetroon, opdat de zalige Christus door soevereine genade
dat ook aan hun zielen behage te schenken. Zegt hen toe in des Heeren Jezus' Naam, dat zo zij
ondanks alle moedbenemende zwarigheden blijven aanhouden aan de voeten van Christus om
een vrij pardon, om opnemende genade en om in Zijn eeuwige borgverdiensten deel te hebben;
ja, om Zijn Goddelijke Middelaars-Persoon Zelf, met al Zijn schatten en Zijn heilig beeld tot
hun Schat, Deel en Sieraad; dat zij dan waarlijk op des Heeren Jezus' tijd ook deel zullen krijgen
aan die Goddelijke heilbelofte, Jer. 31:9, 12, 13, enz., en zo ook nog eens zullen kunnen
uitroepen met de bruid, Hoogl. 3:4: "Ik vond Hem Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast
en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste
kamer van degene die mij gebaard heeft." En die dit leest, of hoort lezen: is het uw ziel waarlijk
te doen om Jezus? Mijn stem is dan tot u met Gods Woord: Vreest niet, Hij Die te komen staat
zal komen en niet vertoeven; want God zoekt het weggedrevene, Pred. 3:15.
En Godzaligen: bent u bij uw metgezellen en medegelovigen met wie u in gemeenschap
des Geestes leven en verkeren mag, o, laat dan de één des anderen stem horen, in geestelijke
eenvoudigheid en ter verheerlijking van Christus en Zijn grondeloze genade, meldende toch
onderling veel van de Heere Jezus en wat uw geloof al in Hem ziet en vindt, of al heeft
ondervonden.
Meldt veel van Zijn oneindige zondaarsliefde omtrent u betoond, klimt tezamen al eens op tot
die eeuwige liefde, Jer. 31:3, en al de daaruit vloeiende heilvruchten des verbonds, Ps. 23. Meldt
ook van Zijn bijzondere wegen met u al gehouden, uit- en inwendig: zo vol Goddelijke
ontferming, trouw, verdragingen, verschoningen en verhogingen, tot onderlinge sterkte des
geloofs, zoals de dichter deed, Ps. 66:16-20; en van u voorzegd is, Ps. 145:11, 12. En ja, belijdt
Christus en Zijn Evangelie vrijmoedig voor engelen en mensen, betuigende met Paulus, Rom.
1:16: "Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot
zaligheid een iegelijk die gelooft." En vrienden, ziet, het is het bevel van uw koninklijke Vriend,
de Heere Jezus. O waarlijk, in het houden van dit Zijn gebod is grote loon.
Hebben sommigen uwer maar een zeer stamelende stem om die openbaar voor Jezus te laten
horen, o zoekt genade om daarvan genezen te worden. En weet u hoe? Door deel te krijgen aan
hetgeen men vindt in Jes. 6:6, 7, en u zult aanstonds dan ook zeggen met de man Gods, vers 8:
"Zend mij heen", en ondervinden hetgeen er staat in Hand. 1:8: "Maar gij zult ontvangen de
kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te
Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría, en tot aan het uiterste der aarde."
Ondertussen: verdubbel ge uw stem in uw eenzame plaatsen voor de genadetroon, met
smekingen voor land, kerk en overheden en voor de hier en daar nog getrouwe leraren en
gezanten van Christus en des Heeren beproefde volk en om de meerdere loop en vrucht van het
heilig Evangelie Gods, ter bekering van vele zielen in ons land en elders. Spreek dan naar uw
licht en kracht, waar en zo de Geest Gods u voorlicht en leidt, om die dan te volgen, gedenkende
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aan en vertrouwende op de belofte, Jes. 35:6: "De tong des stommen zal juichen."
En is uw kracht weinig om in de hoven van Jezus en van uw ziel veel te werken, doe
echter wat u kunt in deze hoven; al zou uw werk maar zijn het schadelijk onkruid dat er in
gevonden wordt, naar uw geringe kracht te bewenen en uit te wieden, zelfs al zou u niets anders
kunnen doen, dan het de Heere Jezus, als de grote Heere en Eigenaar Zijner hoven, met
ootmoedig beklag voor te dragen, volgens Matth. 13:27; pleitende veel op de belofte, Ezech.
36:25, 29. O, des Heeren toezeggingen zijn dierbaar, waar ons geloof biddende op zien mag,
Jes. 46:13: "Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid' en Jes. 51:3: "Want de HEERE
zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als
Eden en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden
worden, dankzegging en een stem des gezangs." Ach, dat daartoe de Heere aan ons bevestige
en schenke Zijne Goddelijke toezegging, Zach. 14:8, 9.
En eindelijk, mijn vrienden, wat is niet de verwachting van uw ziel groot en heerlijk,
want, volgens de heilrijke belofte des verbonds, zo zal aan u daar nog eens bij geschonken
worden, wanneer al de bewoonsters der hoven, en zo ook gij, hier uit de benedenhof der kerk
eens overgebracht zijn in die hoge hemelhoven voor de troon, dat u dan uw verheerlijkte
stemmen met haar eenparig, onafgebroken, vlekkeloos en eeuwig op een hoge hemeltoon zult
doen horen aan de verheerlijkte Heere Jezus, en de Drie-enige Verbonds-God, volgens Openb.
5:8-10. Openb. 7:15: "Daarom zijn zij voor den troon Gods en dienen Hem dag en nacht in Zijn
tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen." En volgens vers 10: "En zij riepen
met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam." Amen.
Ja, het zal zo zijn.
AMEN.
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16. Het heerlijkste Voorwerp gelovig aanschouwd
"Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid."
Jesaja 33:17a
Zeer vol nadruk, en ten roem van de onveranderlijke genade Gods in Christus, is de zwanenzang
en laatste geloofs- en roembetuiging van de apostel der heidenen, Paulus, die hij meldt in zijn
doodsbrief, of laatste brief die hij schreef voor zijn sterven, aan zijn zoon in de genade, de
geliefde Timotheüs, welke wij lezen in 2 Tim. 4:7 en 8: "Ik heb den goeden strijd gestreden, ik
heb den 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; en niet
alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben."
a. De overwinnaar in strijd en loopbanen is hier Paulus.
b. De kroon, waar hij zijn geloofsoog op vestigde en zag, is de eeuwige heerlijkheid.
c. De Rechter, Die dezelve hem schenken zou, is de Heere Jezus Christus, Gods
Liefdezoon.
Maar waar ik mijn ogen thans bijzonder op heb, is het laatste gedeelte van zijn woorden, waar
hij zegt: "En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben", dat is: die
volheerlijke en onverwelkelijke kroon der heerlijkheid, zal niet alleen gegeven worden aan mij,
die zo'n volijverig apostel ben in de dienst van het Evangelie, en zo vele zielen tot de
gemeenschap van Gods Zoon, door genade heb toegebracht, en die mij door de liefde en
waardigheid van Christus, zozeer gevoelig gedrongen vind, 2 Kor. 5:13, 14, maar zij allen, wie
zij zijn, en wanneer zij leven, die waarlijk de verschijningen van de Heere Jezus, de Heere der
heerlijkheid, in hun ziel hartelijk en oprecht hebben liefgehad, die zullen ook diezelfde kroon
der heerlijkheid, op het einde van hun strijd en loop ontvangen. Daar mogen en moeten zij op
wachten, hopen en staat maken, volgens des Heeren Jezus eis en toezegging: "Vader, Ik wil dat
waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt. Opdat zij Mijn heerlijkheid mogen
aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der
wereld." Joh. 17:24.
Maar welke verschijningen van de Heere Jezus hebben de ware gelovige en begenadigde
kinderen Gods lief? Wij antwoorden: Die alle, waar Gods Woord van meldt, en daarin vinden
wij gewaagd van vijfderlei verschijning, zoals:
1. De verschijningen van de Heere Jezus in de beloften, aanvang nemende met Genesis
3:15 en eindigende onder de oude huishouding met Maleachi 4:2. O ja, daaromtrent verkeert
hun geloof, werkende in de liefde.
2. Zijn wonderbare verschijning in het vlees: "En het Woord is vlees geworden, en heeft
onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des
Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid", Joh. 1:14.
3. Zijn genadige verschijning in bijzondere tijden en gevallen tot hulp, verdediging en
uitredding van Zijn verdrukte en beproefde kinderen. Zie Exodus 3:2, en dikwijls in Gods
Woord. In dezen zal de apostel zeggen, om Gods volk tot een gelovige lijdzaamheid te
bewerken, 1 Kor. 4:5: "Zo dan, oordeelt niets vóór den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn,
Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de
raadslagen der harten; en alsdan zal een iegelijk lof hebben van God." En David zegt: "Ik weet,
dat de Heere de rechtszaak des ellendigen en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren", Ps.
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140:13.
4. Zijn verschijning en komst in genade en liefde in en aan de ziel van Zijn volk en ware
volgelingen, welke de Heere Jezus, zo teder als met stervende lippen, kort voor Zijn heengaan
heeft beloofd en toegezegd, Joh. 14:21: "Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het
die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem
liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren." En om de gemeenzaamheid, bestendigheid
en volgende duurzaamheid in dezen aan te tonen, noemt het de Heere Jezus, vers 23, een komen
tot de ziel om woning bij hen te maken. O verheven heilstoezegging, wie zou hier niet uitroepen,
die enige bevindelijke kennis van de Heere Jezus door genade deelachtig is geworden: Komt
in, gij gezegende des Heeren; waarom zou u buiten staan? Of volgens Psalm 24:9 en 10: "Heft
uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga. Wie
is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela."
5. Zijn laatste ontzaglijke komst en verschijning op Zijn wolkentroon, met Zijn vele
duizenden engelen, in de heerlijkheid des Vaders, in die doorluchtige dag des oordeels en
gerichte, waarvan Christus spreekt in Mattheüs 24:30 en 31. Laat ons die woorden eens met
opmerking lezen, vrienden, want zij zullen door ons allen ondervonden worden in die geduchte
dag. Nu, al deze verschijningen hebben de ware gelovigen lief.
Maar onze apostel heeft hier voornamelijk zijn oog, zo wij menen op de twee
laatstgemelde verschijningen; want wat betreft:
a. de verschijning van Christus in die grote oordeelsdag, die hebben de gelovigen lief. En
leefden zij meer in een werkzaam geloofsverkeer omtrent die grote en heerlijke dag, zij zouden
die veel meer liefhebben. Want dit zal de dag van volle verlossing voor hen zijn, én naar lichaam
én naar de ziel; de dag van eeuwige verhoging en verheerlijking voor hun gehele personen; de
dag van volle en openbare vrijspraak van zonde, schuld en straffen; de dag van onmiddellijke
opneming in heerlijkheid met verheerlijkte lichamen en zielen; de dag van volle
trouwgemeenschap met Gods Liefdezoon; de dag van dadelijke inleiding in hun kindererfenis
voor de troon; de dag van eeuwige zegepraal over alle vijanden en ellenden; de dag van volle
en onmiddellijke gemeenschapsoefening met al de duizenden engelen, en talloze scharen der
gekochte, geroepen, gelovige, verheerlijkte en zegepralende gemeente Gods, als de bruid van
Christus, uit alle geslachten, talen, volken en natiën, van Adam af tot de laatste ingezamelde
uitverkorene toe. Hoe lief had de man Gods Job, onder al zijn jammer en ellende deze
verschijning niet? Job 19:25-27, en hoe verheugde David zich niet over dezelve? "Maar ik zal
Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik
zal opwaken", Ps. 17:15. En daarom beveelt de apostel aan de gelovigen, 2 Petrus 3:12:
"Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods", en vers 14: "Daarom,
geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van
Hem mag bevonden worden in vrede."
b. Wat de genaderijke verschijning van Gods Zoon in en aan de ziel betreft, die hebben
de gelovigen lief. Zie Hoogl. 1:7: "Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt,
waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij
de kudden Uwer metgezellen?" En wederom in Hoogl. 3:1: "Ik zocht des nachts op mijn leger
Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet." En daaromtrent betaamt
in de ziel van al de oprechten een heilige gezetheid en verkleefdheid gevonden te worden naar
de herhaalde en volgende bevinding daarvan; want als dit in de ziel ontbreekt, dan is zo'n ziel,
al heeft zij waarachtige grondgenade, in verachtering en verval gekomen en zij is van haar
eerste liefde vervreemd geworden op die tijd, en heeft wel ernstig naar herstel te staan en te
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zoeken; en te handelen zoals de bruid deed, Hoogl. 5:5: "Ik stond op", (namelijk van dat zo
zondige slaapbed, vers 3) "om mijn Liefste open te doen. (. . . ) Ik deed mijn Liefste open, maar
mijn Liefste was geweken, Hij was doorgegaan"; en zij heeft zich niet te verwonderen, als haar
vervolgens vers 6 ontmoet en enige tijd overkomt: "Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik
riep Hem, Maar Hij antwoordde mij niet." Maar tevens heeft ze te geloven dat het haar plicht
blijft, de bruid na te volgen en na te zuchten in haar voorbeeld, Hoogl. 8:1 en 2: "Och, (. . . )
dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen. (. . . ) Ik zou U leiden, ik zou U brengen in mijner
moeders huis, u zou mij leren."
Zijn hier zodanigen, wij roepen u toe met Gods Woord, Jer. 31:22: "Hoelang zult ge u
onttrekken, gij afkerige dochter?" Met Jeremia 6:16 en ja, al de heiligen vanouds af, zijn aan
deze verschijningen zeer in liefde gehecht en verkleefd geweest. Zie nu maar alleen een David,
Ps. 4:7: "Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!" Dan is het in vers 8: "Gij
hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most
vermenigvuldigd zijn." En zie een Mozes, Ex. 33:18: "Toen zeide hij: Toon mij nu Uw
heerlijkheid." En in dezen heeft de ziel veel gronden van vrijmoedigheid om daarnaar te staan;
alzo de heilbelofte Gods is, Jes. 66:5: "De Heere zal verschijnen tot ulieder vreugde." Het is
toch alzo dat al de ware Godzaligen in Christus, in hun innige zielenwens overeenstemmen en
begerig zijn om deel te hebben aan dat zoete en dierbare woord, Hos. 6:3: "Dan zullen wij
kennen, wij zullen vervolgen om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad;
en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands." In de
wetenschap dat Johannes 17:3: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt", waarheid is, en de zaligheid in
zich bevat, en de ware en enige bron en hulp is van alle ware vordering in de vrede en genade
Gods, volgens 2 Petrus 1:2, en hierom was de bede van de apostel, Ef. 1:17 en 18. O ja, in tijd,
trap en mate van ontdekking, alsook in de wijze, is en blijft de Heere altijd de Soevereine en
Vrijmachtige, en daar betaamt het de ziel in geloof de Heere te eerbiedigen, en ook niet te
haasten of te bepalen; maar ootmoedig daarom te smeken is de Heere zeer aangenaam; en het
blijft haar gedurige plicht, als Die gezegd heeft, Jer. 31:20: "Is niet Efraïm Mij een dierbare
zoon, is hij Mij niet een troetelkind? (. . . ) Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de
Heere." En waarin is dit ontfermen Gods gelegen? Ook zekerlijk hierin, dat Hij Zijn Goddelijk
en zalig Zelf in en aan de ziel openbaart, bij meerder en klaarder licht en trappen, ter vervulling
van des Heeren Jezus' hogepriesterlijke bede en beloften, Joh. 17:26: "En Ik heb hun Uw Naam
bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, enz." En ja, langs, en door de ontdekking van
Christus aan de ziel volgens het Evangelie, zo gaat de ziel over in de gemeenschap met Gods
Zoon; en door Zijn nadere en volgende verschijning aan de ziel, zo wordt zij in de liefde meer
gegrond en geworteld, Kol. 2:7: "Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof,
gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve met dankzegging."
En de grond van ons vrijmoedig smeken in dezen, ligt ook zeer nadrukkelijk in die
heilbelofte van de Heere Jezus, Joh. 14:21-23, aan Zijn Kerk en volk gedaan, als ook in die,
Matth. 28:20: "En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." Want laten
wij dit hier wel opmerken, en tot onze lering gadeslaan: al Gods begenadigd volk en kinderen
in Christus, maken tezamen een huis Gods uit, volgens Hebr. 3:6, en een woning en tempel des
Heiligen Geestes, 2 Kor. 6:16, waarin Christus door het geloof woont, Ef. 3:17. Ja, de Drieenige God, Openb. 21:3. Dus is dan ieder gelovige, zijn persoon en hart, als een bijzonder
vertrek van dat geestelijk gebouw en heiligdom.
Zo wil de Heere Zich daar ook in openbaren, en de plaats Zijner voeten heerlijk maken,
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Jes. 60:13, als de plaats Zijns heiligdoms. Ik spreek met toespeling op de verschijning en
inwoning van God en Christus in het aloude heiligdom onder Israël, zowel in tabernakel als
tempel. Van dit geestelijk gebouw en huis, 1 Petrus 2:5, zegt God, in de volste nadruk, hetgeen
Hij weleer tot Salomo sprak, 1 Kon. 9:3: "Ik heb dat huis geheiligd, hetwelk gij gebouwd hebt,
opdat Ik Mijn Naam aldaar tot in eeuwigheid zette; en Mijn ogen en Mijn hart zullen daar zijn
te alle dagen"; vergelijk Zach. 2:5 en 10:6. Een inwoner dan van dit huis te zijn, zoals de zalige
Verbonds-God dadelijk van Zijn Kerk is, betekent dat Hij Zich daarin bestendig houdt en
gemeenzaam openbaart; ja, Zich aldaar van nabij ontdekt in Zijn gunst, heerlijkheid en genade.
Maar tevens hebben wij dan daarbij dit wel op te merken, namelijk dat de Heere als
Inwoner niet altijd in één en hetzelfde vertrek Zich werkelijk vinden laat, noch vertoont; nee,
maar wel eens van het ene vertrek overgaat tot het andere, om Zichzelf aldaar met de betoning
van Zijn Majesteit, genade en Geest meer dadelijk te zien te geven.
En waarlijk zo handelt Gods Zoon, én in de zielen Zijns volks én in Zijn Kerk, en daardoor is
het ook, dat men met beurten daarin zingt, Jes. 27:2, vertonende Koning Jezus Zich niet altijd
van nabij, Jes. 50:10. Maar hoe meer de ziel van Zijn volk door geloof leeft, stil en ontledigd
van schepsels drift, en onbehoorlijke liefde tot de zienlijke dingen, onder een werkelijke
gezetheid naar en om de vernieuwde verschijningen van Christus, de Bruidegom en Man der
ziel, hoe meer zij de genaderijke ontdekking en beschouwing van Zijn luister genieten mag in
het suizen van een zachte stilte, en zij stof vindt om te roemen: "Zie, Hij staat achter onzen
muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën", Hoogl. 2:9. En dit gezegende
verbondsheil wordt in onze voorgelezen woorden aan de gehele Kerke Gods, hier in de genade
beloofd, in haar uitwonen van de Heere, als de Geest Gods, door de pen van Jesaja, hen in en
door deze Goddelijke en overdierbare beloften toeroept, Jes. 33:17a:
"Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid."
In deze woorden zullen wij acht geven op twee hoofdzaken:
I. Op het Voorwerp van de beschouwing: de Koning in Zijn schoonheid.
II. Op de geloofswerkzaamheid en beloften in dezen: uw ogen zullen Hem zien.
I. Het Voorwerp van de beschouwing
Betreffende het eerste, wij horen hier gewagen van de Koning. Die hier bedoeld en onder
voorgesteld wordt, is niemand anders dan Sions Koning, de Zoon van Gods liefde, Jezus
Christus, de Immanuël, de Godmens, van Wie reeds gesproken was en voorzegd, Jes. 32:1, 2:
"Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid; en de vorsten zullen heersen naar recht. En die
Man zal zijn als een verberging tegen den wind en een schuilplaats tegen den vloed; als
waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land";
en Zach. 9:9, waar gemeld wordt: "Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter
Jeruzalems! Zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende
op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen." Hij is door de Vader Zelf tot deze
koninklijke waardigheid verheven en gezalfd over Sion, de berg Zijner heiligheid, volgens Ps.
2:6, en dat wel in de diepe nooit-begonnen eeuwigheid; door afzondering tot die waardigheid,
in die aanbiddelijke vrederaad, Zach. 6:13. Daarom bezit Hij als Koning een eeuwige troon van
genade en luisterrijke heerschappij, volgens Ps. 45:7. Waarom Zijn troon en koninklijke
heerlijkheid en waardigheid niet kan verdorven, vernietigd, of beperkt worden. O nee, want
deze Koning is, volgens het woord van engel Gabriël, over het huis Jakobs Koning tot in der
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eeuwigheid, Luk. 1:33, en van Hem betuigt God de Vader, Ps. 89:37, 38: "Zijn zaad zal in der
eeuwigheid zijn, en Zijn troon zal voor Mij zijn gelijk de zon, enz." Hij is die Zoon des Konings,
Ps. 72:1, in en naar Zijn ontzaglijke, eeuwige Godheid en Zoonschap, Rom. 9:5, waarom de
apostel Paulus Hem verhogende, als de Goddelijke Koning der Kerk toejuicht, 1 Tim. 1:17:
"Den Koning nu der eeuw, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij
eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." Ja, Hij is de Koning der koningen, en de Heere
der heren, volgens Openb. 19:16, in Wiens Naam alle knieën moeten buigen van degenen die
in de hemel en die op de aarde zijn, en alle tong belijden, dat Hij de Heere zij. De Vorst en
Gebieder der volken, de Koning en Priester op Zijn troon tot heerlijkheid Gods des Vaders; Die
aan de man Gods, Daniël, in zijn Godsgezichten ook werd ontdekt in Zijn luisterrijk, uitgebreid,
en eeuwigdurend troongebied en heerschappij, Dan. 7:13 en 14. Is het dan wel wonder, dat de
gelukzalige hemelingen zo vol vreugde voorkomen over de gehele (generale) onderwerping
van al de koninkrijken der wereld onder het zalige bevel van deze Koning, bij het bazuinen van
de zevende engel? Openb. 11:15: "En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden
grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren
en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid." En o, hoe vol verwijding
en geloofsroem vinden wij ook niet de bruidskerk over deze haar Koning, als zij zO, Hoogl.
3:11: "Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren Sions, den koning Sálomo, met de kroon,
waarmede hem zijn moeder kroonde op den dag zijner bruiloft, en op den dag der vreugde zijns
harten." En hoe verheft ze Zijn vriendelijke en koninklijke genade omtrent haar, zeggende,
Hoogl. 1:4: "De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren"; erkennende de overmaat
Zijner liefde tot haar, want haar verzoek en haar nederige smeekbede was alleen maar geweest
om des Konings genadetrekkingen, als zij bad: "Trek mij, wij zullen U nalopen." En zie, de
Koning had haar zo onverdiend, vrijwillig en onverwacht in liefde gebracht in Zijn gezegende
geheimvertrekken en binnenkameren, teneinde zich daar in Zijn volzalige nabijheid te
verheugen en te verblijden.
Geen wonder dan, dat de Geest Gods het begenadigd volk, de ware onderdanen van deze
Koning, opwekt tot geestelijke blijdschap in en over Hem, en hen toeroept, Ps. 149:2: "Dat
Israël zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen
over hun Koning." Die, ja, een Zoon der Edelen is, als zijnde het Beeld des onzienlijken Gods,
Kol. 1:15. Het Afschijnsel van 's Vaders heerlijkheid, Hebr. 1:3. Zijnde in Zijn regering zo
rechtvaardig, zachtmoedig, getrouw en vriendelijk, ja, betonende Zich aan al Zijn weerloze en
onwaardige onderdanen als een Man ter verberging tegen de wind (van verzoeking, duivelse
listen en stormende lasteringen) en een Schuilplaats tegen de vloed (van Gods alverslindende
toorn en gramschap), als waterbeken in een dorre plaats (verkwikkende, lavende en verkoelende
de amechtige ziel onder dorheid en strijd) en als de schaduw van een zware rotssteen in een
dorstig land, waar een afgemat en verhit, vermoeid reiziger en wandelaar naar Sion, verberging,
verademing, en een gezegende schuilplaats vinden kan. Onder alle verdrukking, ellende en
vervolgingen, en daar kan en mag het geloof zingen, volgens Psalm 89:
Uw welbehaaglijkheid zal onzen hoorn verhogen,
Want onze schild beschermt ons, Heer', door Uw vermogen;
En onzen Koning, daar wij vredig onder leven,
Is ons van Jakobs God, Die heilig is, gegeven.
Een blijk nu, dat de Goddelijke Heere Jezus, de Immanuël, God met ons, groot is en Koning
boven alle goden, is dat Gods Woord aan Hem een vierderlei wijze van koninklijke heerschappij
toekent, tot sterkte des geloofs van Zijn krachteloze onderdanen; als
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a. Hij is Koning en onbepaald Heerser als God, hebbende alle macht in hemel en op aarde.
Over het heelal, volgens Ps. 103:19: "De Heere heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en
Zijn koninkrijk heerst over alles." En zo zijn Hem alle schepselen, in hemel, aarde, zee en
afgronden, redelijke en redeloze, goede en kwade, vrienden en vijanden, mensen en beesten, al
de hoofdelementen en stoffen; ja, de boze duivelen zelf, die onverzoenlijke vijanden van alle
God zoekende zielen, dienstbaar en onderworpen, gewillig of onwillig, wetende of onwetende.
Daarom lezen wij in Dan. 4:35: "En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en Hij doet
naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn hand
afslaan, of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij?" En in Jes. 45:5 zegt Hij tot een heidense Kores:
"Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent." En ja, wij zien hoe Hij door Zijn almachtig gebod
en bevel als Koning en Heerser over zee en afgronden, een vis gebruikte uit de afgrond der zee,
om het geld te bezorgen, ten einde de discipelen de tol zouden kunnen betalen, Matth. 17:27;
gelijk Hij ook een vis gebruikte om een vluchtende, ongehoorzame Godsprofeet, Jona, te
herbergen in de diepte, Jona 1:17, en zelfs een hoogmoedige duivel met zijn vuistslagen
gebruikte om de apostel Paulus de ware deugd van nederigheid in een meer hoge trap te leren,
2 Kor. 12. Hoe terecht zegt David, en zingt men in Psalm 67:2 (Datheen):
Gij hebt allen lieden,
Alzins te gebieden,
Naar Uw goedheid rein,
Ja, 't geheel aardrijke,
Gij in dergelijke
Regeert, Heer' allein.
b. Hij is Koning in genade als de Godmens en Heiland, in en door alle tijden, over Zijn
volk en onderdanen in het algemeen aangemerkt; alsook over ieder waar onderdaan en
begenadigde in het bijzonder, zijnde voor en over hen bevonden een goedertieren Koning, Die
gerechtigheid liefheeft, volgens Ps. 45:2 en 8; "Die de voeten Zijner gunstgenoten bewaart", 1
Sam. 2:9 en 10. "Die de ellendigen en de nooddruftigen verlost; die daar roept; mitsgaders den
ellendige, en die geen helper heeft", Ps. 72:12; Die ook de wraakgierige duivel voor hen
opbindt, Ps. 8:3, en zijn zielsbenauwend en lasterend geweld doet zwijgen, waar hij soms de
ziel mee aanvalt en bitterlijk mee jaagt, beroert en verschrikt. Hij doet als een medelijdend
Koning, de ziel ervaren, in en op Zijn eigen tijd, dat zoete woord, dat dan als koud water is op
een vermoeide ziel, Zach. 3:2: "De Heere schelde u, gij satan, ja, de Heere schelde u, Die
Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?" Vergelijk met des apostels
woord, Rom. 16:20.
c. Hij is en zal zijn tot in alle de eeuwigheden, Koning in heerlijkheid, Matth. 25:31-34.
Openb. 5 en 7. Dat werd aan de man Gods, Jesaja, zo doorluchtig vertoond in dat zo heerlijke
gezicht, Jes. 6:1-3: "Zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn
zomen vervullende den tempel. De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen:
met twee bedekte ieder zijn aangezicht en met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog
hij. En de een riep tot den ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen; de
ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol." Vergelijk Joh. 12:41. En met dat heerlijk Godsgezicht
aan de geliefde Johannes geschonken, Openb. 4:2-4: "En zie, er was een troon gezet in den
hemel, en daar zat Een op den troon. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen jaspis en
sardis gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien den steen smaragd gelijk.
En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig
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ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.
En de vier dieren hebben geen rust dag en nacht" (Maar wie zou in de hemel rusten kunnen
zonder werk, daar in het werk de zalige rust is gevonden) "zeggende en juichende: Heilig, heilig,
heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is en Die komen zal." En deze Koning
in Zijn heerlijkheid en troon, werd ook aan Mozes, Aäron, en de zeventig oudsten van Israël te
zien gegeven, Ex. 24:10: "En zij zagen den God van Israël, en onder Zijn voeten als een werk
van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid." Geen wonder dat de roem
der Kerk is, Ps. 89:19: "Want ons schild is van den Heere, en onze koning is van den Heiligen
Israëls." Ja, de Heilige Israëls Zelf, en daarom is de verwonderde vraag, vers 7 en 8: "Want wie
mag in den hemel tegen den HEERE geschat worden? Wie is den HEERE gelijk onder de kinderen
der sterken? God is grotelijks geducht in den raad der heiligen, en vreselijk boven allen, die
rondom Hem zijn."
Maar wat vol van nadruk is, is dit, dat deze Koning, Zijn koninklijk gebied en troon heeft
gevestigd en gefundeerd in en op Zijn eigen aangebrachte en uitgevoerde, eeuwig gewichtige
en waardige bloedgerechtigheid en verdienste als Borg en Zoenvorst; daarom lezen wij zo
opmerkelijk (en dat wij daar toch veel bij stil staan), Openb. 5:6: "En ik zag, en zie, in het
midden van den troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam,
staande als geslacht" (afbeeldende Zijn priester- en zoenlijden), "en hebbende zeven hoornen
en zeven ogen" (vertonende Zijn koninklijke waardigheid en heerschappij als vloeiende uit en
rustende op dat voldierbaar zoenlijden); en dit komt ons zo aangenaam in zijn verband ook voor
in Ps. 22, waar deze Koning in Zijn dierbaar borglijden wordt voorgesteld. En daarop volgt Zijn
koninklijke herderleiding, Ps. 23, omtrent al Zijn geestelijke en begenadigde schapen; en dan,
Ps. 24, wordt hij als Koning over de gehele aarde uitgeroepen, vers 1 en 2; en worden Zijn
ontfermde onderdanen in hun gestalten en werkzaamheden beschreven, vers 3-6; en eindelijk
wordt deze Koning in en over de ziel ingehuldigd en verhoogd, vers 7-10, met de hoogste
blijdschap, liefde en verwondering. Die zelfde weg Gods vinden wij gehouden in Jes. 53, daar
komt Hij voor als het Goddelijk Zoenlam; Jes. 54, als de eeuwige Verbondskoning, en Jes. 55.
Er worden nieuwe onderdanen aangebracht onder Zijn zalig en heuglijk rijksbestuur, en dat
alles naar en volgens die eeuwige genaderaad Gods en de beloften des Vaders aan de Zoon
gedaan, Jes. 55:4 en 5, ten einde Hij heerse "van zee tot aan de zee, en van de rivieren tot aan
de einden der aarde", Ps. 72:8.
d. Hij is dadelijk en werkelijk Koning in en over het hart van al Zijn gelovige en ontfermde
onderdanen, die aan die koninklijke eis hebben gehoor gegeven, Ps. 45:11, 12: "Hoor, o dochter,
en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. Zo zal de Koning lust hebben
aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder." En die als vrijwillige
Amásai's door de Geest Gods aangetogen, tot deze Goddelijke en ware tegenbeeldige David
hebben leren betuigen, met hun gehele ziel, volgens 1 Kron. 12:18: "Wij zijn uwe, o David, en
met u zijn wij, gij zone Isaï. Vrede, vrede zij u, en vrede uw helpers; want uw God helpt u." En
met Ruth: Uw God is mijn God; en in navolging van Israël omtrent Salomo, 1 Kron. 29:22 en
24: Zij zalfden Salomo ten anderen male koning, en zij gaven allen de hand, dat zij onder de
koning Salomo zijn zouden.
En o ja, deze twee zaken hebben ook plaats in het hart van al des Heeren Jezus", Israëls eeuwig
levende Konings, onderdanen; waarom hun zucht is:
Leef, leef, toch Koning, levet,
En in en door mij zwevet,
O, dood al wat U smert.
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Zij begeren niets liever dan dat deze hun Koning, Zijn gebied meer onbepaald voeren wilde in
het verstand, met meer geestelijk licht en kennis te schenken; in de wil meer Zijn heiligheid uit
te storten, en in en over al de vermogens van ziel en lichaam onbepaalder te heersen, opdat zo
Zijn Koninkrijk binnen in de ziel mag zijn, Luk. 17:21, en de koninklijke Christus alzo door het
geloof in het hart wonen, en de ziel in de liefde Gods en Christus geworteld en gegrond mag
zijn, ten einde haar heilzucht werkelijk veel bevonden zij:
Omvang mij met dat vreugderijk licht,
Dat afstraalt van Uw aangezicht,
O heilrijk Koning, Die Uw broederen,
Verzaden wil met hemelgoederen.
Aan deze alleswaardige Sions Koning worden in Gods Woord zeer veel heerlijke
hoedanigheden toegekend, als onder andere dat Hij is een geestelijk Koning, een hemels
Koning, een alles vermogend Koning, in afkomst de aller-heerlijkste Koning, in Majesteit de
luisterrijkste Koning, de aller-wijste Koning, de aller-beminnelijkste en vriendelijkste Koning,
de weldadigste Koning, de aller-vreedzaamste Koning, de Vredevorst Zelf, de allerzorgdragendste en bewarende Koning omtrent Zijn volk, en Die hen, ja, allen tot vorsten stelt,
en Zelf tot koningen en priesters maakt Gode, Openb. 5:10. En hier in onze woorden, kent de
Geest Gods Hem een schoonheid toe: het is den Koning in Zijne schoonheid: zulks vinden wij
ook meer in Gods Woord van Hem getuigd, zie Ps. 45:3. Daar roemt de gewijde, gelovige
dichter Hem aldus: "Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort in Uw
lippen, daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid." O, welk een gadeloze en onuitsprekelijke
schoonheid en glanssieraad, en heerlijkheid is niet in en bij deze Koning! Men leest van Salomo,
des Heeren Jezus' voorbeeld, 1 Kron. 29:25: En de Heere gaf aan Salomo een koninklijke
majesteit, maar meer dan Salomo is hier. O, wat Goddelijke Middelaars luister en koninklijke
Majesteit zal Hij, de Zoon van Gods eeuwige liefde, de eeuwige Gezalfde des Vaders dan niet
ontvangen hebben en bezitten, in Wien al de schoonheden Gods, als het beeld des onzienlijken
Gods afstralen, en die het vertonende beeld Gods is? Ja, Hij zal door Zijn koninklijke
schoonheid eens maken, dat elk een Zijner onderdanen zal blinken in het Koninkrijk haars
Vaders, als de zon aan het uitspansel, Matth. 13:43. Geen wonder, dat een Godkennende ziel
van Hem zong:
Uw schoonheid doet mij zinken,
Als of ik zou verdrinken,
In dat heerlijk gezicht,
O, zalig! zalig zinken!
O, zalig te verdrinken,
In 't eeuwig zalig licht.
Mozes ontving een schoonheid in zijn verkeer op de berg met deze Goddelijke Verbondsengel
en Koning, dat het vel zijns aangezichts glinsterde, Ex. 24:29-30. Een Stéfanus kreeg een
schoonheid voor de Joodse Raad, in zijn volijverige belijdenis van Christus, zijn Koning, dat
die hem aanzagen, zagen zijn aangezicht als het aangezichts eens engels, volgens Hand. 6:15.
Maar o, welk een gadeloze, Goddelijke en onbegrijpelijke schoonheid moet dan niet te zien zijn
in Hem, Die het Afschijnsel is van Gods heerlijkheid; ja, die de Heere der heerlijkheid, de
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heiligheid der heiligheden Zelf is, en de springader en bron van alle heerschappij en schoonheid
die in de schepselen immer is te vinden, en die op al Zijn verheerlijkt volk, als Zijn heilige
Jeruzalem en Gods stad, eens een schoonheid en heerlijkheid zal leggen en dadelijk doen zijn,
als de heerlijkheid Gods, volgens hetgeen wij lezen in Openb. 21:10-11. Benevens al hun
verdere schone en heerlijke, dat aldaar allegorisch (leenspreukig) gemeld en aan dezelve
toegekend wordt van vers 11 tot vers 23.
Van de zoon van keizer Maximinus zeggen de historiën, dat hij de schoonste van alle
mensen was, en dat hij met zijn vader vermoord zijnde, ook na zijn dood zijn schoonheid nog
behield. Maar dit is ten volle waarachtig in den Heere Jezus, Sions Koning, Die van Zichzelf
betuigt, Openb. 1:18: "Ik leef en Ik ben dood geweest; en ziet, Ik ben levend in alle eeuwigheid."
En waarvan Johannes getuigt na Zijn dood, vers 17: "En toen ik Hem zag" (namelijk, in al die
Middelaars luister waarin Hij Zichzelf aan hem ontdekte van vers 13-16), "viel ik als dood aan
Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op Mij, zeggende: Vreest niet, Ik ben de Eerste en de
Laatste." Ja, dat moet men van de Heere Jezus in kracht zeggen, dat Hij door en na Zijn dood
nog allerschoonst geworden is, en Hem daardoor en daarom wordt toegezongen, Ps. 68:20-21:
"Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij de
Heere, den HEERE, zijn uitkomsten tegen de dood." En van Hem wordt in het geloof betuigd:
"Gewis, (. . . ) tot Hem zal men komen", Jes. 45:24. O, welk een schoonheid! Zodat Christus in
de kracht en luister van Zijn voldierbare Goddelijke Middelaars genade, volgens Ps. 50:2, uit
Sion, de volkomenheid der schoonheid, als God blinkende verschijnt en Zijn volk laat
toeroepen: "O Sion, Uw God is Koning." En die Koning is veel schoner dan de mensenkinderen,
Jes. 52:7, Ps. 45:3.
De historiën zeggen van Eudocia, de vrouw van Constantinus Palologus, dat zij zulk een
verrukkende schoonheid had, dat elk die haar zag, ja, die maar van dezelve hoorde, haar lief
kreeg. Maar o vrienden, dat heeft zijn volle waarheid wegens het zielzaligende schoon dat in
Gods Zoon is, omtrent allen die Hem geestelijk zien, en van Hem bij het licht des Heiligen
Geestes horen mogen. O, hun zielsliefde gaat onbepaald naar Hem uit, met gevoelige
hoogachting en aandoening, om Hem te genieten, en met de Bruid te betuigen, Hoogl. 8:6 en
7: "Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de
dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heeren. Vele
wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken.
Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten."
Roemende ook met haar, Hooglied 2:3-4: "Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo
is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit eronder, en Zijn vrucht
is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij." Maar
Godzalige, wat is deze Koning u nog verborgen! Overtuigde, wat is Hij voor u bedekt!
Onbekeerden, gij mist Hem nog geheel.
Maar laat ons dan nu het verheven schoon van Jezus eens een weinig zoals Gods Woord
ons dat voorstelt, van nabij trachten in te zien. Och, ondervonden wij nu door genade onder
spreken en horen in en aan onze ziel, de waarheid van Psalm 63:3-4: "Voorwaar, ik heb U in
het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer." Want Uw goedertierenheid is
beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen." Het woord schoon en schoonheid geeft te
kennen alle voortreffelijkheid en uitnemendheid, in zaken die gevonden worden; zo leest men
van een schone erfenis, Psalm 16:6, van Tyrus, dat het volmaakt was in schoonheid, Ezech.
27:3. En op mensen toegepast zijnde, wordt het gebruikt van een eigenlijke schoonheid of
lichamelijke of geestelijke. Als het hier nu aan den Heere Jezus wordt toegekend, zo kan het
van geen eigenlijke lichamelijke schoonheid zo zeer verstaan worden, maar op een meer
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geestelijke, en die omvat dan al de voortreffelijkheden en uitnemendheden van den Heere Jezus,
welke in Hem gevonden worden. Wel is waar, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat de Heere
Jezus in Zijn aangenomen mensheid een merkelijke schoonheid zal gehad hebben, zowel als
Mozes, waarvan wij lezen, Hebr. 11:23: "Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was,
drie maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeken schoon was;
en zij vreesden het gebod des konings niet." En hebbende een welgemaakte mensheid in al zijn
delen en leden als de tegenbeeldige Bedienaar des heiligdoms, dat is: met veel grond te denken
zowel wegens Zijn ontvangenis uit den Heiligen Geest als wegens Zijn matige levensmanier en
onzondige temperament, en wegens de achtbare deftigheid van Zijn ambtsbediening, die de
Vader aan Hem gegeven had ter uitoefening. Evenwel moeten wij zeggen, dat het die
schoonheid niet is, waar de profeet hiervan spreekt. Want hoedanig die ook mag geweest zijn,
die is van geen bijzondere nuttigheid voor des Heeren Kerk en volk bevonden. De Geest Gods
bedoelt hier veel hoger en geestelijker schoonheid in Christus, Sions Koning en Heilvorst. Het
is dan een schoonheid van meer belang, van veel grotere nuttigheid en van onvermijdelijke
noodzakelijkheid, die in onze woorden als een overdierbare belofte, aan de kerk Gods gedaan,
voorkomt, waarom wij zeggen, dat de koninklijke Middelaarsschoonheid van de Heere Jezus
gelegen zij in dit volgende: Och, mochten wij zo veel wij door de genade aanvankelijk de Heere
Jezus hebben leren kennen, meer inzicht in die schoonheid hebben, en ook trachten te
verkrijgen, teneinde wij Hem meer gevoelig mochten liefhebben, en hoogschatten in Zijn
gadeloos Middelaarsschoon.
Wij zeggen dan: De schoonheid van de Heere Jezus is gelegen in Zijn Godheid. Zo ligt
er een gadeloze voortreffelijkheid, heerlijkheid, glans en majesteit op Hem, zijnde zo de eigen,
eeuwige, natuurlijke eenwezige Zoon Gods, het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het
uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, Hebr. 1:3, het Beeld des onzienlijken Gods, Kol. 1:15.
Hij bezit al die aanbiddelijke schoonheden welke aan de waarachtige God eigen zijn. Daarom
wordt Hij zo dikwijls genoemd, de Jehovah God, de God der heerlijkheid, Die in de gestaltenis
Gods, het geen roof behoefde te achten Gode even gelijk te zijn, Fil. 2:6. Vergelijk Jer. 23:6.
Beglansd met al de schone volmaaktheden Gods: onafhankelijkheid, eeuwigheid,
overaltegenwoordigheid, onveranderlijkheid, alwetendheid, almachtigheid, en wat dies meer is.
En zo wanneer de Heere Jezus deze schoonheid niet had, zo kon Hij in eeuwigheid geen Borg
en Middelaar noch Sions Koning, de Man en Bruidegom der Kerk geweest zijn, Jer. 30:21. O
nee! Maar nu kan men Hem toejuichen als de Jehovah, de Verbondsengel van Gods aangezicht.
Ps. 48:15: "Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons geleiden tot de dood toe."
Godzaligen, onthoudt en gelooft dit wel: Jezus is de Jehovah, ja, de HEERE ONZE
GERECHTIGHEID, Jer. 23:6; dat heeft de duivel zelf moeten belijden, Mark. 1:24. En dit te
prediken, was Paulus" eerste werk na zijn bekering, Hand. 9:20, 22. En dat is aller opmerking
waardig, vergelijk Ef. 3:8.
Schoon is de Heere Jezus, als gij Hem aanmerkt in Zijn mensheid. Te weten, betrekkelijk
en in opzicht van die voortreffelijke gaven en hoedanigheden, aan Zijn mensheid medegedeeld.
Zo is er een bovennatuurlijke schoonheid op de Heere Jezus gekomen, door die
overvloedige en rijke overstorting met des Heeren Geest, als zijnde gezalfd met vreugdenolie,
Ps. 45:8, en de Geest des Heeren op Hem is rustende, Jes. 11:2, en zijnde daardoor vol van
genade, Joh. 1:14. Het is daarom zoals de dichter zegt in Psalm 45:9: "Al uw klederen zijn mirre
en aloë en kassie; uit elpenbenen paleizen, vanwaar zij u verblijden."
Zijn schoonheid naar Zijn mensheid bestond bijzonder in al die bijzondere gaven,
versiersels en uitmuntendheden, welke uitvloeisels waren van Zijn overvloedige zalving, en die

145
bijzonder op Zijn ziel betrekking hebben, als neem: een onbevlekte, allerzuiverste heiligheid,
zijnde in Zijn natuur zonder erfzonde, Luk. 1:35, en in Zijn daden volmaakt onzondig, 2 Kor.
5:21, 1 Petrus 2:22 en Hebr. 7:26.
De schoonheid van een zeer voortreffelijke wijsheid, en van een overschoon verstand, dat
al vroeg in Zijn kindsheid zich ontdekte, tot ontzetting van allen die Hem hoorden, Luk.
2:46-47. En daar nam Hij vervolgens al meer in toe, zodat elk met verbazing tegen Hem opzag,
en de vijanden zeggen moesten: Nooit heeft een mens alzo gesproken gelijk deze mens, Joh.
7:46. Wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is? Mark. 6:2 En is het wonder? In Hem zijn immers
al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen, Kol. 2:3.
Hieruit vloeit en komt bij nog een derde schoonheid, als God-Mens in de Heere Jezus,
en dat in één Persoon. Een schoonheid, waardoor Hij uitmunt en onderscheiden is van alles.
Want daarin heeft Hij niemand Zich gelijk, in hemel noch op aarde, Ps. 89:7, Hand. 4:12. En
Hij heeft alle schoonheid van God en van schepsel daardoor in Zich verenigd. Dus is Zijn
onderscheiden Naam en heerlijkheid geworden, dat Hij is de Immanuël, Jes. 7:14, een geboren
Kind Dat tevens de sterke God is, Jes. 9:5, die grote verborgenheid der Godzaligheid; God
geopenbaard in het vlees, 1 Tim. 3:16. En wat zegt de apostel Johannes in zijn Evangelie? "En
het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en
waarheid", Joh. 1:14. O, wondere schoonheid van Jezus tot zalig heil van de Kerk!
Wat een schoonheid in zondaarsliefde, die Hem zo duur te staan zou komen, is er niet in Jezus?
Aangemerkt in Zijn eeuwig opgenomen borgtocht voor haar, in het verbond der verlossing! O,
welk een schoonheid ziet het geloof in dezen niet in de Christus, zoals toen Hij Zichzelf verbond
en verpandde voor maar machteloze en verdoemelijke personen! O, verbazende vrijwillige
menslievendheid van Koning Jezus omtrent Zijn volk, welke in zichzelf zulke afzichtelijke
zondaren en vijanden Gods waren. Daarvan zegt Johannes: "Hierin is de liefde, niet dat wij God
liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief gehad heeft en Zijn Zoon gezonden heeft tot een
verzoening voor onze zonden. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft", 1
Joh. 4:10, 19. In dit opzicht zegt Elihu: "Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit
duizend, om den mens zijn rechten plicht te verkondigen, zo zal Hij hem genadig zijn en zeggen:
Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden", Job 33:23-24.
En de taal des Geestes is: En zijn Heerlijke zal uit hem zijn; en zijn Heerser uit het midden van
hem voortkomen; en ik zal Hem doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken. Want wie is hij die
met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken, spreekt de HEERE?" Jer. 30:21. Ja, in dat
verbond der verlossing van eeuwigheid verklaart Hij hen meteen al voor Zijn erfgenamen in
een onveranderlijk testament, dat bevestigd is in de dood van Christus. En deze schoonheid van
Jezus' soevereine borgliefde tot Zijn uitverkoren volk is de gehele inhoud van het
Hogepriesterlijk gebed, Joh. 17.
Een gadeloze schoonheid is in Jezus, als het ware Tegenbeeld van al die heerlijke en
zakelijke en personele voorbeelden die in de oude dag onder Levi's diensten en heiligdom plaats
hadden. O, welk een overvloed van zaken zouden wij daarin ontmoeten, zo wij die bijzonder
verhandelen wilden. Treden wij met onze aandacht alleen het aloude heiligdom in.
a. Daar vinden wij in het voorhof een wasvat ter reiniging. Maar ja, zo is de Heere Jezus:
"Te dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de inwoners van
Jeruzalem, tegen de zonde, en tegen de onreinheid", Zach. 13:1. Ter opschoning van Zijn volk,
en ter wegneming van het helse zondevuil en zondesmet. Waarom wij aanmerken, dat dit
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wasvat Israël overal naging met zijn ontzondigend water, de gehele woestijn door. Zo ook
Christus met Zijn bloed en Geest, Ezech. 36:25. En dit wasvat werd nooit met dassenvellen
gedekt, maar stond altijd open, of Israël legerde of reisde. Ja, zo is het met de Heere Jezus ook.
En o, hoe nodig is dit, want gedurig is er afwassing nodig voor de christen, Joël 3:21. En dan
werd aldaar gevonden het grote brandaltaar met de offerande ter verzoening, onder een gedurig
vuur ter vertering voor Gods aangezicht. Zo is ook de Zoen- en bloedofferande van de Zone
Gods steeds voor de Vader bevonden, Hebr. 9:26 en 10:14.
b. En treden wij het Heilige en het Heilige der heiligen met onze aandacht in, zo vinden
wij daar een gouden kandelaar met zijn brandende lamp, en een gouden tafel met gedurige
toonbroden vervuld en een gouden reukaltaar, waarop dan verder volgde, dat voornaamste
sieraad van het heiligdom, de ark of verbondskist, alom met goud overdekt, waarop het gouden
verzoendeksel lag met daarop zijnde de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel
beschaduwden, en waarin gevonden werden de tafelen des verbonds, als ook de gouden kruik
waarin het manna was en de staf van Aäron die bloeide. Het zijn zaken welke alle haar
gezegende uitzicht op Hem hebben. Hij is het ware Tegenbeeld, de Goddelijke Zoenborg Jezus
Christus. En in Hem is algenoegzame, zielsverzoenende, wetsvervullende, zielsverlichtende en
voedende genade. Hij is waarlijk alles en in allen bevonden.
Wij voegen hierbij de oude hogepriester met zijn plechtige en heerlijke
heiligdomsgewaden en sieraden. O, in de gezegende Christus, die Koninklijke en tegenbeeldige
Hogepriester, is dit alles geestelijk en in de volste nadruk tot zaligheid der kerk te vinden.
Daarom moet het geloof hier uitroepen: O, gezegendste koninklijke Priester en priesterlijke
Koning, Jezus Christus! O, hoe gadeloos is Uw schoonheid, en hoe alles vervullend is uw
Middelaars algenoegzaamheid, voor Uw zo duistere, hongerige, melaatse schuldige erfdeel en
volk. O, dat wij, Uw Sionskinderen, ons meer verheugen over U, onze Koning, in Wie de volle
waarheid wordt gevonden, Hebr. 8:1; Kol. 2:3; Ps. 65:20-21. Ja, gelovig volk, ik roep u toe:
Weet en geloof, Christus Jezus is de Kracht Gods en de Wijsheid Gods, maar ik mag u dan ook
deze broederlijke liefdesraad niet onthouden, te weten, dat gij in uw gemoedsbestaan en
werkzaamheden omtrent uw dierbare Heere Jezus, dat ware en tegenbeeldige Verzoendeksel,
Rom. 3:25, veel zoekt te beoefenen datgene, hetwelk afgeschaduwd is door de cherubijnen.
a. Zij hadden vaste voeten aan het verzoendeksel. Zo ook moeten uw geloofsvoeten en
werkzaamheden steeds aan Jezus eeuwige verzoenende gerechtigheid vastgehecht zijn en
blijven, Fil. 3:9 en Ps. 71:15-16.
b. De cherubijnen bogen zich over het verzoendeksel. Gij ook alzo, buigt en wendt u
gedurig naar Christus in de kracht van Zijn verzoening, Jes. 53:4-12, Ps. 45:12
c. De ogen van de cherubijnen zagen steeds op naar dat gouden verzoendeksel. Zo ook
gij, ziet toch veel en gedurig op deze uw Koning, als het Lam Gods, Dat uw zonden wegneemt,
Joh. 1:29, en uw overste Leidsman, Hebr. 12:2. Dan zal uw deel veel zijn: "Zij zullen geleid
worden met alle blijdschap en verheuging, zij zullen ingaan in des Konings paleis", Ps. 45:16.
d. De vleugelen van de cherubijnen waren wijd uitgespreid over de gehele Ark. O, mijn
vrienden, laat toch al uw begeerten en zielsuitgangen, uw ware verbondskist, de eer en het
sieraad en de heerlijkheid van Zijn Israël, de gezegende Zone Gods, omvangen en overdekken,
betuigende met de Kerk: "Tot Uw Naam", Jes. 26:8; vergelijk Ps. 63:2, 9. En om daarin
overvloedig te zijn, zo beschouwt veel deze uw Koning in al de schoonheden en
middelaarsgraveerselen, u kort in het aloude heiligdom aangewezen. Ja, beschouw Hem in
dezen aan alle zijden, en ik ben verzekerd, dat gij dan ook in geloofserkentenis zult uitroepen:
"Al wat aan U is, is gans begeerlijk, zulk Eén is mijn Liefste, zulk Eén is mijn Vriend", Hoogl.
5:16.
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Een onvergelijkelijke schoonheid bezit de Heere Jezus, aangemerkt in Zijn drie ambten.
Zo bezit de Heere Jezus een alleruitnemendste schoonheid die gadeloos is.
a. Ziet men op Hem als Profeet: alles wat de profeten tezamen bezeten hebben, bezit Hij
alleen. De getrouwheid in Gods huis van Mozes, de vrijmoedigheid en ijver van een Elia, de
ernst van Jeremia, de troostrijkheid van een Jesaja. Zag en sprak Mozes met God van aangezicht
tot aangezicht, maar o, niemand heeft op die wijze als Jezus, God gezien, Joh. 1:18. Al de
profeten waren maar knechten in het huis van God. Maar Hij, de Zoon over Zijn Huis, een
Profeet krachtig in woorden en werken, Luk. 14:19. O, welk een schoonheid, dat Jezus niet
alleen tot het oor, maar tot het hart spreekt, als zijnde veel schoner dan de mensenkinderen, Ps.
45:3. "En Hij heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met de moede een woord
ter rechter tijd te spreken", Jes. 50:4.
b. Beschouwt men Hem als Hogepriester: wat ligt er ook op Hem als zodanig een
onvergankelijke schoonheid, uitmuntend in hoedanigheden, en in voordeligheid, op een
oneindige wijze boven allen, die uit de mensen tot hogepriester genomen zijn. Zie alleen in
dezen de woorden van de apostel in de brief aan de Hebreeën. De Heere Jezus is niet alleen
Priester, maar een eeuwige Priester, ja, met eedzwering Priester, naar de ordening van
Melchizedek. Alle andere priesters waren maar mensen, Maar Hij is de Zoon Die in eeuwigheid
geheiligd is. Zij waren mensen die zwakheden hadden, Maar Hij is een Hogepriester, heilig,
onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Zij waren priesters die dieren offerden en
derzelver bloed, maar Hij offerde Zichzelf, ziel en lichaam, ja, Zijn Goddelijk Lamsbloed, als
de Godmens en de Middelaar des beteren verbonds. O, Goddelijke offerande! Goddelijk bloed
dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Zij waren priesters die de consciënties niet
konden reinigen, maar Jezus is een Priester van dadelijke verzoening en vrede met God. Zij
waren priesters die alle dagen wederom moesten offeren, maar Hij is een Priester Die met één
offerande in eeuwigheid heeft volmaakt, degenen die geheiligd worden. Zij waren priesters, die
in een aards heiligdom ingingen. Hij is een Priester Die ingegaan is in het heiligdom, dat zonder
handen gemaakt is, dat is de hemel zelf. Zij waren priesters die de plaat van heiligheid aan hun
hoofd droegen. Maar Jezus draagt die heiligheid in Zijn hart en geeft ze dadelijk ook aan Zijn
volk in hun hart te ontvangen en te bezitten. Ja, Hij maakt ze Zelf tot koningen en priesters,
Openb. 5:10, Jes. 61:6. "Gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes
Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult ge u roemen."
Ja, de Heere Jezus is Hogepriester met een recht van eisen: "Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook
die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt. Opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die
Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld", Joh.
17:24. Hij is tevens een aller-volmaaktste Voorspraak, 1 Joh. 2:1, en Hij is een Verzoening voor
onze zonden. Hij kan volkomen zalig maken, allen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd
leeft om voor hen te bidden, Hebr. 7:25.
c. Ziet men op de Heere Jezus als Koning: wat bezit Hij niet als zodanig een schoonheid,
uitnemendheid en voortreffelijkheid, die weergaloos is en ver boven alles wat genoemd wordt,
uitstijgt. Salomo had een wijsheid, rijkdom en heerlijkheid boven alle koningen, maar meer dan
Salomo is hier, Matth. 12:42. Zie alleen de inhoud van Spreuken 8. Ahasveros regeerde over
127 landschappen, maar Jezus' Koninkrijk heeft geen palen, Jes. 9:6. De grootheid van Zijn
heerschappij heeft geen einde. Ps. 72:8: En Hij zal heersen van de zee tot aan de zee; en van de
rivier tot aan de einden der aarde. Geen wonder, Hij zal de God des ganse aardbodems genoemd
worden, Jes. 54:5. "Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal Mijn Naam groot zijn
onder de heidenen", Mal. 1:11. Nebukadnezar was een machtig en geweldige koning. Die hij
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wilde, doodde hij. En die hij wilde, hield hij in het leven. Maar deze Koning Sions heeft alle
macht ontvangen in hemel en op aarde. En van Hem is waarachtig, hetgeen Hanna zong in 1
Sam. 2:6-8. Zera, de koning der Moren trok ten oorlog met een heir van duizendmaal duizend
en drie honderd wagens, 2 Kron. 14:9. Maar de wagens van de Heere Jezus zijn tweemaal
tienduizend, de duizenden verdubbeld, Ps. 68:18. Hij is de Heere en Koning der heirscharen,
sterk en geweldig in de strijd, Ps. 24:8. Al de schepselen in hemel en op aarde zijn op Zijn wenk
gereed. Daarom moeten we zeggen: O, wat is des Heeren troon hoog en verheven. Jes. 66:1:
De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank Mijner voeten. En Zijn heerschappij is eeuwig
durend, Luk. 1:33. En o, wat een schone Koning is Hij in rechtvaardigheid en in
goedertierenheid en weldadigheid voor Zijn onderdanen. Maar wat is Hij tevens verschrikkelijk
voor de vijanden van Hem en Zijn volk. Daarin is Hij ook schoon voor het geloof: "Gij zijt veel
schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God
gezegend in eeuwigheid. Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, Uw majesteit en Uw
heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het Woord der waarheid en
rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren. Uw pijlen
zijn scherp, volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden. Uw
troon, o God, is eeuwig en altijd; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met
vreugdeolie boven Uw medegenoten", Ps. 45:3-8.
Schoonheid is er in en bij de Heere Jezus ten opzichte van al die schone en verwonderlijke
omstandigheden en uitnemende voortreffelijkheden (a) onder welke Hij is gekomen in de
wereld, (b) onder welke Hij gezien is in Zijn verblijf op aarde, (c) en in Zijn heengaan uit de
wereld. Hij is gezien als:
a. Ontvangen in een maagd, door Goddelijke overschaduwing van de Heilige Geest.
b. Geboren onder de lofzangen van gehele heirlegers van engelen.
c. Toen de hemelen over Hem geopend zijn geworden bij Zijn Doop, en de Heilige
Geest zo luisterrijk nederdaalde op Hem en zo'n menig hemelstem uit de
hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gekomen is om getuigenis van Hem te geven.
d. Zo glansrijk op de berg, door te veranderen onder zo'n gezelschap.
e. Zo vele verbazende wonderen te doen, dat het gehele land van Hem gewaagde en op
het zien en horen of aanraken van Hem zovelen genezen zijn geworden.
f. Eindelijk bij Zijn sterven en hemelvaart, waar Hij zoveel Goddelijke getuigenissen en
heerlijkheid heeft ontvangen, zoals het scheuren van het voorhangsel in de tempel, het
verduisteren van de zon, het beven van de aarde, het scheuren van de rotsen, enz. in het opvaren
tot Zijn hemeltroon met het gejuich der engelen, Ps. 47:6. Welk een schoonheid legt dit alles
niet op de volheerlijke Heere Jezus!
Maar dan is er in de Heere Jezus een voor eeuwig verwonderende en roemenswaardige
schoonheid in de uitoefeningen van Zijn bloedig Borg- en kruislijden als het
schuldwegnemende Lam Gods, Joh. 1:29. Terecht wordt er door Johannes bijgevoegd "Zie!"
Welk bloedig Lamsschoon Zelf zal voor de troon geroemd worden. O, welk een schoonheid
ligt hierin, dat Gods eigen, enige, natuurlijke Schootzoon en Voedsterling, het schuld
wegdragende Lam Gods wilde zijn, om als het enige ware tegenbeeldige Zoen- en Slachtoffer,
al de Zijnen van het strenge oordeel Gods vrij te maken, zodat er geen verdoemenis voor hen
overbleef. O, wat een zwaarte van lijden kostte Hem dit niet, waarom Hij zeide, Joh. 12:27:
"Nu is Mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure? Maar hierom
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ben Ik in deze ure gekomen." Vergelijk het met Zijn bloedstrijd en lijden in Gethsémané, Luk.
22:44, en op Golgótha, Matth. 27:45-46, waarin God de Vader op het aller-doorluchtigst en
ontzaglijkst Zijn Zoon voorstelde tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid en ook tot een
verzoening door het geloof in Zijn bloed, volgens Rom. 3:25. Ja, de Heere Jezus onderging al
dat lijden:
a. Om met één offerande voor al de uitverkorenen eenmaal te betalen en hen met God te
verzoenen, Rom. 5, 8:10 en Hebr. 10:14.
b. Om het handschrift, dat tegen Zijn volk was, aan het kruis te nagelen, Kol. 2:14.
c. Om over de ganse macht der hel te triomferen, en hem openbaar ten toon te stellen,
Kol. 2:15 Vandaar roept de apostel uit in Rom. 8:34-35: "Wie zal beschuldiging inbrengen
tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt?
Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand
Gods is, Die ook voor ons bidt."
O vrienden, wij kunnen hier op aarde het Goddelijk Middelaarsschoon, dat in het bloedig
zoenlijden van de Heere Jezus ligt opgesloten, niet recht bevatten of beoordelen. Dat zal eerst
recht ingezien en gekend worden voor de troon hiernamaals, namelijk dat voor zulke
helleslaven, zondenwormen en vloekschuldige, vijandige Adamskinderen (zoals wij bevonden
zijn in onszelf, Godzaligen), de Heere der heerlijkheid is gekruist geworden, en dat zo'n Persoon
de vloekdood in en met zoveel smart, smaad en lijden heeft willen ondergaan. Hij, Die de Vorst
des levens is, is zo gewelddadig gedood en als een Lam ter slachting geleid. Och, dat dit
Lamsbloed, dat altijd zo'n vers bloed is en blijft, op mijn en uw ziel zonk, en als aan haar posten
gestreken werd en van ons omhelsd werd, als van het tegenbeeldig Pascha. O, niemand onzer
bleef dan ongevoelig verhard en onbewogen of vervreemd van Hem, en in de strikken van satan
en wereld gebonden. O nee, maar onze ziel zou gevoelig smelten en onze ogen zouden wenend
op Jezus zien en tot Hem uitgaan, als duiven gevlogen tot de vensteren, Jes. 60:8, als een
vogelke uit Egypte, Hos. 11:11, en uw ziel zou betuigen, Godzaligen: "Want de liefde van
Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen
gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf
zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is", 2 Kor. 5:14-15. Wanneer de
nu zalige Lodensteijn er wat van ondervinden mocht, dan moest hij zingen tot roem van Jezus'
bloedig schoon en zoenlijden:
Mijn ziel, die op die diepte van deze afgrond staart,
En duizelende ziet geen einde van liefde, baart
Vrucht en verwondering, en roept: O heid"nen Wens!
O Jesu! Jesu lief! Wat deedt Gij voor de mens.
En op een andere tijd zong hij wederom:
Dat bloed, ons voedt, en die springen
Altijd bringen, nieuwe geesten,
Tot genaad' en gloriefeesten.
Is het dan wel te verwonderen dat Christus, ten einde Zijn volk en gelovig erfdeel steeds te
bepalen bij Zijn schoonheid als Bloedbruidegom van de Kerk en als het geslachte Lam en bij
Zijn volwichtig dierbaar bloedlijden, en gedurig hun ogen daarop te vestigen, hen in die laatste
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nacht het heilig Avondmaal schonk en instelde? Dat deed Hij om allen die in Hem geloven,
steeds aan Zijn lijden te herinneren en opdat zij alzo op Hem, als blank in heiligheid en rood in
verdienste, zouden zien. Ja, opdat zij ook menig goede maaltijd op aarde in haar uitwonen van
Hem, in de strijd zouden hebben, in Zijn vlees en bloed, Matth. 26:26-28 en Joh. 6:55-57.
O Godzaligen, u leeft te weinig bij Jezus' bloed- en zoenlijden. En dat is ook de
voornaamste oorzaak van uw zo geesteloos en vruchteloos leven. Anders zouden uw lippen als
die der bruid meer bevonden zijn, als een scharlaken snoer, en uw spraak voor en van Hem
lieflijk, Hoogl. 4:3. Ja, uw ziel zou meer bevonden zijn als sprengbekkens van het altaar, om
dit bloed te ontvangen, als van uw dierbare Zoenborg en Offer, en u zou gedruis maken als van
de wijn, Zach. 9:15.
O, wat is de gezegende Zone Gods voor u niet de grote Wetsvervuller. Hij werd voor u
geboren, vlekkeloos en heilig. Hij kwam voor u onder de wet. Om uwentwil was Hij als Borg,
Zijn ouders onderdanig. Voor u geloofde Hij in God en vertrouwde Hij op Hem in Zijn zwaarste
lijden. Voor u vervulde Hij alle gerechtigheid en werd Hij gehoorzaam tot de dood des kruises.
Hij verloochende Zich om u aan eer, gemak, dienst en aan alles, Fil. 2:6-7, en onderging alle
lijden, smaad en verguizingen. Dit deed Hij opdat Hij u zou zijn als het Sieraad en de Spruit der
heerlijkheid en de Verheffer en Zaligmaker van uw ziel, Jes. 4:2 en Zach. 6:12-13.
Al deze heerlijke zaken en hoedanigheden leggen nu op de Godmens Jezus Christus een
oneindige en waardige schoonheid, waarover God de Vader Zelf Zijn hoogste welgevallen toont
en Zijn berusting in Zijn Persoon en werk blijkbaar en Goddelijk ontdekt, niet alleen in Zijn
opstanding uit de doden en in Zijn hemelvaart, enz., maar ook bijzonder hierin, dat Hij aan deze
Zijn Zoon als de schoonste Koning en Gezalfde Gods toebetrouwd en overgegeven heeft al de
personen der uitverkorenen te zaligen en hen tot de heerlijkheid in te leiden, Joh. 17:6, Joh.
6:39-40. God de Vader geeft Zijn Zoon ook ter uitdeling over al de goederen van de genade en
de heerlijkheid, die voor hen in de eeuwige vrederaad zijn toegedacht en weggelegd, en die hen
in de beloften van het genadeverbond zijn beloofd en door de Doop en het Avondmaal aan hen
verzegeld zijn. Hij stelt het ganse kapitaal en het gewicht van hun zaligheid in Zijn Koninklijke
handen, en betrouwt de uitdeling en de toedeling van al de verbondsgoederen in tijd en
eeuwigheid aan Hem toe, volgens Joh. 10:27-30, Joh. 17, Kol. 1 en 2, Zach. 6 en 12:13, Matth.
25:34 en Luk. 22:29-30. Hoe aller-duidelijkst heeft de Geest Gods aan ons niet vertoond en
bevestigd in dat zo Goddelijke hoofdstuk, Openb. 5, waar wij lezen dat Johannes in de
rechterhand Desgenen die op de Troon zat, een Boek zag, geschreven van binnen en van buiten,
en verzegeld met zeven zegelen. Daarbij komt een sterke engel voor, die met grote stem
uitroept: Wie is waardig, (dat is: bekwaam en gerechtigd) om het Boek te openen en Zijn
zegelen te verbreken? Maar daarop werd een diep, eeuwig stilzwijgen gevonden bij al wat
schepsel is in de hemel en op aarde. O, ontzaglijk zwijgen! Om die reden zegt de apostel
Johannes, in zijn ziel diep bedroefd en innig getroffen: En ik weende zeer, omdat niemand
waardig gevonden was om dat Boek te openen en te lezen, noch hetzelve in te zien. Maar wat
behelst dan dat inzien en lezen van dat Boek, Dat van binnen en van buiten beschreven is, en
het openbreken van de zegelen van dat Boek? Wij antwoorden hoofdzakelijk drie dingen: (a)
Dat dient een zodanig Persoon te zijn, Die een Goddelijke alwetendheid bezit. Want wie kan
anders de diepte Gods kennen? (b) Dat dient zodanig Persoon te zijn, Die een Goddelijke
almacht heeft om de inhoud van dat Boek van Gods raad en voornemen uit te voeren en daar te
stellen. (c) Dat dient een zodanig Persoon te zijn, Die een geheiligd wettig Middelaarsrecht
heeft tot dat werk als voortspruitende uit een Goddelijke voldoening en een aangebrachte,
eeuwige gerechtigheid. En zie, dit alles heeft alleen plaats op een volmaakte wijze in de Heere

151
Jezus, het verheerlijkt Troonlam, deze schoonste Koning.
O, wat is in en bij Hem niet een eeuwige roem der hoop en veilige zielsrust. En daarom zal dit
aan Johannes ter bemoediging worden toegeroepen van een der 24 ouderlingen, welke hem
deze troostwoorden toebrengt in zijn gevoelig wenen en droefheid, zeggende tot hem: "Ween
niet, ziet, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen om het
Boek te openen en Zijn zeven zegelen te verbreken." Wie was dit anders dan deze Koning, de
Heere Jezus, Luk. 1:32-33. Maar Johannes werd verwaardigd om aanstonds hierop Hem Zelf
te zien. Want hij getuigt: "En ik zag en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren,
en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen
en zeven ogen. Dewelke zijn de Zeven Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in alle landen." En
hier komt de Heere Jezus, deze Koning allereerst voor:
a. als het geslachte Lam, omdat Zijn bloedige zoen- en borgdood en lijden ten grondslag
ligt van al zijn verdere Middelaarsschoonheden en Koninklijk gebied welke geschetst worden.
b. als hebbende zeven hoornen, vertonende Zijn alles beheersende macht, vergelijk Matth.
28:18.
c. als hebbende zeven ogen, die verklaard worden als de Zeven Geesten Gods, en
voorkomen als zeven vurige lampen, brandende voor de troon, Openb. 4:5, vergelijk met Hebr.
4:13 en Ps. 139:7 en 11. Hij is bedeeld met de Geest zonder mate, ter uitvoering van Gods raad,
zoals in het Boek vervat. Daarom naderde Hij als gerechtigd en waardig zijnde, tot Zijn Vader
en tot Zijn luisterrijke troon, en heeft dat Boek genomen uit Zijn rechterhand, omdat de Vader
het hem toereikte en overgaf, opdat de uitvoering van haar inhoud en genaderaad, tot prijs der
heerlijkheid van Zijn grondeloze wijsheid, rechtvaardigheid en genade zou bevonden zijn. Zie
hier de waarheid van Jer. 30:21: "En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het
midden van hem voortkomen; en Ik zal Hem doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken; want
wie is hij die met zijn hart borg worde om tot Mij te genaken? spreekt de HEERE." En de
waarheid van Joh. 5:19-23. We lezen in Jes. 9:5-6: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon
is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des
vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen,
en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver
des HEEREN der heirscharen zal zulks doen."
Nu wordt hier de opening van de zegelen aan de Zoon overgelaten en gegeven om de
gehele inhoud in dat Boek vervat, in te zien en dezelve werkelijk en dadelijk ten uitvoer te
brengen tot heerlijkheid Gods en tot zaligheid van Zijn Kerk, en dat door alle rollende eeuwen,
ja, tot in de eeuwigheid zelf, volgens Openb. 11:15-17, Ps. 146:10, Openb. 21:3-7. Daarom
wordt hier bij de overgave van dat Boek, alle macht en heerschappij aan het Lam gegeven in de
hemel en op de aarde, en alle dingen worden in Zijn hand gesteld, Matth. 11:27 en Matth. 28:18.
En alzo is de Heere Jezus het Koninklijke en verheerlijkte Troonlam, gesteld tot Heere van
alles, volgens de voorzegging, Ps. 89:28: "Ik zal Hem ten eerstgeboren Zoon stellen, verheven
boven de koningen der aarde." Vergelijk Openb. 19:16. De ganse regering van hemel en aarde
is in Zijn hand, en alle schepselen, goede en kwade, geen uitgezonderd, zijn onder Zijn gebied
en bevel en macht gesteld. En alle gaven en genaden zijn in Zijn hand en de uitdeling is Hem
overgegeven en toebetrouwd. Hij geeft daarvan zoveel en aan wie Hij wil, Joh. 1:16. Het ganse
zalig maken en heerlijk maken van de ganse Kerk is Hem toebetrouwd van de Vader. O, hoe
Koninklijk schoon is niet Christus in dit alles!
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Maar wat is en was nu het heerlijk gevolg van het geven van dit Boek aan de Zoon? O, dat is
verwonderlijk. (a) Al de tranen van Johannes zijn afgedroogd, (b) hemel en aarde is met gejuich
en aanbidding vervuld, daar te voren een diep stilzwijgen in en bij alles werd gevonden, (c) de
roepende en vragende engel vindt zich geheel beantwoord, want daar vinden we aanstonds als
een vruchtgevolg daarvan, de eerste eerbiedige, aanbiddende en het Lam toejuichende rei, de
vier dieren en de 24 ouderlingen, die zich erkennen als de gekochten van het Lam te zijn, door
Zijn Goddelijke Middelaarsbloed, en gemaakt tot koningen en priesters Gode. En dat behoorde
ook tot de inhoud van dat Boek, namelijk dit hun zalig heil, dat zij hier roemen. Geen wonder,
dat zij een nieuw lied zongen.
Trouwens, het zal eeuwig nieuw blijven en nimmer in alle eeuwigheid oud worden noch
uitgezongen zijn. O nee, maar in de hemel heeft ook de volmaakte orde plaats bij de God van
orde, en daarom als deze zwijgen, worden ze vervangen door de talloze engelenschaar, en
beginnen zij het Troonlam te verheerlijken en te roemen, zeggende met een grote stem: "Het
Lam Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de
sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging." Zie, eerst zong de gekochte en
verheerlijkte bruid des Lams, en hier volgen nu de speelgenoten van de bruid, die ook de
vrienden van de Bruidegom zijn. En wanneer zij zwijgen, zo raakt daarna weer bij vernieuwing
al het geschapen schepsel werkzaam, verheerlijkende in hemel, aarde, zee en afgronden het
Lam met nieuwe dankzeggingen en eergevingen, want zo staat er in Openb. 5:13: "En alle
schepsel dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles
wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem Die op den troon zit, en het Lam zij de dankzegging
en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid." O, wonderlijke rei. O, wonderlijk
gejuich! Allen zijn werkzaam omtrent de roem van deze schoonste Sions Koning. Waarop dan
eindelijk een slotzang volgt van diezelfde hemelrei, die eerst het gejuich had aan- en opgeheven,
en zij zeggen, al aanbiddende en instemmende met de diepste eerbied "amen" op al deze roem.
O, wat is de Heere Jezus niet alles in allen, en dat voor allen. Hij is de enige en eeuwige Koning
en Priester op Zijn troon, Zach. 6:12-13 en de Man van Gods raad, van Wie men in kracht
zeggen moet, dat Hij de Heere is, Fil. 2:9-11, en volgens Zach. 4:9, betreffende de ganse Kerk
Gods op Hem toepast: "De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen
zullen het ook voleinden." Want dit Lam, Jehovah Jezus, zal gedurig en in eeuwigheid regeren
en Sions God bevonden zijn van geslacht tot geslacht, halleluja, volgens Ps. 146:10. O, wat zal
dat eens behelzen en zijn, geplaatst en gesteld te wezen onder de juichende rei voor de troon en
onder dat achtbare en eerbiedige gezelschap, om Hem onmiddellijk te aanschouwen en te
genieten in Zijn gunst, liefde, genade, heerlijkheid en schoonheid, en Hem voor eeuwig te
roemen, volgens Ps. 17:15, Openb. 22:3-4 en 1 Kor. 13:12. O Godzaligen, wat moesten niet
onze nieren meer verlangende zijn in onze schoot naar die staat en dat werk voor de troon in
heerlijkheid!
Bij dit alles, (om niet te ver uit te breiden), zo zeggen wij eindelijk: daar is in de Heere
Jezus nog een bijzondere schoonheid, welke Hem van rondom voor de ziel begeerlijk maakt,
namelijk Hem aangemerkt in al Zijn zo zeer profijtelijke betrekkingen voor Zijn volk, en in
Zijn zo gezegende en zielszaligende heilsvruchten en genaden, die Hij aan hen toedeelt, zowel
in de tijd als in de eeuwigheid, te weten, als zijnde die Hoorn van zaligheid, voor Zijn volk
opgericht, in het huis Davids, Zijn knecht, volgens de lofzang van Zacharias in Luk. 1:69; en
als zijnde dat grote en ja, allergrootste Geschenk van de liefde des Vaders, Die ook Zijn eigen
Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, Rom. 8:32. Om zo Zijn
volk te zijn tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, 1 Kor. 1:30. Opdat
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Hij ten einde voor al Zijn volk zou zijn als een Appelboom onder de bomen des wouds, zo is
haar Liefste onder de zonen, Hoogl. 2:3. O aller-schoonst Geschenk, Dat zo juist gepast is tegen
al het zielsgebrek. Want:
a. Onze ziel is ledig, geheel ledig van al wat geestelijk, heilig, en waarachtig goed is, ja,
gedurig nooddruftig. Zij bezit geen voorraad tot iets goeds, en kan ook niets recht bewaren dat
zij ontvangt. Maar in deze schoonste Heere Jezus zijn alle schatten der wijsheid en der kennis
verborgen, Kol. 2:3 en Kol. 1:19. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem alle
volheid wonen zou. Daarom kan en wil Hij naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in
heerlijkheid door Christus Jezus, Fil. 4:19. Spr. 8:21: "Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven
dat bestendig is, en Ik zal hun schatkameren vervullen."
b. Tegen overtuiging, beschuldiging, zonde en smet bezit en heeft Hij een reinigende
schoonheid van bloedgerechtigheid, Zach. 13:1 en Ezech. 36:25.
c. Tegen de mismaaktheid van de ziel en hun zondige walgelijkheid is Hij een Goddelijk
sieraad, Jes. 4:2 en Jes. 60:19, hen stellende en makende tot een sierlijke kroon en koninklijke
hoed in de hand van hun God, 1 Petrus 2:9
d. Tegen duivels aanvallen en bestrijdingen bezit Hij een schoonheid van almachtige
bevrijding, Zach. 3:2 en Goddelijke bewaring, 1 Petrus 1:5
e. Ja, in en bij Hem is een schoonheid van vriendelijkheid, zachtmoedigheid, medelijden
en ontferming omtrent Zijn erfdeel en volk, om hen als moede kracht te geven en te
vermenigvuldigen de sterkte dien, die geen krachten heeft, Jes. 40:29, om hen als treurigen te
troosten, Jes. 61:3 en Jes. 40:1-2. Om hen als radelozen raad te geven, Ps. 32:8. Om hen als
dwalenden van geest tot verstand te brengen, Jes. 29:24. Zo zal Hij als de overste, getrouwe en
zo onvermoeide Leidsman hen tot heerlijkheid brengen, Hebr. 12:2 en Ps. 48:15. Trouwens,
wat is toch schoonheid zonder vriendelijkheid; niets anders als maar een bloem met stekende
doornen, voor die ermee omgaat. Ja, zelfs een Godzalige, al heeft hij zeer veel genade, zo hij
vriendelijkheid mist, verliest hij zeer veel van zijn geestelijk schoon. Daarom zegt Paulus in 1
Thess. 2:7: "Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar
kinderen koestert."
En welk een zonderlinge schoonheid is bij Jezus, in de wijze en handeling om Zijn
uitverkoren gekochten tot Zich te vergaderen, door de heilstem van Zijn eeuwig, zalig
Evangelie, gepaard met de inwerkende kracht Zijns Geestes? Daarom laat Hij Zichzelf in dit
Evangelie aan de uitverkorenen afschilderen in al Zijn beminnelijkheden en zielsinnemende
schoonheden en eigenschappen. En daarom nodigt Hij hen op de allervriendelijkste wijze, met
redenen van aandrang, vol liefelijkheid. Daarom wordt het een lokken genoemd, Hos. 2:13, een
overreden, Jer. 20:7, ja, zelfs een bidden, 2 Kor. 5:20. Hij oefent daarbij zoveel verbazende
lankmoedigheid en aanhoudendheid, onder al het afstel en uitstel van de ziel, terwijl de
kloppingen van Zijn Geest aan het hart zijn. Ja, welk een tegenstand, ongeloof en
wederhorigheid vindt Hij niet in de ziel tegen Hem en Zijn genade.
Maar welk een schoonheid bezit en ontdekt Hij niet in en aan de ziel, wanneer Hij hen
Zijn vriendelijke en welmenende roeping doet verstaan aan haar in het bijzonder, door het
Evangelie onder het toepassend licht des Geestes, en dat hij ook tot haar spreekt en zegt: "Wendt
u naar Mij toe, en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand
meer", Jes. 45:22 en Jes. 55:1-3. 'komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik
zal u rust geven", Matth. 11:28. "En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond
Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft,
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gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien", Joh.
7:37-38. De Heere Jezus openbaart Zich in het Evangelie aan de ziel als de volzalige en
algenoegzame en gepaste Verbondsborg.
Maar dan wordt deze schoonheid van de Heere Jezus in alle opzichten voor de ziel
bijzonder schoon en dierbaar, in en bij de tijd van geestelijke ondertrouw en opneming in Zijn
liefde en huwelijksverbond, volgens Hosea 2:18-19: "En Ik zal u Mij ondertrouwen in
eeuwigheid, ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid
en in barmhartigheden. En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen."
En zo worden zij voor eeuwig de Zijnen. "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. Ik heb u
tot tienduizend, als het gewas des velds, gemaakt; en gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt
gekomen tot grote sierlijkheid; uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, Maar
gij waart naakt en bloeit. Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd der
minne; zo breidde 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 Mijne", Ezech. 16:6-8. Ja, zo wordt
zij het eigendom van God Drie-enig. De Vader van Jezus wordt dan haar Vader, Joh. 20:17,
Rom. 8:15. En de Geest van Jezus wordt ook haar Onderpand en Trooster, en haar geschonken,
volgens Rom. 8:14. Want dan ondervindt die ziel, al waar Jezus is, daar is ook Zijn dierbare
Goddelijke Geest te vinden, volgens Openb. 22:1-2: "En hij toonde mij een zuivere rivier van
het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods en des Lams. In het
midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de Boom des levens,
voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende Zijn vrucht; en de bladeren des
Booms waren tot genezing der heidenen." Die komt daar zeer nadrukkelijk voor, vergeleken
met Ezech. 47:1-12. Die wateren zijn de heilswateren van de Geest Gods, als vruchten van
Jezus' dood, opstanding en hemelvaart, zoals van Hem zo menigmaal beloofd in Joh. 14 en Joh.
16 en elders, zie nog alleen Jes. 44:3-5: "Want Ik zal water gieten op den dorstige en stromen
op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. En zij
zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen: Ik ben
des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand
schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israël." En langs de weg
van het Evangelie en derzelver voorstel, waarvan Christus in Zijn schoonheid de Alpa en de
Omega is, gepaard met de verlichtende werking des Geestes, zo worden de uitverkoren
geroepen gelovigen de kracht van de woorden van de apostel deelachtig, volgens Gal. 3:14. Dat
de zegeningen Abrahams tot de heidenen komen in Christus Jezus, en dat zij de beloften des
Geestes ontvangen door het geloof. En dat als een heilvrucht van Jezus' vervloekte kruisdood
en gewichtig borglijden, waarvan Hij gesproken had. En waar de Geest van Christus is, daar is
vrijheid en blijheid en ondervindt men de goederen van Gods Koninkrijk, Rom. 8:17-18. Die
niet zijn spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest.
Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehaaglijk en aangenaam voor de mensen.
En daar is en wordt het lied der ziel tot en voor Christus, deze Koning:
Met U leef ik, met U zweef ik,
Jezus, door het goed en kwaad,
Met U sterf ik, met U erf ik,
Dat bij U te wachten staat.
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Het woord door middel van de apostel gesproken, is van rondom eeuwig waarheid: "U dan die
gelooft, is Hij dierbaar." 2 Petrus 2:7 En allen die Hem kennen, moeten betuigen met de
bruidskerk: "Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk", Hoogl. 5:16. En terecht zong de nu zalige
Lodensteijn daarom over deze schoonheid van Sions Koning, Jezus Christus:
O glans, o glans! Den aarde onzichtbaar.
Den Geesten hemel klaar, is Jezus gans,
Hoe hoog, hoe helder, hoe schoon
Is 's hemels dierbare Zoon.
Vlugge zin, vlugge zin, dien altijd ongerust,
Iets ongenoten lust, hier stut u min,
Onz' Roem, onz' Rots, onz' Rust.
Is Jezus onze lust.
Trots in dit dal, op 's mensen vriend' lijkheid,
Der lusten zoetigheid,
Der schatten weerdigheid,
Der staten heerlijkheid: wij tarten 't al.
Onz' Lust, ons Goud, onz' Kroon,
Is Gods verheven Zoon.
Maar geen van deze gemoedsaandoeningen, voordelen of zaligheden zouden des Heeren
uitverkoren erfdeel in en over al deze Koninklijke schoonheden van de Heere Jezus immer
ondervonden hebben of bevindelijk kennen, zo wanneer dit alles nu verborgen en bedekt, en
voor hen verzegeld en onbekend schoon ware gebleven, en dat zij met de blinde en ongelovige
wereld deze Heere der heerlijkheid in Zijn verheven voortreffelijkheden en nuttigheden niet
hadden leren kennen bij het licht van de Heilige Geest in het Woord des Evangelies en niet
verwaardigd geworden waren Hem in het geloof te aanschouwen, 2 Kor. 3:18. Daarom kunnen
zij nu roemen, volgens Hebr. 8:1: "De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is dat wij
hebben zodanige Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand des troons der Majesteit in de
hemelen."
II.

De geloofswerkzaamheid en beloften in dezen: uw ogen zullen Hem zien

Maar omdat des Heeren verborgenheid met de oprechte is, zo is hier in het tweede
gedeelte van onze tekstwoorden de belofte: Uw ogen zullen Hem zien in Zijn schoonheid. De
onderwerpen aan welke hier deze belofte gedaan wordt, zijn des Heeren gelovig en begenadigd
Israël en Jakob, door alle tijden, onder de benaming "uw". Wij vinden de onderwerpen en
personen nader in dit hoofdstuk omschreven in haar geestelijk zielsbestaan, gestalten en
werkzaamheden bijzonder in vers 2, 6, 15, 16, 20-22 en 24. Laat ons dezelve een weinig van
nabij bezien en tevens onze ziel ingekeerd daarbij zoeken neer te leggen, of het een middel ter
ontdekking mocht zijn van u die nog onbekeerd en van deze Koning vervreemd zijt en nog
nimmer waarachtig onderdaan van Hem geworden, en aan de andere zijde, of het ter
geloofsversterking dienen mocht door de genade des Geestes, van des Heeren duistere en
oprechte volk, de onderdanen over wie Jezus Zich heeft ontfermd.
Vrienden, als wij vers 2 inzien, worden de onderwerpen van deze zalige beloften omschreven
in vier opzichten, te weten:
a. Als zodanigen die om de genade Gods hebben leren smeken. Het is: Heere, wees ons
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genadig. En in het begin van de weg is dit haar bede en vervolgens elke dag op haar volgende
weg blijft dit hen bij.
b. Het zijn zulken, die op God wachten, die onder het uitstel van verhoring leven.
c. Die alle morgen Jehovahs arm en versterkende bijstand nodig hebben ter bewaring en
ter toerusting tot hun plicht en ter bemoediging en sterkte onder druk- en beproevingswegen en
tot de strijd.
d. Die de Heere tot haar behoudenis moeten hebben, in bijzonder in benauwde tijden en
drukkende omstandigheden.
Vrienden, wat zegt uw ziel van deze vier merktekenen der genade? Maar laat ons voortgaan,
het zijn ook de zodanigen die volgens vers 5 Jehovah als groot en verheven hebben leren kennen
en erkennen en dikwijls hebben uitgeroepen: De Heere is zeer verheven in Zijn geduchte
gerichten en rechtvaardigheid, Ps. 36:7 en in Zijn grondeloze goedertierenheid, Ps. 117:2. Want
Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid,
Ps. 103:17.
Volgens vers 6 stellen zij de vreze des Heeren tot hun schat. Daar vinden zij hun hart en keuze
en zucht en heersende lust in. Ze bidden veel met David: Verenig mijn hart tot de vreze Uws
Naams, Ps. 86:11
Volgens vers 15 leven zij in een weg van ootmoedige, evangelische heiligheid voor de Heere.
Zij wandelen als zijnde van de Heere afgezonderd en toegewijd. Zij hebben hun tong alleen
voor de Heere. En alle onderdrukking en geweld omtrent hun naasten vlieden en haten zij, Ps.
26:6. Ja, zij laten zich niet verblinden door verlokkende giften en voordelen, om daardoor
trouweloos aan God en omtrent de ziel van hun naasten te handelen. Zij bieden veel hun ogen
en hun oren aan God en Jezus, met een sluiten van de ogen voor en afwenden van alle
bloedschulden en andere ongerechtigheden en ijdelheden. Ze zuchten veel met de dichter:
"Wend mijn ogen af dat ze geen ijdelheid zien", Ps. 119:37.
En met Lodensteijn vragen zij:
O Jezu lief, bezit mijn ogen,
O Jezu lief, bezit mijn tong,
O Jezu lief, bezit mijn oren,
Och, dat mijn voet nooit dartel sprong.
Volgens vers 16 wonen zij met hun ziel, begeerte, keuze, genegenheden en wandel aanvankelijk
in de hoogte bij God. Deut. 33:27 en Kol. 3:1: "Indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt
de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods." "Maar onze
wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk onze Heere Jezus
Christus", Fil. 3:20. En hun kostelijke ziel wil het op geen zandgrond wagen of in toevluchten
en schuilplaatsen van leugens en van naar zelfbedrog wonen. O nee! Maar zij stellen en vinden
de Sterkte der steenrotsen, namelijk de Verbonds-Jehovah in Christus, de Rotssteen der eeuwen
tot haar hoog vertrek, onder de herhaalde bede: "Wees mij tot een Rotssteen om daarin te
wonen, om geduriglijk daarin te gaan", Ps. 71:3. En voor hun tijdelijke nooddruft leven zij uit
de hand van een verzoend en zorgdragend God in Christus. Ze verzoeken en verlangen hier in
haar behoeftig uitwonen van de Heere, dat hun brood van de Heere gegeven wordt en hun
wateren alleen door de tedere voorzorg van hun hemelse Vader gewis zijn.
Volgens vers 18 vinden zij vele malen geestelijk en lichamelijk achteraf in hun weg stof om in
diepe verwondering aangedaan, voor de Heere te knielen en Hem te aanbidden over deze en
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gene zeer Goddelijke uitreddingen en almachtige bevrijdingen uit bijzondere schaduwen en
wegen des doods en zielsverterende angsten, terwijl des Heeren toezegging daarbij was, dat de
benauwdheid niet tweemaal zal oprijzen. Daarom is in vers 18 zo nadrukkelijk de toezegging:
Uw hart zal de verschrikkingen overdenken, zeggende: waar is de schrijver? Waar is de
betaalheer? Waar is hij die de torens telt? Ja, ja, dit is een bijzonder vers, voor sommige
Godzaligen onder de wegen des doods bevonden geweest, dat Gods Geest hier geboekt heeft.
Sommigen Godzaligen zullen het wel kennen. Vergelijk Jona 2. O, roemt gij toch veel de trouw
van uw God ook in dezen!
Volgens vers 20 zijn zij niet meer vreemdelingen in Sion, maar zij vinden in die stad Gods haar
burgerschap en geestelijk verkeer en inwoning. En daar houden zij bijeenkomsten ter
geestelijke gemeenschapsoefening en opbouw van elkander. Zij vinden in dat Jeruzalem Gods,
de Kerk, een geruste en verzekerde woonplaats. Zij willen ook anderen daar uitnodigen, omdat
er nog plaats in die stad is. Daarom zeggen zij: Schouw Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten;
uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats. Vergelijk Ps. 128:5 en Ps. 132:14-15.
Nog eens, het zijn zij die volgens vers 21 zo blijde zijn, ja, alleen voldaan zijn, als de Heere
onder en bij hen is, en zij bij de Heere zijn. Hij is hun Heerlijkheid en Verlustiging en
Zegenader. Ze juichen dan, wanneer zij ervaren dat Hij tussen de gouden kandelaar van de
gemeente wandelt en zeer nabij in genade aan haar hart is. Maar de Heere zal aldaar bij ons
heerlijk zijn. En geen wonder, want Hij, Jehovah, Jezus is de Kroon en Krans en Sieraad van al
Zijn volk, Jes. 28:5
Eindelijk zijn het zodanigen, die volgens vers 24 geestelijk gezond gemaakt en genezen zijn
van en door de Heere van haar zielsdodende krankheid, te weten de zonde, met al de nare en
verdoemelijke gevolgen. Zij zijn niet meer zo ziek, dat hun overgebleven krankheid der ziel
hen ter dood zou zijn. O nee, maar integendeel, dat het tot heerlijkheid Gods bevonden wordt,
en opdat de Zone Gods, Jezus Christus verheerlijkt zou worden, Ps. 118:14, Joh. 11:4. Zij
hebben deel aan de rechtvaardigmaking en vergeving van al hun zonden, volgens Rom. 5:1:
"Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus
Christus."
En zodanigen hebben waarlijk stof om verwonderd met de Kerk te vragen: "Wie is een
God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn
erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan
goedertierenheid", Micha 7:18. Zij hebben stof om te juichen met David: "Loof den HEERE,
mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw
krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid
en barmhartigheden", Ps. 103:2-4 En wanneer dit heil in de ziel gevonden wordt door de genade
des Heiligen Geestes, met gelovige opklaringen, dan kan ook die roemtaal niet ontbreken, die
wij in dit ons hoofdstuk lezen in vers 22: "Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze
Wetgever, de HEERE is onze Koning; Hij zal ons behouden."
Zie daar, vrienden, we hebben u meer dan tien onderscheiden kenmerken van genade gegeven
en tevens zovele omschrijvingen van de onderwerpen die hier worden bedoeld en
aangesproken, ter zielsbemoediging met deze zo heugelijke beloften, aan u meegedeeld.
O, leer hieruit zien, hoe vol kentekenen van genade het dierbare Woord van God is, om onze
ziel ter toetssteen te zijn, of wij ook al of niet genade bezitten.
Maar hoe is een ieder ook verplicht om zichzelf daarbij veel ootmoedig neer te leggen en te
toetsen en te onderzoeken, wat wij van onszelf te oordelen hebben voor God, en waar wij staan,
opdat wij niet voor eeuwig bedrogen en verloren uitkomen, gelijk zo velen duizenden arme
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zielen doen, en van wie hun deel dan op een doodsbed is en in de ontzaglijke eeuwigheid, dat
ze van wanhoop uitroepen volgens vers 14: "Wie is er onder ons die bij een verterend Vuur
wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige Gloed wonen kan?"
Ach mens, hoe is het met u? Hebt u heden oren om te horen, en wel voor uzelf te horen,
met toepassing op uzelf? Of raakt het u niet, en gaat het u voorbij? Zegt uw consciëntie er heden
niets over hoe het met uw eeuwige staat voor God en Christus is? Nu, wij moeten u den Heere
overlaten. Hij ziet en kent ons. En Hij kan alleen uw hart verwonden, Ps. 45:6.
Aan deze hier genoemde onderwerpen worden nu in onze tekstwoorden ogen toegekend. Gelijk
hier de belofte geestelijk is, zo zijn ook deze ogen geestelijk te verstaan, met welke zij de
Koning in Zijn schoonheid zien kunnen, hier in hun uitwonen van Hem. Dan is het dus te
verstaan, te weten dat deze hun ogen zijn:
a. Een geheiligd verstand, volgens Ef. 1:17-18: "Opdat de God van onze Heere Jezus
Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring, in Zijn
kennis. Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij mag weten welke is de hoop van Zijn
roeping, en welke de rijkdom is der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen."
b. Ogen des geloofs, inhun werkzame oefeningen, Hebr. 12:2.
c. Ogen van liefde en innige verkleefdheid, Hoogl. 6:5
d. Ogen van hoop en vurig verlangen naar de Heere, Ps. 25:15.
Dit nu zijn de zielsogen van een begenadigde en gelovige ziel, bij en onder het voorkomend
licht des Geestes, in en naar de rol van Gods Woord. Zij mag de Koning in Zijn schoonheid
zien en aanschouwen, terwijl zij hier nog uitwoont van de Heere, als een die wandelt door het
geloof en niet door aanschouwen. In de zalige eeuwigheid zal het aanschouwen eerst plaats
hebben, Openb. 22:4 Het wonderlijke van Gods genade is dit, dat er niet één waar gelovig
begenadigde is, al was hij nog zo klein in de genade, of de Heilige Geest van Jehovah heeft die
ogen in zijn ziel geformeerd en geschonken, door de genade van Christus, volgens Hand. 26:18.
Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des
satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden
door het geloof in Hem. Dit is volgens de belofte van Jes. 35:5. O ja, als de Heilige Geest een
mens die blind, doof en versteend is van nature, komt te bewerken tot zaligheid, dan schenkt en
werkt Hij in zo'n ziel drie dingen: een geopend oor, een geopend oog en een geopend hart. En
waar dat gewrocht is, gaat de mond vanzelf open in de gebeden, smekingen, worstelingen,
klachten, en eindelijk in de lof van God en Christus. Dan is het met hem volgens Ps. 71:23 en
Ps. 116:16-17 en Ps. 145:7. En o, lieve, wonderlijke en almachtige voorzorg van de Heere Jezus
omtrent Zijn ontfermd erfdeel; die Hij eens door de genade van de Heilige Geest, geestelijke
ogen geschonken heeft, om Zijn schoonheid te zien, die zal dezelve nooit, ja, in eeuwigheid niet
meer verliezen. Zie dit in Petrus: "En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de satan heeft ulieden
zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude;
en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders", Luk. 22:31-32. Simson was een
zeer sterk mens, maar hij kon zijn ogen niet bewaren voor de woede van de Filistijnen. De
Godzaligen zijn machteloze mensen en evenwel kan geen vijand, hoe listig en machtig, de ogen
van hun ziel hij ook handelen mag, beroven noch uitgraven. O, zalig voorrecht! Ja, zij zullen
ook niet meer terugzien naar het Sodom en Egypte der zonden en der wereld, Jes. 32:3. O nee,
maar ze zullen de ogen behouden en gebruiken om te zien op de overste Leidsman Christus
Jezus, Hebr. 12:2 En met Mozes mogen ze zien op de onzienlijke God, Hebr. 11:27. En gelijk
onze woorden melden: Om de Koning te zien in Zijn schoonheid.
Maar wanneer ziet nu des Heeren volk met haar zielsogen de Koning in Zijn schoonheid? En
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hoe is dan haar gelovige ziel werkzaam?
a. Dan verkeert haar geloof en liefde omtrent het een of andere bijzonder schoon, dat in
de Middelaar als de God van zaligheid te aanschouwen is, door voorlichting en toelichting van
de Heilige Geest, zodat zij de kracht en waarheid daarvan ondervindt. "En wij allen, met
ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden
naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren
Geest", 2 Kor. 3:18 Zij mag dan betuigen: "Ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw
sterkheid en Uw eer. Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden U
prijzen", Ps. 63:3-4. "Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn
betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen", Ps. 73:28.
b. Dit zien doet dan de gehele ziel en al haar vermogens aan, en dat bewerkt de wil en
genegenheden tot een aankleven, omhelzen en toe-eigenen van deze allerschoonste Koning
voor zich, in alles wat Hij is en bezit en vermag. Ze gebruikt en geniet ook Hem in Zijn eeuwige
liefde tot haar, in Zijn algenoegzaamheid voor haar en in al Zijn Middelaarsgraveerselen,
schatten en genaden, tot verlustiging en heiliging van haar, onder de aller onbepaaldste
overgave en verbintenis aan Hem en Zijn gezegende liefdedienst en gemeenschap. En zo ziet
ze, smaakt ze en proeft ze, dat is, ondervindt ze dat God goed is.
c. Naarmate nu dit geloofszien vermeerderd wordt onder de bestendige verlichting van de
Heilige Geest, en het meer gelovig opgeklaard wordt, en innig ingeleid en van nabij aan de ziel
geschonken wordt, zodat de ziel zeggen en roemen mag met de bruid: "De Koning heeft mij
gebracht in Zijn binnenkameren", Hoogl. 1:4. "De liefde is Zijn banier over mij (. . . ) zie, Hij
staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën", Hoogl. 2:4, 9; zo is
de ziel dan van rondom voldaan, verwijd en verheugd in deze God, haar Zaligmaker met Maria,
Luk. 1:46-47. Zij maakt Hem groot, betuigende: "Hartelijk zal ik U liefhebben, HEERE, mijn
Sterkte", Ps. 18:2 "Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en
hun most vermenigvuldigd zijn", Ps. 4:8. "Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest en doet
naderen, dat hij wone in Uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw
huis, met het heilige van Uw paleis", Ps. 65:5. Ja, dan leeft de ziel in waarheid de kracht van de
belofte in uit Ps. 89:16, 17 en Zach. 9:17. Want hoe groot zal Zijn goed wezen en hoe groot zal
Zijn schoonheid wezen! "Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen
sprekende maken." Dan zijn zij gelovige bruiloftskinderen, die niet treuren kunnen omdat de
Bruidegom zo bij hen is en zij met hun ziel bij de Bruidegom kunnen betuigen en zingen met
een juichend en verwonderd geloof:
Mijn Vorst verschijnt als Priester voor de Vader,
Hij draagt mij op Zijn borst en arm, kom nader,
Met blijdschap, in geloof en diep ontzag,
Hij eist voor u genade, heil en ere,
Hij maakt uw reukwerk lieflijk bij den Heere,
En spreekt voor u van vrede, nacht en dag.
Dus als de gelovigen van de Heere met hun ogen de Koning zien mogen, wanneer het dan ook
zijn mag, en in welke trap en mate, van meer en minder, dan zijn het altijd eerbiedige ogen met
Job: "Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik
mij, en ik heb berouw, in stof en as", Job 42:5-6. Dan zijn het beschaamde, ootmoedige ogen
met de tollenaar, Luk. 18:13. Dan zijn het eenvoudige, oprechte ogen, Hoogl. 1:15. Dan zijn
het wenende of zeer tedere, blijde ogen zoals wij zien bij Jakob, Gen. 32:30 en in Luk. 7:38.
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En de gevolgen van dit zien of de verdere gemoedsaandoeningen zijn dan in de ziel:
a. Er is een aller-innigste hoogschatting van deze Koning, gepaard met een aller-innigste
geloofsgemeenschapsoefening dadelijk omtrent en met Hem onder de toeleidingen des Heiligen
Geestes. O, het is dan als Ps. 62:8 "In God is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte,
mijn toevlucht is in God."
b. Er is een zielsheiligende en transformerende kracht, die de ziel zeer verootmoedigt en
met eerbied bezet voor de Koning, en gelijkvormig maakt aan Hem, door de inwonende genade
des Heiligen Geestes, als wetende en gelovende en omhelzende dat woord van God: "Maar
gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel", 1 Petrus
1:15. "Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen", Rom.
8:29.
c. Door het zien van deze Koning in Zijn schoonheid komt er meer en meer een afzien
van alles wat buiten God en Jezus is, volgens Openb. 12:1: "En er werd een groot teken gezien
in den hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en
op haar hoofd een kroon van twaalf sterren". Het is zoals de apostel zegt in 2 Kor. 4:18: "Dewijl
wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen
die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig."
d. Men gevoelt een innige gevoelige onvoldaanheid van de ziel, wegens de diepe
onbekwaamheid die men in en bij zichzelf ziet en gevoelt, om die Koning naar waarde te kunnen
schatten en na te wandelen, of enigszins te beantwoorden. Ja, het is dan wel eens de zielentaal:
Waar zal zo'n worm in 't stof de Koning mee vereren? Zoals een dichter zegt:
Zeg Hem dat eeuw noch eeuwen,
Zo lang 't gesternte gluurt,
Zo lang de wolken sneeuwen,
Zo lang uw ruisen duurt,
Mijn liefde zal verkouden.
Mijn zuchten zal doen stouwen,
Dus zegt de trouwste mijn,
Dat mijn hart voor Hem zal zijn.
O, gezegende staat der ziel, van die daar staan en leven mogen, ja, ook van al degenen die dit
weleer bij haar overgang in het verbond met Jezus ondervonden en die nu meer in en door het
geloof moeten leven, op Gods waarheid en beloften. Ja, die allen zijn zalig, die zodanige
geestelijke ogen hebben ontvangen door de soevereine genade Gods, om met dezelve op deze
Koning te zien als haar overste Leidsman en Beginner en Voleinder van hun geloof, en alzo
door het geloof de overheerlijke schoonheden van deze Koning hebben leren kennen en
beschouwen en soms dat woord van de Koning leren verstaan in bevinding: "Gij hebt Mij het
hart genomen, Mijn zuster, o bruid, gij hebt Mij het hart genomen met één van uw ogen, met
een keten van uw hals", Hoogl. 4:9. "Wend uw ogen van Mij af, want zij doen Mij geweld aan.
Uw haar is als een kudde geiten, die het gras van Gilead afscheren", Hoogl. 6:5. En wie kan er
toch zijn van Gods oprechte volk en begenadigde kinderen, welke niet dikwijls in het
verborgene als hij maar enigszins redelijk gesteld en gelovig werkzaam is, voor de genadetroon
smekende begeert en heildorstig zucht: Och Heere Jezus, Koning der ere, mocht mijn ziel U in
het geloof toch meer zien, klaarder zien, bestendiger zien, meer van nabij zien en meer

161
zielsheiligend zien in Uw gadeloze schoonheid.
Immers, dat is zijn bedoeling en oogmerk in al zijn plichtsbetrachtingen, zowel in het
verborgene als in het openbaar, zowel onder het gebed, het zingen en het horen van Gods Woord
en in de Avondmaalsbedieningen, als ook in de onderlinge bijeenkomsten met de medegodzaligen. Het is toch de heilzucht van de ziel: O schoonste Heere Jezus, mijn Heere en mijn
God, doe mij Uw schoonheid zien, ja, voor mij zien en smaken, opdat mijn ziel U meer aan mag
kleven, Ps. 63:9. En dat mijn geloofsroem en bevinding zijn mag met David: "Voorwaar, ik heb
U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer. Want Uw goedertierenheid is
beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen", Ps. 63:3, 4 Dat mijn geloofsroem en
bevinding ook zijn mag met Asaf: "Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen;
ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen", Ps. 73:28.
Nu merk ik omtrent deze dierbare beloften nog dit aan:
a. Zij is niet conditioneel toegezegd, maar positief, als vloeiende uit het eeuwig genadig
welbehagen Gods en dat onberouwelijk. En de Heere zal dezelve aan al Zijn volk zekerlijk
vervullen, vergelijk Joh. 14:21, 24.
b. Zij is hier ook zonder bepaling van tijd. De Heere houdt ook de trappen van dit zien in
Zijn Goddelijke vrijmacht, om ons te leren daarop biddende te zien met onderwerping,
wachtende op des Heeren tijd en heil.
c. Zij betreft de toekomende tijd, zodat hoeveel een gelovige al mocht gezien hebben van
de schoonheid van deze Koning, hij zal er nogal meer in zien en ontdekken in volgende tijden
en gevallen.
d. Deze belofte is geheel Goddelijk en vrij en de vervulling ervan is alleen en geheel en
altijd in de hand van God Zelf, zodat als een ziel in het geloof verwaardigd wordt wat van Jezus
in Zijn schoonheid te zien, o, dan geeft Jehovah Zelf hem dat door Zijn Geest te zien, en Hij
alleen. Want geen middelen, hoe genaamd ook, en geen plichten op zichzelf en geen
inspanningen of wettische woelingen en bedaarde werkingen of ootmoedige begeerten kunnen
of zullen een ziel er immermeer iets van meedelen.
O nee! Ja, Godzaligen, uw hartelijke keuze en tranen en gebeden of het geloof dat gij genade
hebt, kan het u niet geven. Maar als men met Asaf in het heiligdom mag ingaan, dan ontvangt
de ziel door genade er bevinding van. Nog merk ik hier op tot lering voor ons, dat des Heeren
volk evenwel meer de kracht en de inhoud van deze dierbare beloften zouden ondervinden,
wanneer zij meer met hun genegenheden en zielsoverdenkingen uitgingen uit deze lage aarde
en haar aftrekkende omstandigheden, uit haar lage denkbeelden van God en Jezus, uit haar
ongelovige en atheïstische opvattingen, uit alle eigengerechtigheid en inbeelding, uit hun
onkunde van Jezus. Bovendien, dat zij meer al biddende Gods Woord naspeurden om Jezus'
schoonheid te leren kennen en zien. Dat des Heeren volk meer uitging uit al die harde en slaafse
opvattingen en vrezen omtrent Jezus, uit haar eigen zin en eigenliefde en uit al dat zoeken van
eigen schoonheid in zichzelf.
Terwijl het ook aan de andere zijde altijd waarheid is, dat wanneer de ziel door des Heeren
Geest in geloofsgenade werkzaam mag worden en deze Koning in Zijn schoonheid mag zien,
zij uit al de bovengenoemde dingen ook op datzelfde ogenblik wordt uitgevoerd en zij haar hart
bij Jezus als haar Schat vindt, en als haar overvloedig Goud en krachtig Zilver. Want waarlijk,
Gods dierbaar Bijbelwoord wordt doorgaans te weinig door Gods volk gebruikt en Gods zalig
Evangelie wordt te weinig nagespeurd, waar al de schoonheid van de Heere Jezus, Sions"
Koning zo overheerlijk in wordt beschreven door de Geest Gods.
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TOEPASSING
Laat ons nu nog een kort woord ter toe-eigening melden, bij het reeds verhandelde. Dan zeggen
wij: Zo gij mijn hoorders, met aandacht de verhandelde waarheden aangehoord hebt, dan zult
gij moeten besluiten dat aan velen van u nog nooit deze belofte zijn vervulling gehad heeft,
namelijk aan u niet die nu nog onbekeerd en zorgeloos of soms burgerlijk en ook wel zeer
godsdienstig leeft, maar die uw ziel met zelfbedrog voedt en ophoudt. Gij hebt uit deze
verhandelde waarheid en beloften kunnen zien:
a. Dat deze Koning u nog geheel onbekend en verborgen is. En dat gij niets van Zijn
schoonheid immer hebt aanschouwd. O, waar is voor u ooit de schoonheid van de Heere Jezus
ontdekt geworden in en aan uw ziel?
b. Gij die ook nog geen geopende zielsogen hebt, volgens Hand. 26:18, om hun ogen te
openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des satans tot God.
Opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof
in Mij. En wat zou u dan van Hem zien? U bent geheel blind, ja, verblind door de God dezer
eeuw, volgens 2 Kor. 4:3-4: "Maar indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in
degenen die verloren gaan; in dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk
der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van
Christus, Die het Beeld Gods is." O nee, niets is zo verborgen voor ieder onbekeerd mens, wie
hij ook zijn mag, als deze drie dingen: Jezus in Zijn schoonheid, het Evangelie in zijn
genaderoeping en het gelovig zien van deze Koning. O, arm mens, zag u het eens met nadruk.
O, gij leeft onder al de schoonheden van Christus met uitgegraven ogen, met diep verblinde
ogen, met verbijsterde, ja, met schele en verdeelde ogen, die verdeeld zijn tussen God en de
wereld. Ja, uw ogen zijn op de dingen buiten God en Jezus geheel gevestigd. Maar och, hadt gij
dit heerlijk schoon van deze Jezus ooit gezien, gij dwaas!
Ach mensen, mag ik u vragen: Hebt u wel ooit met aandoening van uw ziel gezien, dat er
op aarde twee rijken, tweeërlei koningen en tweeërlei onderdanen zijn, volgens Gen. 3:15: "En
Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad;
Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen?" Hebt gij ooit
gezien, dat gij een geboren onderdaan zijt van de rampzalige vorst der duisternis, de engel des
afgronds, volgens Openb. 9:2, en alzo van het slangenzaad zijt? Waarlijk, het is alzo; zonder
overtuiging en zelfkennis en kennis van God in Zijn heiligheid en rechtvaardigheid, en zonder
geloof in Jezus, kan men in eeuwigheid geen onderdaan van deze Koning worden. O, weet en
geloof voor uzelf, dat zolang de zonde, de wereld en satan in uw ziel niet onttroond en
uitgeworpen zijn, en gij deze Koning voor u gezocht en omhelsd hebt, gij in waarheid geen
onderdaan van Hem geworden zijt, maar nog een slaaf van de hel zijt. Och, ontvluchtte u eens
het zondenrijk, waarin u leeft! Werd de zonde u eens een neerbuigende last en werd de dienst
van de wereld en de satan voor u eens een ziel dodende dienst. Werd de schoonheid van Christus
u eens kenbaar en dierbaar, en leerde u een zalig aandeel zoeken aan die heilwoorden, Hand.
26:18. Weet dat de Heere u nog toeroept en tot u zegt: "Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden
is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man
zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen
God, want Hij vergeeft menigvuldig", Jes. 55:6, 7. Och, wat doet ge uw ziel een oneindige
schade aan, door zo van God en Jezus vervreemd, om te zwerven en naar een ontzaglijke
eeuwigheid heen te snellen. Och, zet uw hart toch op uw wegen en geloof dat deze Koning nog
tot u zegt: "Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk
mag worden; en witte klederen, opdat gij mag bekleed worden en de schande uwer naaktheid
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niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt", Openb. 3:18. O,
wat een Goddelijke en dierbare raad! "Ziet toe dat gij Dien Die spreekt, niet verwerpt; want
indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen welke op aarde Goddelijke
antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren Die van de
hemelen is", Hebr. 12:25.
Zijn hier aanvankelijk overtuigde zielen? Wij willen u vragen: Kom, wordt uw ziel niet
uitgelokt en gaande gemaakt om deze Koning ook tot eeuwige Koning van uw ziel te verlangen?
Als ook om met die gemelde zielsogen door de Heilige Geest bedeeld te worden, ten einde gij
ook de overdierbare schoonheden van deze Koning en Middelaar zien mocht, met een gelovige
toe-eigening voor uzelf? Wel, te dien einde zeggen wij:
a. O, hinkt gij als zodanig niet langer op twee gedachten.
b. Tracht Jezus' roeping en aanbod aan u te geloven, die waarachtig aan u, ik herzeg het,
aan u persoonlijk geschiedt in het Goddelijk Evangelie. Deze roeping aan u kunt ge niet te vroeg
voor u geloven. O, zoek daarin licht te ontvangen.
c. Rust niet voordat gij aan Hem uw hart en uw hand en uw persoon en uw schuld en
zonde en banden hebt overgegeven, met uw hele blinde en versteende hart.
d. Roep toch veel om bedekking van deze Koning in en aan uw ziel, en om Deze
waarachtig te kennen bij Zijn eigen licht. Ja, u mag vragen aan en bij Gods genadetroon om
deze dingen. Och, mocht gij het eens leren in het geloof te doen en verlegen begerig te vragen:
Schenkt Jehovah mij dien Zoon,
Geeft Hij mij aan dien Beminden;
Zal Zijn Geest mij ook verbinden,
Aan Hem, als Zijn arbeidsloon.
O, kom! Wend u dan maar als een blinde naar Hem toe. Stel het toch niet meer uit onder deze
en die ongelovige en achterdochtige voorwendsels. Wacht niet tot gij wat beter zijt. Nee, kom
zo jammerlijk als gij zijt, want alleen in Jezus is alles te vinden. Wel, roep dan veel met de
Kerk: "Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der
ere inga", Ps. 24:7. "Maar Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal hen vrijmaken van
den dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën; hel, waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn
ogen verborgen zijn", Hos. 13:14. Ten einde, dat gij ook deel mocht hebben aan deze belofte,
met Jes. 66:5: "Hoort des HEEREN woord, gij die voor Zijn woord beeft: Uw broeders, die u
haten, die u verre afzonderen om Mijns Naams wil, zeggen: Dat de HEERE heerlijk worde. Maar
Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden."
En wat u betreft, des Heeren begenadigd en gelovig volk, gij die deze Koning hulde hebt
gedaan: Wanneer gij Hem door genade mocht leren kennen en in het geloof voor u
aanschouwen, ja, reeds zo menigmaal aan Hem als uw Koning hart en hand mocht geven,
wanneer Hij in Zijn overdierbare schoonheden overkwam en Hij Zichzelf aan u openbaarde. O,
wat een voorrecht! Waarom zijn uw snoeren in zo'n liefelijke plaats gevallen? O, soevereine
genade! Kom, laat het u aanzetten en opwekken tot deze werkzame oefeningen, te weten:
a. Om veel in nederige erkentenis de Heere Jezus te roemen en u in en over Zijn
Koninklijke Middelaarsschoonheden te verheugen en te verlustigen, volgens Ps. 149:2. "Dat
Israël zich verblijde in Dengene die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen
over hun Koning", uitroepende met David: "O mijn God, Gij Koning, ik zal U verhogen, en Uw
Naam loven in eeuwigheid en altijd. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in
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eeuwigheid en altijd. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is
ondoorgrondelijk", Ps. 145:1-3. O ja, u betaamt volgens Psalm 37:4 u veel te verlustigen in den
Heere.
b. Om veel kinderlijk de Vader te verheerlijken en te verheffen voor dat zo heerlijke
geschenk van Zijn liefde, veel uitroepende: "Want ons schild is van den HEERE, en onze Koning
is van den Heilige Israëls", Ps. 89:19; Kol. 1:12, l3.
c. Billijk toch veel uw keuze die gij omtrent deze Koning gedaan hebt, trachtende Hem
meer boven alles hoegenaamd te waarderen en Hem te stellen tot het hoogste van uw blijdschap.
Laat daarom geen lage gedachten van deze Koning en Zijn schoonheid in uw gedachten
vernachten of bij u gehoor hebben. Beschouw Hem veel in Zijn schoonheid die Hij bezit als de
God-Mens u ten goede, opdat uw zielsliefde meer toe mag nemen en aan Hem meer
verstrengeld mag raken. "Mijn ziel kleeft U achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij", Ps.
63:9. Schaam u toch Zijner niet om Zijn schoonheid te vermelden bij anderen, al moest gij
daarom gesmaad worden, Rom. 1:16. Laat al het schoon van de ijdele en vergankelijke lage
dingen die buiten God zijn, door Jezus' schoonheid uw achting meer verliezen. O, hoe schoner
Jezus bij u wordt, hoe meer alles zijn glans verliest. Als Jezus' Goddelijke schoonheid en Zijn
volzalige Persoon benadeeld wordt, laat dat u gevoelig ter harte gaan; ijvert daarover.
d. Laat het leven van uw leven toch meer zijn om Koning Jezus te zien in Zijn schoonheid.
O, wat genadige heilvruchten geeft dat niet in en aan uw ziel en genadeleven, als gij daarin
leven en staan moogt. Ja, wat bloeit uw genade dan niet: "Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal
bloeien als de lelie; en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich
uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms; en hij zal een reuk hebben als de
Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen
als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon", Hos.
14:6-8.
e. Uw bevinding heeft u geleerd, als u Jezus in Zijn schoonheid niet aanschouwt, dat u
niets van al de Goddelijke geloofsvoorwerpen zien kunt, noch ook van de reeds ondervonden
heilsweldaden van God en Christus, noch ook van uw zalige verwachting. Alles is u dan
beneveld en donker. Want in Zijn licht zien wij het licht, Ps. 36:10. En daarom, wij roepen u
toe volgens Jes. 60:1: "Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des
HEEREN gaat over u op." En volgens Zach. 9:12: 'keert gijlieden weder tot de sterkte, u
gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven." O, let
veel op de woorden van Christus, die Hij met nadruk spreekt: "Die Mijn geboden heeft en
dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd
worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren. (. ... ) Jezus antwoordde
en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem
liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken", Joh. 14:21 en 23.
Daarom tracht in het geloof meer te verkrijgen aan uw zijde een meer bedaard, gezet, bestendig
en herhaald zien naar en op deze Koning, met bidden om de nadere en meerdere ontdekking
van Zijn schoonheid aan uw ziel. Zoet was het zeggen van een zeker heiden, dat hij alleen maar
leefde om de gehele dag tot zijn werk te maken, de zon te aanschouwen. Dat grote en wonderlijk
en heerlijke wereldlicht.
O, Godzalige, doet u ook alzo omtrent deze Uw schoonste Koning, de ware Zon der
gerechtigheid, Mal. 4:2. En weet ondertussen en geloof, daar komt vast een tijd, ja, ik zeg een
gehele eeuwigheid, waarin gij eens onmiddellijk deze uw Koning zult zien in Zijn schoonheden,
volgens 1 Joh. 3:2 met Openb. 22:3-4: "En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en
de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen
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Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn."
AMEN.
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17. Het zalig vergezicht van het bovenhemels Kanaän
"Zij zullen een vergelegen land zien."
Jesaja 33:17b
Onder de vele en verheven gezichten die de man Gods Mozes van Jehovah God ontving in zijn
uitwonen van de Heere, was dit ook zonderling en dierbaar voor het gemoed van Mozes, welk
hij van de Heere even voor zijn dood en overgang uit de tijd naar een zalige eeuwigheid genieten
mocht. Daarvan lezen wij in Deut. 34:1-4: "Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab,
naar den berg Nebo, op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE
wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe, en het ganse Naftali, en het land van Efraïm en
Manasse, en het ganse land van Juda tot aan de achterste zee, en het zuiden en het effen veld
der vallei van Jericho, de Palmstad, tot Zoar toe. En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land dat
Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Uw zaad zal Ik het geven. Ik heb het u
met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan." Aanstonds wordt in vers 5 zijn
dood gemeld die daarop volgt.
Het is kennelijk dat dit land Kanaän niet alleen moet aangemerkt worden als een aardse
bezitting en zeer gezegend erfdeel van God aan Abraham en zijn nakomelingschap toegezegd,
Gen. 15 en elders; en ook werkelijk van de Heere aan hen geschonken, volgens Ex. 6:1-7.
Vergelijk dit met de aantekening in het Bijbelboek van Jozua. Maar dat hetzelve ook bevonden
en aangemerkt is geworden van de gelovigen onder de oude dag, en van Abraham zelf, als een
onderpand van de hemelse erfenis, het Kanaän der heerlijkheid boven, die stad die fundamenten
heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is, en welke vader Abraham in het geloofsoog
hield en verwachtte, volgens het woord van de apostel, Hebr. 11:9-11: "Door het geloof is hij
een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen
gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelve belofte. Want hij
verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Door
het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven, en boven den tijd haars
ouderdoms heeft zij gebaard. Overmits zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had."
O gezegende vriend Gods hier op deze aarde, voor wie zo een eeuwige rust der heerlijkheid
overbleef, met al Gods volk, Hebr. 4:9. Van welk voorbeeldig land der rust, dat aan Israël zou
geschonken worden, na hun moeilijke veertig jarige tocht en reis door zovele en onderscheiden
woestijnen, hier aan Gods knecht Mozes een vooruitzicht door de Heere geschonken werd,
zoals wij in Deut. 34 zagen. En zeer nadrukkelijk is dit, wat wij lezen: God wees het hem, opdat
hij het zien zou. Trouwens, dat had Mozes nodig, want hij woonde daar vanuit en van verre zag
hij dit zo heerlijk gezicht. En waarlijk, indien de Heere Zelf aan Mozes dat ganse land niet had
ontdekt en onderscheiden had aangewezen, en hem daartoe Nebo's berg deed beklimmen,
Mozes zou er in het geheel niets van gezien hebben.
O nee! En vrienden, zo is het ook alleen Gods werk en daad, aan onze ziel toekomende zaken
en afgelegen geloofsvoorwerpen te ontdekken en aan te wijzen, en dan, ja, dan alleen ziet ons
geloof dezelve. Maar zo genadig en ontfermende is de alleen zalige Verbonds-God, dat Hij aan
al Zijn uitwonend volk en geestelijk Israël ook ontdekking geeft in Zijn heilig Woord, en
aanwijzing van hun toekomende hemelse erfenis, dat Kanaän der heerlijkheid boven, ten einde
zich te verlustigen door het geloof in en over dezelve. En dat schenkt Hij aan hen, ja, zelfs nu,
terwijl zij nog uitwonen van den Heere, en hun legering vinden in deze velden van Moab,
namelijk een zondige, verleidende wereld, en omgeven van een lichaam der zonde en des doods.
O afdalende genade en liefde Gods! Dat Hij hen in Zijn dierbaar Woord laat voorstellen en
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afschilderen, dat zo gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid, dat voor hen is
weggelegd, en dat hen na en op hun korter of langer legeren en reizen door deze zo grote en
bevlekte woestijn, eenmaal zal worden geschonken en uitgedeeld, en wel uit kracht van dat
eeuwig vrede- en verlossingsverbond tussen God, Vader, Zoon en Geest bevestigd, volgens
Matth. 25:34. Waarvan zij zo menigmaal als zij in het geloof daaromtrent verkeren mogen, ook
een zalig vergezicht genieten, met en door hun verlevendigde geloofsbeschouwing. En dat
behelst, vrienden, de inhoud van deze Goddelijke belofte in onze tekstwoorden vervat, daar de
Goddelijke toezegging aan des Heeren uitwonend volk is, een vergelegen land te zien, namelijk
met hun geloofsogen. O, wat zou het voor des Heeren gelovige kinderen niet zielssterkend,
moedgevend en tot de strijd aangordend zijn, wanneer zij meer te dien einde leefden, onder een
opklimmen uit deze woestijn als rookpilaren, in een leunen op haar Koninklijke Liefste, volgens
Hoogl. 8:5. Ten einde haar geloofsbeschouwingen steeds te vestigen op die hemelse mirreberg
en wierookheuvel, Hoogl. 4:6, waar haar Koning en Voorloper is in- en heengegaan, ten einde
hen daar plaats te bereiden, Joh. 14:2. En daar geeft Hij Zijn bovenhemelse schoonheden
onmiddellijk te aanschouwen. Waarlijk, dan zou hun schaduw meer vlieden, en zouden zij meer
gesterkt en bemoedigd worden in de Naam van hun God te wandelen, naar de belofte Gods,
Zach. 10:12. Dan mogen ze met de apostel roemen: Wij zijn in hope zalig geworden, Rom.
8:24. Mijne hoorders, laat ons dit deel van onze tekstwoorden daartoe trachten van nabij een
weinig in te zien, of het een gezegend middel onder de medewerking van Jezus' genade, en in
de hand des Geestes daartoe zijn mocht.
Het eerste gedeelte van dit tekstvers hebben wij laatst met u verhandeld. En dat deel der
belofte hebben we toen beschouwd: "Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid." Wij
voelden ons opgewekt om er dit tweede lid, en haar dierbare inhoud op te laten volgen, en
nederig hetzelve in te zien, en met uw aandacht te behandelen, ter opwekking en uitleiding van
het geloof van Gods kinderen onder ons, en om het Over-Jordaanse land als hun verwachte
erfbezitting tot hun bemoediging, bij onderscheiding een weinig van nabij te doen beschouwen.
De heilbelofte is nu: Zij zullen een vergelegen land zien. Mijn zucht en bede is, dat de Heere
onder deze behandeling mijn en uw ziel licht en waarheid wil schenken, Amen. Jes. 33:17b:
"Zij zullen een vergelegen land zien."
Wij zullen in onze tekstwoorden letten op twee hoofdzaken:
I. Op het toegezegde en ontdekte goed.
II. Op de geloofswerkzaamheid daaromtrent.
1. Het toegezegde en ontdekte goed
Betreffende het eerste, dat wordt omschreven als een vergelegen land. Anderen hun
gedachten vrij en daarlatende, zo neem ik dit deel van het vers even als het eerste lid geestelijk
op, en ik versta erdoor de hemel der heerlijkheid, die stad en plaats, waar God onmiddellijk
woont, en die Hij Zelf benoemt als Zijn troon, Jes. 66:1. Door Nehemia wordt het de hemel der
hemelen genoemd, Neh. 9:6, vergelijk 1 Kon. 8:27. Die aanspraakplaats van Gods heiligheid
en die onmiddellijke woning der heerlijkheid, waar de troon des Lams is, en waar die Koning
is, waar zo-even van gemeld is, Die over de berg Sion tot Koning gezalfd is. Hier wordt Hij
onmiddellijk op Zijn eretroon aanschouwd, in al de luister van Zijn hemelschoonheden en glorie
genoten en in Zijn overschaduwende gunst en liefde ondervonden, volgens Openb. 7:15,
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vergelijk Openb. 22:3-4, alwaar wij lezen: "En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn;
en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en
zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn." We lezen in Openb.
21:23-24: "En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want
de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. En de volken die zalig
worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en
eer in dezelve." Wij moeten hier wel opmerken, omdat daar de Koning in al Zijn luister op Zijn
troon is, en onmiddellijk gezien wordt, Openb. 3:21, zo worden ook Zijn hofstoet en Zijn
Koninklijke trawanten gezien, waarvan wij lezen: duizend maal duizenden dienen Hem en
tienduizend maal tienduizenden staan voor Hem, Dan. 7:10, vergelijk Jes. 6:1-3 In die troon en
aan dat hemelhof bij de Koning is alles vol blijdschap en gejuich. O nee, daarin worden geen
tranen, rouw noch moeite gekend of gevonden, want de Koning met Zijn heugelijke en zalige
tegenwoordigheid is aldaar onder hen, en omdat al die eerste dingen zijn weggegaan, is daar
alleen een vrolijke maaltijd over. En het zaaien met tranen houdt daar eeuwig op, Openb.
11:16-17, 14:2-3 en 15:3-4 en 19:5-7.
Trouwens, aan koninklijke hoven op aarde mag zelfs geen treurigheid plaats hebben, maar
daar moet men in alles welgemoed zijn, zoals wij zien kunnen in Nehemia 1:1-2 en Dan. 1:10.
Maar hoe veel meer is dan niet alles welgemoed in het hemelhof, waar deze Koning der
koningen is en waar de God der blijdschap en der verheuging woont en waar verzadiging van
vreugde alleszins plaats heeft, Ps. 43:4 en Ps. 16:11. Daar is eeuwige blijdschap op de hoofden,
Jes. 35:10. En ja, daar zal het in de aller-volste nadruk waarheid bevonden worden, de beloften
Gods aan de oude gelovige feestvierders onder Israël gedaan: "Er zal een lofzang bij ulieden
zijn, gelijk in den nacht wanneer het feest geheiligd wordt; en blijdschap des harten, gelijk van
een die met pijpen wandelt, om te komen tot den berg des HEEREN, tot den Rotssteen Israëls",
Jes. 30:29. Dit is het deel van alle gelovigen in Christus Jezus, die hun volk en vaders huis zijn
uitgegaan en die dat meer en meer wensen te vergeten, naar het woord van de Koning, Ps. 45:11.
Ze wensen voor Hem als hun Koning en Heere in nederige onderwerping en geloofsootmoed
veel neer te buigen. Komt, gij Godzalige en gelovige kruisdragers onder ons, die nu uw pad
naar Sion dikwijls bewandelt onder vele en velerlei tranen, weet en gelooft: Deze oogst der
heerlijkheid en blijdschap in God zal uw deel zijn, volgens Jes. 51:11, Rom. 8:17-18.
Dat zal zijn met en onder de gehele verheerlijkte gemeente Israëls, te weten, al de
uitverkoren gekochte, geroepen gelovige heiligen in Christus, uit al de geslachten, en door al
de eeuwen vergaderd, ten einde dan samen in die stad Gods met één hart en in één lofwerk
bedrijvig en door een hemelse vrede aan elkaar verbonden, voor eeuwig te wonen, zoals wij
hier op aarde in een gelovig vooruitzicht reeds zingen, Ps. 69:14:
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,
Tot hun bezit, een vaste woning erven,
En die de liefd' Zijns Naams ter harte gaat,
Zal eeuwig lang een woonplaats daar verwerven.
Als wij Gods Woord naspeuren, zo vinden wij dat de hemel der heerlijkheid, de troon Gods en
des Lams, vele aangename en onderscheiden benamingen in des Heeren heilig Woord draagt,
om aan ons enige zielsopleidende, verheven denkbeelden daaromtrent in te boezemen. Dan
worden ze genaamd het huis des Vaders met Zijn vele woningen, Joh. 14:12. Dan een
woonstede in de hemel, 2 Kor. 5:1. Dan een stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en
Bouwmeester God is, Hebr. 11:10. Dan het Jeruzalem dat boven is, Gal. 4:26. Vergelijk met
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Openb. 21:10-27. Dan het Paradijs Gods, 2 Kor. 12:4. En de apostel omschrijft het als een
hemels vaderland, Hebr. 11:14-16. En de Heere Jezus noemt het een Koninkrijk. Al deze
omschrijvingen dienen er toe om aan ons verheven denkbeelden in te boezemen van die plaats
der heerlijkheid, Luk 22:29. Alsook om de geloofsaandacht der heiligen op te wekken en de
verlangens naar die plaats in hen levendig te doen zijn en hun hoop en liefde op en tot God en
Zijn eeuwige roem te verwekken, 1 Petrus 5:10-11 en 1 Joh. 3:3. Hier wordt de woonplaats,
waar de vergadering der eerstgeborenen, in de genieting van de heerlijkheid van God en
Christus, onmiddellijk zijn zal, een vergelegen land genoemd. Zo vinden wij de hemel, voor
zover ik weet, ook nog eenmaal door Gods Zoon Zelf omschreven in Luk. 19:11-12.
a. Hier wordt de plaats der heerlijkheid, de hemel der hemelen dan genoemd een land,
een vergelegen land. Laat ons de redenen van deze omschrijving een weinig nagaan, en
derzelver overeenkomsten inzien.
Aangaande het eerste, deze omschrijving zal zeker zijn met toespeling op het aloude land van
Kanaän, het land van Goddelijke toezegging aan Abraham en zijn nageslacht, hetwelk Hij hen
ook op de bepaalde tijd dadelijk heeft geschonken, uit kracht van zijn herhaaldelijk gedane
beloften. Het was dus een erfland voor hen, en als zodanig was het een zekere bepaalde plaats
en terrein in zich bevattende. Nu even hierom zal ook de hemel der heerlijkheid hier een land
genoemd worden, omdat die is even als het land Kanaän was, een zekere plaats die waarlijk is
en die zeker aan gene zijde van de Jordaan, ik bedoel de oever van de dood, van het geestelijk
Israël erfelijk bezeten zal worden, volgens Joh. 14:2-3. Vergelijk 2 Kor. 5:1-2: "Want wij weten
dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben,
een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. Want ook in dezen zuchten
wij, verlangende met onze woonstede die uit den hemel is, overkleed te worden." Men kan wel
zeggen dat God Drie-enig te genieten, onmiddellijk de hemel zal uitmaken en waarlijk zal zijn.
Maar dan moeten wij het maar recht verstaan naar Gods woord, namelijk dat de genieting Gods
zal zijn de zakelijke hemel en het wezenlijke, zielvervullende goed in de hemel, Ps. 73:25 en
Ps. 17:15. Want wat zou de hemel toch zonder God en Christus zijn voor een verheerlijkte ziel?
En dit is ook de zaak, en het beloofde heilgoed, dat voorkomt in dit vers in zijn eerste lid, zoals
dat te voren is behandeld: "Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid." Dat zal in de
hemel der heerlijkheid zijn volle vervulling in de volste nadruk krijgen. Maar daarom moeten
wij echter vaststellen, dat er ook een plaatselijke hemel is. En daarvan wordt hier het
geloofszien toegezegd. Een plaats en hemelwoning, waarin de Koning Zijn residentie en hof en
woonplaats heeft. Dat is het land van eeuwige klaarheid, waarin God onmiddellijk woont en
waar Hij op het luisterrijkst Zich ontdekt en meedeelt in Christus aan al Zijn heiligen, zoals we
zien in Openb. 7:15-17. Daarom leerde de Heere Jezus Zijn biddende discipelen zeggen in hun
bidden: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Matth. 6:9. Vergelijk Jes. 66:1. Dit is de plaats
waar deze schoonste Koning over het huis van Jakob bij Zijn hemelvaart heenvoer, voor de
ogen van Zijn discipelen, Hand. 1:9-11. Ter uitoefening van Zach. 6:13.
Gelijk het land van Kanaän ook een bepaalde plaats was, zo is ook de hemel dat
bovenhemelse land bevonden. Dit wijzen al de uitdrukkingen aan, waarmee het in Gods Woord
omschreven wordt. Maar het is ook een land van een voor het verstand van alle schepselen
onbevattelijke, ja, onbegrijpelijke uitgestrektheid en ruimte, ten einde zovele talloze inwoners
te bevatten en tevens ook alleszins geschikt voor zo'n talloze engelenschaar en troongeesten,
zoals die daar zijn, Dan. 7:10 en voor zo'n ontelbaar aantal verheerlijkte rechtvaardigen uit alle
geslachten, natiën, talen, volken, die door al de eeuwen vergaderd zijn, volgens Openb. 7:9-10.
Ze zullen aldaar in dat land allen tezamen hun woningen genieten en hun wandelingen hebben,
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Joh. 14:2-4 en Zach. 3:7. En het is mij al zeer opmerkelijk voorgekomen, hetgeen wij lezen van
het aloude Israël en hun erfland, Deut. 32:8. Toen de Allerhoogste de volken de erfenis
uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volkeren
gesteld naar het aantal van de kinderen Israëls. Dat is, Hij gaf hen een land ter erfenis, zoals
naar de veelheid der stammen en volkeren Israëls vereist werd. Ten einde dat hun zo
overvloedig zaad, dat als de sterren des hemels was, Deut. 10:22, daarin een ruime aangename
woning zou genieten. Dus naar hun groot ontelbaar aantal inwoners stelde en mat Israëls God
de landpalen en het terrein af, dat zij zouden beslaan en bewonen. Hij deelde het hen uit als hun
erfbezitting, volgens de belofte aan vader Abraham gedaan, Gen. 15:18-21.
Maar zo behelsde en sloot ook tevens deze toezegging van al deze landpalen van de
volkeren hen te zullen geven, duidelijk in, dat God het zaad van de onvruchtbare Abraham, Zijn
bondgenoot, zeer zonderling zou doen vermenigvuldigen, ten einde al die landpalen
genoegzaam te kunnen bevolken. Want wat zou zo'n land zijn zonder inwoners? En wederom
zoveel talloze inwoners zonder land en een gewenst verblijf en woonplaats? Maar zie hier Gods
oneindige wijsheid, want zo maakte God Zelf als een balans en paslood of snoer, om de
landpalen en de inwoners beide te wegen en te meten, in en van dat aloude land van Kanaän,
opdat het alom door Israël bevolkt zou zijn als een volk dat alleen zou wonen, met en onder het
geklank van zijn Koning, volgens Num. 23:9, 21 en 22. Een volk dat dit land weer toe zou
wijden aan en bewonen met God, in navolging van hun vader Abraham, Gen. 12:6-7. Daar zien
wij dat die aartsvader, zodra hij zijn voet in dat land zette, het de Heere heiligde. O vrienden,
die onder ons God kennen, zo moesten wij ook doen met al onze bezittingen omtrent en voor
de Heere. We moesten zeggen met David: Wij geven het U uit Uw hand, ziet het is al Uwe, 1
Kron. 29:14.
Laat mij nu hier een zoete en heerlijke overeenkomst aanmerken tussen het land Kanaän
en haar inwoners en tussen het hemels land en haar talloze en heerlijke inwoners, levende onder
het hemelgeklank van haar Koning. O, de hemel is en zal ook een ruim en zeer uitgebreid land
der heerlijkheid bevonden zijn. Daar zullen al die miljoenen bovenhemelse inwoners tot hun
eeuwige verlustiging inwonen, volgens Joh. 14:2. Ja, het zal zo'n ruime hemel en zo'n ruim en
lustig land zijn, waarin al het geestelijk en gelovig zaad van Abraham een vrij erfdeel en ieder
hun snoer voor eeuwig verkrijgen zal, volgens het woord van de apostel, 1 Petrus 1:4. Vergelijk
Ps. 16:16: "De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij
geworden."
O gelovige kinderen Gods, die hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomende
zoeken, Hebr. 13:14, weet en gelooft, uw snoer en plaats, en uw bijzonder deel in dat
bovenhemels land van de Immanuël, welke u van eeuwigheid ter woning door uw Vader in de
hemelen is toegedacht en verordineerd, zult gij als een vrije woning eens voor eeuwig
ontvangen, Ps. 69:36-37; Joh. 12:26, Joh. 17:25. Ja, zij is u reeds bereid, gekocht, betaald,
afgemeten en toegewezen in de beloften des verbonds en ook als op uw naam getekend in Gods
gedenkboek. Weet, zij zal voor u open blijven, totdat gij er door de dood bezit van neemt, naar
uws Vaders raad, Ps. 73:24, Ps. 48:15, Openb. 14:13 en Jes. 57:5. En dan zult gij dezelve ten
volle ontvangen en genieten bij de wederkomst van uw Koning, als een testamenteel vrij
erfgoed in de volste kracht, in die grote en doorluchtige dag van de Heere Jezus, Matth. 25:34.
Nee, nee, niemand zal u van deze uw erfwoning kunnen vervreemden of daarin u verdringen of
benauwen. O, zalige en zekere erfenis! En wat zullen niet al de Godzaligen, Maar inzonderheid
de armen en geringen onder hen, zoals mogelijk velen van u zijn, dan niet een oneindige
verbetering doen ten opzichte van uw woning. Hier bevindt u soms uw legering en woning in
een geringe, donkere en benauwde plaats. Onder zeer zondige en moeilijke huisgenoten, die u
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vaak doen klagen voor God: Wee mij, dat ik in zo'n Gerar, en Kedars tenten moet wonen, waar
God en Zijn volk en zaak gehaat worden.
Maar Godzalige, wacht maar. Hij Die te komen staat, zal komen en niet achter blijven.
Verbeidt gij maar de Heere en ziet veel op de door u te verwachten hemelwoning en Vaderland.
Daar zal volmaakt uw deel zijn: "Welgelukzalig is hij dien Gij verkiest en doet naderen, dat hij
wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw huis, met het
heilige van Uw paleis", Ps. 65:5. O, het is waar, de hemel zal dan bevonden zijn een wonderlijk
uitgestrekt, wijd en ruim gezegend land. Het is het land van eeuwige heerlijkheid. Het is zo
wonderlijk geschikt en toebereid en afgeperkt voor al het ware Israël Gods in den Geest, voor
die zo aangename volmaakte landgenoten en hemelburgers in dat land van de Immanuël. Hij
zal dat land vervullen met al de van eeuwigheid gegevenen des Vaders aan Hem, de Zoon, en
gekocht door Hem als Zijn zaad en geestelijke kinderen en hemelse familie. O, met welk een
gezegende inwoners zal dat land niet bevolkt zijn!? Dat zullen altemaal rechtvaardigen wezen,
Jes. 60:21. Het zijn de heiligen van hoge plaatsen, Dan. 7:18. Want die zullen dat Koninkrijk,
dat land ontvangen, en zij zullen het bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in de eeuwigheid der
eeuwigheden in de grootste hemelluister. Vergelijk Matth. 13:43 en Openb. 7:4-12.
Maar verder was het alzo, dat oudtijds iedere stam onder Israël en elke Israëliet in het
bijzonder in het land Kanaän zijn snoer en deel en woning ontving naar Gods bestek en wil,
door de hand van vorst Jozua, die de Heere Jezus afbeeldt. O ja, zo zal ook dat hemelse Kanaän,
het land der heerlijkheid boven, worden uitgedeeld naar Gods eeuwig bestek en soevereine wil
en raad, door de hand van de tegenbeeldige Goddelijke Jozua, Sions Koning en Vorst Jezus
Christus, Ezech. 34:24. En dat aan een ieder van Zijn begenadigden, in grotere of kleinere mate
of trap, maar iedereen zal genoeg bezitten. En zoals zulks hier in de tijd plaats heeft, in de uit- en
toedeling van de eerstelingen des Geestes, Rom. 8:23, zo zal dat ook plaats hebben in de
eeuwigheid, in de toedeling van de oogst der heerlijkheid hiernamaals, volgens 1 Kor. 15:41-42.
Maar o, wat zal in dat land dan niet iedere inwoner volmaakt juichen over zijn bijzonder deel
en roemen: "De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij
geworden", Ps. 16:16. Terwijl in de volste nadruk dan ook waar zal zijn de Godsspraak van
Openb. 21:11 en 22-27. Wat zal het in bezit nemen van dat land in die grote dag er niet heerlijk
aan toegaan, volgens het woord van de apostel voorzegd, 1 Thess. 4:17. Terecht zong de nu
zalige Van Houten ervan, in het geloof dit tegemoet ziende, tot opwekking van zijn geest:
Uw Vorst en Broeder zal uit d' opperzalen
Met heerlijkheid en luister nederdalen,
Om Zijne bruid, en zuster met Zijn hand,
Terwijl d' engelen Hem eer bewijzen,
En met gejuich hun heil en schoonheid prijzen,
Te leiden in het eeuwig Vaderland.
De hemel mag een land genaamd worden ten opzichte van en met toespeling op het land
van Kanaän wegens haar gezegende voortreffelijkheid boven alle landen die genoemd kunnen
worden. O, hoe veel heerlijker zal het zijn als Tirza, en liefelijker dan het aards Jeruzalem, waar
God weleer zo statelijk woonde in het binnenst heiligdom, en dan Saron en Karmel, wat weleer
zo'n heerlijk land was en geroemd werd in Gods Woord. Waarlijk, op dit hemels land past in
de volste nadruk, Ps. 48:3-4. Dat land zal veel meer dan Kanaän zijn een land van overvloed en
Goddelijke genoegens, Ps. 16:11. Dat land wordt geestelijk en hemels in kracht ondervonden
door haar inwoners, de kleinen en de groten, Jer. 31:14 en Zach. 9:17. En zij vervult tot alle
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volheid Gods. Het is een veilig land van rust, na al de strijd en moeite te hebben doorgeworsteld,
Hebr. 4:9. Dat is die rust, die voor Gods volk overblijft, een Salem, een volmaakte vredewoning
van al de vreedzamen in Israel. Daar zal in de volste nadruk de toezegging Gods waar zijn,
Ezech. 28:24: "En het huis Israëls zal geen smartenden doorn noch wee doende distel meer
hebben, van allen die rondom hen zijn, die henlieden beroven; en zij zullen weten dat Ik de
Heere HEERE ben." Daar heeft plaats wat een zeker Godzalige weleer zong:
Daar is men voor alle onweer veilig,
Daar zal men eeuwig vrolijk zijn,
En zingen met de Serafijn,
Dat hemels Lied, van heilig, heilig.
Nee, nee, bedrukte Godzalige,
Daar is geen strijd, noch val,
Noch een kwaad te vrezen.
God is daar al in al.
Volmaakt moeten op dit land worden toegepast de heilwoorden vanuit Jes. 33:20: 'schouw Sion
aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een
tent die niet neergeworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen
worden, en van welker zelen geen zullen verscheurd worden." En o, hoe beveiligd en verzorgd
was niet dat aloude land van Kanaän. Men leest er zeer nadrukkelijk van in Deut. 11:12. Het is
een land dat de Heere uw God verzorgt, de ogen des Heeren uws Gods zijn geduriglijk daarop,
van het begin des jaars tot het einde deszelfs. Vergelijk Ps. 147:14 Maar dit is oneindig
waarachtig omtrent het hemels Kanaän der heerlijkheid daar boven. Dat is zo eeuwig veilig en
zeker, dat er dag en nacht de poorten open staan zonder dat ze worden gesloten, Openb. 21:25,
2-3.
Maar hoe geschiedde ook niet de uit- en toedeling van het land Kanaän aan Israël? Dat was
geheel onverdiend en alleszins verbeurd, Deut. 9:5-6. Er moet vooral opgemerkt worden, dat
zij het alleen ontvingen uit kracht van de Goddelijke aloude beloften, vierhonderd jaar te voren
aan Abraham gedaan, Gen. 15:13, 18.
Ze kregen het ook niet door eigen kracht en zwaard of bogen. O nee, maar alleen door Gods
arm en rechterhand en het licht van Zijn aangezicht, omdat God een welbehagen in hen had, Ps.
44:4. Het was daarom alleen een vrijwillige verbondsgift, Neh. 9. Ze kregen het uit kracht van
Gods waarheid en beloften, Deut. 7:8-9 Ze kregen het alleen uit een soevereine weldadigheid
en Goddelijke gunst. En zie, zo zal dat bovenhemelse land ook aan de erfgenamen der zaligheid
worden geschonken als haar volle en vrije erfenis. En al wat Gods kinderen hier op aarde, ook
als eerstelingen ontvangen, vloeit hen uit diezelfde Bron en Goddelijke liefde en vrijmacht en
langs dezelfde gronden en wegen alleen toe, als enkel zuivere, onveranderlijke en
onberouwelijke genadegiften Gods. Het is volgens dat Boek, met zeven zegelen en haar inhoud,
aan het Lam, Sions Koning, ter uitvoer overgegeven, Openb. 5. O, wat liggen in deze nu
genoemde zaken, geestelijk overgebracht zijnde, niet een zeer heerlijke beschouwing voor de
geloofsaandacht en heilige bespiegeling van Gods erfdeel. Dat wij nu daaraan ook zonder die
verder uit te breiden, ons zouden overgeven. En de Heere Zelf bepale Zijn volk erbij en schenke
hun ziel daar licht in, ter geloofsaanbidding.
Maar de hemel der hemelen wordt een land genoemd, omdat het veelmeer dan Kanaän
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een heilig en heerlijk land van sieraad is, en gesteld van rondom tot een zegen. Ik zeg een heilig
land, wegens de onmiddellijke inwoning van die God der heiligheid der heiligheden, en Zijn
onmiddellijke luisterglans, welke daar afschittert. Alles blinkt van Godheid in dat land. Het is
een heilig land wegens het volmaaktste heilige talloze aantal van haar inwoners. Ze zijn allen
heiligen der hoge plaatsen, Matth. 13:43. Het is een heilig land wegens al de heilige diensten
en heilige reuk- en lofoffers die daar omtrent de oneindig heilige Jehovah onophoudelijk plaats
hebben. Daarom wordt dat land genoemd een mirreberg en wierook-heuvelberg, Hoogl. 4:6. O,
daar schittert alles van glansrijke heiligheid. Heiligheid is het sieraad van dat huis en land op
een aller-volmaaktste wijze. Het is een land en berg van Gods erfenis, Zijn woning en
heiligdom, die Zijn handen gesticht en gemaakt hebben tot Zijn woning. Daar zullen al de
stammen van het geestelijk Israël doorheen en inkomen, als in de liefelijke woning van Zijn
heiligheid, Ex. 15:17. En daar zullen ze geplant worden na en door een vriendelijke weldadige
leiding, die ze ondervonden hebben in heel die moedbenemende en benauwde proefwoestijn.
Ja, dit is een land van de priesters. Daar hoort men steeds lofzangen ter verheerlijking van de
al-waardigste Verbonds-God en het Lam, Openb. 1:5-6, 14:1-3, 19:5-6. En daar wonen alleen
koningen en priesters, die in statelijke dankzegging en lofoffers met citerspelen onvermoeid
bezig zijn. Trouwens, dit gehele land is als een tempel, Hab. 2:20. Daarvan is op een allervolmaaktste wijze de waarheid: "Dit is de wet des huizes: op de hoogte des bergs zal zijn ganse
grens, rondom heen, een heiligheid der heiligheden zijn; zie, dit is de wet des huizes", Ezech.
43:12. Ja, de heerlijkheid des Heeren vervult aller-luisterrijkst dat land van het ene einde ervan
tot het andere einde. Het is een volmaakt Pniël, Gen . 32:30. Daar aanschouwt men God en ziet
men Hem van aangezicht tot aangezicht, Openb . 21:10-23. O nee, geen Kanaäniet zal daarin
wonen en geen inwoner zal daar zeggen: Ik ben ziek. Daar zal alleen een volmaakt rechtvaardig
volk zijn. Al de geheiligden in Christus Jezus, de gehele Kerk Gods uit Jood en heiden, in
Christus bijeen vergaderd, Hebr. 12:22-24. Dat land zal toch de verzamel- en woonplaats zijn
van al de gekochten met en door het bloed des Lams, de vreedzamen in Israël, de onderdanen
en de beminden van de Heere Jezus, het ware talloze geestelijke Levi en de priesterschaar,
volgens Jer. 33:20-22, die Hij ook benoemt als Zijn kostelijken, Jes. 43:4. Het is Zijn Hefzibah
aan wie Zijn lust is, Jes. 42:4, Zijn zuster en Zijn bruid, Hoogl. 4:9, zijnde de enige duive en
volmaakte van deze eeuwige, aller-schoonste Koning der heerlijkheid.
Maar nu wordt het nader omschreven als een ver gelegen land. Het vorige deel der belofte
in dit vers was en werd gedaan aan de van de Heere nog uitwonende gelovigen, en dus aan de
strijdende Kerk op aarde. En zo is het ook met dit andere deel van de belofte gelegen. En daarom
is de hemel in het gemeen nog een ver gelegen land voor hen allen, die hier wel door het geloof,
maar nog niet door aanschouwen leven en wandelen.
Maar meer bijzonder kan men aanmerken dat de hemel voor de gelovigen een ver gelegen
land is, zolang zij hier op aarde zijn, omdat zij dit land hier op aarde alleen in de belofte hebben
en niet in een dadelijk bezit genieten, zolang zij hier in deze woestijn zijn, en als vreemdelingen
en bijwoners hier verkeren aan deze zijde van de Jordaan des doods, 1 Kron. 29:15. Even zoals
het met Israël was, zolang zij oudtijds in de woestijn omzwierven, en daarin op verscheidene
wijze en plaatsen legerden. Zij hadden het land Kanaän wel in de belofte, die aan hen was
gedaan, Ex. 6:1-7 en 12:40-41, en God voerde hen wel zachtkens door Zijn weldadigheid en
sterkte daarheen, Ex. 15:13 en 17. Echter, het was en bleef voor hen toen nog steeds een ver
gelegen land. O, wat een zee en wat al woestijnen in aantal en welk een grote Jordaanstroom
lag er niet tussen hun uitgang uit Egypte en tussen hun ingang in dat land. Maar even zo is het
ook gelegen met dit bovenhemels ver gelegen land en met dat ware Israël Gods, dat van de
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Heere is uitgeleid en getrokken uit het helse diensthuis Egypte en gevoerd en geleid wordt naar
dat bovenhemelse land. O, zo lang zij hier zijn, is de hemel in elk opzicht nog voor hen een ver
gelegen land. Zij bezitten het wel in recht en in beloften en in verwachting, maar ze leven in
een land van kuilen en dorheid en schaduw des doods, Jer. 2:6. Zodat ze weleens verdrietig
raken op de weg onder hun uitwonen van de Heere en zuchten:
Mijn Koning, hoe lang zal 't nog duren?
Eer ik mijn 's Vaders aangezicht
Na zoveel overzuchte uren
Aanschouwen zal in 't heilig licht.
Kanaän was voor Israël een ver gelegen land omdat zij er zo weinig gelovig, ja,
integendeel veelszins ongelovig omtrent verkeerden en meer op de zwarigheden en de
Enakskinderen zagen, die er in de weg waren en welker verhindering zij door hun zonden,
trouweloosheden, ongeloof en murmureringen nog aller-zwaarst maakten, dan dat zij zagen op
God, als de oneindige, almachtige en getrouwe God, en op Zijn waarachtige beloften en gedane
toezeggingen, Deut. 7:17-21. Hun ongeloof maakte het land ver gelegen, zelfs dan als het soms
nabij was. En de woestijn en de afstand die er tussen lag, maakten het ook ver, welke zij alleen
door een wonderhand van de almachtige Jehovah konden doorkomen en te boven raken. Maar
even zo is het ook gelegen met Gods ware volk. O, hun ongeloof maakt de hemel, het land der
rust, voor hun veelszins vermoeide ziel zeer ver, ook zelfs dan wanneer de Heere er hen soms
nabij brengt, ten einde zij zich verblijden zouden in de hoop der heerlijkheid. Hun
trouweloosheden en zonden, gepaard met de woestijn en al haar zwarigheden, die zij te
doorwandelen hebben, stellen het nog verder voor hun ziel, waardoor ze vaak hun hoop en
werkzaam geloof op God bijna verliezen, Klaag. 3:18 en Jes. 40:27.
Verder is de hemel hier veelszins voor Gods volk een ver gelegen land, vanwege al die
hoogten en bergen van eigen vernuft en redenering van het vlees, die dat land bestormen,
ontkennen, in twijfel doen trekken en verdonkeren en wegens de zondekuilen, waar zij soms in
vallen, of wegens de Moabitische velden, waar zij zich te veel koppelen aan Baäl-Peor. En dan
wordt dat bovenhemelse land zeer ver voor haar ziel en God verbergt Zich rechtvaardig met
Zijn licht en gunst. Is het niet alzo, Godzalige?
De hemel is voor hen een ver gelegen land wegens de weinig historische kennis, die velen
er zelf naar Gods Woord van hebben. Zij speuren dit land niet genoeg na, in en op die dierbare
Paskaarten van Gods Woord, waarin de volzalige God het hen heeft afgetekend. En vooral ook
wegens de weinige geloofsbeschouwing, die zij daaromtrent oefenen. En daarom zenden zij
ook zo weinig die getrouwe verspieders uit, om dat land van nabij te bezichtigen. Ik meen, de
helden geloof, hoop en verlangen; dat zijn helden die volharden de Heere te volgen. En wanneer
zij uitgezonden worden, zullen zij altijd wederkeren met de eerstelingen en heilsvruchten van
dat land, zodat het lied wordt: "O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen
die U vrezen; dat Gij gewrocht hebt voor degenen die op U betrouwen, in de tegenwoordigheid
der mensenkinderen!" Ps. 31:20, vergelijk met Jes. 64:4-5. Maar dit verzuim kan bij hen vloeien
uit verscheidene ongelovige beginselen, zowel in betrekking tot de zaak als met betrekking tot
haar verwachting daarop, en haar aandeel aan Christus, levende daaromtrent steeds in het
onzekere. Dan kan men ook zijn wandel niet hebben in de hemelen, Fil. 3:20. Dan kan men niet
bedenken en hartelijk zoeken en najagen de dingen die boven zijn, Kol. 3:1-4. Dan kan men
zich niet in de hoop der heerlijkheid verblijden.
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De hemel is hier voor hen die geloven, een ver gelegen land omdat zij hier Gods raad op
aarde nog hebben uit te dienen. En mogelijk zullen sommigen van hen nog vele dagen moeten
uitwonen van de Heere. De soevereine Heere behoudt de tijd van overgang in Zijn eigen hand,
omtrent een ieder van Zijn kinderen, want sommigen moeten de gehele dag en de hitte des
daags hier doorwerken, en voor anderen is de tijd maar een uur, eer dat zij worden overgebracht
in de eeuwige tabernakelen, dat land der rust en heerlijkheid. Echter, zij zijn hier allen in hope
zalig, Rom. 8:24. Maar het nabij zien en genieten zal eerst zijn bij hun dood, Jes. 57:2 en Openb.
14:13. Maar het is waarlijk een gebrek en schuld van Gods volk, de erfgenamen der zaligheid,
dat zij doorgaans de bovenhemelse dingen te onbekend laten en die niet meer in Gods Woord,
die Goddelijke landkaart van het bovenhemels land, ootmoedig en naarstig naspeuren en leren
kennen. En dit is ook de reden waarom zij zo weinig geloofswerkingen daaromtrent oefenen en
daardoor ook vaak zo laag en moedeloos en bedrukt, ja, treurig heengaan op hun weg, zonder
veel blijmoedigheid en gejuich, vergetende dat zij naar Sion op weg zijn en al zachtkens naar
hun Vaderland boven reizen. Elke dag kort hun reis al af. En welk een vrolijk, juichend, heerlijk,
hemels gezelschap wacht hen al in voor de troon. Eerlang zullen zij met gejuich vruchten van
hun geloof maaien en met een volle hand de schoven der heerlijkheid dragen. Ja, hoe zullen zij
daar dan volmaakt sieraad voor as deelachtig worden. En treuring en zuchting zullen op
eenmaal wegvlieden. En dat zal zulks mogelijk al zeer onverwacht door hen worden genoten,
Jes. 51:11. En zo zullen zij met eeuwige blijdschap op hun hoofden bij en voor God in Sion
aanlanden en verschijnen.
Och Godzaligen, heft uw hoofden meer op, en weet, dat de zaligheid en dat bovenhemelse land
voor u zo ver niet is, als gij wel meent. Nee, het is u al veel nader als toen gij eerst geloofd hebt.
En ziet meer op dat goede en getrouwe woord tot uw vertroosting, wat door de apostel gemeld
wordt: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna
wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken,
den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan,
vertroost elkander met deze woorden", 1 Thess. 4:16-18. Ja, weet, dat God hier ook veel de
vrolijke ontmoet, Jes. 64:4-5. En daarom, gelooft meer uw heerlijke verwachting onder des
Heeren volwijze en alwijze uitstel, en uw volgend legeren in deze uw onaangename woestijn,
wetende, dat die alle bij de Heere zijn afgemeten. Nee, geen een zal er méér voor u bevonden
zijn, dan die God Zelf u toe- en afgewogen heeft, Jes. 26:7. Wel aan, gebruikt meer de
verrekijker uws geloofs, om dit voor u ver gelegen land meer van nabij te zien, Hebr. 11:1, en
er u in te verheugen, de gelovigen navolgende die voor u geweest zijn, waarvan wij lezen, Hebr.
11:9-10 en 13-16. En leest en ziet veel ter navolging op die dierbare, voorbeeldige handelingen
en wandel in die woorden gemeld, en volgt die heilige kruisdragers veel na, tot uw sterkte,
verwakkering en blijdschap in God en uw verwachting. Dit zal u de reis en weg als korter
maken, 2 Kor. 4:17-18. En daarom weet en gelooft, Godzalige wandelaars naar Sion, gij zult
dat ver gelegen land zien.
Het zal zolang niet eens meer duren;
Uw weg kort al gedurig af.
Door 't snel voorbij gaan van de uren.
Totdat uw lichaam valt in 't graf.
Dan valt gij in een volle zegen
Uit al dit wereldse gedruis,
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In 't Vaderland, zo wel gelegen,
Bij 't Lam, en in Zijn armen Thuis.
De hemel is een ver gelegen land, omdat er de Jordaan des doods nog tussenbeide ligt
voor de wandelende reizigers en het ware Israël Gods. Ja, na die zwarte, donkere vallei der
doodsschaduw die door hen eerst nog doorwandeld moet worden, zullen zij dadelijk door de
poorten ingaan in dat land en die hemelstad, en hun zielenwandeling hebben met en staan onder
al de geesten der volmaakt rechtvaardigen voor de troon in het bovenhemels Jeruzalem.
Maar o, gezegende verwachting! Nee, nee, dat land zal voor hen niet altijd ver blijven, om deze
redenen, want:
1. De Goddelijke Jozua zal hen veilig de Jordaan des doods door- en overleiden, Ps. 48:15,
door Zijn verbondsliefde en hoge en almachtige genadehand, zoals ook Asaf verwachtte, Ps.
73:24.
2. Dit geleiden en deze overgang mag zwaar schijnen en het hemels land mag dan op die
tijd vaak het aller-verst schijnen te zijn, echter zal de doorgang veilig zijn, omdat de Ark Gods
Jezus Christus, de voorhoede zal uitmaken en medetrekken. En al was die Jordaan vol aan alle
oevers van druk, weedom, strijd, golven en watergoten van zielsdonkerheden en satans
aanvallen, het geloof zal er echter de ziel veilig en heerlijk doorleiden en heenvoeren, 2 Tim.
4:7-8 en 1 Petrus 1:5, 9. De rechtvaardige betrouwt toch zelfs door het geloof in zijn dood?
Daarom mogen zij zeggen met die zo zwaar beproefde man Gods: Zie, zo Hij mij doodde (dat
is langs een meer gewelddadige dood mij doodde en wegnam), nochtans zal ik op Hem hopen,
want Hij zal mij tot zaligheid zijn, Job 13:15-16. Het vertrouwend geloof draagt de ziel toch
veilig door alles heen en overwint met God altijd, zie Dan. 7:24.
En eindelijk, de hemel mag terecht een ver gelegen land genoemd worden, omdat dit land
is gelegen ver boven al de hemelen. Omdat het geheel onzienlijk is, hier voor onze eindige
ogen. Omdat er zo'n grote kloof en onnoemelijke afstand tussen ons en hetzelve is, zolang wij
hier nog uitwonen van de Heere. Omdat er het vleselijk vernuft niets van kan weten, maar al de
kennis van dit ver gelegen land moet ons alleen van God Zelf worden aangewezen. Dat wordt
ons alleen ontdekt door de onmiddellijke openbaring in Zijn heilig Woord, 1 Kor. 2:6-10. En
omdat ook geen begenadigd erfgenaam van dezelve daar immer iets van kan zien hier op aarde
in een vooruitzicht dan alleen in en door een verlevendigd geloof en de almachtige openbaring
van de Heilige Geest, volgens 1 Kor. 2:9-10 en 12. Zie daar de redenen alzo genoemd.
2. De geloofswerkzaamheid daaromtrent
Nu zijn hieromtrent de heilbeloften aan des Heeren uitwonende volk, dat verwaardigd zou zijn
om de Koning in Zijn schoonheid door het geloof te zien, dat zij ook zouden zien het vergelegen
Immanuëlsland, het Vaderland der heerlijkheid, waar hun Koning als de grote Voorloper en
Hogepriester was in- en heengegaan als achter het voorhangsel tot in het binnenst heiligdom,
Hebr. 6:19-20 en 8:1. En dat om hen daar plaats te bereiden, Joh. 14:2-3.
Hier hebben wij dezelfde onderwerpen, als die in het eerste lid der woorden voorkwamen, als
voorwerpen dezer beloften, welke wij volgens de inhoud van dit ons hoofdstuk in onze vorige
verhandeling hebben opgenoemd en in haar begenadigd bestaan en werkzaamheid met enige
onderscheiding hebben nagegaan en ingezien.
De ogen waarmee zij hier op aarde de Koning in Zijn schoonheid zouden zien, en ook alleen
konden zien, met diezelfde ogen is ook alleen dit ver gelegen land te beschouwen. Deze zijn
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toen door ons vermeld en opgesomd, waarheen wij de lezer verwijzen.
Daarbij mogen we dit nog opmerken, dat de Heilige Geest in de ziel der begenadigden even in
diezelfde orde werkt, als hier de belofte leidt, te weten: eerst ziet de gelovige ziel op, en zij
komt met al haar nood en gebrek tot de Heiland Jezus Christus, deze Koning in Zijn schoonheid,
en daarna ziet het geloof naar en op het ver gelegen land. Maar het zijn beide onderscheiden
geloofsvoorwerpen en onderscheiden geloofswerkzaamheden, die de Heilige Geest in en aan
de ziel schenken moet.
Wanneer nu een gelovige ziel de waarheid van deze belofte werkelijk ondervinden mag,
door voorkomend en ontsluitend licht des Geestes, en onder inleiding in het Woord der
waarheid, alwaar aan het geloof dit hemels erfland wordt ontdekt en vertoond, als in een
paskaart des Geestes, zo werkt het altijd ter verlevendiging en ter meerdere sterkte van haar
hoop op God, en ter nieuwe aangording in de strijd, en ter verwakkerde moedgevingen. Met
Hizkia gaan zij hun weg al zachtkens voort door deze woestijn, al is het soms in bitterheid der
ziel, dan wegens de Enakskinderen en Kanaänieten, die zich in de strijd tegen haar stellen, of
onder een vervolgende Amalek, die haar vaak aanvalt in haar zwakheid of wegens de gehuurde
Biléams, die zich opdoen om haar te vloeken op de weg, of anderszins, wetende dat God met
haar is, Ps. 56:10. En dat woord blijft waarheid: "In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en
de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij
hen verlost; en Hij nam hen op en Hij droeg hen al de dagen vanouds", Jes. 63:9. O dierbare
waarheid, vergeleken met Jes. 46:3-5: "Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel
van het huis Israëls, gij die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de
baarmoeder af. En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik
ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden. Wien zou
gijlieden Mij nabeelden en even gelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken
zouden?" Daardoor wenst zij genade om te mogen gaan van geloof tot geloof en van kracht tot
kracht naar Sion, grijpende en jagende naar het wit der roeping Gods, en het eeuwige leven,
onder een gelovig zien op al die heilstoezeggingen van de Koning, gedaan aan de zeven
gemeenten van Klein Azië, na en op hun strijd. Dat is nader te lezen in Openb. 3 en 4.
Maar hier komt een vraag voor, namelijk: Wanneer ziet een gelovige wat van dit ver gelegen
land hier in zijn uitwonen van de Heere? Wij antwoorden dan onder andere:
a. Wanneer de Heilige Geest als een Geest der verlichting en des geloofs met
voorkomende genade de gelovigen inleidt in een of ander deel van de aanstaande hemelse
gelukzaligheid, en het gemoed met een verlicht verstand stil zet en bepaalt, of bij het land der
heerlijkheid zelf, of bij haar heerlijke, statelijke, achtbare inwoners of bij de volzalige
hemelgenieting, die de schatkamers der ziel vervult, Ps. 16:11, of bij en in derzelver
volheerlijke, zoete, aangename, storeloze, Gode betamelijke en verheerlijkende, ja,
zielsvervrolijkende werkzaamheden die er verricht worden, Openb. 4:8. Of in de volmaakte
eenheid, liefde, vrede en overeenstemming en hemelorde, die daar plaats heeft in en onder allen
die daar zijn, Openb. 5:9-14. Of als zij het grote, ja, talloze aantal van heiligen, die daar wonen
en zijn, als vergaderd uit en door alle eeuwen en geslachten, van nabij in het geloven zien mogen
en waaronder zij bemerken mogen dat er zulke voorname mannen Gods bevonden worden,
zoals de aartsvaders, koningen, priesters, profeten, apostelen, en volijverige martelaren en
bloedgetuigen, enz. Deze allen zijn sterren van de eerste rang, in Jezus handen, Openb. 1:16.
En wanneer dan het geloof zeggen mag: Met en onder al die eerwaardige personen zal ik
wandeling en vereniging en omgang hebben. Ik, arme en verachte zondige made, en dat in en
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bij en voor de troon van de Drie-enige, volheerlijke en eeuwig levende God en onder Zijn
Goddelijke gunstige leiding en overschaduwing, Openb. 7:15-17. O, gadeloze verwachting!
b. Wanneer zij tevens zien op die tijd, waar zij dan van ontslagen en verlost zullen zijn en
worden bij hun uit- en overgang uit dit strijdperk en zondelichaam des doods, Rom. 7, en op
eenmaal opgevoerd zullen worden uit al het lage, verleidende, zondige, moeilijke, zorgelijke en
wee aandoende, beslommerende en zielsaftrekkende, daar zij hier van omgeven waren en vaak
onder gebonden lagen, waarbij niet zelden verdrukkingen kwamen van en door diegenen, welke
de vrede en de dienst en de roem van God en Jezus haatten, en de ware heiligheid vijandig
waren. Ja, hier moesten zij verkeren in een geesteloos, dor en ijverloos kerkwezen, dat als een
vallei van dorre beenderen is, evenals in Ezech. 37, waardoor haar levendige ziel meermalen
door de stank en de dood haar fleur en opgewektheid verloor, en klagen moest: Heere, heeft
dan Uw ziel een walg aan ons Sion? O, hoe is het fijne goud verdonkerd. Maar een inzicht in
dat ver gelegen land en al dat heilige, geestelijke, fleurige, juichende en Gode levende, dat daar
voor eeuwig plaats vindt, kan dan weer de beenderen doen groenen als het tedere gras, Jes.
66:14. Dit maakt de ziel als een gewaterde hof, Jes. 58:11, gelovende dat zij eerlang te
Jeruzalem zal getroost worden, Jes. 66:13. Dan zullen ze verkeren onder een ander gezelschap,
ziende God van aangezicht tot aangezicht en kennende gelijk als zij gekend zijn, 1 Kor. 13:12.
Ze wensen echter niet te haasten, maar God en Zijn raad te volgen en te verbeiden met heilige
onderwerping, zonder van en uit hun post te willen lopen, waarin de Heere hen stelt. Alhoewel
de begeerten soms daar zijn, om ontbonden te worden en bij Christus te zijn, wat hen zeer verre
het beste zal zijn. Dit is alleen bekwaam om hun heilzucht te verzadigen en het hart in Zijn lof
en liefdedienst eens op te halen. En ziet, dit geloofszien en deze verwachting maakt dan alle
zware en smartelijke lasten licht en alle lange benauwde treurwoestijnen kort voor iemand die
zo zien mag.
c. Nog merken wij op, dat naar die mate dat zo'n zien des geloofs van dit ver gelegen land
meer opgeklaard is en met een voorkomend en inleidend licht vergezeld is, het hen meer nabij
brengt, Hebr. 11:1 en Ps. 43:3-4. Dit gaat met een onderscheiden zien gepaard, en met een klare
beschouwing en ontsluiting van hetgeen in dat overheerlijk land al plaats heeft en genoten en
beoefend wordt. Dan is de ziel hemels verwijd en vrolijk verlangend en bemoedigd en rijk in
God en gesterkt, werpende voor die tijd al de lage dingen in haar achting als voor de mollen en
de vleermuizen, en tredende die onder de voeten, Openb. 12:1 Dan woont zij in de hoogte, Jes.
33:16. Gods goedheid is haar beter dan het leven, Ps. 63:4. Zij looft God in de gemeente, als
degene die uit de Springader Israëls is, Ps. 68:27, en zij zingt met een verwijd hart:
Hier is 't Licht, ons zalig leven,
't Licht dat ons de Godheid toont,
Wat zal 't Licht een leven geven,
Daar de Godheid heerlijk woont.
En als zo het geloof werkzaam mag zijn, dan is de liefde ook niet stil. O nee, maar dan zingt de
liefde tevens:
Hebben wij wat liefs, wat groots, wat waards,
Wij zenden 't weer naar boven.
Onze lusten al, in een bundelken bijeen,
Dan zijn all' onz' aardse lusten dood.
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En 't lust ons maar te loven
Hem, Die onze lust met Hem optrekt van beneên,
Ga dan lust, ga dan zin, ga dan hart, ga dan min,
Want zo raakt d' aarde vast ten hemel in.
d. Nu moeten wij ook dit opmerken, dat de vervulling van al de beloften Gods altijd in
Zijn eigen hand zijn en blijven en dat geen schepsels eigen pogen daaraan te pas kan komen.
Dat geldt ook deze belofte en dus staat de dadelijke bevinding en vervulling ervan alleen in de
hand van God en Christus. O, dit geloofszien van dit heerlijk ver gelegen land hangt alleen af
van de verlichting van de Heilige Geest in de ziel en in het Evangelie, Kol. 1:5. En evenals door
de Heere Zelf aan Mozes een Goddelijke aanwijzing gegeven moest worden van het
voorbeeldige Kanaän, Deut. 34:1-4, zo is het ook hier. Want zonder een geestelijke aanwijzing
Gods en het voorkomend licht van de Heilige Geest, al ligt dit heerlijke land afgetekend en
ontdekt in het Evangelie, zo zal men er niets van kunnen zien en er dus ook niet verwonderd en
verblijd over kunnen uitroepen: "O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen
die U vrezen", Ps. 31:20. Daarom is het zo zeer nodig, veel uit te gaan uit onze velden van
Moab, ten einde wij een zalig gezicht genieten mogen van dat overheerlijk ver gelegen hemels
land.
Maar dan is er ook nog deze vraag te doen, namelijk: Wanneer heeft de Heere God zo Zijn meer
bijzondere tijden, waarin Hij aan Zijn volk deze belofte op de bijzonderste wijze in genade wel
te ondervinden geeft, tot hun zielssterkte en blijdschap en de verlevendiging van hun hoop op
God?
Daarop mogen wij antwoorden en zeggen onder andere:
a. Soms bij en op hun dadelijke overgang in Christus en in het verbond, wanneer de luister
en schoonheden van de Heere Jezus en al de Goddelijke voorwerpen des geloofs een levendige
indruk in en op hun ziel hebben, en zij op Hem, de Koning mogen zien, Hoogl. 3:11. O, dan is
de hemel, dat ver gelegen land ook wel eens met licht ontsloten in en aan die ziel als een
onverderfelijke erfenis in de hemelen voor haar bewaard, Hebr. 12:22-24.
b. Soms ook in meer bijzondere openbaring van God en van Christus in en onder de
bediening van het hoogwaardig Avondmaal, wanneer Hij de ziel behaagt in te leiden in de
binnenkameren, Hoogl. 1:4.
c. Of soms voor of in een dal der schaduw des doods, van diepe en zeer gevoelige
drukwegen en woestijnen, waar bittere wateren van Mara hun deel zijn of staan te worden. Om
hen langs die weg en dit vooruitzicht te sterken, te bemoedigen en te ondersteunen en doen
erkennen en belijden: "Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds
niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden", Rom. 8:18.
Dan dient het die ziel of ter toerusting in het lijden of ter sterkte in God en in haar verwachting,
2 Kor. 4:16-18.
d. Of eindelijk, soms doet de Heere God het dan, wanneer Hij Zijn volk op een ziek B of
doodsbed ter neerlegt, en dan ook wel aan de zodanigen die onder Zijn kinderen veel van hun
dagen hebben doorgewandeld onder strijd, aanvechtingen, donkerheden en langdurige en
onderscheiden wegen. Dan missen ze op hun weg veel blijdschap en ruimte omtrent haar zalig
aandeel aan God, en dan hebben ze tevens veel bestrijding omtrent hun verwachting van de
bovenhemelse, eeuwige dingen. Alzo leven ze onder vele benevelingen en strijd des geloofs.
Maar onder dat alles echter wenen ze de Heere veel na en kleven Hem aan en gevoelen ze in
zich een innige lust tot een nauwgezette wandel en een teder gemoedsbestaan voor en met God,
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om in ootmoed en ware heiligheid in en door Christus voor God te leven en oprecht den Heere
Jezus lief te hebben, Hoogl. 1:4, vergelijk Joh. 21:17. Daardoor mag dan die ziel als met de
hemel in het oog en in het hart uit dit strijdperk uitstappen en overgaan bij Christus haar Hoofd
en Koning in de eeuwige vreugde. Dan wordt aan hen in de volste nadruk vervuld de
heilsbelofte van Jes. 35:10: "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion
komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap
zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden." En alzo wordt hun
ziek- en doodsbed een zegenwagen naar Boven, ter inleiding van hun hemels Vaderland. O
zalig sterven, om eeuwig te leven in heerlijkheid! O, zalige verwisseling. Ja, dan wordt in kracht
zo'n rouwdragende door heil verheven.
Maar eindelijk moet er dan ook nog deze vraag bij, te weten: Heeft de Heere dan ook Zijn
bijzondere hoge doelen in die wegen met en omtrent Zijn volk?
Wij antwoorden: Gewis ja! En onder andere zijn ook des Heeren heilige doelen deze volgende:
1. Om aan al Zijn uitwonend volk op aarde op het aller-duidelijkst te tonen, dat er
waarachtig en dadelijk zo'n ver gelegen land der heerlijkheid voor al des Heeren gelovig volk
is, zoals de rol van Gods waarheid hen leert en toezegt, al zien en genieten zij het nog niet.
2. Het is en dient tot mondstopping en beschaming van Gods achterdochtige en ongelovig
uitwonend volk, dat veelal zo met vlees en bloed te rade gaat omtrent deze zalige verwachting,
om alzo het rampzalig ongeloof in haar ziel de mond te stoppen en haar verdrongen geloof te
doen juichen in de hoop der heerlijkheid. Het dient ook ter eeuwige beschaming van een
goddeloze wereld, die met de eeuwige, heerlijke verwachting der Godzaligen spot, en ook ter
veroordeling en schelding van des duivels inwerping, die zo vaak in de ziel van Gods kinderen
die heerlijkheid en dat ver gelegen hemels land direct durft te loochenen, ontkennen en
tegenspreken, tot smaad van God en ter ondermijning van de hoop en het geloof van de
Godzaligen.
3. God doet zulks ter gunstrijke beantwoording en bekroning van al de verborgen
smekingen en het gelovig uitzien en onderdrukt roepen van Zijn verlangende kinderen, om bij
Christus te zijn. Hij geeft zo op een zeer doorslaande wijze de wens van Zijn zachtmoedigen,
en doet hen de beginselen der eeuwige vreugde smaken en de hemel, hun Vaderland intreden,
Ps. 17:15 en Jes. 30:29. "Er zal een lofzang bij ulieden zijn, gelijk in de nacht wanneer het feest
geheiligd wordt; en blijdschap des harten, gelijk van één die met pijpen wandelt, om te komen
tot de berg des HEEREN, tot de Rotssteen Israëls."
4. De Heere geeft het tot versterking in het geloof van overblijvende Godzaligen, en tot
hun nieuwe bemoediging in en tot de strijd en ter verlevendiging en verwakkering van hun
geloof, hoop en liefde op en tot God, om al zachtkens hun weg in een ootmoedige wandel met
God voort te gaan, met een oog op de kroon der heerlijkheid.
5. En dan is soms des Heeren doel ook om deze en die van de overblijvende en nog
onbekeerde nabestaanden tot ware bekering te bewerken, en op hun zondenweg stil te houden,
ziende hun Godzalige nabestaanden of bekenden zo heerlijk en triomfantelijk de loopbaan
uitwandelen en de dood en de eeuwigheid ingaan, ten einde het bovenhemels heerlijk heiligdom
ingeleid te worden, terwijl het integendeel andere onbekeerden dubbel verantwoordelijk voor
God komt te stellen en hun verdoemenis van rondom te meer te rechtvaardigen, 2 Thess. 1:8-9.
6. En eindelijk is in dit alles het hoogste doel Gods, Zijn heerlijkheid en verheerlijking
van al Zijn deugden, waarheid, beloften, trouw, almacht en liefde en Zijn grondeloze genade in
Christus omtrent Zijn volk, als welke eeuwig, onberouwelijk en eindeloos is, Ps. 48:15. En dus
is de dood en zalige overgang van Zijn gunstgenoten in de ogen des Heeren alleszins kostelijk,
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Ps. 116:15. Dat vervult in kracht aan hen Zijn toezegging: "Als een dien zijn moeder troost,
alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden", Jes. 66:13. Terecht zingt men
dan met Psalm 140:13 berijmd (Datheen):
De vromen zullen Uwe Name,
Die heerlijk is, prijzen, o HEER',
d' Oprechten zullen eeuwig t' zame,
Bij U wonen in alle eer.
TOEPASSING
Zie daar de woorden met uw aandacht een weinig ingezien en u geopend het gelovig zien van
de uitwonende gelovigen van het ver gelegen land der hemelheerlijkheid, dat de Heere soms
aan deze zijde van de eeuwigheid aan Zijn volk schenkt. O nee, het zal hen die God vrezen,
altijd geen ver gelegen land blijven. Maar het zal hen eens nabij komen en zij zullen nabij dat
land komen, ja, in hetzelve te komen.
Te weten bij hun dood en zalige overgang, Openb. 14:13. Dan wordt Gods volk naar de ziel
van stonden af aan tot Christus Jezus haar Verbondshoofd opgenomen en overgevoerd in dat
paradijs Gods, Luk. 23:43.
Dat is nog nader en in meerder kracht bij hun opstanding in die doorluchtige dag van Jezus'
verschijning. Dan zullen zij naar ziel en lichaam beide het heerlijk lichaam van Christus
gelijkvormig gemaakt worden en in dit gezegend land en eeuwige hemelwoning worden
ingeleid en opgevoerd, Joh. 14:2-3, 1 Thess. 4:17. En dat op een statelijke wijze, omsingeld
met de talloze menigte en rei der engelen, als haar vrienden en speelgenoten, ten einde zo met
alle vreugde geleid, in te gaan in des Konings paleis, Ps. 45:16. En zo zullen zij voor eeuwig
op de berg van Gods erfenis, ter woning geplant worden. O, hoe eeuwig gelukzalig zullen al
deze hemelburgers en huisgenoten Gods dan zijn. En hoe zalig is hier al niet een ieder, die deze
hoop op Hem heeft! Joh. 12:20.
Maar mijn vrienden, hoe is het nu in dezen met u? Is en zal het met velen van u niet gans anders
gesteld en bevonden zijn, welke nog leven zonder God en Christus en zonder de beloften, en
buiten de enige grond van verwachting van en op dit hemels ver gelegen land? En weet, dat zijn
al de zodanigen:
a. Die nog nimmer bij hemel of hel uw zielenaandacht gezet of gevestigd heeft. Die het
ene niet begeert en het andere niet vreest.
b. Die niet de minste kennis heeft noch zoekt van dit ver gelegen en zo gezegend land en
dus daaromtrent niet de minste werkzaamheid noch begeerten en uitgaande verlangens kent in
uw binnenste. En die er alzo nog nimmer volgens het Woord van God iets van gezien heeft,
noch begeert te zien met het licht des Geestes, ja, zelfs oordeelkundig daar niets van kent noch
weet.
c. Mogelijk zijn er hier wel die niets van dit land geloven willen en dat ontkennen, om
des te zorgelozer in de zonde te leven en te geruster naar een hels verderf te wandelen. O,
ongelukkige zielen, wat zal uw einde en sterfuur naar en mogelijk brullende zijn! Blijft u zo, en
stort u zo de ontzettende eeuwigheid in?
d. Ach, voor hoe velen onder ons is dit overheerlijke land met al haar heerlijke inwoners
en al haar werk en hemeldiensten en volzalige genietingen door de god dezer eeuw geheel
verblind en verborgen. En die ook geen van die zielsogen hebben, zoals wij in de vorige
behandeling gemeld hebben, om dat ver gelegen land te zien, als een oog van geestelijk
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verstand, een oog van geloof, een oog van liefde en een oog van hoop en van een heilig uitzien
en verlangen naar het zien van dit heerlijk hemels Kanaän en ver gelegen land. O, u arme
Adamskinderen, welke van al deze zielsogen nog vreemd en beroofd zijt en zo heen leeft. Wel,
wat zou u er, rondom verblind door de god dezer eeuw, en door uw overheersend ongeloof en
onkunde, toch van zien kunnen tot uw zielenheil? Och, kon ik met recht medelijden u aanzien
en u nog eens tot uw nut aanspreken, arme, verdoolde, verblinde mensen. Kom, laat mij u
vragen:
a. Hoe lang zullen uw ogen en genegenheden nog in de aarde zijn? En uw zielsgedachten
en genegenheden en bejagingen daaraan gekoppeld zijn? Weet u dan niet, dat dit tot het vuur
bewaard wordt? Waarom zou u dan langer uw ogen laten vliegen naar en op de ijdelheid,
voordeel, vermaak, hoogmoed, wellust en andere zaken, die u maar te meer vastmaken aan
dood en hel en aan dat land van uiterste duisternis en derzelver rampzalige inwoners?
b. Wanneer meent u, zal het tijd worden voor u om eens met aandacht aan God en de
eeuwige dingen te denken en naar deze Koning Jezus Christus en Zijn Middelaars-schoonheden
en dit ver gelegen land uit te zien? Gij gaat immers eerlang sterven, mensen, en wie weet hoe
spoedig! En waar zal het dan met u eindigen? Als het zo met u blijft, kan het voor u onmogelijk
zijn in dit gemelde vergelegen hemels land, want u zou zelf daar niet kunnen aarden noch leven.
Het zou u daar te heilig zijn, want waarlijk in dat land schittert het alles van een bliksemende
heiligheid en luisterglans door de tegenwoordigheid Gods, Die daar woont. Och, wat zou daar
een onheilig, onverzoend, onveranderd zondaar toch doen, die hier heen leeft, dood in zonden
en misdaden?
Nee, nee, hij zou er niet aarden noch kunnen blijven. Wat blijft er na de dood, buiten dit ver
gelegen land toch voor u over, mens? O, bedenkt het, eer het te laat zal zijn. Immers niets anders
dan een nare hel, een poel des vuurs, een eeuwige buitenste donkerheid, een naar gezelschap
van duivelen en wanhopende, verdoemde, lasterende mensen. Wat u daar geniet is alleen pijn
en berouw wegens verlies en gevoel. Daar is een werk van vloeken, lasteren, schelden en tong
kauwen. Alle omstandigheden zijn even verschrikkelijk en dat voor eeuwig, boven wat wij
melden kunnen.
O, nare, o jammerlijke, hopeloze staat en eeuwige verwachting voor u, als u zo blijft omzwerven
buiten God, zoals de lieden van deze wereld, welker deel in dit leven is. Terecht zegt de man
Gods, Jesaja: "Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan; want de vergelding zijner handen
zal hem geschieden", Jes. 3:11 O mensen, zo God waarachtig is, zo moeten en zullen ook
immers Zijn bedreigende woorden waarachtig bevonden zijn. Wel mens, siddert u dan niet voor
God en voor Zijn aan u bedreigde oordelen en vloekvonnis en over uw nare verwachting? O,
als men dit stuk in waarheid en bedaardheid beschouwt, wat het behelst eeuwig verloren te
gaan, en eens als een vervloekte van deze Koning verwezen te zullen worden in en naar het
eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is, Matth. 25:41, dan moet zo'n ziel beroerd
beven en met de apostel zeggen: "Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods",
Hebr. 10:31.
Daarom raden wij u en roepen u toe: Waag het niet langer, onbekeerde, om een
kortstondig, zondig vermaak in deze wereld te zoeken. O, die zonde draagt toch zulke bittere
vruchten.
Waag het niet, ook gij, die op valse gronden rust en u met verstandelijke begrippen van
Goddelijke dingen tevreden stelt. Zie op de dwaze maagden, Matth. 25.
Waag het ook niet met een ingebeeld geloof en stoute inbeelding van: Jezus is mijn
Zaligmaker. Och, zoek toch naar ware gronden. Zie veel op Matth. 7:21-23: "Niet een iegelijk
die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet
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den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere,
Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in
Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend;
gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt."
O, schuilt toch ook niet langer, arme mensen, in enige toevlucht van leugens. Uw bed zou
te kort en te smal bevonden zijn. En daarom, stelt toch uw bekering niet langer uit, en vooral
niet tot een doodsbed. O, dan is het doorgaans te laat. Zie Spr. 1:24-28. Weet dit, u wandelt
naar een ontzaglijke eeuwigheid.
Ja, weet, een ieder van uw bekenden of nabestaanden die sterft, is voor u aan te merken
als een luide doodsklok, die u toeroept: De Rechter staat voor de deur. Haast u om uws levens
wil! Och, werd u eens recht werkzaam om te zoeken deel te krijgen aan de genade bij God en
Christus, en om van een erfwachter der hel te worden gemaakt tot een erfgenaam van de
zaligheid, volgens Hand. 26:18. Och mensen, ik herzeg het: Haast u om uws levens wil. Is er
dan niemand onder u wiens hart zegt: Wat zal ik doen, Heere HEERE, opdat ik zalig worde? Het
antwoord zou zijn, indien het u waarlijk in ernst om God en om uw zaligheid te doen werd:
Geloof in de Heere Jezus Christus. Nu daartoe geve de Heere u het ver gelegen land van de
verdoemenis eens recht te zien, om hetzelve waarachtig en ernstig te ontvlieden, ten einde dat
de schrik des Heeren u bewege tot het geloof. O, waarom is het voor u nog ver gelegen? Hoe
velen van uw bekenden zijn er niet al ingestort en heengegaan in hun zonden? Zij dragen nu de
straf van het eeuwige vuur. O, mijn ziel wordt er onder aangedaan en bevreesd. En God doe u
beven, mijn hoorders! Lees voor u Hebr. 11:7. De Heere geve er u deel aan en doe u werkzaam
worden met Jes. 55:6-7. Leest het veel na: "Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem
aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten;
en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij
vergeeft menigvuldiglijk."
En zijn er onder ons overtuigde, bekommerde, ontdekte zielen, die besef ontvangen hebben van
hun dreigend eeuwig gevaar, verderf en vloekstaat en van hun zondenschuld voor God en hun
vervreemding van Hem? En die daar hulpeloos en hopeloos onder zijn en menen nooit meer
zalig te kunnen of te zullen worden, wegens al hun overgrote en verzwaarde zondenschuld en
banden, die hen besluiten? Kom, wij zeggen tot ulieden als zodanigen:
Leert veel en biddende stilstaan bij Ps. 130:4: "Maar bij U is vergeving, opdat Gij
gevreesd wordt." En 1 Joh. 1:9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid." En Jes.
45:22: "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en
niemand meer." Bid, dat de Heere deze Zijn woorden u doet verstaan en u daarop leert vragen,
bidden, pleiten en manen.
Wij raden dit u volgens vers 2 van ons teksthoofdstuk: smeek veel om genade, vrije,
verbeurde, grondeloze genade, die bergen van zonden slechten kan. Stelt God het soms uit tot
u te komen, wordt het al banger en banger bij u en al donkerder en donkerder? Leer dan al
biddende te wachten naar Zijn genadekomst tot uw ziel. Rust niet voordat God u Zijn arm des
Heiligen Geestes doet ondervinden, om u deel te geven aan Kol. 1:12-13: "Dankende den
Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;
Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van
den Zoon Zijner liefde." Om zo behoudenis te ondervinden in de Heere Jezus en in Zijn
dierbare, eeuwige gerechtigheid, Jes. 45:24.
Sta ernaar dat God bij en in uw hart groot en verheven zij, volgens vers 5 en 6. Bid om
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de ware vreze Gods te verkrijgen, volgens vers 16. Zoek en sta naar een aandeel aan die enige
Rotssteen Jezus Christus, om in Hem met uw ziel te mogen schuilen, ja, in Hem te wonen door
het geloof en om naar ware heiligheid te staan met een onverdeelde ziel, volgens vers 15. Ten
einde alzo ook een ware inwoner in Sion te zijn en te worden, volgens vers 20.
En zie, dan zal de Heere u uit onverdiende, ja, verbeurde genade ook een zalig deel doen
ontvangen in dit ver gelegen, gezegende land der heerlijkheid met al het zalige en heerlijke wat
daarin gevonden wordt. Denk veel aan Jezus' woorden met de bede om daaronder te mogen
behoren: "Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen;
en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder", Joh. 10:16. En laat
de tedere roepstem van Christus en Zijn Goddelijke nodiging in het Evangelie u de enige grond
van vrijmoedigheid zijn en worden om tot Hem te naderen, 2 Kor. 5:20 en Jes. 45:22-24. En
dat gij zelfs ook Zijn getrouwheid en rechtvaardigheid tot een grondgebruik mocht maken van
pleiten, zie 1 Joh. 1:9 met Joh. 6:37 en Ezech. 33:11 en Jes. 45:19.
En wat u aangaat, begenadigd, gelovig volk des Heeren, die de wortel der zaak door genade
bezit, hoe is het met u? Verkeert uw geloof nog soms, ik had haast gevraagd nog veel, omtrent
dit ver gelegen land, dat uw eeuwig gezegend erfgoed en bezitting hiernamaals zal zijn? En is
uw hart wel veel bij deze haar schat, en uw werkzaamheid bevonden zoals de apostel opwekt
in zijn vermaning aan u gedaan in Kol. 3:1-4: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo
zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de
dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met
Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons Leven is, dan
zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid."
Kom, zeg eens, klimt u nog soms op uw Nebo, om dat gewenste land te zien, dat God u in de
beloften vermaakt en schenkt zowel in recht als in verwachting, terwijl u hier nog van de Heere
uitwoont in een aarde vol strijd en zonden? Of leeft u daaromtrent zeer onkundig en ongelovig
en doorgaans al te werkeloos en soms zelfs zeer onverschillig? O, beziet uw hart en stand eens
in dezen, Godzaligen! En is het zo, wel onderzoekt u dan toch, waar deze uw grote ongestalte
vandaan komt. Mogelijk is het ook hiervan:
a. Dat thans uw weg leidt door diepe, donkere, beproevende wegen, die uw staat en
verwachting veelal tot schudding dienen en die uw ziel zo bedwelmen, dat u bij de eeuwige en
bovenhemelse dingen zo niet verkeren kunt. Maar weet, vrienden, dan scheelt het u aan kracht
van geloof en is er een achterdocht en een afzien van het verbond en een verkeerd werken met
de tucht en de proefwegen Gods, Hebr. 12:5-6.
b. Of misschien is de hemel voor u een ver gelegen land, daar u niet veel van ziet, en ook
in geloof niet veel van tracht te zien, omdat ge u te diep in de aarde verwart en u daaraan
overgeeft en naar andere dingen ziet, die ijdelheid zijn en die uw kostelijke ziel met het
slangenzaad stof doen eten en najagen. U zit met Rachel op uw terafims. Ja, u geeft uw tijd en
uw kracht en ogen te veel aan dat gene dat u in eeuwigheid niet verzadigen kan. O, dan vraag
ik u, betaamt dat de koningskinderen en zulken die hun wandel in hun Vaderland, de hemel
past? O, schaam u voor de Heere. Dit land, daar u nu woont, is immers verontreinigd. Het is
voor u maar een land van luipaarden en leeuwinnen, Hoogl. 4:8.
c. Of sommige oprechte zielen onder u worden mogelijk belet veel van de hemel te zien
en het is voor hen zo'n zeer ver gelegen land door en wegens al hun twijfelen en ongeloof
omtrent dat land. Hun ongeloof zegt zo vaak: Is er wel zo'n hemels land? En de satan komt erbij
en zegt: Nee, daar zal nooit een land der heerlijkheid voor u opdagen. En o, dwaasheid, naar
die God verloochenende en Zijn waarheid tegensprekende en uw troost en blijdschap
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verstorende en wegstelende gedachten hoort u en u pleegt er raad mee. Geen wonder dan, dat u
er niets van zien kunt. Maar vrienden, wij wijzen u op Matth. 8:11; Luk. 12:29 en 30; Joh. 14:2
en 3. Openb. 21 en Hebr. 11:10: Geloof alleenlijk!
d. Andere oprechten denken: Wat zou ik zo hoog werken, om van de hemel wat tot mijn
blijdschap te zien? Ach, kon ik maar eens zien of ik genade bezat! Ja, daar zie ik het meest en
alleen naar uit, maar het is mij zo donker en daarom durf of kan ik nog aan geen hemels land
denken. Maar vrienden, weet dit: Indien u meer gemeenschap en inzicht kwam te zoeken met
de Goddelijke geloofsvoorwerpen, die u in Gods Woord ontdekt en voorgesteld worden en zo
ook met de hemel en het bovenhemels werk en gezelschap en de genieting daarvan, en dat u
geloofde dat zulks aan het gelovig omhelzen van de Heere Jezus verknocht is; Joh. 5:24 en
12:26, zo zou u eerder en meer klaarheid in uw eeuwige genadestaat verkrijgen. Maar nu werkt
ge uzelf veelszins tegen en berooft u zich door uw ongelovig en verkeerd handelen van alle
sterkte in God. O, doe niet alzo, maar kom, ontsluit met Daniël uw venster des geloofs eens
naar dit Jeruzalem en zie, u zult waarlijk een meer ijverige bidder en geloviger wandelaar
worden naar dit hemels Sion. Nee, geen Egyptische dienstbaarheid en tichelen zullen dan uw
uittocht verhinderen. Geen Babelse gevangenis zal u van een gedurig uitzien en keren naar dit
heilige land als een uitgeleid en opgeroepen Israëliet terug kunnen houden. Noch ongeloof,
noch satan, noch wereld zal u dan hinderen. Maar gelovende zo zult u verlicht worden en u
kunnen opmaken, Jes. 60:1, en de heerlijkheid des Heeren zal over u opgaan en u doen
ondervinden de kracht van Rom. 8:23-25.
Kom aan, u zodanigen, wij raden u, waardeert meer de eerstelingen des Geestes in u, als
onderpanden van dat goede land. En laat het u opwekken tot de geloofsstrijd, Num. 13:26-27.
Laat het u opwekken om naar uw Vaderland boven meer bemoedigd heen te trekken, zonder u
door ongeloof aan God en aan Zijn beloften en door vrees te laten ophouden. Geloof dat al wat
buiten God en Christus is, al was het uw liefste Libanon, voor u woningen der leeuwinnen en
luipaarden zijn, en dus rondom gevaarlijk. Daarom roept uw hemelse Broeder, Koning en
Bruidegom u ervan af: "Bij Mij van den Libanon af, o bruid, kom bij Mij van den Libanon af;
zie van den top van Amána, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der
leeuwinnen, van de bergen der luipaarden", Hoogl. 4:8. O, klim veel liever op naar de mirreberg
en wierookheuvel, de heuvel der heerlijkheid, waar Christus is, als wetende dat uw schaduwen
eens alle zullen wegvlieden, Hoogl. 4:6 en Hebr. 8:1. Wel, zoekt de dingen meer en alleen die
Boven zijn, om alzo bij uw Heere en Hoofd te leven en op Hem te zien in Zijn schoonheden,
en uw staat en aandeel zal u in de genade al klaarder en klaarder worden, Ps. 36:10. O weet, dat
al hetgeen enige verduistering en vervreemding in uw ziel maakt omtrent deze Koning en dit
vergelegen land, dat is uit u en het komt van u en het is wegens uw afzien en omzien van de
Heere, en het zien naar andere en nietige dingen en vanwege uw gehoor geven aan uw ongeloof.
Het komt doordat ge u laat binden en gevangen nemen door de zonden en doordat u zoveel met
uw zondeschuld en verdorven hart van Jezus wegblijft en achterblijft, in plaats van te zien en
te werken met dat zoete woord, Hebr. 4:14-16. Of mogelijk raakt u over de weg en uw
drukwoestijn te zeer aan het murmureren tegen de Heere, en dat de weg u zo lang valt, evenzo
als het oude, zondige Israël veelal deed. Maar kom, u gevangen Sionskinderen, schudt u eens
uit het stof, Jes. 52:1-2, en laat mij u eens opwekken tot een staan en najagen van een meer
gelovig zien van dit ver gelegen land, opdat uw banden en strikken meer werden losgemaakt en
ge uw weg met blijdschap mocht bewandelen en tevens bewaard mocht worden voor alle
trouweloze afwijkingen van de Leidsman uwer jeugd. Maar dat u integendeel meer toegerust
en bereid werd tot heiligen der hoge plaatsen, en uw wandel en burgerschap in de hemelen zou
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vinden.
Ten dien einde zo raad ik mijn en uw ziel:
a. Tracht meer in een gelovige gemeenschap met uw Hemelkoning te leven, Die zit op
Zijn hoge en verheven troon, Jes. 6:1-3, vergelijk Openb. 4:2-3, onder een gedurig inroepen
van Zijn Heiligen Geest.
b. Beschouw veel wat heerlijke familie van u daar is en wat hun heerlijk werk en zalig
genot zij daar onderling oefenen en ongestoord ervaren onder de volmaaktste liefdesgenieting
van God en Christus.
c. Sta meer stil met een gelovige aandacht tot welk een heerlijk Koninkrijk u geroepen
zijt, waar alles van Godheid blinkt. Ja, geloof meer levendig deze uw verwachting, Openb.
11:10-11.
Ja, weet, daar is uw ware Vaderland en Vader en oudste Broeder en al de engelen Gods
en al de geesten der volmaakt rechtvaardigen. O hemels gezelschap! Ja, daarmee zal uw verkeer
voor eeuwig zijn, Zach. 3:7. Daar is uw rust en daar zal uw bestendig en storeloos verblijf en
vaderland zijn, volgens Jes. 51:11 en 65:13. Ja, daar zijn ook uw erfgoederen, die
onverwelkelijke en onbevlekkelijke erfenis die voor u weggelegd en bewaard wordt.
Wel dan, kom, zend terwijl u hier beneden legert, meer drie voorname verspieders uit, ten einde
dat overjordaanse land na te speuren, om er hier de eerstelingen meer van te genieten, ter
verwakkering en tot uw verkwikking en opbeuring en sterkte in God. Om alzo meer bemoedigd
uw nog volgende weg af te lopen. Ik meen, die drie vrienden van de Koning, waarin een
voortreffelijke geest is, en die altijd volharden God na te wandelen, en die zich door geen
Enakskinderen bevreesd laten maken of verhinderen van op te trekken ter beërving van dat land.
Ik heb mijn oog op die drie helden, het vertrouwend geloof, dat alles nauwkeurig gadeslaat en
optekent, de levendige hoop, die het erfgoed zekerlijk inwacht, en de God aanklevende liefde,
die er de eerstelingen van te smaken geeft. En waarlijk, u zult er wel mede uitkomen, zo u dit
behartigt, dat verzekert u Gods gehele Woord, de Bijbel.
En eindelijk, tracht meer ontledigd te worden van alles dat ondermaans is en word meer
vatbaar en ontvankelijk voor bovenhemelse voorwerpen en zaken, ten einde meer in en van dat
zeer ver gelegen hemelse land te zien. Vrienden, wij zijn waarlijk in onszelf daar te onvatbaar
en te weinig ontvankelijk voor en wij merken het niet. Maar o, hoe zal u God daar zijn tot een
eeuwig Licht en tot volkomen Sierlijkheid, Jes. 60:19! Wat zijn daar voor u verzadiging van
vreugde, rust, leven, blijdschap en alle zaligheden vastgelegd. Nee, daar zal geen Kanaäniet u
meer benauwen noch onreine Moabs velden u meer bezoedelen. En o, hoe vele, lieve, Godzalige
vrienden en waardige panden zijn daar van u al aangeland, die u nu al juichend inwachten om
met u die hemelkoren, al juichend voor God en het Lam voor eeuwig te doorwandelen. Wel
dan, mijne geliefden in den Heere, als geroepenen tot zo'n heerlijkheid, acht met de apostel uw
verdrukking licht en als snel voorbijgaande en geenszins te waarderen tegen de heerlijkheid die
in uw Vaderland aan u geopenbaard zal worden en als uw eeuwig erfgoed uitgedeeld en
geschonken zal worden. En ja, waakt tevens meer tegen al de godverloochenende en
zielsverdringende inwerpingen van de satan omtrent dit ver gelegen land. Want omdat hij
eeuwig van en uit dat hemels land gestoten is, en ook verbannen zal blijven, wil hij ook graag
die hoop der heerlijkheid aan u betwisten of geheel verdonkeren en ontkennen, ten einde u alzo
van alle roem en blijdschap in die hoop te beroven en u onbekwaam te maken om uw weg en
loop met gelovige blijmoedigheid en onderworpen verlangen bemoedigd af en uit te wandelen,
totdat gij voor God in Sion verschijnt.
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Wel dan, mijn geliefde vrienden in Christus, laat ons acht geven op en genade zoeken tot
de zo aangename oefeningen van de liefdesraad en het vermanend woord van de apostel, die
wij lezen in Judas:21: "Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven." Ons geloof zegt: Amen. Het zij alzo, als
wetende dat ons erflot dan zijn zal, zoveel wij geloven zoals de zalige Lodensteijn ons al
voorzong in zijn lied, zingende aldus:
Daar leeft, daar zweeft men bij de koren
Der eng'len en der eerst-geboren,
En vrij, en zonder scheiden meer;
Daar hoort, daar zingt men lied'ren, Psalmen,
In d' eeuwige Hallelujah-galmen,
Met d' aandacht van al 't zielsbegeer,
Dan is de ziel als geheel verdronken,
En in de Godheid weggezonken.
De Heere, is mijn zucht, doe door Zijn Geest dit woord dienen ter verlevendiging van Zijn volk
op hun weg naar het overjordaanse, hemelse land.
AMEN.
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18. Gods tedere en zielsbeschamende vraag aan Zijn ongelovig volk
"Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE verborgen,
en mijn recht gaat van mijn God voorbij?"
Jesaja 40:27
Het godonterend zeggen van de goddeloze Joden, Ezech. 18:25: "De weg des Heeren is niet
recht", wordt ook al dikwijls in de mond van andere mensen, of tenminste in hun gedrag
vernomen. Ja, zelfs de Godzaligen, hoewel in een mindere trap, niet uitgezonderd, voornamelijk
als zij in hooggaande en langdurige tegenspoeden zijn. Al is het dan niet dat zij Gods
handelingen rechtuit van onrechtvaardigheid beschuldigen, maar zij zijn niet vrij van die
verbeelding, dat hun bezoekingen te zwaar, te groot en te hooggaand zijn. Of dat zodanige diepe
wegen niet kunnen strekken tot heerlijkheid van God, noch tot het bereiken van Zijn bedoelde
oogmerken, en ook niet overeenkomen met hun zalige betrekking op Hem, noch met de
herhaalde toezeggingen van Zijn liefde tot hen. Immers, dat zij niet te vereffenen zijn met die
hoge betuigingen van Zijn goedheid, trouw en tedere ontferming omtrent Zijn volk.
Maar daar zijn vele redenen om de Heere te verdedigen en die zo onbillijke klachten te
veroordelen, zoals:
1. Dat men Gods wegen buiten hun verband beschouwt, niet ziende uit wat beginsel dat
zij komen, en tot wat einde zij uitlopen.
2. Wij oordelen ervan uit ons beginsel, van blinde en vleselijke eigenliefde, die afkerig is
van alles, wat ons lastig of smartelijk valt.
3. Omdat Gods redenen voor Zijn wegen en handelingen hoger zijn dan onze wegen, ja,
dikwijls en doorgaans voor de eindige wijsheid van het nietig schepsel niet te doorgronden.
O, werd dit geloofd, men zou moeten zeggen met Hanna in haar lofzang, 1 Sam. 2:3: "En
maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zou spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan,
want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan."
4. Ook oordelen wij over dezelve dikwijls veel te vroeg, zonder het einde en de uitkomst
te zien, welke altijd, als men die kan afwachten, zo hoogst betamelijk aan Gods volmaaktheden,
en zeker aan de belangen van Zijn volk zal beantwoorden.
5. Hierbij komt nog, dat wij in zo'n geval te weinig zien op onze eigen wegen, waarop
Zich God ook beroept, Ezech. 18:25, zeggende: "Zijn niet uw wegen onrecht, o huis Israëls!"
Want wanneer wij die onzijdig overwogen, dan zouden wij die zo zeer verdraaid zien, of tot
zoveel verkeerdheid en afwijking heen hellende, dat wij dan ook zouden kunnen geloven, niet
alleen dat de verborgenheden der Goddelijke wijsheid dubbel in wezen zijn, Job 11:6, maar dat
ook tot onze verbetering en wezenlijk heil, zo'n weg juist nodig is, en dat des Heeren werk en
daden ons zo vreemd niet moesten wezen.
Al deze aanmerkingen tezamen genomen zouden Gods kinderen kunnen bewaren voor
zo'n onvernuftig oordeel, en bevrijden van alle ongelovige opstand tegen de Heere, en van alle
verkeerde opvattingen en beoordelingen van Gods doen, ja, zelfs van alle ongerustheid,
moeilijkheid en neerbuigende moedeloosheden, onder de proefwegen en velerlei
verdrukkingen, die de Heere in Zijn oneindige wijsheid hen laat overkomen. Ze zouden hen
integendeel bewerken tot een onbekommerd geloofsvertrouwen op God, en Zijn zo Goddelijke
en volwijze leiding.
En dit was ook het bedoelde Gods in ons hoofdstuk en tekstwoorden, in derzelver verband
beschouwd. Waarom hier ook de Heere Zelf, om Zijn volk van alle ongelovige verdenkingen
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der ziel te genezen, hen in onze woorden zo hartbrekend en zielsbeschamend voorkomt,
vragende: "Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE
verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij?" Hij wil hen onderrichten, dat zij Zijn
slaande hand als nodige en billijke kastijdingen zullen aanzien, en geloven dat Hij die voor hen
naar Zijn hoge wijsheid tot de Hem heerlijke einden zou doen uitlopen. En dus, al was Hij nu
omtrent hen een God, Die Zich veelszins verborgen hield, dat Hij echter was en bleef de God
Israëls, de Heiland, volgens Jes. 45:15. Waarom de Heere zo vol nadruk onmiddellijk op onze
woorden zo teder en zielsovertuigend en hun ongeloof zo rondom beschamend laat volgen, vers
28: "Weet gij het niet? Hebt u niet gehoord dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de
einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand."
Vrienden, als wij dit dierbare, verheven evangelische hoofdstuk inzien, zo vinden wij hetzelve
voor Gods begenadigd, gelovig volk alleszins te zijn tot hun zielsbeschaming, wegens hun
onkunde en ongeloof omtrent de Heere, en tegelijk vol stof en gronden tot hun
geloofsbemoediging, versterking en opbeuring in God, ten einde zij in een onbekommerd en
lijdzaam vertrouwen op en een kinderlijke berusting der ziel in God en Christus, als de tedere
Ontfermer van Zijn volk, in en onder al hun wegen zouden bewerkt en gebracht worden; want
daarin komt de al-waardige Heere Jezus aan het geloof voor:
1. In Zijn eeuwige Godheid, vers 9: "O Sion, gij verkondigster van goede boodschap,
klim op een hogen berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op
met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie, hier is uw God." En in vers 10
wordt Hij genoemd HEERE, Jehovah.
2. In Zijn Middelaarsstrijd tegen en overwinning van de satan, vers 10: "Zie, de Heere
HEERE zal komen tegen den sterke en Zijn arm zal heersen; zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn
arbeidsloon is voor Zijn aangezicht."
3. In Zijn heilsaanbieding aan een zondige en verloren wereld, door de verkondiging van
het zalig Evangelie. Vers 9: "O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen
berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze
op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie, hier is uw God." En in het bijzonder aan de menigte
der uitverkoren gelovigen, vers 1-2: "Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt
naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid
verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden."
4. In Zijn tedere herderleiding, als een Ontfermer omtrent de kudde van Zijn volk, naardat
hun behoeftige en machteloze stand het nodig had, vers 11: "Hij zal Zijn kudde weiden gelijk
een herder; Hij zal de lammekens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen; de
zogenden zal Hij zachtkens leiden." Zodat de Kerk en al Gods volk terecht in het geloof juichen
mocht, volgens Jes. 25:9: "En men zal te dien dage zeggen: Zie, Deze is onze God; wij hebben
Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken; Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij
zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid."
5. In Zijn oneindige Goddelijke almacht, vers 12: "Wie heeft de wateren met zijn vuist
gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof
der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal?" O,
wie moet niet uitroepen, als hij in een gelovig zielsbestaan leeft: O God, Gij zijt zeer groot! Wie
zal de donder van Gods mogendheden verstaan? Wie zou U niet vrezen? Omdat niemand U
gelijk is, o Heere; zo zijt Gij groot! Wie mag in de hemel tegen U geschat worden? Wie is de
Heere gelijk onder de kinderen der sterken?
6. In Zijn ondoorzoekelijke wijsheid, zowel in het leiden, bestieren en behandelen van
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Zijn volk, alsook in Zijn soevereine en volwijze beproeving, verhoring en verlossing van Zijn
kinderen, en de wegen in en langs welke Hij hun een teder Beantwoorder is van hun gebeden
en geloofsverwachting, zie vers 13-14: "Wie heeft den Geest des HEEREN bestuurd, en wie heeft
Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand zou
geven en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem wetenschap zou leren en Hem zou
bekendmaken den weg des veelvoudigen verstands?"
7. In Zijn oneindige en onafhankelijke heerschappij over alles, in de hemel en op de aarde,
en over alle machtige vijanden van Zijn Kerk, hoegenaamd, en dat wel hun ten goede, om hen,
die Zijn ontfermd volk en kudde zijn, en weerloos in zichzelf, te redden en te verlossen uit hun
verdrukkend geweld, vers 15, 22-24: "Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer,
en als een stofje van de weegschaal; zie, Hij werpt de eilanden heen als dun stof. Hij is het, Die
daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die
de hemelen uitspant als een dunnen doek en breidt ze uit als een tent, om te bewonen; Die de
vorsten tenietmaakt; de rechters der aarde maakt Hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant,
ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als Hij op
hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen."
O, Godzaligen, wanneer geloven wij deze waarheden? O, wat zijn wij in de onkunde en in het
ongeloof aan God diep weggezonken! Anders zouden deze waarheden meer Goddelijk en
zielsversterkend voor onze zielen zijn. Men zou dan zo niet nodig hebben, dat de Heere ons
bestraffend aansprak, Jes. 51:12-13: "Ik, Ik ben het, Die u troost; wie zijt gij, dat gij vreest voor
den mens, die sterven zal? En voor eens mensen kind, dat hooi worden zal? En vergeet den
HEERE, Die u gemaakt heeft, Die de hemelen heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft? En
vreest geduriglijk den gansen dag vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich
bereidt om te verderven? Waar is dan de grimmigheid des benauwers?"
En daarom is het ook, dat de Heere, de voldierbare Verbonds-God aan Zijn volk vraagt
tot hun zielsopbeuring en geloofssterkte, vers 25: "Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken,
dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige." Dat is, wie zou Mij gelijk zijn:
a. In vrijwillige, soevereine en onberouwelijke liefde en goedertierenheid, waardoor Ik u
heb opgenomen, en verder zal blijven opnemen, dragen en redden, volgens vers 28, 29, 31.
b. In almachtige, tedere en nauwkeurige opzichtneming op en over u, boven al de andere
schepselen, hoe heerlijk die anders zijn mogen, dewijl gij Mijn geliefd erfdeel en eigendom zijt,
en Mijn gekocht, verzoend en ontfermd volk. En daarom, klim met uw zielsaandacht op, van
de mindere dingen Mijner voorzienigheid tot de meerdere, vers 26: "Heft uw ogen op omhoog,
en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij
name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is, er
wordt er niet één gemist." O, wondere, nauwkeurige, almachtige regering van God! Trouwens,
o ja, het is zoals in Ps. 147:4 staat: "Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze alle bij namen."
Maar dit is ook van al Gods volk de waarheid, Ex. 33:12: "Ik ken u bij name!" En ook: "Gij
hebt genade gevonden in Mijn ogen." En Ps. 32:8: "Mijn oog zal op u zijn." O nee, niet één
kind des lichts zal er gemist worden in die grote dag van de doorluchtige verschijning van de
Heere Jezus, volgens Joh. 10:28-29.
c. In tedere herderleiding en voorzorg: O Mijn volk, bij wien zult gij Mij vergelijken?
Volgens vers 18. Hebbende en houdende u, als Mijn duurgekochte arbeidsloon, steeds voor
Mijn aangezicht, vers 10. Dat is, in Mijn tegenwoordigheid, tedere hoede en opzicht. Nee, al de
verdrukkende macht uwer vijanden, en de diepe en donkere wegen van Mijn voorzienigheid
omtrent u, zullen u van Mij en Mijn liefde tot u niet vervreemden, Jes. 45:17, noch u beroven
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van Mijn herderleiding omtrent u. O nee, zie Micha 7:14: " Gij dan, weid Uw volk met Uw staf,
de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land;
laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen vanouds." Onze tekst zegt, Jes. 40:27:
"Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE verborgen,
en mijn recht gaat van mijn God voorbij?"
Onze woorden dan behelzen in zich een overtuigende en hartbrekende vraag van de alleen
zalige God aan Zijn volk, dat in ongeloof en moedeloosheid onder de druk- en proefwegen
Gods als weggezonken en in hun geloof en sterkte als geheel bezweken was.
Wij letten in dezelve op twee hoofdzaken:
I. De onderwerpen, die de Heere aanspreekt: Jakob en Israël.
II. De zielsbeschamende vraag van God Zelf: "Waarom zegt u dan, o Jakob, en
spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van
mijn God voorbij?"
I. De onderwerpen die de Heere aanspreekt
Betreffende het eerste, wie Jakob en Israël was, is bekend uit Mozes" geschriften en zijn
geschiedverhaal, door de Heilige Geest geboekt. Gen. 25, namelijk de zoon van de
Godvruchtige aartsvader Izak, een der tweelingen van zijn huisvrouw Rebekka, en dus die
bekende, gelovige aartsvader, waaruit de twaalf stammen Israëls, ja, de gehele Kerk Gods onder
het Oude Testament is voortgesproten, waarom deze namen op al zijn nakomelingen zijn
overgegaan. En de Heere God beschrijft en spreekt hen ook in Zijn heilig Woord op talloze
plaatsen onder die benaming aan. Zie nu maar alleen Jes. 41:8-9: "Maar gij, Israël, Mijn knecht,
gij Jakob, dien Ik verkoren heb; het zaad van Abraham, Mijn liefhebber; Gij, welken Ik
gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzondersten geroepen heb; en zeide tot u:
Gij zijt Mijn knecht, u heb Ik uitverkoren en heb u niet verworpen." En Ps. 147:19: "Hij maakt
Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten." En Jes. 44:21-22: "Gedenk
aan deze dingen, o Jakob, en Israël, want gij zijt Mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt Mijn
knecht, Israël, gij zult van Mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,
en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost."
Maar het heeft de alleen zalige Verbonds-God behaagd, met deze beide namen, Jakob en
Israël, te benoemen al Zijn gelovig erfdeel en verbondsvolk in Christus Jezus, door al de eeuwen
heen, wanneer zij leven, en waar zij zijn zullen, tot op de grote dag toe van Jezus' doorluchtige
verschijning, onder andere om zo te tonen, dat zij zijn een volk dat alleen woont, en onder de
heidenen niet zal of kan gerekend worden, omdat de Heere zijn God met hem is, en het geklank
des Konings bij hem, zie Num. 23:9 en 21; Ps. 24:6; Gal. 6:16. Ja, waar de vijanden zelf van
zeggen moeten: Want er is geen toverij tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël", Num.
23:23. En vers 8: "Wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt, en wat zal ik schelden, waar de
HEERE niet scheldt?"
Maar wij mogen zedig volgens Gods dierbaar Woord naspeuren, waarom de Jehovah God al
Zijn gelovige kinderen in Christus Jezus met de namen Jakob en Israël benoemt, en dezelve
juist onder die beide benamingen in deze onze tekstwoorden behaagt aan te spreken en te
benoemen.
Wij menen, dat zulks geschiedt om deze navolgende redenen:
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1. Om hun genadestaat en ware zielsgestalte uit te drukken. Want Jakob was van God
vrijwillig begenadigd, en in de heilige linie ingelijfd, en een worstelaar met de Goddelijke
Verbonds-Engel, die naar Gods mond legerde, en in de gemeenschap Gods alleen zijn
zielenleven vond en stelde. Maar o ja, even zo is het ook met alle ware gelovige kinderen Gods.
Deze twee namen en deze twee gemoedstoestanden en gelovige zielswerkzaamheden kennen
zij. Want:
a. Als een Jakob, zo weten zij van de worstelingen Gods te worstelen, en dat uit al
verscheidene beginselen, en op verscheidene wijzen. Want hun gehele genadeleven bestaat
veelal in een worstelend smeken van de Jehovah, de Verbonds-Engel, volgens Hos. 12:5-6,
zijnde het hun te doen om zegen van de Heere, en gerechtigheid van de God huns heils te
ontvangen. Ze kunnen meermalen met Jakob onder veel geloofskracht al biddende zeggen:
"Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent", Gen. 32:26.
b. Als een Israël, zo zijn zij ook een overwinnend volk. Ja, zelfs de Almachtige soms
overwinnende, zodat de Heere Jezus, die Goddelijke Verbonds-Engel hen ook toeroept: "Gij
hebt u vorstelijk gedragen en hebt overmocht", Gen. 32:28. En dat de Heere hen zegenende
zegent, en hun doet verstaan wat het behelst, als Hij tot de ziel zegt: "Wend uw ogen van
Mij af (namelijk uw ogen van geloof en liefde), want zij doen Mij geweld aan", Hoogl. 6:5.
O, dan zegt de Heere Jezus tot hen, zoals tegen de Kananese vrouw, Matth. 15:28: "O vrouw!
Groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt." En dan geeft haar de Heere naar het hart en
vervult al haar raad, Ps. 20:5, zodat de ziel juichen mag: "De HEERE leeft, en geloofd zij
mijn Rotssteen, en verhoogd zij de God mijns heils", Ps. 18:47.
2. Ook worden zij alzo genoemd, om aan te tonen en ons te leren, dat een ziel nooit een
Israël wordt, zo zij niet eerst door almachtige genade een Jakob is geworden. O ja, die genadeorde houdt een volzalig God in Zijn Kerk, en in de zielen Zijner kinderen, dat Zijn almachtige
Geest der genade:
a. Eerst hen bewerkt om een worstelaar met de Goddelijke Verbonds-Engel, de Heere
Jezus te worden, evenals het vader Jakob ging, Gen. 32:24.
1) Namelijk in een nacht van beproeving van het geloof
2) Tegen de inwonende en uitbrekende zondemacht.
3) Tegen de verzoekingen van satan en wereld.
4) Tegen al de moedbenemende zielszwarigheden, waarmede de ziel soms vervuld en
omringd wordt, onder diepe, neerbuigende ongelovigheden omtrent de Heere en Zijn vrije
genade tot haar. Hetzij dan betreffende haar eeuwige genadestaat, of betreffende haar
bijzondere zielstoestanden en gestalten, of betreffende ook bijzonder zware gevallen en wegen
die haar drukken of dreigen.
b. En dan volgt er eindelijk op, dat de Heere de ziel een Israël doet worden, dat is een
overwinnaar. En daarom zegt ook de Heere Jezus tot al Zijn volk, Openb. 2:7: "Die overwint,
Ik zal hem geven te eten van de Boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is."
En Openb. 3:12: "Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en
hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en den naam
der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt,
en ook Mijn nieuwen Naam." Nu kan er geen overwinning zijn, zonder voorafgaande strijd en
worstelingen met de zielsvijanden.
3. Ook kan men zeggen dat de Heere God Zijn ware volk deze twee namen geeft van
Jakob en Israël, om aan te tonen, dat alle ware begenadigden, ook in navolging van die
Godvruchtige aartsvader, twee namen dragen. Want Jakob ontving een naam van zijn ouders,
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en werd Jakob geheten, Gen. 25. En zijn tweede naam ontving hij van de Goddelijke VerbondsEngel, Gods Zoon Zelf, hem Israël noemende, kapittel 32. En dus droeg hij de ene naam door
geboorte en natuurlijk kindschap van zijn ouders, en de andere naam wegens zijn geestelijk
kindschap en vorstelijk gedrag omtrent God en mensen.
En zo dragen ook Gods gelovige kinderen twee namen, te weten, een naam van hun ouders, die
zij onder de mensen hier op de aarde hebben, ter onderscheiding van anderen, maar ook een
naam die God hun heeft geschonken en in liefde mededeelt, als Hij hen in genade aan- en
opneemt in Zijn huis. Dat is een naam, geschreven, zelfs in de hemelen. En waarlijk, dit belooft
de Heere ook aan al Zijn kinderen, het geestelijke Jakob, en schenkt hetzelve ook dadelijk aan
hen. Want wanneer de almachtige genade des Geestes hen van staat verandert, en hen
overbrengt uit hun akelige, rampzalige en zondige natuurstaat, tot een ontfermde genadestaat,
en kinderlijke betrekking op de volzalige God in Christus Jezus, door hun wedergeboorte uit
God en dierbare geloofsondertrouw met Christus, o, dan worden zij ook van naam veranderd,
volgens Jes. 62:2: "En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des HEEREN mond
uitdrukkelijk noemen zal", Jes. 65:15: "Maar Zijn knechten zal Hij met een andere naam
noemen." En zeer nadrukkelijk is de Goddelijke belofte aan allen, die de Heere in ontferming
tot Zich vergaderen zou, Jes. 56:5: "Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats
en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een
ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden."
En welke is die naam? Zie dit in Jes. 62:4: "Maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is
aan haar" dat is Hefsibah. En in Jes. 43:3 benoemt hen de Heere aldus: "Van toen af, dat gij
kostelijk geweest zijt in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest; en Ik heb u lief gehad." En o,
wat talloze dierbare namen geeft de Jehovah niet aan Zijn begenadigd volk. Het is nagespeurd,
dat men die kan optellen tot 450 namen in Gods Woord, door de Heilige Geest hun toegekend.
O, wonderlijke verheffing voor een arm Godzalige, die dikwijls geen naam onder de mensen
op de aarde heeft. Maar o, zij staan met hun personen en namen in het boek des levens des
Lams, Openb. 20:15; vergelijk met Luk. 10:20.
Hoe is het vrienden, met u? Hebt u ook bij bevinding kennis aan deze dingen? Hebt u al een
naam in genade van God gekregen? Of draagt gij nog maar alleen uw oude, natuurlijke
zondenaam, als een kind des toorns en der verdoemenis? En als een zaad der boosdoeners? O,
verachtelijke namen?!
4. Maar wij zeggen verder: O ja, terecht draagt al des Heeren begenadigd volk deze twee
namen, omdat dezelve alleszins op hen zeer toepasselijk zijn.
Zij mogen met recht Jakob genoemd worden, want:
1. Jakob was een uitverkorene en een vrijwillig ontfermde Gods, door verbeurde,
soevereine genade, volgens Mal. 1:2: "Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de HEERE;
nochtans heb Ik Jakob liefgehad. En Ezau heb Ik gehaat." Maar zo is het ook met al Gods volk.
Zij zijn de vrijwillig geliefden Gods, volgens Ef. 1:4-5: "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in
Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem
in de liefde; Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus
in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil." En Jer. 31:3b: "Ja, Ik heb u lief gehad met een
eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." En vers 9b: "Ik ben Israël
tot een Vader en Efraïm is Mijn eerstgeborene."
2. Jakob was een oprecht man, wandelende in al zijn weg voor Gods aangezicht, volgens
Gen. 25:27; Gen. 48:15-16. Maar o ja, dit is overal in Gods heilig Woord een algemeen kenmerk
van al Gods ware volk. Trouwens, de Heere Zelf maakt ze oprecht, volgens de verbondsbelofte,
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Jes. 61:8: "En Ik zal geven, dat hun werk in der waarheid zal zijn." En als oprechten hebben zij
de Heere Jezus als hun Koning lief, Hoogl. 1:4, en dienen en aanbidden zij God in geest en in
waarheid, Joh. 4:24. Zijnde allen oprecht van wandel, die in de wet des Heeren gaan, Ps. 119:1.
3. Jakob was, behalve al zijn tijdelijke zegeningen, bedeeld met die zegen van Abraham,
Gen. 28:4, die Ezau miste. God was zijn Deel, en zo had hij alles, Gen. 33:11. Ja, Die was ook
zijn Schild en Loon, zeer groot, Gen. 15:1. Die was voor hem God, de Almachtige, de
Algenoegzame, Gen. 17:1. Want dat bevatte de vaderlijke zegen van Izak aan hem gedaan, Gen.
28:3-4: "En God almachtig zegene u en Hij geve u den zegen van Abraham, aan u, en uw zaad
met u."
Even zo is het ook met ieder gelovig en begenadigd Jakob in alle tijden. O Jehovah, in Christus
is ook hun Hoofdgoed en Deel. Daarom kunnen ze in geloof ook zeggen: "De HEERE is mijn
Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen", Klaagl. 3:24. En Ps. 16:5-6: "De HEERE is
het Deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke
plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij geworden."
Vrienden, hoe is het met u in dezen? Zijt gij al een ware Jakob in de Geest? Zijt gij ook een
gezegende des Heeren? Hebt u al waarachtig deel aan de God van Jakob? Ps. 146:5-6. Of bent
u geheel vreemd van dit Goddelijk deel, dit deel van Jakob, ja, het deel van Levi, Asaf en Maria?
Ach, wat hebt gij dan nog maar een arm deel van Ezau op aarde, en geen deel voor de
eeuwigheid. O benauwde toestand!
4. Jakob was en leefde als een reizende vreemdeling op deze aarde, wonende in tenten,
Hebr. 11:9. En dat beleed hij zeer vrijmoedig en gewillig, Gen. 47:9. Zo is het ook met al Gods
volk, hun deel is niet op de aarde, of met de lieden van deze wereld, maar dat is in God en in
het hemels Vaderland, Hebr. 11:14 en 16. O ja, zij zijn begerig naar het hemelse, en daarom
schaamt Zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want Hij heeft hun een stad
bereid.
Vrienden, zouden dat uw zielen voor een alwetend God ook kunnen betuigen, dat gij hier geen
blijvende stad hebt, maar een toekomende stad zoekt, Hebr. 13:14? En dat gij een vreemdeling
op deze lage, zondige aarde zijt geworden? Kunt gij hier uw verblijf, uw familie, uw vermaak,
uw rust niet vinden, maar alleen boven, voor de troon? Hebt ge uw wandel in de hemelen, en
verwacht gij vandaar uw Zaligmaker, de Heere Jezus Christus, Fil. 3:20? Of is uw naam en
stand nog als lieden van deze wereld, die nog geen deel noch gerechtigheid, noch gedachtenis
hebt in Jeruzalem? Neh. 2:20. Oordeelt zelven.
5. Jakob leefde op aarde onder vele en hooggaande verdrukkingen, smaad en
vervolgingen. Ja, de één maakte plaats voor de andere, waarbij kwam, dat hij leefde onder vele
geloofsbeproevingen omtrent de Goddelijke beloften, aan hem gedaan. En dus had Jakob,
wegens al zijn verdrukkingen en proefwegen gedurig reden en stof om zich nauw en dicht met
gelovige smekingen bij zijn God en Ontfermer te houden. Maar tevens bevond hij zich ook in
en onder al deze, een voorwerp van de zorgdragende ontfermingen Gods, Die overal een zeer
nauwkeurig oog op hem had, al was er soms geen oog van enig sterveling dat naar hem omzag,
evenals in Gen. 28. O ja, de troosttaal van zijn God en Koning was: "En zie, Ik ben met u, en
Ik zal u behoeden overal waar gij heentrekken zult, en Ik zal u wederbrengen in ditzelve land;
want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben hetgeen Ik tot u gesproken heb", Gen.
28:15.
Maar o ja, dit is ook Gods heilige weg met en omtrent Zijn volk en geestelijke Jakob, zodat zij
volgens 1 Petrus 1:7 ook leven onder hun beproevingen des geloofs, hetzij dan betreffende de
bijzondere wegen, waar de Heere hen inleidt, hetzij omtrent enige beloften Gods, aan hun ziel
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in het bijzonder gedaan en gegeven, en waartegen al de voorzienige wegen Gods in werken. En
dus vinden zij zich ook gedurig genoodzaakt om bij de Heere te blijven, en te zeggen: "Bij U
schuil ik." Maar de Heere geeft hen ook al eens op hun strijdweg een kinderlijke
vrijmoedigheid, om Hem op Zijn belofte ootmoedig te manen met de gelovige Kerk, Micha
7:20: "Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onze vaderen van
oude dagen af gezworen hebt." Is het niet zo, Godzaligen? O ja, heeft een getrouw en vrijwillig
God u niet doen ondervinden van ouds af tot heden toe, hetgeen wij lezen, Deut. 1:31: "En in
de woestijn, waar gij gezien hebt, dat de HEERE, uw God u daarin gedragen heeft, als een man
zijn zoon draagt, op al den weg, die gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze plaats." O
ja: Hij kent uw wandelen door deze zo grote woestijn, deze veertig jaren, Deut. 2:7. Heeft het
u ook wel aan één ding ontbroken, mijn vrienden? Immers neen. Ja, integendeel heeft de Heere
u gezegend in al het werk uwer hand. O, wees ook in dezen Zijn getuige, dat hij God is, de
Amen, de Getrouwe, de Ontfermende, de Waarachtige. Ja, Godzaligen, heeft het de Heere aan
u, als Zijn ontfermd Jakob, niet gedaan op diezelfde wijze, als Hij het aan vader Jakob deed?
Te weten:
a. Dan eens door bemoedigende beloften te schenken, ter zielssterkte en
geloofsbevordering.
b. Dan door uw vijanden te beschamen en hun toorn te verhinderen en af te wenden, of
geheel op te binden, en dezelve in vrienden te veranderen, evenals Jakob ondervond, Gen.
31:29; Gen. 33:4. O ja, de Heere schonk u zulks ook wel op uw weg, denk dezelve maar eens
na, van Sittim af tot Gilgal toe. En gij zult wel bevinding hebben van de beloften, Jes. 41:1012; Ps. 109:31. En wat het te zeggen is: "Want de grimmigheid des mensen zal U loffelijk
maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij opbinden", Ps. 76:11.
c. Dan in het zalig openbaren van Zichzelf aan u in genade en ontferming, hetzij dan als
aan vader Jakob soms vóór de druk en de strijd, soms onder en soms ook wel na dezelve, zodat
uw ziel zeggen kon, dat na een nacht van strijd en worstelen, een aangename dageraad over u
opging naar ziel en lichaam, en gij betuigen moest: "Ik heb God gezien van aangezicht tot
aangezicht, en mijn ziel is gered geweest", Gen. 32:30; vergeleken met Job 11:15-17.
Godzaligen, wat zegt u daarop? Heeft de grote Verbonds-Engel, Gods Zoon, niet even zo met
uw zielen in genade gehandeld in uw vreemdelingschap? O ja, gewis, het is alzo. Ik weet het,
het is uw zielen niet vreemd om ook te betuigen: "Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw
goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden
gekend; en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands; Gij hebt mijn voeten doen staan
in de ruimte", Ps. 31:8-9.
Bij deze naam van Jakob voegt de Heere ook nog de naam van Israël, welke aanduidt en
betekent een vorst Gods; één die een vorstelijke macht heeft omtrent God. O, verheven erenaam
en siernaam voor een arm, zondig en verdoemelijk volk. En zeker, zo'n Israël zijn al de
gelovigen.
1. Daarom worden zij van de Heilige Geest beschreven als koningskinderen, als een
prinsendochter, als een koningin. Ja, ze worden van God Zelf gezet en gesteld als vorsten op en
over de gehele aarde, zie Ps. 45:10-17; Hoogl. 7:1; Jes. 32:1.
2. Zij bezitten waarlijk door genade iets edelmoedigs en verhevens, en zijn aanvankelijk
der Goddelijke natuur deelachtig, en dragen Gods beeld in hun zielen. Zij zijn de heiligen en
heerlijken op de aarde, waarin al Zijn lust is, Ps. 16:3. De bruid en de vrouw des Lams, Openb.
19:7 en Openb. 21:9. Zonen en dochteren van de Allerhoogsten, 2 Kor. 6:18. Zijn gekroonde
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stenen, Zach. 9:16. Zijn juwelen, Mal. 3:17, uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, Kol.
3:12. En als hun geloof recht werkzaam is, dan zijn zij als een vrijwillig volk in heilige
sieradiën, Ps. 110:3. Want dan zet de Geest des Heeren hen aan, en maakt hun dadelijk als
vrijwillige Amasia's, die vol liefdesdrang betuigen: "Wij zijn uwe, o David, en met u zijn wij,
gij zoon van Isaï." Ja, dan worden zij prinsen, als Davids zonen, 1 Kron. 12:18. En de eerste
aan de hand van de Koning, 1 Kron. 18:17; vergeleken met Joh. 15:15, en dan ondervinden zij
in hun zielen op die tijden:
a. Dat de lage en zondige aarde te laag en ledig is voor hun hemels gezinde zielen.
b. Dan is hun zucht, keus en bedoeling alleen Gods en Jezus' eer en roem.
c. Dan kunnen zij alleen maar recht voldaan worden met en door Gods en Jezus'
gemeenschap, als hun hoofdstof en zalig heil.
d. Dan werken zij uit edele en verheven beginselen der ziel, namelijk de ware liefde Gods,
uit de geloofsgemeenschap met Jezus vloeiende, en zo zijn zij alleszins rechtvaardigen, die
voortreffelijker zijn dan hun naasten, Spreuk. 12:26, en kunnen dan met hun hart en mond
zingen:
Nu wil, nu zal mijn levenstrant,
Betamelijk zijn, dien staat, dien stand,
Gebracht uit d' hel tot 's hemels troon,
Gods kind, en bruid van Godes Zoon.
Hebben wij wat liefs, wat groots, wat waards,
Wij zenden 't weer naar boven.
Onze lusten, al in een bundelken bijeen;
Dan zijn al onze aardse lusten dood,
En 't lust ons maar te loven.
Hem, Die onze lust met Hem optrekt van beneên;
Ga dan lust, ga dan zin, ga dan hart, ga dan min,
Want zo raakt d' aarde vast ten hemel in.
3. Ja, al Gods ware gelovige kinderen in Christus zijn zodanig een Israël Gods, die een
macht en vermogen hebben op God en bij God, zodat de Heere hen geeft, wat zij Hem bidden.
Ja, dat de Heere vele malen doet of laat, hetgeen zij Hem verzoeken of afsmeken, zowel voor
hun eigen persoon als voor anderen, zoals wij zien in Abraham, Gen. 18 en in Mozes, Ex. 32
en in Jozua, kapittel 10, en in Elia, 1 Kon. 18. O ja, de Godzaligen ondervinden ook nog vele
malen die genade en geloofskracht, om tot de Heere te kunnen betuigen: Nee, Heere! Ik laat U
niet gaan, totdat Gij mij hebt gezegend. Zodat men van hen zeggen moet, volgens Ps. 34:6 en
18: "Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten
zijn niet schaamrood geworden. Zij roepen en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun
benauwdheden." Ja, vrienden, wat is het niet bevindelijk waarachtig, dat de gelovigen de Heere
Jezus als hun Koning soms binden op de galerijen van hun geestelijke, gelovige en heilzuchtige
overdenkingen, Hoogl. 7:5. Is dat dan geen macht hebben op de volzalige Verbonds-God? Ja,
gewis, en deze macht te gebruiken, is den Heere zo zonderling aangenaam. Want dan erkent de
Heere Jezus, dat hun lippen zijn als een scharlaken snoer, en hun spraak is Hem liefelijk, Hoogl.
4:3.
4. Ja, de Heere benoemt Zijn begenadigd volk "Israël", omdat zij door Zijn soevereine
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almachtige genade in een geestelijke zin gemaakt en geworden zijn, wat weleer het oude volk
van Israël in een lichamelijke en voorbeeldige zin was. Dit zouden wij in verscheidene
bijzonderheden kunnen aanwijzen, maar om de kortheid te betrachten, laten we dit over aan de
overdenking van de Godvruchtige lezer.
Zie daar dan, vrienden, zo zijn Gods kinderen, zo is Gods ware volk, de liefhebbers van de
Heere Jezus, Gods Jakob en Israël. De wereld mag zo laag en smadelijk en verachtelijk van hen
spreken en hen mishandelen zo zij willen, o, zij zijn echter door de grote liefde des Vaders
kinderen Gods. Zij zijn een geliefd en verheven Israël, 1 Joh. 3:1 O ja, zij zijn een ontfermd
Jakob, bij God uitverkoren en dierbaar. Een oneindig verheven en gezegend volk, en zij zullen
het eeuwig blijven, volgens Openb. 21:7. "Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een
God zijn en hij zal Mij een zoon zijn." Vergelijk met Ex. 4:22: "Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon,
Mijn eerstgeborene, is Israël." En hadden de eerstgeborenen een dubbele portie in de erfenis
van de goederen van de vader, o Godzaligen, dat is en zal ook uw deel en snoer zijn. Omdat gij
de eerstgeborenen en Gods Israël zijt, volgens Jes. 40:2 en Jes. 61:7. O, wie moet dan niet van
al Gods volk met verwondering uitroepen: "Welgelukzalig zijt gij, o Israël! Wie is u gelijk? Gij
zijt een volk, verlost door de HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid;
daarom zullen zich uw vijanden geveinsd aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten
treden", Deut. 33:29. Ja, de Heere zal dit Israël zegenen, hebbende de hoorn Zijns volks
verhoogd, de roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israëls, des volks, dat nabij Hem is,
hallelujah, Ps. 148:14.
II.

De zielsbeschamende vraag van God Zelf

Dit Jakob en Israël nu was uit hun zalig geloofsbestaan uitgeweken, en in het ongeloof en
wantrouwen aan God en Zijn getrouwe verbonds-ontferming ingezonken, handelende even
alsof de Heere vergeten had hen genadig te zijn, en Zijn barmhartigheden door toorn over hen
had toegesloten. En zo werden zij in hun gemoedsbestaan als omzwervende gevangenen, die
dachten in hun kuilen van druk en ellende te zullen sterven, en dat de Heere Zich nu van hen
onttrokken had. En deze dingen dachten zij niet alleen, maar zij zeiden die ook tot elkander.
Deze hun zondige en ellendige zielstoestand ligt opgesloten in het volgende deel van de
tekstwoorden: "Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE
verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij?"
Waarom de Heere hen ook vragenderwijs zeer nadrukkelijk aanspreekt tot hun beschaming,
wegens hun ongeloof aan Hem, onder deze Zijn vlekkeloze proefweg, waar Hij hen in stelde
en die Hij met hen bleef houden. En om hen een levendige indruk te geven, dat Hij zeer wel
zag de verdrukking van Zijn Jakob en Israël, en dat Hij hun smart bekende en hun geroep,
vanwege hun drijvers, hoorde, zoals de Heere ook eens betuigen liet aan Zijn volk, Ex. 3:7. Het
is daarom, zeg ik, dat de Heere hen zo beweeglijk aanspreekt, zeggende: "Waarom zegt u dan,
o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van
mijn God voorbij?"
Het zijn twee onderscheiden stukken, waarin zij de Heere door ongeloof beschuldigen,
en omtrent welke zij zeer moedeloos en ongelovig werkten. Trouwens, het ongeloof is de
baarmoeder van alle God verloochenende en Zijn liefde verdenkende zonden.
Betreffende het eerste, zij zeiden: "Mijn weg is voor den HEERE verborgen." Zij spreken
van hun weg. De Heilige Schrift benoemt al de daden, handelingen en ontmoetingen van Gods
volk vele malen als een weg. Ps. 1:6: "De HEERE kent de weg der rechtvaardigen." En Jes.
57:18: "Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen, en Ik zal hen geleiden."
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Door deze weg van dit Jakob en Israël hebben wij hier te verstaan, een zeer drukkende staat en
toestand van zeer zware ellenden, en verder dreigende ondoorzienlijke noden of zwarigheden,
en zeer treurige en langdurige beproevingen. En dus een alleszins benauwde weg en staat, ja,
een weg met doornen omtuind, Hos. 2:5. En dan behoren daartoe in het algemeen deze twee
grote zaken:
1. Het zo langdurig uitstel van de komst van de Zone Gods in het vlees en de vervulling
van de grote en dierbare beloften Gods, in dit hoofdstuk van vers 1-11, aan hen en de Kerk
Gods op zo'n verheven wijze gedaan.
2. De bedreigde wegvoering van Israëls volk en de Kerk Gods naar Babel, die nog eerst
vooraf moest gaan, volgens Jes. 39:6-7, om de zonde des volks, volgens Micha 7:13: "Maar dit
land zal worden tot een verwoesting, zijner inwoners halve, vanwege de vrucht hunner
handelingen."
Nu, die wegvoering van het Joodse volk naar Babel en het verwoesten van land en godsdienst,
en dat voor zo'n reeks van jaren, en daarbij nog het zo langdurig uitstel van de komst van de
Heere Jezus in het vlees, en de uitoefening van Zijn Middelaarswerk, dat deed hen moedeloos
en ongelovig worden, en als het ware de hoop der vaderen opgeven. Want al hun begeerten
waren zich daarheen strekkende, om maar die heuglijke dag te zien, volgens de woorden van
Jezus, Matth. 13:17. Hier kon hun verstand niet doorzien. Al deze wegen Gods waren hun te
hoog, en te vol van beproeving, dan dat zij konden vatten, hoe God Zijn gedane beloften zou
vervullen en daar stellen. Waarlijk, geloof alleen kon het maar omhelzen. En dus lieten zij hun
hoop zakken, en begonnen als aan de komst van Hem, Die de Vertroosting van Israël zou zijn,
vele malen te twijfelen. Ja, dus lag het in hun hart en gedachten en misschien ook wel soms in
de mond: "De HEERE heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten", Jes. 49:14. En wat was
hun taal niet ongelovig, Ezech. 37:11."Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is
verloren; wij zijn afgesneden." Maar waarlijk, zeer verkeerd, omdat zij in al deze wegen van
druk en geloofsbeproeving, hoe diep en ondoorzienlijk ook, maar blind en zonder zien, zich
alleen aan God, en aan Zijn gedane belofte moesten toebetrouwen, en in geloof rusten op hoop
tegen hoop, en niet twijfelen door ongeloof. Maar ze moesten vaststellen, dat hun God een God
was, Die de doden levend maakt, en Die roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren, Rom.
4:17-18. En Die in Zijn getrouwheid en belofte niet zal feilen, en wat uit Zijn lippen gegaan
was, in dezen niet zou veranderen, Ps. 89. En dat bij gevolg die Heere, Die zij zochten en aan
Dewelken zij lust hadden, de Engel des verbonds, op Zijn tijd snellijk tot hen en tot Zijn tempel
zou komen, Mal. 3:1. Ja, zij mochten dan ook in het geloof vaststellen, dat de zekerheid van die
komst insloot en veronderstelde de zekere verlossing van hen, uit alle nog voorafgaande
onheilen en benauwde ongevallen, die hen mochten overkomen. Want de Heere kon Zijn einde
niet missen, noch zij hun geloofsverwachting op God en Zijn belofte. O nee, dat ware
onmogelijk. Maar het gemoed en geloof van dit Jakob en Israël stond voor tegenwoordig
geenszins zoals het stond en werkte, volgens Micha 7:7-9. Maar het was hier in ongeloof en
moedeloosheid neergezegen. En daarom zeiden zij:"Mijn weg is voor den HEERE verborgen."
In het bijzonder kan men door deze weg van Jakob en Israël ook verstaan:
1. Het inhouden en verbergen van des Heeren aangezicht voor hen, waarom zij ook zo
nadrukkelijk smeekten, Jes. 63:15: "Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw
heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden? Het gerommel Uws ingewands, en
Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in."
2. De bevinding van een diepe krachteloosheid tot het gelovig bidden, door het missen
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van de Geest des gebeds, volgens Jes. 64:7: "Er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich
opwekt, dat hij U aangrijpe, want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons."
3. Een smartelijk gevoel van de ellendige vruchtgevolgen van zo'n diep ongelovig
bestaan, welke altijd zijn een samenloop van allerlei zonden en verkeerdheid, zowel inwendig
als uitwendig. Want gelijk met het geloof altijd de heiligheid en de blijdschap gepaard gaan in
de ziel, en nooit gescheiden zijn, zo gaan ook onafscheidelijk in de ziel tezamen ongeloof,
zonde, verwarring en treurigheid. Zo zien wij hen voorkomen, Jes. 64:6: "Maar wij allen zijn
als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen
af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen weg als een wind." O ja, het ongeloof maakt
de ziel tot een omzwervende gevangene.
4. Het ervaren van een droevige vervreemding van God, en het gemis van Zijn Vaderlijk
oog en opzicht, gelijk God aan Zijn volk bedreigt, Hos. 5:15: "Ik zal heengaan en keren weder
tot Mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen." En gelijk zij zichzelf ook erkennen te
bevinden, Jes. 63:19: "Wij zijn geworden als die, over welke Gij van ouds niet hebt geheerst,
en die naar Uw Naam niet zijn genoemd."
Al deze dingen waren het die hen troffen en drukten, en die noemen zij hier "mijn weg;" en
terecht om deze redenen:
1. Omdat die zwarigheden algemeen waren, en bij elk van hen plaats hadden. Het is
daarom, Jes. 64:6-7: "Maar wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een
wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen weg
als een wind. En er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich opwekt dat hij U aangrijpe;
want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons en Gij doet ons smelten door het middel van onze
ongerechtigheden."
2. Omdat zij ook nog ieder hun bijzondere weg zullen gehad hebben in de algemene
bezoekingen, die hen allen troffen en dreigden. In hun bijzondere drukwegen, die al vele en
verscheidene kunnen geweest zijn. En in hun zielsellenden en ongelovige bestrijdingen, waar
zij elk in het bijzonder inwendig mee te worstelen hadden. En daarom zeggen zij: "Mijn weg."
Maar wat getuigen zij nu daarvan, en welke is hun ongelovige klacht? Deze: zij zeggen in hun
moedeloosheid en ongeloof: "Mijn weg is voor de HEERE verborgen." O, nare en moedeloze
taal! Wel Jakob en Israël, zou dan Hij, Die het oor plant, niet horen? En Die de ogen formeert,
niet aanschouwen, Ps. 94:9? Dat is immers een onvernuftige en dwaze taal. O, aanmerk toch
wat gij zegt. Is er dan geen gedenkboek voor Gods aangezicht? Hoort Hij dan niet? Merkt Hij
er niet op? Zou Hij, Jehovah, u zo Goddelijk en vrijwillig tot een Jakob en Israël hebben
geformeerd? Zou Hij daarenboven zulke grote en dierbare beloften hebben gedaan, van de
komst van Zijn Zoon, tot zodanig verheven einden en zalige heilsvruchten voor u en al Zijn
volk, Jes. 40:1-11? Ja, zou Hij zelfs door Zijn Goddelijke hand u in zulke diepe wegen ter
geloofsbeproeving voeren en inleiden? En zou dan uw weg voor Hem kunnen verborgen zijn?
O nee! Al houdt Hij Zich verborgen, Hij is echter uw Heiland, de God Israëls. Gij zijt evenwel
Zijn Israël, dat verlost wordt met een eeuwige verlossing. En Hij roept u toe: "Gijlieden zult
niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden", Jes. 45:15, 17. Wel, in plaats
dan van zo ongelovig en moedeloos in Gods weg te staan en te klagen, en de Goddelijke belofte
zo los te laten, wegens al het ondoorzienlijke en beproevende dat er mee vergezeld gaat, zo sta
daarnaar, dat gij den Heere in geloof verbeidt als Hij vertoeft. Want Hij zal Gewis komen, Hij
zal niet achterblijven, als wetende dat de rechtvaardige door zijn geloof zal leven, Hab. 2:3-4.
Maar hoe zien wij hier niet, dat het soms gaat met Gods Israël, als het eens ging met de
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voorvaderen, onder de diepe drukwegen in Egypte, waarvan wij lezen in Ex. 6:8. Terwijl Mozes
uit Gods Naam henlieden zulke verheven heilstoezeggingen van verlossing en vele dierbare
zegeningen aankondigde, vers 5-7, o, zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de benauwdheid
des geestes. En zo was het hier met dit Israel en Jakob ook. Want de Heere doet hun hier van
vers 1-11 dierbare en verheven heilstoezeggingen, dezelve bevestigende met Zijn oneindige
wijsheid, om het beloofde heil te vinden, vers 13-14, en met Zijn oneindige almacht, om hetgeen
Hij beloofde, onwederstandelijk daar te stellen, vers 15-25. Alsook met Zijn nauwkeurige
voorzienigheid, en algemene heerschappij, tot hun troost hen voorgesteld, vers 26.
Maar niettegenstaande dit alles, zo blijven zij echter in hun ongeloof, verzuimende te werken
met enige van de Goddelijke heilswoorden in dit zo verheven kapittel, hen uit Gods Naam
toegeroepen en verkondigd, en daarom zeggen zij moedeloos: "Mijn weg is voor den HEERE
verborgen", waarmee zij dan willen zeggen: Mijn ellende en smart, mijn lichamelijke noden en
zielsnoden, mijn zuchtingen, gebeden en worstelingen, ja, ook mijn zitten in een kuil zonder
water:
a. Die ziet God niet aan met medelijden. De Heere houdt Zich vreemd voor mij.
b. De Heere neemt geen acht, hoe bang het mij is, en hoe mijn ziel te moede is.
c. Ik bemerk in geen dingen enig Goddelijk opzicht, of Vaderlijke zorg tot mij.
d. De Heere zet mij in duistere plaatsen, als degenen die overlang dood zijn. Wat is er
toch van al mijn verwachting?
e. Hij heeft mijn ziel ver van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten.
f. De Heere heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, en niet in het licht.
g. Heere, ik heb Uw Naam aangeroepen uit de onderste kuil, maar wanneer ik roep en
schreeuw, stopt Gij het oor voor mijn gebed.
h. O, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Mijn weg is voor Hem
verborgen. Want zo de Heere met ons was, waarom zou al dat kwaad ons zo
overkomen? En dit alles ons zo wedervaren?
Maar zij voegen er nog een tweede ongelovige en moedeloze uitdrukking bij, zeggende: "En
mijn recht gaat van mijn God voorbij."
Zij melden hier van hun recht, dat zij hadden uit kracht van hun verbondsbetrekking op God,
als Zijn ontfermd en begenadigd Jakob en Israël, in Christus, en dat was al meer dan één, te
weten, zij hadden:
a. Een recht op God Zelf, en op Zijn Goddelijke deugden.
b. Een zalig recht op de hemel der heerlijkheid, en op al wat daar in is, en aldaar
ondervonden, genoten en geoefend wordt, en o, wat behelst dit niet!
c. Een zalig recht op het volle heil- en genadeverbond, en op al haar beloften en dierbare
heilsgoederen, van de Jehovah aan Zijn volk toegezegd, ter ondersteuning, bemoediging en
dadelijke hulp in alle wegen en noden.
d. Een zalig recht op Gods ganse Woord, en al de bevelen Gods, welker beoefening door
de Heilige Geest in geloof en liefde voor Gods kinderen een voorrecht is.
e. Een zalig recht op de belofte van de aanstaande komst van de Middelaar, en Zijn
ontdekking aan hun zielen, en om zo in geloofstoe-eigening voor zichzelf die blijde taal te
horen, volgens vers 9: "Zie, hier is uw God."
f. En eindelijk, een zalig kinder- en verbondsrecht, om de Heere hun God ootmoedig
en nederig te mogen smeken, vragen, ja, heilig te dwingen, hoewel met eerbiedige
onderwerping, om verhorende genade, om tijdige hulp en redding, en dat de benauwdheid
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niet tweemaal mag oprijzen. Ja, ook, om de vervulling van deze Zijn belofte: "Zij zullen
wederkeren, zittende onder zijn schaduw, zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en
bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat
heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien", Hos.
14:8-9.
Zie, in al deze opzichten en wat daar nog meer naar het woord Gods was bij te voegen, zo
hebben Gods Jakob en Israël hun recht.
Dit wordt hier dan nu billijk van Gods Jakob en Israël genoemd "mijn recht", en wel
hierom:
a. Omdat de Heere Zichzelf door vrijwillige belofte aan Zijn volk verbonden heeft, om
hen dit alles in de geloofs- en verbondsgemeenschap met Hem te zullen schenken. Ja, in de
beloften schenkt Hij hen dit dadelijk.
Want de beloften van het verbond behelzen al de wezenlijke heilsgoederen in zich, die
God aan Zijn volk, als de erfgenamen van de beloften, met een eed heeft toegezegd, volgens
Hebr. 6:17-18. Daar benevens zijn ook al de beloften Gods in Christus Jezus ja en amen, Gode
tot heerlijkheid, 2 Kor. 1:20. Daarom, al Gods volk, dat een recht op God heeft, te weten op
God de Vader, als hun Vader in Christus, Jer. 3:4; en op God de Zoon als hun Maker en hun
Man, Jes. 54:5, hebben ook een recht op alles wat van God is, volgens de verbondsbelofte, Jer.
32:38: "Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn." En volgens Joh. 1:12:
"Zo velen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht (of recht) gegeven kinderen Gods te
worden." Nu, dan hebben zij ook een volkomen kinderrecht op God en Jezus, zoals de apostel
getuigt, Rom. 8:17: "Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods,
en mede-erfgenamen van Christus." Dus is dan het recht van Jakob en Israël, ja, van al de
gelovigen, het sterkste recht, vloeiende:
a. Uit hun geboorte uit God, en dus is het een kinderrecht en geboorterecht.
b. Uit hun huwelijksbetrekking op Gods Zoon, en dus is het een huwelijksrecht.
c. Uit hun erfrecht in Gods genade-testament, en dus is het een testamenteel recht of
erfrecht.
Waarlijk, het is dan het sterkste recht dat er zijn kan, dat Gods volk heeft. En dat zal de Heere
hen ook schenken en doen genieten, Ps. 37:6; Ps. 140:13. O, in wat een volle nadruk kunnen en
mogen zij dan hier niet zeggen: "mijn recht". Gelijk ook de gelovige Kerk doet in Micha 7:9:
"Totdat Hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoere."
b. Ja, nog eens, zij zeggen "mijn recht", omdat ieder begenadigde zijn bijzonder aandeel
in dit recht heeft, want toch zij allen mogen zeggen: "Mijn Liefste is mijn en ik ben Zijne",
Hoogl. 2:16. "De Heere is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen", Klaagl.
3:24. Ja, zij hebben in de erfelijke verbondsgoederen elk hun snoer en deel. En dus dan ook een
recht daarop. Evenals oudtijds Israël het zijne had, in de uitdeling van de erfenis van Kanaän,
Deut. 32:8. En dit hun deel en recht zal hen in eeuwigheid niet ontnomen worden, Luk.
10:42."Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk", Rom. 11:29.
Nu zeiden Jakob en Israël in ongeloof: "En mijn recht gaat van mijn God voorbij." In het
algemeen geeft deze ongelovige klacht hetzelfde te kennen, hetgeen de man Gods Job in zoveel
ongeloof en verdrietelijke moedeloosheid zeide, in kapittel 27:2: "Zo waarachtig als God leeft,
Die mijn recht weggenomen heeft, en de Almachtige, Die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan."
Dat is volgens onze geleerde kanttekenaars; die mijn goede zaak, die ik heb, schijnt opgeschort
en uit de hand gelegd te hebben, om geen kennis daarvan te nemen, en die door Zijn oordeel af
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te handelen. Even zo verkeerd was het oordeel van dit Jakob en Israël, ook omtrent Gods
voorzienige weg en leiding omtrent hen. En daarom zeiden zij hier zo ongelovig en moedeloos:
"En mijn recht gaat van mijn God voorbij."
Maar in het bijzonder willen zij met deze klacht zeggen:
1. De Heere schijnt ons geen woord te houden, in het vervullen van al Zijn dierbare
beloften.
2. Ons geloof bezwijkt en onze hoop is als een boom uitgerukt, ja, alles is verzegeld.
3. Ons aanhoudend smeken merkt de Heere niet op, en dat niettegenstaande er soms nog
tijden in onze zielen zijn, dat wij met veel kracht des gebeds, ja, met voorkomende beloften
daaronder te ontvangen, tot de Heere naderen, en Hem in de weg van Zijn gerichten verwachten
mogen, Jes. 26:8 en 16. Maar zie, in plaats dat dan de verwachte en afgesmeekte zaak ons zou
toekomen van de Heere, zo moeten wij, helaas! achteraf kermen: "Wij hebben niets dan wind
gebaard. Hoe kan onze ziel dat met Zijn Goddelijke ontferming en belofte overeenbrengen?
4. De Heere klaart onze duisternis niet op: "Wij zien onze lust niet aan Zijn
gerechtigheid". Ja, het wordt met ons hoe langer hoe donkerder en benauwder. Och, het is alsof
de Heere Juda nu geheel verworpen heeft, en Zijn ziel een walg had aan ons, die Zijn Israël en
Sion zijn.
5. De Heere ijvert niet voor de eer van Zijn deugden, maar de vijanden smaden die, en
ons geloof en onze verwachting op God wordt teleurgesteld en te schande voor de vromen en
goddelozen. En dus is onze ziel beschaamd en schaamrood, terwijl onze vijanden nu zeggen:
"Waar is de HEERE, uw God?" Micha 7:10. O, om al deze dingen is ons hart overstelpt, en buigt
zich neder in ons.
6. En dat wedervaart ons nu, daar wij meenden door genade stof te zullen ondervinden,
om de God onzer goedertierenheid en Zijn waarheid en trouw, juichende te verheerlijken met
vrolijk zingende lippen. Maar ach, al deze onze verwachting is verloren. En wij staan als
bedrogen in ons geloof en onze hoop op God. Ach, konden wij nu nog maar blindelings God
aanbidden. Maar o, hoe vrezen wij om zo ook met al onze verwachtingen en werkzaamheden,
alsook omtrent onze genadestaat en de genietingen Gods hiernamaals in de diepe eeuwigheid,
beschaamd en ellendig bedrogen te zullen uitkomen. Want feilen wij in het ene geloofswerk
met God, waarom zou het ook zo niet in het andere zijn? En daarom, wij zeggen tezamen, en
elk in het bijzonder; in hopeloze klachten: "En mijn recht gaat van mijn God voorbij."
Dit zeiden en spraken zij nu, namelijk in hun hart en gedachten, door woelige en ongelovige
overdenkingen, alsook met hun gedrag en gebaren, en soms ook wel met hun mond, de tolk van
de ziel. En dat deden zij:
a. Tot God, en voor Zijn aangezicht, Die hun gedachten van verre kende, en dat onder een
ongelovig misbaar maken, evenals Asaf eens deed, Ps. 77:4: "Dacht ik aan God, zo maakte ik
misbaar; peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt."
b. Tot zichzelf zeiden zij het ook, door ongelovige overdenkingen en samensprekingen
met hun eigen zielen, en onder een slaafs beoordelen van Gods handelingen, alsook met een
ongegronde vrees voor het ongelukkig einde, dat nog wel op al hun donkere proefwegen zou
kunnen volgen.
c. Ja, zij zeiden en spraken het tot elkander, om zo de anderen al meer en meer in het
moedeloos ongeloof te doen inzinken, en elkanders handen al meer slap te maken. Want het
ongeloof is toch een zielsbesmettende melaatsheid, waardoor men elkander zeer beschadigen
en God beledigen kan.
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Maar, o wonder van genade en liefde Gods, hun ongeloof en ontrouw deden Gods waarheid en
trouw niet teniet. O nee! En de Heere onttrekt Zich niet van dit Zijn moedeloos en ongelovig
volk, maar komt hen ontfermende, als dwalende schapen opzoeken en hen zo terugroepen naar
en tot Hem, in en door deze Zijn Goddelijke en zielsvermurwende vraag: "Waarom zegt u dan,
o Jakob en spreekt o Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat van mijn
God voorbij?"
Waarlijk, het is alleszins met nadruk, dat de volzalige God hier zo tot tweemaal en bij herhaling
hen aanspreekt: "O Jakob! O Israël!" Dit is een allerernstigste betuiging en beschamende manier
van spreken, die van de Heere God vele malen in Zijn heilig Woord voorkomt. Het duidt aan
in het algemeen de Goddelijke ernst en ijver in Zijn spreken, en in het bijzonder wordt dit woord
"o" en "och" gebruikt:
a. Als een woord van Goddelijk verwijt en ijverende bestraffing, zie Ezech. 16:32. O, die
overspelige vrouw! Zij neemt in plaats van haar man de vreemden aan. En Jer. 2:31: "O
geslacht, aanmerkt toch gijlieden des HEEREN woord! Ben Ik Israël een woestijn geweest? Of
een land der uiterste donkerheid?"
b. Soms ter opbeuring en aanmoediging, zie Jes. 62:6: "O gij, die des HEEREN doet
gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen!" En de apostel zegt in 1 Tim. 6:11: "Maar
gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, Godzaligheid, geloof, liefde,
lijdzaamheid en zachtmoedigheid."
c. Soms tot beschaming en verootmoediging, zie Micha 6:3: "O, Mijn volk! Wat heb Ik u
gedaan? En waarmede heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij." En zo dient het ook hier in onze
tekstwoorden tot dat gezegend einde, om Gods Jakob en Israël te beschamen, en van hun
moedeloos ongeloof te genezen, om de Heere door geloof en vertrouwen weer de eer te geven,
en hun hoop op God te verlevendigen. Daarom is het: "O Jakob! O Israël! Gij, die van Mij zo
vrijwillig geliefd en opgenomen zijt, Amos 3:2. Zo teder en ontfermend geleid, behoed en
bezorgd, Deut. 32:10-12. Ja, gesteld tot het voorwerp van onvermoeide liefdeszorg en zegening,
Jes. 46:3-4. Gij, waarom zegt gij, en spreekt: "Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn
recht gaat van mijn God voorbij?"
In deze vraag en in dit zielsbeschamend zeggen: "Waarom", ligt een allersterkste en
nadrukkelijke bestraffing aan hen, en het is of de Heere hen daarbij vraagt en betuigt:
a. O, mijn vrijwillig ontfermd Jakob en Israël, weet gij wel, dat gij met dit uw zondig
ongelovig zeggen en spreken Mijn Goddelijke alwetendheid, alsook Mijn nauwkeurige
kennisneming van en Mijn tedere liefde tot en zorg over u, verloochent? Ja, gij tast zeer zondig
al Mijn waarheid en trouw aan! Weet gij dan niet meer, dat Mijn ogen de ganse aarde doorlopen,
om Mij sterk te bewijzen aan een ieder, wiens hart volkomen voor Mij is?, 2 Kron. 16:9. Nee,
Ik zie u, en ook ken Ik u, Ex. 2:25. Ik zie zeer wel uw verdrukking. Ik hoor uw geschrei. Ik
beken uw smart, Ex. 3:7. Heb Ik u niet toegeroepen: "Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet
verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand
Mijner gerechtigheid. Vrees niet, gij wormken Jakobs, gij volksken Israëls; Ik help u, spreekt
de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls", Jes. 41:10 en 14.
b. Met dit uw denken en zeggen, verloochent gij Mijn Goddelijke en Vaderlijke
ontferming en liefde tot u, waarvan Ik u zo menigmaal de ondervinding gaf, en daar Ik u betuigd
heb: "Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik
heb u lief gehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel",
Jes. 43:4.
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c. Ja, zo ongelovig sprekende, tast gij stout en zondig Mijn Goddelijke verbondstrouw
aan, en Mijn eed zelven verloochent gij. Want Ik heb u immers toegeroepen: "Want de HEERE
heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw
der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u
verlaten, maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. 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. 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. 54:6-9.
En door dit uw ongelovig en moedeloos spreken maakt gij Mij, die de Amen en de Waarachtige
ben, tot een leugenaar. O, schrikkelijke belediging. Zult gij dit Mij den Heere vergelden, gij
dwaas en onwijs volk! Deut. 32:6. Ja, zo acht gij Mij, Die de Pottenbakker ben, gelijk als het
leem, Jes. 29:16; Jes. 48:12, stellende Mij dus gelijk aan een man, die liegen en aan eens mensen
kind, dat iets berouwen kan. Even alsof Ik het u zou zeggen en niet doen, en heil toespreken en
het niet bestendig maken?, Num. 23:19. Zou dan ook Mijn hand verkort zijn?, Num. 11:23.
Integendeel! Jes. 43:1-2: "Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob, en uw
Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt
Mijne. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u
niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal
u niet aansteken."
d. Ja, in en door dit uw ongelovig denken, spreken en gedrag omtrent Mij, verloochent
gij Mijn vrijwillige liefde, en die genadebetrekking, die Ik op u genomen heb, en u op Mij ook
heb geschonken. Ja, gij verloochent uw eigen woorden, want gij noemt Mij hier nog uw God,
en echter verdenkt gij Mijn verbondsliefde omtrent u, en oefent geen geloof aan Mijn tedere
verbondstoezeggingen aan u, waarbij Ik u toegeroepen heb, Jes. 46:4: "En tot den ouderdom
toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik
zal u opnemen en Ik zal dragen en redden."
Ja, nog eens, het is of de vragende Jehovah hier Zijn volk vragend toeroept: o, Mijn Jakob! O,
Mijn Israël! Ik zal u vragen. Onderricht Mij:
1. Is dan Mijn almachtige arm verkort, dat zij u niet zou kunnen redden en verlossen?
2. Of zijn uw vijanden te machtig? En uw ellende en noden te veel voor Mij? En uw
omstandigheden te radeloos, om u uit te voeren aan het licht, en u nog uw lust te doen zien aan
Mijn gerechtigheid?
3. Het is waar, uw noden, ellenden en zwarigheden zijn veelszins als zodanig, dat al uw
verwachting schijnt afgesneden en het nu rondom voor u hopeloos is. Maar kan Ik dan geen
weg meer maken in de zee en een pad in grote wateren? Kan Ik u niet wederbrengen uit Basan?
En u uit de afgronden ophalen?, Jes. 43:16; Ps. 68:23; Ps. 77:20. O, gewis! En daarom is het
alzo: Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?" Jer.
32:27. Omdat het wonderlijk is in uw ogen, "zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de HEERE der heirscharen", Zach. 8:6. "Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet
verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn
heerlijkheid", Jes. 46:13. Wel dan: Vertrouw op den Heere tot in der eeuwigheid, want in den
Heere HEERE is een eeuwige Rotssteen. "Ik ben God de Almachtige!", Gen. 17:1. En de Naam
van uw Verlosser is HEERE der heirscharen, de heilige Israëls, Jes. 47:4. Ja, weet en geloof:
Ik ben het, Die het heilige en het hoge
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Bewoon, nochtans houd' Ik Mijn hart en oge
Op u gevestigd en Mijn rechterhand,
Helpt u en leidt u op naar 't Vaderland.
Ik ben uw Zon; Ik stier, Ik sterk uw voeten,
Ik doe u niets op uwen weg ontmoeten.
Of Ik bestuur het tot uw heil en nut,
Mijn heil u als een schild en helm beschut.
4. Het is waar, o Jakob, en o Israël, dit uw godonterend zeggen en spreken, en al uw
daarmee vergezeld gaande ongelovige gedragingen, verdienden ganselijk dat Ik omtrent u des
ontfermens en berouwens moede werd. "Ook hebt gij ze niet gehoord, ook hebt gij ze niet
geweten, ook van toen af is uw oor niet geopend geweest; want Ik heb geweten dat gij gans
trouweloos handelen zoudt, en dat gij van den buik af een overtreder genaamd zijt. Om Mijns
Naams wil zal Ik Mijn toorn langer uitstellen, en om Mijns roems wil zal Ik, u ten goede, Mij
bedwingen, opdat Ik u niet afhouwe. Zie, Ik heb u gelouterd, Maar niet als zilver, Ik heb u
gekeurd in den smeltkroes der ellende", Jes. 48:8-10. "Want Ik ben God en geen mens, de
Heilige in het midden van u", Hos. 11:9. Ja, Ezech. 34:31: " Gij nu, o Mijn schapen, schapen
Mijner weide, gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE." "Ik weet wat
maaksel gij zijt, gedachtig zijnde dat gij stof zijt", Ps. 103:14. Ik weet dat gij dwalende zijt van
geest, en gedurig murmurerende; maar Ik zal u echter tot verstand brengen, en u Mijn lering
doen aannemen, Jes. 29:24. Ja, u nog over al Mijn wegen met u, hoe donker die ook zijn mogen,
nadien met aanbiddende verwondering doen uitroepen: "O God, Uw weg is in het heiligdom!
Wie is een groot God, gelijk God!"
5. Ik weet het, Ik zie en hoor het, wat gij al spreekt en zegt tot Mijn oneer en
verloochening, en hoe weinig gij Mijn liefde tot u gelooft, die Ik u getoond heb van de buik en
de baarmoeder af, Jes. 46:3. Ik weet dat gij, waar men u van rondom beschouwt, een bevlekt en
zondig Jakob zijt. Maar evenwel, Ik zal zwijgen in Mijn liefde, en gij zult nog eens zijn, alsof
gij niet verstoten waart geweest, dan, als Ik over u verwekken zal dat goede woord: "Voor uw
dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land
erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben", Jes. 61:7. En ook Jes. 54:8:
"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."
En daarom, o Mijn volk, bevindt u uzelf en uw gehele ziel nu ook door ongeloof als van rondom
met zonden omringd, en als gebondenen weggevoerd? Ik zal u echter aanzien, en bij u zijn. Ik
zal rein water op u sprengen, en gij zult rein worden van al uw onreinheden; en Mijn Geest
geven in het binnenste van u, en u verschonen gelijk een man zijn zoon verschoont, die hem
dient, Ezech. 36:25-26; Mal. 3:17.
6. Het is waar, daar zullen nog vele verdrukkingen en beproevingen over u komen, maar
vrees niet, Ik zal met u zijn, en Ik zal u niet verlaten, zelfs dan niet, al vergat een moeder haar
zuigeling: Want zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, en uw muren zijn steeds voor
Mij, Jes. 49:14-16. En daarom, vrees niet, want Ik ben met u, en zijt niet verbaasd, want Ik ben
uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid,
Jes. 41:10. "Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet
verteerd", Mal. 3:6.
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7. Zijn nu deze dingen alzo, schaamt u dan over uw ongeloof, o Jakob en o Israël! En
gelooft Mijn woorden, dan zult gij bevestigd worden. En gelooft Mijn profeten, en gij zult
voorspoedig zijn. Maar houdt ook meer in geloof vast, want gelijk de hemelen hoger zijn dan
de aarde, alzo zijn ook Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan ulieder
gedachten, Jes. 55:9. En daarom:
Wat peilt een schepsel Scheppers werk,
Of 't redelijk is, en 't wit kan raken.
Dewijl de Schepper wijs en sterk,
Het met Zijn doen kan redelijk maken.
8. Maar o, Mijn ongelovig Jakob en Israël! Alhoewel het Mijn eer is een zaak te
verbergen, en Ik een God ben, Die Mij soms en ook nu voor u verborgen houd, omdat Ik echter
de God Israëls en uw Heiland ben en blijf, zo zal Ik u, omdat gij Mijn knecht zijt, die Ik Mij
geformeerd heb, en Mijn Israël, dat Ik Mij verkoren en verlost heb, enige van Mijn hoge en
verborgen einden doen weten, waarom Ik u nu gevoerd heb, en ook nog houd in deze duisternis,
namelijk:
a. Omdat de tijd van u genadig te zijn, de bestemde tijd, nog niet is gekomen, Ps.
102:14.
b. Het is om u zulke dingen te schenken en te leren, waar u zonder deze uw donkere
beproevingswegen te bewandelen, niet vatbaar voor zou zijn. Alzo Ik weet, dat gij eigenzinnig,
vleselijk en God bepalende mensen zijt. En dus wil Ik u, o Mijn Juda, van uw bloed reinigen,
dat Ik nog niet gereinigd heb, om zo meer blijkbaar in u te wonen als in Mijn Sion, en u zo te
doen in kracht ondervinden Mijn belofte, Joël 3:17: "En gijlieden zult weten dat Ik, de HEERE,
uw God ben, wonende op Sion, de berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn."
c. Het is om u te bewerken tot meer ware ootmoed, verloochening en een meer gezet en
ernstig bidden, Jes. 26:9 en 16: "Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met
mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de
aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. HEERE, in benauwdheid hebben zij
U bezocht." (o, zalig God te bezoeken, als een verlegen vriend zijn vertrouwde vriend doet); zij
hebben hun stille gebed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was.
d. Om zonden in u te voorkomen, die zouden uitbreken, Gen. 20:6: "Ik heb u belet van
tegen Mij te zondigen."
e. Ook om u uw nog verborgen zonden meer te ontdekken, en u zo tot meerdere
kinderlijke overtuiging, schaamte en zelfwalging te bewerken, en u zo de rijkdom van Mijn
vergevende genade te leren hoogschatten en erkennen, en u dus ook meer op de gerechtigheid
van Mijn geliefde Zoon alleen en geheel te leren berusten en betrouwen, volgens Jes. 40:10-11.
f. Om u ook te leren hoe zwak gij zijt, en hoe weinig geloof dat er nog in uw hart is. Ja,
hoe weinig lijdzaamheid, onderwerping en vergenoeging en dankbaarheid gij bezit, alsook wat
een onlijdzaam morren, eigen woelen en verkeerde raadslagen er veeltijds in uw zielen plaats
hebben tot oneer van Mij.
g. Ja, om u ook te ontdekken wat grote verkleefdheid er nog in u is, aan al de dingen
buiten God, hetzij dan meer lichamelijk, hetzij meer geestelijk, hetzij in uw bevindelijke en
gevoelige gestalten, waarin uw vergenoeging en rust dikwijls is, en waardoor gij dan weder
geraakt onder die moedige jongelingen, Jes. 40:30, die te veel in eigen sterkte werken en
wandelen. En dus laat Ik u in liefde eens vallen; ja, moede en mat worden, opdat u zou leren
betrachten en ondervinden, hetgeen er staat in Jes. 40:31: "Maar die den HEERE verwachten,
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zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen
lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden."
h. Ook om u meer af te leren dat onbedacht uitroepen onder voorspoed: Ik zal niet
wankelen in eeuwigheid, want mijn berg is door Gods goedgunstigheid vastgesteld. En om u te
doen leren en geloven, dat als gij op gevoelige genade uw zielenstaat bouwt, in plaats van op
Mij, de Jehovah Zelven, en op Mijn onveranderlijk verbond, gij dan aanstonds bij het verbergen
van Mijn troostrijk aangezicht, verschrikt moet worden, Ps. 30:7-8. Daar gij anders, als gij meer
geloof op Mij hadt, en meer vertrouwen op Mijn Vaderlijke bedoeling omtrent u, in al Mijn
wegen, die Ik met u insla, gelovig zou kunnen uitroepen: "Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet
hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen. Ook zal Hij mij tot
zaligheid zijn", Job 13:15-16.
i. En ten laatste, om u soms ook uw oude schulden te ontdekken, en u bij dezelve te
bepalen, om die te bewenen en af te leren, volgens Job 36:9-10: "Dan geeft Hij hun hun werk
te kennen, en hun overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben; En Hij openbaart het
voor hunlieder oor ter tucht, en zegt dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden."
O, zalige en verheven en gezegende einden Gods! Zijn dat Gods liefde-einden, in al de
diepe druk- en proefwegen, waarin Hij Zijn Jakob en Israël geleidt, gedurende hun uitwonen
van Hem? Wel, dan moet men uitroepen: "Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang
des rechtvaardigen weegt Gij recht" Jes. 26:7. En dus zullen zij dan achteraf over al de wegen
Gods met hen op aarde gehouden, kunnen zingen: "En te dienzelven dage zult gij zeggen: Ik
dank U, HEERE, dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost
mij. Zie, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de HEERE HEERE is mijn
Sterkte en Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden", Jes. 12:1-2.
TOEPASSING
Zie daar dan, vrienden, onze gedachten over deze woorden, aan u medegedeeld. Laat mij nu
nog voor mijn en uw zielen, een kort woord van nadere toe-eigening erbij voegen, ter lering,
verootmoediging en geloofsbevordering van onze zielen. En dan zeg ik: O, vrienden, gij die
Gods Jakob en Israël door soevereine en grondeloze genade geworden zijt, wat ligt er in deze
tedere en zielsbeschamende vraag aan u, niet veel ter schaamte en tot geloofsbestuur, om meer
uw hoop op God te stellen, en Zijn daden en woorden niet te vergeten, Ps. 78:7. En te leren
leven bij en door de vertroosting en lering van de Goddelijke Schrift, Rom. 15:4.
A. Moeten wij niet billijk, vrienden, onze eigen zielen ernstig bestraffen? Omdat zij
dikwijls van de wegen, kastijdingen en beproevende handelingen van de dierbare Heere Jezus,
die tedere Leidsman en Herder, op Wie onze zielen zo'n nauwe betrekking hebben, zo hard, zo
ongelovig, zo liefdeloos en zo achterdochtig komen te denken. Ja, soms spreken we tot oneer
en verloochening van Zijn Goddelijke trouw en waarheid, daar immers al onze tijden in Zijn
Goddelijke hand zijn, Ps. 31:16. En de volzalige Verbonds-God kent al de dagen der oprechten,
Ps. 37:18. En hoe menigmaal gaf de Heere uit herhaalde bevinding van Zijn Goddelijke en
verlossende liefdesdaden onze ziel stof om te betuigen: "Evenwel is God mijn Koning, van ouds
af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde", Ps. 74:12. zodat wij met onze gehele ziel
in de geest met geloof en erkennende liefde voor het aangezicht van onze God konden zingen,
ten aanhore zelfs van onze zielsvijanden en lichaamsvijanden, Psalm 74:12 (Datheen):
Gij zijt toch mijn Koning van ouder tijd,
Die mij wilt en openlijk kunt bewaren;
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Als mij zware nood hier is wedervaren,
Gij hebt mij duizendmaal daarvan bevrijd.
Maar is het dan ook niet onbetamelijk, dat men in donkere beproevende wegen Gods en onder
de zwarigheden die de Heere ons op onze weg laat ontmoeten, weer zo ras bezwijkt en in
ongelovige moedeloosheid ook uitroept: "Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht
gaat van mijn God voorbij?" Zodat de Heere reden heeft om te vragen: Waarom zegt u dit, o
Jakob? En spreekt zulks, o Israël? Heb Ik dit aan u verdiend, Mijn volk? Daar Ik u verschoond
heb en nog verschoon, gelijk een man zijn zoon verschoont, die hem dient, Mal. 3:17.
Maar vrienden, willen wij de redenen hiervan een weinig naspeuren, dan zullen daaronder,
behalve vele andere, ook deze volgende te tellen zijn:
1. Het weinig bedaard en gelovig stilstaan bij al de reeds ondervonden goedertierenheden
en trouw van God, op al uw weg, en u niet genoeg te voeden met de getrouwheden Gods, naar
des Heeren bevel aan u, Ps. 37:3. Ja, door die niet tot uw halsketen te maken, en er zo uw
Koninklijke Heere Jezus als het hart mee in te nemen, volgens Spreuk. 3:3, vergelijk met Hoogl.
4:9. O, bij de Goddelijke getrouwheden veel in geloof te leven, maakt de ziel vet, glanzig en
sierlijk. O, sta daar meer naar, in plaats van Gods wonderen zo als in de aarde te schrijven, en
uw beproevingen als in een rots.
2. Het komt door de diepe onkunde van God. O, wij kennen God niet recht, Godzaligen!
Nee, wij geloven en betreuren onze diepe onkunde van de volzalige God niet genoeg. Och,
kenden wij God meer! Wij verbeelden ons te licht reeds wat van dien God te kennen, en
ondertussen, waarlijk, wij zijn blind en hovaardig voor God. O, nare gesteldheid! Gaat maar na
in uw hart, Godzaligen, is het niet alzo?
3. Het komt door het droevig verdenken van die liefdesoogmerken Gods tot ons, in al Zijn
wegen en handelingen, en het niet geloven aan de liefdesbetuiging van God, Jer. 31:18-20: "Ik
heb wél gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben
getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt
de HEERE mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik
mijzelven ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt; ik ben beschaamd, ja, ook
schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm Mij
een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds dat Ik tegen hem gesproken heb,
denk Ik nog ernstig aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner
zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE." En zie, dit zegt God dan op die tijd, als Efraïm
beklagenderwijze kermt: Ik ben een ongewend kalf; Gij hebt mij getuchtigd. Bekeer mij, zo zal
ik bekeerd zijn, Klaagl. 5:21. Och, merkten wij dit meer op voor ons!
4. Het komt door die grote onkunde en ongeloof omtrent Gods Woord. O vrienden, dat
Goddelijk geschenk, de Bijbel, en haar dierbare inhoud, wordt te weinig van ons gekend. O,
hier ligt bij vele Godzaligen een hoofdschuld, en men leeft te weinig in de
geloofswerkzaamheid met de daarin ontdekte deugden Gods, in het aangezicht van Christus, en
met de beloften Gods, daarin aan Zijn gelovig volk gedaan. Men wil al leven door gevoel en
troost en in de genieting van zijn wil en begeerte. En ondertussen, vrienden, zo groeit daaronder
in het hart het onkruid van eigenliefde en geestelijke hoogmoed, en men geeft de Heere reden
om te zeggen: "Zult gij Mij van het werk Mijner handen bevel geven?" O, zondige dwaling en
verkeerdheid! En ja, dat wordt maar al te veel gekoesterd in de ziel. En men is hoog van hart
voor God en mensen, en men ziet het niet. Maar de Heere wil de ziel leren leven door het geloof
op Zijn woord en verbond, en daarin is het heil en de ware vordering der ziel in de weg Gods.
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O, zal men glanzig, buigzaam en gewichtig goud worden, dan moet men zijn schuim verliezen,
en daartoe zendt God het vuur en de smeltkroes der verdrukking. En is dit dan geen grote liefde
van God tot Zijn volk? Gewis, ja. Zie dit in 1 Petrus 1:6-7: "In Welken ge u verheugt, nu een
weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de
beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het
vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring
van Jezus Christus." O, dan leert men bidden: "Genees mij, HEERE, zo zal ik genezen worden.
Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof", Jer. 17:14.
5. Het komt door uw ongelovig haasten en God in Zijn weg en werk zo droevig vooruit
te werken, vergetende dat God Zijn eigen tijd heeft, om Zijn beloften ja en amen te maken, en
die is altijd het beste. O, zoek daarom eens meer in het geloof te raadplegen met en te luisteren
naar Gods dierbaar woord: "In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn", Jes. 30:15. "Wie
gelooft, die zal niet haasten", Jes. 28:16. "Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn;
dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want
Hij zal Gewis komen, Hij zal niet achterblijven", Hab. 2:3. Ja, de Heere zal wakker zijn over
Zijn woord, Jer. 1:12.
6. Het komt door uw kleine kennis van de al-waardige Zone Gods, Jezus Christus, en uw
te weinig werkzaam geloofsverkeer met en gebruik maken van uw getrouwe Herder en van Zijn
verbondsleiding, aan u beloofd, Jes. 40:11. O, men kent en gelooft Zijn herderlijk hart en leiding
zo weinig! En evenwel, wat is Hij niet een tedere Herder, Luk. 15:4-7. Och vrienden, luister
eens meer en alleen naar de stem van deze uw Herder, en niet zoveel naar al die vreemde
stemmen, die er binnen en buiten uw zielen zijn, en die uw zielen uit Jezus' weide roepen of
houden, en waardoor gij zo mager zijt van morgen tot morgen. Immers is Zijn belofte, Jes.
58:11: "En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten
en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader
der wateren, welker wateren niet ontbreken." En deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
7. En dan komt het ten laatste ook door uw weinig inzien en werken, onder de
vertegenwoordiging van God, met de Goddelijke volmaaktheden, met de Goddelijke voorzorg,
met des Heeren onvermoeide trouw, met Zijn onbepaalde, almachtige, onafhankelijke
heerschappij, opperheid en geduchtheid, die de Heere uw zielen tot geloofssterkte en
bemoediging in dit ons hoofdstuk zo aanbiddelijk en wonderlijk ontdekt, opdat uw zielen in
geloof zouden uitroepen: " Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens
verwachting op de HEERE, zijn God is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al
wat in dezelve is", Ps. 146:5-6. Zie, hoe Jeremia daarmee werkte, Jer. 32:17-18: "Ach Heere
HEERE, zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw
uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk. Gij, Die goedertierenheid doet aan duizenden,
en de ongerechtigheid der vaderen vergeldt in den schoot hunner kinderen na hen; Gij grote,
Gij geweldige God, Wiens Naam is HEERE der heirscharen." En wat des Heeren antwoord aan
hem was, vers 27: "Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk
zijn?
B. O Godzaligen, keert u met uw zielen dan eens als gebondenen weder tot uw sterkte.
O, daar is hulp voor u besteld bij die Goddelijke Held, Zach. 9:12, Ps. 89:20. Zucht naar genade,
om eens van dit uw kwaad der ziel hersteld te worden, ten einde u meer tot eer van God op
aarde mag bevonden worden.
En te dien einde raad ik u:
a. Zoek meer gelovige kennis te krijgen in Gods dierbaar Woord. O, al de Goddelijke
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Voorwerpen van uw geloof zijn en liggen in dat Woord, en dan zult u meer gelovig gebruik
makende van dat Woord, als uws Vaders testament, kunnen leven. Maar zoek het te doen onder
een gedurig bidden: "Heilig mij in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid", Joh. 17:17. En
met David, Ps. 119:125: "Ik ben Uw knecht, maak mij verstandig, en ik zal Uw getuigenissen
kennen." En zo zult u rijke kinderen worden in de bevindelijke kennis van God en de beloften
Gods. En weet, de dadelijke uitdeling daarvan is aan de Goddelijke Heere Jezus, door de Vader
toevertrouwd, volgens Kol. 2:3. Want in Hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis
verborgen, opdat wij uit die volheid, genade voor genade zouden ontvangen, Joh. 1:16. O
Godzaligen, staat dan toch hier meer naar.
b. Zoek genade om toch eens meer te werken met uw namen. O, dat heeft de Heere gaarne,
namelijk met uw nieuwe naam, die u in en door de trouwgemeenschap met Christus hebt
ontvangen. Want toen gaf ge uw oude naam over, om Zijn nieuwe naam in die plaats te genieten
en te dragen. Of wilt u dan ook nog met uw oude naam werken, doe het dan tot uw schaamte,
en tot uw verwondering over de vrije genade Gods, aan u betoond, zie Hos. 2:22; en Ezech.
16:2.
c. Geloof meer Gods liefde tot u, onder het kruisjuk, volgens Hebr. 12:5-6: "En gij hebt
vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding
des Heeren, en bezwijk niet als gij van Hem bestraft wordt; Want dien de Heere liefheeft,
kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon dien Hij aanneemt."
d. Ja, maak meer gebruik van uw recht op God en Christus en het verbond, volgens 2
Sam. 23:5: "Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond
gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust,
hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten."
e. Zoek meer te geloven, dat de Heere uw wegen ziet met ontferming, Jes. 57:18: "Ik zie
hun wegen en Ik zal hen genezen, en Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven,
namelijk aan hun treurigen."
f. Waak toch meer tegen dat ongelovig zeggen: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en
mijn recht gaat van mijn God voorbij. Ik ben afgesneden van Zijn hand. Maar integendeel, zoek
geloofsgenade, om toch eens meer vast te houden, dat de Heere u niet zal begeven noch verlaten,
maar dat Hij, Die u zo wijs, getrouw en ontfermende geleid heeft, van Sittim aan tot Gilgal toe,
Micha 6:5, u ook verder als uw God zal geleiden tot de dood toe, Ps. 48:15.
En moet u dan nog deze en gene kruisweg en geloofsbeproeving doorwandelen en
doorworstelen, geen nood:
1. Die met u is, is meer dan die tegen u zijn. Zodat u vrij met de apostel in geloof kunt
zeggen: "Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons
zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.
Hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" Rom. 9:31-32. O, gewis het zal zo
zijn!
2. Onder alle druk en ellende zal de Heere u staande houden en de zegen van Jozef doen
ondervinden, Gen. 49:23-24: "De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten
en hem gehaat; Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt
geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen
Israëls."
3. Uw drukkende of dreigende ellenden zullen u niet zijn ter dood, maar ter heerlijkheid
Gods, en opdat de Zone Gods verheerlijkt wordt, Joh. 11:4. En om u op Gods eigen tijd en langs
Zijn eigen weg en door Zijn almachtige Middelaarshand heerlijk uit te voeren en te doen
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juichen: "Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met
vrolijke gezangen van bevrijding", Ps. 32:7; Ps. 91:15-16; Jer. 15:11, 21. O, het zal alles, door
God blindelings te volgen, en kinderlijk uw weg Hem toe te betrouwen, zo wel, zo heerlijk, ja,
zo Goddelijk uitkomen, en het zal zijn zoals Jes. 63:14: "Gelijk een beest dat afgaat in de
valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven. Alzo hebt ge uw volk geleid, opdat ge u
een heerlijken Naam zou maken." En daarom, zing vrij op uw kruiswegen:
Uw knecht ging in de duisternis,
En daar alleen waart Gij te vinden,
Wiens woonplaats in het donker is.
Om alle schepselen te blinden.
O, zaal'ge blindheid! Duisternis!
Voor 't kostelijkste licht te kiezen;
Wie zou niet beid' zijn ogen wis,
Dankbaarlijk daarvoor verliezen?
g. De Heere zal u vroeg of laat doen ondervinden, dat Hij machtig is om uw vijanden te
beschamen, op te binden of te verdelgen, zie Jes. 49:25: En Jes. 41:11: "Zie, zij zullen
beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niets,
en de lieden die met u twisten, zullen vergaan." Ook zal Hij u doen ondervinden Zijn goedheid,
in uw verdrukkingen te matigen. Want God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden
boven hetgeen gij vermoogt", 1 Kor. 10:13. Ja, om u op Zijn eigen tijd zegenrijk uit te voeren,
in een overvloedige verversing.
h. Ja, al uw gelovige gebeden en benauwde smekingen, die dikwijls uit de diepte voor
Gods troon werden uitgeboezemd, zal de Heere eens ontfermend beantwoorden en te bevinden
geven, dat Hij de wens der zachtmoedigen hoort, Ps. 10:17. En dat Hij ook uw gebeden gehoord
en uw tranen gezien heeft, Jes. 38:5. Ja, Hij zal Zijn Goddelijke heilsbeloften aan u gedaan,
eens in het volle licht stellen, zodat gij zult kunnen uitroepen: "Wat zal ik spreken? Gelijk God
het mij heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan", Jes. 38:15.
En eindelijk, Godzaligen, de tijd nadert al vast, waarin al uw ongelovige rouwklachten
zullen veranderen in dankbare en vrolijke gezangen van bevrijding, als gij zult gedenken aan al
de hoge en diepe, duistere en lichte, kromme en rechte wegen, waardoor de heilige
voorzienigheid u in deze woestijn geleid heeft, en wanneer gij zien en erkennen zult, dat de
Heere vanwege al dezelve, waardig is om te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht,
tot in alle eeuwigheid.
AMEN.
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19. Der zondaren heilkomst tot Jehovah Jezus
"Tot Hem zal men komen."
Jesaja 45:24
Als wij het vorige vers, vers 23 van dit 45e hoofdstuk van de man Gods Jesaja inzien, zo behelst
het in zich een Goddelijke ontdekking van het genadig en eeuwig voornemen van God in
Christus omtrent de uitverkorenen onder de heidenen, waaruit Hij Zich door de verkondiging
van het zalig Evangelie, gepaard met de werking van Zijn Geest, een Kerk vergaderen zal. Hij
zal hen laten roepen door het geklank des Konings. Het is hierom, dat de Heere zegt: "Ik heb
gezworen bij Mijzelven. Er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan en het zal
niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden en alle tong Mij zal zweren." In vers 24
wordt daarna aangewezen dat die roeping Gods niet ijdel noch vruchteloos zal zijn, maar
gezegend en bevestigd zal worden met de bekering tot God van velen uit de heidenen. Want de
tekst zegt: "Men zal van Mij zeggen: Gewis in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte." In
dit vers wordt de bron en de grond aangewezen waaruit die knielende onderwerping van de
heidenen voor Jehovah Jezus als de Christus en de oprechte verbondseed aan Hem, de
gezegende Zone Gods, de Heiland der wereld, vloeien zal en geboren zal worden.
Het zal voortvloeien uit de bevindelijke kennis van de gepastheid en de
algenoegzaamheid van de Middelaar tot zalig heil van verloren zondaren en het eeuwig behoud
van de ziel, zoals zij Hem hebben leren kennen bij het licht des Geestes uit en door Zijn
Evangeliewoord, als de ware en eeuwige God en de enige Heiland en Naam onder de hemel
gegeven om zalig te worden, zoals Hij voorkomt in vers 21.
Het zal voortvloeien uit de kennis van Hem, als die van en door de Vader gezalfde en
verhoogde Verbondsmiddelaar, Die hen ook persoonlijk en welmenend tot Hem riep en beval
te komen, vers 22.
Het zal voortvloeien uit de kennis van Hem, bij Wie gedachten des vredes, hen tot
zaligheid, dadelijk plaats hadden en gevonden werden, en Wiens soeverein en genadig
welbehagen het was om vrijwillig uit loutere ontferming allerlei zondaren tot een God van
zaligheid te worden, vers 23.
Het zal voortvloeien uit de kennis van Hem, in en bij Wie ook een oneindig,
algenoegzaamheid was te vinden voor ledige, arme, naakte, schuldige en verdoemelijke
zondaren. Daarom staat er in het eerste gedeelte van vers 24: "Men zal van Mij zeggen: Gewis,
in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte." Of zoals de kanttekenaars zeggen: In de Heere
heb ik alle volkomen gerechtigheid en sterkte. Zij zagen dus bij en door het ontdekkend licht
van Zijn genade en Geest, dat in Hem waarlijk en dadelijk waren alle gepaste genade,
gerechtigheid en leven voor hun naakte, ledige en doodschuldige zielen, als de Hoorn der
zaligheid, Luk. 1:69. In Hem waren waarlijk en dadelijk alle gronden van hoop en vertrouwen
voor een tot Hem komende ellendige, terwijl zij hopeloos in zichzelf waren en alles wat buiten
deze God was, hen niet verlossen kon, volgens vers 20. Maar tevens is alle grond van
verwachting en aanmoediging in Hem, om op hun wenden en komen tot Hem, te ervaren de
waarheid van Zijn eigen dierbaar Woord, zoals gemeld wordt in vers 19, dat Hij nooit tot het
zaad van Jakob en tot boetvaardige, arme, verloren zondaren had gezegd: Zoek Mij tevergeefs.
Maar integendeel: 'komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven", Matth. 11:28, Jes. 30:15.
Uit deze kennis zal, gepaard met ware zelfkennis van eigen zondeschuld, onmacht, vloek-
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en strafwaardigheid en een smartelijk aandoend gevoel daarvan, deze geloofstoevlucht en het
komen tot Hem, zoals in onze tekstwoorden gemeld, geboren worden. Zij zullen het waarlijk
en dadelijk wenden naar Hem, als de opgerichte Banier der volkeren en als de Wens der
heidenen, Die hen van vrede sprak, Zach. 9:10. Ze naderen alzo in geloofsgehoorzaamheid aan
Zijn Goddelijke roepstem, die tot hen in vers 22 is gedaan, ten einde een zalig deel te ontvangen
van dat grote heilgoed, namelijk die gezegende geloofsroem in Hem, de Jehovah, als de
gerechtvaardigden Gods in Hem, vers 25, vergeleken met de woorden van de apostel in Rom.
8:33-34, 2 Kor. 5:21 en Jer. 33:16.
Anderen die deze genaderoeping verwaarloosden en door ongeloof verwierpen, zouden
ondervinden tot eeuwige beschaming en afgrijzing te worden gesteld, volgens het laatste
gedeelte van vers 24: "Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem ontstoken zijn",
vergeleken met Jes. 66:24.
We hebben onze tekstwoorden aan uw aandacht voorgelezen: "Tot Hem zal men komen."
Deze woorden behelzen in zich de ware zaligmakende geloofswerkzaamheid van iedere
uitverkoren, geroepen gelovige in Christus Jezus door alle tijden, waardoor zij een zalig aandeel
ontvangen in de erve der heiligen in het licht, Hand. 26:18 en aan het geestelijk kindschap, Joh.
1:12 en aan de gehele zaligheid, Joh. 5:24. Ja, zo een geeft in en door dit zijn komen tot de
Heere Jezus, God de hoogste eer en hij verzegelt alzo, dat God waarachtig is, Joh. 3:33. Ja, hij
gehoorzaamt Hem en Zijn gebod. "En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn
Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft", 1 Joh.
3:23.
Laat ons deze onze tekstwoorden wat nader trachten in te zien. Dat het onder de medewerkende
genade van de Geest van de Heere Jezus onze ziel ten zegen dienen mocht, tot roem van de
Jehovah. Jes. 45:24:
"Tot Hem zal men komen."
Wij zullen kort in de tekstwoorden nagaan en opmerken, drie hoofdzaken:
I. Wie de bedoelde onderwerpen zijn die komen zullen.
II. Tot Wie zij zullen komen.
III. Het komen zelf en de geestelijke werkzaamheid.
I. Wie de bedoelde onderwerpen zijn die komen zullen
Betreffende het eerste, de onderwerpen die hier bedoeld worden zijn zondaren uit de heidenen,
en wel uit allerlei heidenen. Daarom worden ze onbepaald genoemd in vers 22: alle de einden
der aarde. Het zijn de uitverkorenen uit en onder de heidenen, waarvan God de Vader betuigt
tot Zijn Zoon in Jes. 55:5: "Zie, Gij zult een volk roepen, dat Gij niet kendet. En het volk dat U
niet kende, zal tot U lopen, om des HEEREN uws Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want
Hij heeft U verheerlijkt." Vergelijk Jes. 49:6: "Verder zeide Hij: Het is te gering dat Gij Mij
een Knecht zou zijn om op te richten de stammen Jakobs en om weder te brengen de bewaarden
in Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn Heil te zijn tot aan het
einde der aarde." Van die heidenen wordt getuigd in vers 23: "Ik heb gezworen bij Mijzelf, daar
is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren, dat Mij alle
knie gebogen zal worden, alle tong Mij zal zweren." Dezen waren het, waarvan de Heere Jezus
zeide: "Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen;
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en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder", Joh. 10:16. Het zijn
al de gegevenen des Vaders aan de Zoon uit de heidenen, die met de dag des Nieuwen
Testaments ook na afbreking van de middelmuur des afscheidsels, die tussen Joden en heidenen
in het Oude Testament plaats had, zouden geroepen worden door het Evangelie, volgens Ef.
2:13-17 en Ef. 3:5-9. Op hen zag ook wat de gezegende Zone Gods zeide: "Al wat Mij de Vader
geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen", Joh. 6:37. Het was
toch de last van de Heere Jezus om al de kinderen Gods, die door de gehele wereld verstrooid
waren, bijeen te vergaderen, Joh. 2:52. En zo zou de Godsspraak de vervulling krijgen: "En
vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot
het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn
paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEEREN woord uit Jeruzalem", Jes. 2:3. Meer
van die aangename voorzeggingen zijn: "Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die
Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion
zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen",
Ps. 87:4-5 Het zijn volken en mensen die vanouds de gedurige en bittere vijanden waren van
Gods Kerk, waardoor deze Goddelijke verandering gewrocht zou worden als een middel in
Gods hand, Zef. 3:10. Zie dit ook in vers 9: "Gewis, dan zal Ik tot de volken een reine spraak
wenden, opdat zij allen de Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een
eenparige schouder."
Als wij nu Gods Woord raadplegen, zo zien wij daarin, dat velen uit het gevallen
mensdom door God de Vader aan de Zoon gegeven zijn in de diepe eeuwigheid in het verbond
der verlossing of raad des vredes, Ef. 1:4, Joh. 17:6 en Joh. 15:16: "Gij hebt Mij niet
uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat u zou heengaan en vrucht dragen
en dat uw vrucht blijve, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat
geve." Onder dezen worden gevonden allerlei soort en rang van mensen, mannen, vrouwen,
oude mensen en jonge kinderen, rijken en armen. Nee, zij zijn niet allen van dezelfde soort en
rang. Sommigen zijn aanzienlijk, Maar dat zijn er weinigen, anderen zijn onedel en veracht. Er
zijn wijzen en dwazen, burgerlijk zedigen en uitwendig rechtvaardigen, anderen meer openbaar
goddeloos; vrijen en dienstbaren, uitwendige houders van de wet, maar ook zeer bittere
vijanden van God en Zijn dienst, wet en Evangelie. Ja, Gods Woord leert dat er onder zijn
hoeren, tollenaars, dieven, dronkaards, ontuchtigen, vloekers, moordenaars en wat voor
ellendigen al niet. En ja, zelfs, o wonder van Goddelijke genade! De goddeloze moordenaars
en wrede kruisigers van Gods eigen geliefde Zoon Jezus Christus. Zij moesten de eerste Kerken versiersteen van het gebouw van het Nieuwe Testament bevonden zijn, om een woonstede
Gods in den Geest te worden en medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, Ef. 2:19-22.
Vergelijk Hand. 2:23 en 38-42. En o, hoe menig afschuwelijke en vuile zondaar en zondares is
er van de Vader niet aan Christus gegeven, om hen af te wassen en te zaligen in en door Zijn
Goddelijk Lamsbloed, volgens 1 Kor. 6:10-11. En hen als een vuurbrand uit het vuur te rukken,
Zach. 3:2. Nee, God verkoos niet het beste leem, om aan Zijn Zoon te geven, ter formering als
vaten ter ere. En Hij liet het slechte niet liggen, zoals wij mensen zouden doen, maar Hij wilde
tonen, dat waar de zonde meerder was, de genade des te overvloediger zou bevonden zijn.
Daarom schilderde Hij Zijn uitverkorenen af in hun rampzalige trekken, zoals zij van nature
waren, Ezech. 16:3-6, Rom. 3:10-19 en 1 Tim. 1:13 en 15. Dus zij waren zondaren, waar geen
oog medelijden mee had of kon hebben. Ja, zij zelf hadden geen medelijden met zichzelf.
Godzalige, laat mij u hier tussenbeide eens aanspreken en vragen: O, waaronder behoorde
u? En onder wat rang van goddeloze zondaren vond God u, toen Hij u voorbijkwam in genade,
om u op te zoeken en te zaligen? Luk. 19:10. O, zeg eens onder wat gezelschap en in welk een
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zondeweg, liep u dwalende heen naar een eeuwig verderf? Jes. 53:6. O, herdenk dit veel, om
meer uit te roepen: Mij is barmhartigheid geschied. O wonder!
En gij overtuigde ziel, hoe en waar vindt God u, nu gij aan uzelf bekend wordt, en Hij u
komt tegenhouden op uw zondeweg, die naar de hel loopt? O, zeg mij! In wat vuil, verdoemelijk
zondepad heeft Gods Geest u komen tegenhouden? En hoe ziet en gevoelt ge u nu voor de hoge
God en voor uw hemelse Rechter? Zeg en vertoon het veel in diep beklag en schaamte aan en
voor de Heere: O, meld uw naam en bestaan bij God, Jes. 43:20, Jes. 11:7-8. Ja, gij zijt een zaad
van boosdoeners, verdervende kinderen, zonde- en helleslaven in uzelf. Maar zie, echter is er
nog balsem in Gilead en een Heelmeester voor uw ziel te vinden en een deur der hoop in het
dal van Achor. En daarom wordt u toegeroepen, wat wij hier lezen in vers 22: "Wendt u naar
Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer."
Maar om nog een weinig en in meer onderscheiding deze voorwerpen te bezien, van wie hier
voorzegd wordt, dat ze komen zouden, zo moeten wij hier en daar Gods Woord nagaan en
daarop onze aandacht vestigen en zien hoe de Geest Gods hen daarin omschrijft in hun
gemoedsbestaan en gedragingen voor God, wanneer zij onder een bewerkende hand des Geestes
zijn en bekwaam worden om te zullen komen. Dan leert ons Gods Woord dat het zodanigen
zijn, die door de bewerkende genade van de ontdekkende en overtuigende Geest van de Heere
Jezus, zichzelf hebben leren kennen en erkennen voor God, met aandoening des harten als
tollenaren en zondaren, die beschaamd van verre staan; als radelozen, veroordeelden en
hulpelozen bij en in zichzelf, niet wetende hoe ze zich van hun Hemelrechter vrij zullen maken;
als gebondenen en gevangenen met zonde, vloek en doodsschaduw, die zichzelf zien en
gevoelen als verstomde, vuile Jozua's voor God, in al wat zij zijn en doen. Ze vinden niet zelden
de satan aan hun rechterhand, om hen te weerstaan en van God en Jezus af te houden. Zij
verklaren zich telkens voor God als een vuurbrand en een dorre boom te zijn, vanwege hun
zonden. Zij gevoelen zichzelf als in een kuil zonder water met een matte ziel en bevinden zich
voor God niet anders te zijn dan kinderen des doods, ja, als zodanigen die de bloedwreker
vervolgt en die daarom rondom hulpeloos en hopeloos zijn. Ze zien veelal geen uitkomst voor
zich, alzo de open Vrijstad Jezus Christus voor hun ziel nog als verborgen is. Ze bevinden zich
geestelijk niet zelden zoals het weleer was met die vier uitgesloten melaatse mannen buiten de
poorten van Samaria (in een andere betrekking voorkomende), 2 Kron. 7:3-4. Ja, het zijn
mensen die als beroerde stokbewaarders vragen en roepen: "Lieve heren, wat moet ik doen
opdat ik zalig worde?" Hand. 16:30.
Nu dezen en zodanigen zijn onder andere hier ook de geroepenen onder de einden der
aarde en de onderwerpen die komen zouden, op die genaderoeping van Christus, tot hen gedaan
in het Evangelie, Jes. 45:22, Jes. 55:3. Van hen wordt hier belovender wijze voorzegd, dat ze
komen zouden uit al haar wegen des doods en uit al haar toevluchten des leugens. Ja, "zij zullen
bevende aankomen, als een vogelken uit Egypte en als een duif uit het land van Assur, spreekt
de HEERE", Hos. 11:11. O, wondere, alles overwinnende en alles werkende soevereine genade
van de alleen zalige God, dat deze uitgestotenen zouden worden verzameld en deze
weggedrevenen vergaderd zouden worden. En zij die met zonden, boeien en ketenen omgeven
waren, losgemaakt zouden worden, Jes. 45:14; Jes. 49:9: "Om te zeggen tot de gebondenen:
Gaat uit; tot hen, die in de duisternis zijn: Komt te voorschijn; zij zullen op de wegen weiden
en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen." Zij waren door hun boeien lang gehinderd en
teruggehouden in haar komen. En zelfs nu nog in en onder hun komen, waren hen die boeien
tot veel vertraging en oponthoud. Deze hun banden en ketenen zijn opgemaakt door zware,
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langdurige en herhaalde zonden en schuld en kracht van het ongeloof. Daarom is het als een
juk der overtreding dat aan hun hals is gebonden, Klaag. 1:14. Daardoor ontvalt hun vele malen
al hun moed en hoop en kracht. Ze denken nimmer bij God en Christus aangenomen te zullen
worden, of deel te krijgen aan Zijn heilwoord: "Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn
muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen
naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden", Jes. 56:5. Ze zijn te slecht
en te goddeloos in hun eigen oog voor God en voor vrije genade. Maar zie hier tot hun
bemoediging en opwekking de Goddelijke belofte: "Zij zullen komen." Niet misschien en
mogelijk, maar waarlijk en dadelijk komen, want de beloften Gods liggen hier niet onder
voorwaarde, maar stellig en dadelijk. En dus zal de Heere Zelf al de verhinderingen en beletsels,
zonden, ongeloof, afkerigheid en blindheid door Zijn eigen almachtige genade opruimen en
wegnemen, volgens Zijn heilsbeloften, Jes. 62:10 en Jes. 40:4-5: "Alle dalen zullen verhoogd
worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en
wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des HEEREN zal
geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des HEEREN gesproken
heeft."
Het is toch de eer van Gods Zoon, Jezus Christus en Hem zeer aangenaam en welgevallig
dat de zondaars en zondaressen zo in en met hun zondenbanden en boeien en schulden tot Hem
komen, en aan Zijn voeten neervallen, zoals wij zo aangenaam zien kunnen in Luk. 7:37-38.
Nee, die Hem nawenen, kan Hij niet onaangesproken laten heen gaan, al zou Hij Zijn zware
kruishout en lijden als voor die tijd ter zijde stellen, Luk. 23:26-31. O, tedere Heiland, wenende
gemoederen om Zijn hulp doen Zijn ziel innerlijk aan. Zie dit in Luk. 7:11-15 en Joh. 11:33-36
en 38-44. Daarom, die tot Hem willen komen, maar die door blindheid of anderszins zich
verhinderd en opgehouden bevinden, wil Hij graag tegemoet komen. Hij wil hen inwachten,
zoals Hij omtrent die geroepen blinde deed. "En Jezus stil staande, zeide dat men hem roepen
zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed, sta op, Hij roept u", Mark.
10:49.
Zij die geestelijk in hun zielsblindheid en onbekeerlijke ellendigheid tot Hem roepen, wil Hij
gunstrijk doen ervaren de waarheid van Zijn woorden: "Ik heb wél gehoord dat zich Efraïm
beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend
kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE mijn God. Zekerlijk, nadat ik
bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup
geklopt; ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd
gedragen heb. Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds
dat Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstig aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand
over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE", Jer. 31:18-20.
Ten einde, hoe ver zij van Hem zijn mogen, en zich van Hem gevoelen en bevinden te
zijn, en hoe afkerig, verhard en wederhorig in zichzelf, zij zullen nabij Hem komen wonen, Ps.
68:19. Al dit tot hiertoe gemelde heeft zijn betrekking zekerlijk op de eerste komst van een
uitverkoren geroepen zondaar tot God en Christus door middel van het Evangelie onder de
genadewerking van de Heilige Geest.
Maar vervolgens heeft dit komen ook gedurig plaats omtrent en bij reeds begenadigde
gelovigen. En die zijn ook de onderwerpen, waarop deze belofte en voorzegging past en ziet
onder hun gedurige afkering, zonden en omdoling en talloze ontrouw. Onder hun gedurig
aanklevend gebrek, noden en ellende en ook onder al hun druk, strijd en beproevingswegen.
Onder hun gedurig afwisselende gemoedsgestalten. Onder iedere vernieuwde
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geloofswerkzaamheid en toegang in het gebed. Onder hun meer en meer verbindende liefde en
gevorderde gemeenschapsoefening met Hem, hun Zielsvriend en Goël. Ja, men moet zeggen
dat het werkzaam bedrijvige genadeleven, dat hier een leven des geloofs is, Hab. 2:4, bestaat in
een gedurig herhaald en volgend komen tot God en Zijn genadetroon, totdat het met een eeuwig
ingaan in de hemel voor Gods aangezicht achtervolgd wordt.
II Tot Wie zij zullen komen
Betreffende nu het tweede stuk, tot Wie men komen zal, dat leert ons de samenhang van onze
tekstwoorden zeer duidelijk. Te weten, het zal zijn tot de Heere Jezus, Gods eeuwige geliefde
Zoon, die Heere, de Jehovah, in Wie gerechtigheden en sterkte gevonden zijn, vers 24. Hij kan
getuigen in vers 22: "Ik ben God en niemand meer." In Wie als de Jehovah hun Heiland, het
ganse Israël zich beroemen zal als in hun Goël, Man, Vriend, ja, God van zaligheid, vers 25,
Ps. 68:20-21. Hij is geworden hun Sterkte en Psalm, Jes. 12:2. Hij is zo'n Jehovah, Heiland, Die
Zich nooit tevergeefs laat zoeken, vers 19. Maar Hij wil dat die tot Hem komt, gelooft dat Hij
is en een Beloner is dergenen die Hem zoeken, Hebr. 11:6. Daarom, hoe men Hem beschouwt
als God en als Middelaar, Hij is bevonden het verheven en alles waardige Voorwerp, Die alle
verbondsovergave en alle ootmoedige onderwerping, dienst, liefde en gehoorzaamheid voor
tijd en eeuwigheid waardig is, vers 23. Hij is de enige Heiland, vers 21. Hij is de enige Naam
onder de mensen gegeven door Welke wij moeten zalig worden, Hand. 4:12. Hij is de Gezalfde
Gods, Jes. 61:1 Hij is van de Vader voorgesteld tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed,
Rom. 3:25. Hij wordt van de Vader gegeven aan alle ware komende zondaren tot wijsheid van
God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, 1 Kor. 1:30. Ja, oneindig, geheel
gewillig en gereed, machtig en getrouw om al de ware komers tot Hem te geven sieraad voor
as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij
genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat Hij verheerlijkt
worde, Jes. 61:3. Hij is gekomen om hen te bekleden met de klederen des heils en om hen om
te doen de mantel der gerechtigheid, Jes. 61:10. Hij is gegeven en gesteld van de Vader tot een
Vorst, een Gebieder der volken, Jes. 55:4.
Maar laat mij hier vragen: Waarom moet een ziel beladen met ellende, zonde en
doemschuld juist tot Hem, de Christus en God-Mens komen? Waarom niet tot God in het
algemeen?
Hierop antwoorden wij met Gods Woord. Tot God in het algemeen te komen, was genoegzaam
in en onder het werkverbond. Maar na de zondeval kan en mag dat niet zijn. Want nu is God
voor iedere zondaar een verterend Vuur en een eeuwige Gloed, Jes. 33:14. En zonder Borg kan
nu geen zondaar tot God toegang krijgen. Daarom zegt de Heere God Zelf en vraagt: "En zijn
Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal Hem
doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken; want wie is hij die met zijn hart borg worde om tot
Mij te genaken? spreekt de HEERE", Jer. 30:21 Daarom, zolang als de mensen, wie zij ook zijn
mogen, want zij zijn allen onder de wet en vloek van nature, Gal. 3:10, Rom. 3:19, zo met God
in het algemeen in haar komen en in haar plichten handelen en voort kunnen werken, zo tonen
zij dat zij geenszins God noch zichzelf, noch de Bijbel, noch de wet, noch het Evangelie, noch
het doel van God kennen in de verlossingsweg geopenbaard. Maar ze leven nog geheel verblind
door de god dezer eeuw. En ze hebben nog nimmer haar voeten op de genadeweg gezet, maar
wandelen nog op de weg van het werkverbond. En als zij zo blijven wandelen, moeten zij
verloren gaan. Want Christus alleen is de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt
tot de Vader dan door Mij, zoals Hij Zelf ervan getuigt, Joh. 14:6. Hij is de enige Naam onder
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de hemel om zalig te worden, Hand. 4:12. Nee, de zaligheid is in geen ander. En daarom is ook
hier de voorzegging en de toezegging Gods: Tot Hem zal men komen.
Tot Hem zal men komen, als die sterke Toren, waar de rechtvaardige heen zal lopen en
in een hoog vertrek zal gesteld worden, Spr. 18:10. Tot Hem zal men komen, als die Man ter
verberging tegen de wind en een Schuilplaats tegen de vloed; als waterbeken in een dorre plaats
en als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land, Jes. 32:2. Tot Hem zal men
komen, als die Sterkte, Die men moet aangrijpen, zal men vrede met God ontvangen, Jes. 27:5.
Tot Hem, als die Zoon, Die men kussen moet, Ps. 2:12. Tot Hem zal men komen, in Wie men
tot zaligheid heeft te geloven, Hand. 16:31. Ja, tot Hem zal men komen als dat ware Heiligdom,
waarin God en de ziel elkander alleen in gunst kunnen ontmoeten, en de ziel Gods sterkte en
eer ziet, Jes. 8:14, Ps. 63:3. Eindelijk, tot Hem zal men komen, om van Hem te worden
ondertrouwd. "En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in
gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En Ik zal u Mij
ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen", Hos. 2:18-19. Zo wordt men de
aanneming tot kinderen in Hem deelachtig, Joh. 1:12.
Een ware komende ziel vindt in Hem, de Heere Jezus Christus als de Hoorn des heils en
der zaligheid alles wat haar ontbreekt, alzo in Hem alle schatten van wijsheid en kennis
verborgen zijn, Kol. 2:3. En het is des Vaders welbehagen geweest dat in Hem al de volheid
wonen zou, Kol. 1:19. Ten einde zij uit Zijn volheid zouden ontvangen ook genade voor genade,
Joh. 1:16; de genade van rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Ja, ziende en
erkennende ook in en bij Hem de Christus, alles te zijn wat hen die tot Hem komen, kan
aanmoedigen, uitlokken en opwekken, om hun komst tot Hem te verhaasten en hun schreden te
verdubbelen. Ten einde deel te krijgen aan Ps. 71:3: "Wees mij tot een Rotssteen om daarin te
wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen; want Gij zijt
mijn Steenrots en mijn Burcht." Ja, om voor zich te ervaren de waarheid van Jes. 32:2: "En die
Man zal zijn als een verberging tegen den wind en een schuilplaats tegen den vloed; als
waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land."
Is een komende ziel vreesachtig en bedeesd om te komen? Hij, de Christus Gods is
zachtmoedig en uitlokkend. En Hij zegt tot haar: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien
iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem
avondmaal houden, en hij met Mij", Openb. 3:20. 'komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven", Matth. 11:28.
Wordt een komende ziel van haar schuldeisers aangegrepen? Hij is de schuldbetalende
en vrijmakende Borg, Die zegt: "Zo zal Hij hem genadig zijn en zeggen: Verlos hem, dat hij in
het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden", Job 33:24.
Vindt de ziel zich van nare en dodelijke zielsvijanden omringd, Hij roept haar toe: "Alle
instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u
opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit
Mij, spreekt de HEERE", Jes. 54:17. En Hij wil haar ook doen ondervinden de waarheid van
Zach. 3:2: "Maar de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u, gij satan, ja, de HEERE
schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?"
Vindt de ziel zich diep verblind in en onder haar komen en onkundig van Hem, de
Christus en van God en van het verbond en van de Geest en de geloofswerkingen? Hij wil haar
leren, want het is de belofte: "En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede
uwer kinderen zal groot zijn", Jes. 54:13. Ja, Hij biedt Zich haar aan en zegt: "Ik raad u dat gij
van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mag worden; en witte
klederen, opdat gij mag bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde;
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en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt", Openb. 3:18.
Vindt de komende ziel zich radeloos, dodelijk onmachtig, geheel verloren en vele malen
traag, arm, krachteloos, jammerlijk, twijfelmoedig en mismoedig? Zie, Hij wil Zelf haar
krachtdadig bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des satans tot God, opdat
zij vergeving van zonden ontvangt en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Hem,
Hand. 26:18. Hij zal haar almachtig trekken en overbrengen uit de macht der duisternis en
overzetten in het Koninkrijk van Hem, de Zoon van Gods liefde, in Dewelke wij de verlossing
hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, Kol. 1:13-14. Vergelijk met Joh.
12:32: "En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze tot Mij trekken." En Joh.
6:37: "Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins
uitwerpen."
Maar dit woord van genade, dat hier de Geest Gods spreekt, zeggende: "Tot Hem zal men
komen", dit woord zal komen maakt ook het komen van een iedere recht en waar zoekende ziel
tot een gevolg van een absolute belofte Gods. Daarom, iedere komende zondaar, wie hij dan
ook zijn mag, is in deze belofte Gods ingesloten. Hun komen is een vrucht van de onfeilbaarheid
van deze absolute Goddelijke belofte. En ja, het zijn deze belofte en andere beloften die daarmee
overeenstemmen, waaruit het vloeit dat zij de kracht ontvangen en eerst de sterkte verkrijgen
om tot Christus te kunnen komen. Want dat moeten wij hier wel opmerken, dat alleen uit kracht
van deze beloften alle begenadigden en gelovigen, wie zij ook zijn, tot Jezus zijn gekomen,
want Christus zegt Zelf: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft,
hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage", Joh. 6:44. En uit dezelfde beloften en
door dezelfde waarheid en kracht zullen nog alleen krachtdadig tot Christus gebracht worden,
en komende gemaakt worden allen die nog gezaligd en gelovig zullen worden in en uit deze
benedenwereld, die in het boze ligt, door al de afrollende eeuwen. En zo zullen zij allen kinderen
der beloften bevonden zijn, evenals het weleer was met Izak, de zoon van moeder Sara, die een
kind der belofte was. Zo zijn zij ook, die geloven, Gal. 4:28. Merk op, Sara zal een zoon hebben,
zegt God, Gen. 18:10 en Gen. 17:19. Daar is de belofte. En Sara kreeg een zoon, Gen. 21:1-3.
Daar hebt gij de vervulling van de belofte. Evenzo is het ook met deze belofte. Dezelve heeft
en verkrijgt zijn vervulling in ieder die tot Christus komt. Hoedanig was de staat van Abraham
en Sara, toen de belofte tot hen kwam? Zie dit in Gen. 17:17. Dus geheel ongeschikt, ja, als
verstorven daartoe, Hebr. 11:11-12. En even zo handelt God ook in de genade, Jes. 56:3, Ef.
2:17. De beloften Gods en het Evangelie komen tot ons, als wij gestorven en dood zijn in de
zonden, maar dezelve draagt zijn vrucht in en op de ziel in de tijd des welbehagens. En dan
wast en vermenigvuldigt het uitverkoren volk in de genade en in aantal van ware komers tot
Christus.
Verder merken we hier op: dit woord "Tot Hem zal men komen", verplicht en verbindt
ook Christus, als de van de Vader gezalfde God-Mens en Middelaar, om allerlei soort van
genade krachtdadig mee te delen. Ten einde, dat zulke afkerige en wederhorige zondaren en
vijanden aller-vrijwilligst tot Hem trachten te komen, ja, dadelijk komende worden, hoe
ongeschikt, traag lusteloos en vijandig zij in zichzelf ook zijn mogen. En daarom is het niet: Zij
zullen komen als zij willen. Nee, maar zij zullen komen, omdat Ik, de Heere Zelf hen zal doen
willen. Dat is Mijn wil en raad en welbehagen, zie vers 23. Ik heb gezworen bij Mijzelf. Daar
is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren, dat Mij alle
knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. Daarom maakt ook het woord "zal" alles
onherroepelijk vast. Geen duivel, geen wereld, geen zonde, geen strafwaardigheid, geen
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ongeschiktheid, geen uitstel, geen traagheid, geen onwil noch boosheid zal dat voornemen en
het woord Gods verijdelen. O nee, Gods genaderaad en woord zal in dezen bestaan en de
gedachten Zijns harten van geslachten tot geslachten. Even zoals het was in de belofte Gods
aan Abraham omtrent een kind. Toen de Heere hem dat beloofd had, zag Abraham op geen
bekwaamheid of onbekwaamheid van zijn lichaam, zoals de apostel leert in Rom. 4:18-21.
Abraham verwachtte dat God Zelf de conditie en vervulling en al wat daartoe in hem en in zijn
verstorven vrouw Sara nodig was, ten einde het wezen van de belofte te doen ontvangen, zou
geven. Zo zal de Heere Zelf Zijn belofte ja en amen maken. Daarin gaf Abraham God de eer.
En zo mag ook een komend zondaar doen omtrent deze beloften. En ja, zo moet hij doen onder
al het moedbenemende dat hem veelal omringt en opbindt in zijn komen, dat hij alles van de
Heere verwacht en ootmoedig vraagt, wat de belofte in en aan hem kan "ja en amen" stellen tot
zaligheid.
III. Het komen zelf en de geestelijke werkzaamheid
Kom, laat ons nu tot het derde stuk overgaan en nader inzien de werkzaamheid van het komen
zelf. Vele malen wordt het zaligmakend geloof en de werkzaamheid onder deze omschrijving
van een komen in Gods Woord uitgedrukt. Dit behelst dan in zich een voorname daad of
werkzaamheid van het zaligmakend geloof. O, volg mij en merk nu eens aandachtig op de
zaken, die wij uw aandacht in dezen melden zullen, met inkeer tot uzelf.
Het geeft te kennen in het algemeen die innerlijke toekeer des harten tot en naar de Zone
Gods Jezus Christus. En dan in het bijzonder waar dit vloeit uit een gezond en waar gevoel van
de absolute noodzakelijkheid, die zo'n mens van Christus heeft.
Met zijn verstand de Heere Jezus bij het licht des Geestes enigermate te kennen in Zijn
noodzakelijkheid, uitnemendheid, gepastheid, algenoegzaamheid en verheven Goddelijke
waardigheid, voorzegt Ps. 36:8: "Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de
mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen." Vergelijk met Zach.
12:10: "Maar over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten den
Geest der genade en der gebeden, en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben;
en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen
over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene." Daarom peinst
en staroogt die ziel op Hem onder geween en smeking, Jer. 31:9, voorzegt Jer. 50:4-5. Tranen
en gebeden zijn dan de rechte vruchten van een recht beseffen van de noodzakelijkheid der
Goddelijke genade, zoals wij zien in de zondares in Luk. 7. Daar weet een ongevoelig zondaar
niet van. Zijn hart en ogen zijn onaangeraakt en hard en versteend.
Dit komen zegt ook: met zijn oordeel de Heere Jezus boven alles te waarderen, 1 Petrus
2:7: "U dan, die gelooft, is Hij dierbaar." En Hoogl. 5:116: "Al wat aan Hem is, is gans
begeerlijk." Met de wil Hem te kiezen als het aller-nodigste en aller-begeerlijkste Voorwerp,
willende en wensende om in Hem gevonden te worden, Fil. 3. Zo een is met al de zielsbegeerten
en hartstochten naar en om Hem gevoelig verlangend. Als een hongerige naar brood, als een
kranke naar genezing, als een dorstige naar water, als een doodschuldige om pardon, als een
naakte naar kleding. Ja, als een dwalend schaap om Jezus als zijn Herder te genieten en als een
kind der hoererij om Hem te ontvangen tot haar Man. "Want uw Maker is uw Man, HEERE der
heirscharen is Zijn Naam. En de Heilige Israëls is uw Verlosser. Hij zal de God des ganse
aardbodems genaamd worden", Jer. 54:5 En om van een kind der moren wit gemaakt te worden
in het bloed des Lams.
Zo een vindt, ziet en erkent in Hem en in Zijn dienst, Zijn gunst en gemeenschap zo'n vol
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zielsgenoegen en zaligheid, als Die alles in allen is, en zodanig voor allen, die tot Hem komen,
wil zijn als de HEERE haar Gerechtigheid, Jer. 23:6. Daarom zucht zo'n ziel veelal:
Zo vlied ik dan mijn heil tot U,
En dorst en hijg naar Uw genadestromen,
Laat uit Uw volheid tot mij komen
De minste blijk van Uw gunste nu.
Wat is het schoon en aangenaam
Te staan in het verbond des Heeren,
De strik des duivels te ontgaan
En steeds bij Jezus te verkeren.
En daarom, zo'n komende ziel is onder de bewerkende hand des Heiligen Geestes, zoals
ook onze onderwijzer leert in de Catechismus, vraag 65.
Zo een verklaart zulks met hart en mond aan de Heere Jezus vele malen zelf onder
worstelende smekingen en belijdt Hem zo ook bij anderen, Hoogl. 8:1: "Och, dat Gij mij als
een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder! Dat ik U op de straten vond, ik zou U
kussen, ook zouden zij mij niet verachten." Rom. 10:10: "Want met het hart gelooft men ter
rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid."
En eindelijk, zo'n komende ziel gaat werkelijk over tot de Heere Jezus en komt tot bij
Hem op Zijn genadige en vrije roeping in het zalig Evangelie, en zegt amen op Zijn verbondseis
daarin gedaan en ja, ook tot en aan haar in het bijzonder gedaan. En zij schrijft met hart en hand:
"Ik ben des HEEREN", Jes. 44:5. En zo gaat zij onder de roede door, wordende gebracht onder
de band des verbonds, Ezech. 20:37. Zij beoefent alzo hetgeen wij hier lezen in vers 23: "Ik heb
gezworen bij Mijzelf, daar is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond uitgegaan, en het zal
niet wederkeren, dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren." Zij ziet in het
geloof de Koning in Zijn schoonheid, volheid en algenoegzame gepastheid en bereidwilligheid
voor haar, en neemt Hem voor zich persoonlijk ook aan als die grote Gave Gods, Joh. 1:12, Joh.
4, tot al die zalige doeleinden waartoe God de Vader Hem aan haar schenkt. "Die ons geworden
is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing", 1 Kor. 1:30. Zij legt
de hand des geloofs in volle omhelzing voor zich, op alles wat Jezus is, bezit en verwierf. En
zo ontvangt en gevoelt zij vrede met God, ook de aanneming tot een kind en de daaraan
verbonden heil- en verbondsgoederen voor tijd en eeuwigheid. En zo wordt zij dus van een
vreemdeling en bijwoner gemaakt tot een medeburger der heiligen en een huisgenoot Gods, Ef.
2:19.
Zo gaat die ziel over tot God en Jezus in het verbond en in de eed, Deut. 26:17-18, en ook
in haar belangen, zaak, volk, partij, gemeenschap en dienst: "Hoor, o dochter, en zie en neig uw
oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. Dewijl Hij uw Heere is, zo buigt u voor Hem
neder", Ps. 45:11-12. Vergelijk Ruth 1:16.
Deze geloofsoefening der ziel en genadewerking des Heiligen Geestes stelt nu Gods Woord
meermalen voor, onder de benaming van komen, om haar bijzondere overeenkomsten.
Het komen zegt een zekere plaats te verlaten en tot een andere plaats over te gaan. Zo ook
hier. Want het hart van de zondaar is van nature afgekeerd van Christus en God en van al wat
Goddelijk is. Het hart van de zondaar is tot de zonde, eigenliefde, de wereld, en eigen wijsheid,
inbeelding, hoogmoed, sterkte en eigen deugdzaamheid en eigen behagen overgegaan en
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daaraan gebonden. Daar leeft de mens in. Daar denkt hij over. Daar heeft men achting en liefde
voor. Daar rust men in. Daar voldoet men zich mee, ja, daar verheft men zich op.
Maar wanneer de ziel tot Jezus komt, keert men zich geheel af van al die dingen. Die
dingen verliezen geheel zijn achting. Men acht die schade, drek, ijdelheid en draf. En daarom
vliedt en verlaat men die geheel om Christus' wil. De Heere Jezus in Zijn schoonheid,
algenoegzaamheid en vriendelijkheid en zondaarsliefde vergelijkende bij al die andere dingen,
o, Die wint grotelijks de keus van de ziel. Daarom is het: "Wien heb ik nevens U in de hemel?
Nevens U lust mij ook niets op de aarde", Ps. 73:25. En ja, als die ziel ziet op de heerlijkheid
en grootheid van de zaak, wat het inhoudt om genade bij Christus te vinden, zo denkt zij
dikwijls: Och, zou het voor mij nog wel te bekomen zijn? Hoe zal het mogelijk zijn?
Om ergens te komen heeft men beweegredenen ertoe en een bijzonder oogmerk. Zo is dat
ook hier. Daar zijn gewichtige redenen toe, die de ziel van de zonde, van de wereld en zichzelf
doen afkeren en afgaan en dezelve doen ontvluchten. Neem het gevoelige besef en de
gewaarwording van een dreigend, onvermijdelijk gevaar en verderf Gods, voor nu en eeuwig.
Daarom ontvliedt dan zo'n ziel de toekomende toorn onder gemoedsangsten, want dood en
eeuwigheid en strafschuld van een vertoornd Rechter dreigen, beroeren, drukken en omsingelen
haar. De bloedwreker doet haar vlieden naar de Vrijstad. Zij maakt daarom haast om haars
levens wil, om tot Gods Zoon te vluchten.
Vluchten is het laatste werk van een mens, die in gevaar is. Allen die in gevaar zijn,
vluchten niet. Ook allen die van gevaar horen, vluchten daarom niet. En zelfs ook allen die
zichzelf in gevaar zien en erkennen in gevaar te zijn, vluchten daarom ook al niet. Daarom, het
vluchten is het laatste werk van een mens in en onder gevaren.
Zie hier de redenen, o mens, gij die nog niet werkelijk tot Jezus vlucht, waarom gij zulks
nalaat en verzuimt. Het is hierom: gij hebt geen recht en waar besef van zonde, dood en toorn
Gods, waar gij onder besloten leeft en die u zekerlijk en waarachtig treffen zal, als het zo blijft.
Want God zal Zijn bedreiging ook waarachtig maken aan alle ongelovigen. Nee, gij hebt nog
geen gevoel van de absolute noodzakelijkheid van Jezus Christus te moeten hebben, zult gij
waarlijk zalig worden. Daarom is het met u niet: Heere, behoud, of ik verga. Lieve Heere, wat
moet ik doen om zalig te worden?
Maar daar is een grote menigte van mensen, die zeggen: Wij moeten komen. Ik hoop te komen.
Ik wil nog eens komen. En ondertussen blijven zij leven bij en in de zonden, in de wereld en in
haar eigen deugdzaamheid. Maar mensen, wie gij ook zijt, is zo uw bestaan voor God? Gij
voedt u dan met leugen en as en misleidt uw ziel. Christus eist van u geen woorden, maar een
komen tot Hem, even als van de verloren zoon geoefend werd, Luk. 15.
Daar zijn, zeiden wij, bij en voor een komende ziel tot Jezus ook bijzondere oogmerken
en doelen in, waarom zij tot Hem, de gezegende Christus komt, als om een aandeel te mogen
ontvangen aan de heerlijke gemeenschap van Christus en van God; aan de uitnemende kennis
en genieting van de Zone Gods en Zijn zaligende gunst en vriendschap; aan het zalig genot van
Zijn eeuwige gerechtigheid en sterkte, verbondsbloed, licht, leven, heiligheid en allerlei genade
des Geestes, enz.
Maar om verder te komen, en wel tot zo Een, Die bijzonder van groter aanzien is en vol
luister en eer, daar moet men zoal vrij veel grond toe hebben ter vervrijmoediging, waarop men
dat waagt en onderneemt te doen. Zo ook hier. Het geschiedt niet op iets in ons, arme, verloren
zondaren. Want rechte komers zijn arm en onwaardig, ja, hel- en verdoemeniswaardig in hun
gevoel, achting en erkentenis voor de Heere, hoe zouden zij dan enige grond van vrijmoedigheid
in zichzelf ontwaren? Maar het geschiedt van een recht en waar komende ziel, op Gods bevel
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en wil in het Evangelie hem voorgesteld. Het geschiedt op Zijn Goddelijke en tedere
uitnodiging en lokking in Zijn Woord. En ook wegens de hoge en zielsdringende nood, die haar
dringt en noopt te komen, en waarin wij haar hierboven beschouwd hebben. En o ja, dit zijn
alleen en geheel de gronden van vrijmoedigheid om zo doodschuldig en verdoemelijk als men
is, tot Jezus te komen, tot Hem, Die het Beeld des onzienlijken Gods is en het Afschijnsel van
Vaders heerlijkheid, de Heere der heerlijkheid Zelf. Maar dan hebben wij ook gade te slaan en
op te merken dat al degenen die ooit recht en waarlijk tot Jehovah Jezus komen, die komen
geheel met ziel en lichaam, niet alleen met verstand en oordeel, maar ook met hun wil en
genegenheden en innigste zielsomhelzing met en onder een geheel gewillig overgaan tot en
verkiezen van Jezus' partij, volk, zaak, beeld en gemeenschap.
En dan is het ook waarheid dat zodanig een waarachtig komen ook zijn bijzondere
gevolgen heeft. Als men ergens komt, waar het naar onze zin is, dan geeft dat zeer veel
vergenoeging. Zo is het ook hier. O, wie zou geen genoegen vinden in zijn komen en zijn bij
de Almachtige, in Wie men zich verlustigen mag en in het licht Zijns aanschijns wandelen, Ps.
89:16? Waar hij zitten mag onder die Appelboom onder de bomen des wouds, zo is onze Liefste
onder de zonen. Wij hebben grote lust in Zijn schaduw en zitten eronder. En Zijn vrucht is ons
gehemelte zoet, Hoogl. 2:3. O, na een lange en bange nacht van zonde, toorn en ellende, te
genieten een dag van aangenaam heil en zonnelicht van genade in de ziel, zou dat geen
vergenoeging geven? O gewis, zie Ps. 30:12: "Gij hebt mijn weeklage veranderd in een rei; Gij
hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord."
Komt men daar, alwaar men in zekere veiligheid geraakt, en dadelijk is, na vele gevaren
ondergaan te hebben, dan is men blijde. Maar o, het is hier bij zo'n ziel niet minder. Zie dit in
de bruidskerk, Hoogl. 3:4. Zie de blijdschap van Maria, als zij Jezus vond, Joh. 20. En zie de
ontvonkte blijdschap bij de Emmaüsgangers, wanneer Christus hun hopeloze en ongelovige ziel
voorkwam, Luk. 24.
Komt men daar, waar men het boven verwachting vindt, men is en raakt verwonderd. Zie
dit in de koningin van Scheba bij Salomo, 1 Kon. 10. O ja, zo is het dan waarlijk ook in de
genade, zie Gen. 32:30: "En Jakob noemde de naam dier plaats Pniël, want zeide hij: Ik heb
God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest." We lezen in Gen.
28:16-17: "Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewis is de HEERE aan deze
plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is
niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels." 2 Sam. 7:18: "Toen ging de koning David
in en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is
mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?"
Komt men daar, waar men het zeer gezegend en aangenaam bevindt, men wil daar graag
blijven en verblijven. Maar zo is het ook met dit komen tot Jezus gesteld. Ja, dan wil en kan
men met de apostelen zeggen: "Heere, het is goed dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier
drie tabernakelen maken, voor U een en voor Mozes een en een voor Elia", Matth. 17:4. Asaf
zegt: "Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de
Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen", Ps. 73:28 De bruidskerk zegt: "Toen ik een
weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast en
liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer
van degene die mij gebaard heeft", Hoogl. 3:4. Van Mozes lezen wij: "En de HEERE sprak tot
Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt; daarna keerde hij
weder tot het leger, Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het
midden der tent", Ex. 33:11.
Komt men daar, waar het zo zielstrelend en verblijdend is, men wenste daar al eerder
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gekomen te zijn. Evenzo is het ook hier, mijn vrienden. Men raadt, lokt en nodigt ook zijn
vrienden en bekenden daarheen te gaan. Evenzo handelt een komende tot Jezus. Zie dit in Joh.
1:46: "Filippus vond Nathánaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden van Welken
Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus de Zoon van Jozef van
Nazareth." We lezen in Ps. 22:31-32: "Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere
aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid
verkondigen den volke dat geboren wordt. Omdat Hij het gedaan heeft."
Eindelijk, raakt en komt men eens onvoorziens daar vandaan, wil men graag wederkeren
als zijnde uit zijn genoegen uitgeweken. Zo is het ook met zodanige ziel. Zie dit in Ps. 116:7:
"Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u wel gedaan." Dan zal zij zeggen:
"Ik zal heengaan en keren weder tot mijn vorige Man, want toen was het mij beter dan nu",
Hos. 2:6. 'komt, en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd en Hij zal
ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend
maken. Op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven",
Hos. 6:1-2. "Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb
ik niet vergeten", Ps. 119:176.
Dit moesten wij omtrent dit komen tot de Jehovah Heiland aanmerken. De belofte komt hier
stellig en positief voor en is van de Heere gedaan: Tot Hem zal men komen. Zo mogen en
moeten wij hier andermaal opmerken, dat de Heere hier door Zijn belofte op Zich neemt dat al
de beletsels, die een komende ziel uit- en inwendig zouden kunnen verhinderen en voorkomen
van satan, wereld en vlees, om haar te stremmen in haar komen tot Jezus, zullen opgeruimd
worden door de almachtige genade des Heiligen Geestes. En ook, wat onwil en onmacht en
traagheid de zodanigen ook dikwijls binden mogen, de Heere Zelf zal het wegnemen en te niet
doen, volgens Joh. 6:37: "Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt,
zal Ik geenszins uitwerpen." Want de eigen woorden van de Heere Jezus zijn: "En dit is de wil
des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze,
maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft,
dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik
zal hem opwekken ten uitersten dage", Joh. 6:39-40. O, dierbare en zielsterkende woorden!
Alleen meld ik nu bij het reeds gezegde nog dit, namelijk dat de Geest Gods hier niet
bepaalt hoe vele malen de ziel komen zal, noch de wijze op welke men komen zal. Waarom dit
hier niet geschiedt? Wij antwoorden, ten eerste omdat het gehele genadeleven en werk des
Heiligen Geestes in de ziel een herhaald en achtereenvolgend gedurig komen is, en dat komen
van de arme gelovige mens blijft steeds nodig. Het gehele werk en bedrijf van een waar
overtuigde ziel tot God is een gedurig komen, al wenende en smekende: "Zij zullen komen met
geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een
rechten weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm, die
is Mijn eerstgeborene", Jer. 31:9.
Het gehele leven van ieder waar begenadigde gelovige is een gedurig komen tot Hem, die
de Wens der heidenen is. Nooit is hij beter in zijn element dan als hij zeggen kan: "Mijn ziel
kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij", Ps. 63:9.
De ure des doods van een gelovige is ook een voornaam en zalig nabij komen tot Hem.
"En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal
u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn mag waar Ik ben", Joh. 14:3. "Want wij weten dat, zo ons
aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet
met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende
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met onze woonstede die uit den hemel is, overkleed te worden", 2 Kor. 5:1-2.
De heerlijkheid in te gaan in de jongste dag zal een eeuwig komen zijn tot Hem, volgens
Joh. 17:24: "Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt. Opdat
zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij
liefgehad, voor de grondlegging der wereld." We lezen in Matth. 25:34: "Alsdan zal de Koning
zeggen tot degenen die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft
dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld."
En aangaande het tweede, de wijze hoe men komen moet, dit wordt hier ook niet gemeld of
bepaald, omdat de Geest Gods in dezen vrijmachtig en onderscheiden is in Zijn werkingen.
Want sommigen zijn zeer slaafs, beroerd en wettisch. "Zij zullen den HEERE achternawandelen,
Hij zal brullen als een leeuw; wanneer Hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al
bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif
uit het land van Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE", Hos. 11:1011, vergelijk met de stokbewaarder in Hand. 16:27-30. Anderen komen zeer bedaard en kennen
zo die nare beroering en overtuiging niet, zoals wij zien in Lydia, Hand. 16 en in Zacheüs in
Luk. 19.
Anderen lopen en komen met zeer veel doorbreking. "Wie zijn dezen, die daar komen
gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters?" Jes. 60:8. "Zie, Gij zult een volk roepen
dat Gij niet kendet, en het volk dat U niet kende, zal tot U lopen, om des HEEREN Uws Gods
wil en om des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft U verheerlijkt", Jes. 55:5. Ze ondervinden en
beoefenen in zeer korte tijd datgene, waar anderen jaren om zuchten, worstelen en smeken aan
de troon der genade. "Eer Ik het wist, zette Zich Mijn ziel op de wagens van Mijn vrijwillig
volk", Hoogl. 6:12.
Anderen komen meer langzaam en onder vele en langdurige opbindende beletsels en
hadden wel nodig van anderen door de tichelen gelaten te worden en voor Jezus gebracht te
worden, zoals de trage komers die onwijs in de geboorte blijven staan, Hos. 13:13.
Maar niettegenstaande de wijze van komen zo onderscheiden is, zal het evenwel waarheid
zijn omtrent al de van eeuwigheid in liefde gekenden die met het bloed van de Heere Jezus
gekocht zijn; zij zullen komen. Nee, niet één zal achterblijven, omdat de Heere het hier genadig
beloofd heeft en het almachtig werken wil en werken zal. Waarlijk, hierin ligt troost. Anders
kwam er niet één zondaar tot Jezus, recht en doorbrekend. O nee, het is toch, zoals staat
geschreven in Ef. 2:8: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit
u; het is Gods gave." En Jer. 20:7: "HEERE, Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden,
Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht; ik ben den gansen dag tot een belachen, een
ieder van hen bespot mij."
Dit wijst ons aan de dodelijke toestand van ons mensen van nature. We zijn dood in de
zonden en in de misdaden, Ef. 2:1 en Ezech. 16. We zijn als dorre beenderen voor God, Ezech.
37.
Dit leert dan ook, dat al de genademiddelen vruchteloos zijn en blijven, en de belofte van
Gods Woord krachteloos, als ook al dat roepen en leren van Gods getrouwe dienstknechten in
de aanbieding van het Evangelie, 2 Kor. 5:20, zo wanneer de arm des Heeren niet daaronder in
het hart van de mensen werkt en zich openbaart. Het is alleszins nodig dat God, Die gezegd
heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, in onze harten schijnt om te geven verlichting
van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, 2 Kor. 4:6, ter
vervulling van de Goddelijke belofte van de Vader aan de Zoon gedaan, Ps. 110:2-3: "De HEERE
zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.
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Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilige sieradiën; uit de
baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn." Opdat het zij gelijk geschreven is:
"En die roemt, roeme in den Heere", 1 Kor. 1:31. Daar wil elke gekomen ziel wel amen op
zeggen, en ook voor Christus vallende op het aangezicht, vragen: "Waarom heb genade
gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben!" Ruth 2:10.
Deze belofte die hier voorkomt, is er tot bemoediging van Gods Kerk en volk onder de
aller-donkerste en meest geesteloze tijden om erop te zien tot versterking van het geloof. Want
evenwel moet en zal dezelve vervuld worden in al de afrollende eeuwen aan allen die onder het
zegel van de Goddelijke verkiezende liefde en de koping van Christus liggen en nog vergaderd
en toegebracht moeten worden. "Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze
moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één
Herder", Joh. 10:16. Dan vervult de Heere Zijn Woord zo op Zijn eigen tijd. "Hef uw ogen op
rondom, en zie, al dezen vergaderen zich, zij komen tot u; zo waarachtig als Ik leef, spreekt de
HEERE, zekerlijk, gij zult u met al dezen als met een sieraad bekleden, en gij zult hen u
aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen, en uw verstoord land,
Gewis, nu zult gij benauwd worden van inwoners; en die u verslonden, zullen zich verre van u
maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren: De plaats is
mij te nauw, wijk voor mij, dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart: Wie heeft mij
dezen gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de
gevangenis gegaan en weggeweken; wie heeft mij dan dezen opgevoed? Zie, ik was alleen
overgelaten; waar waren dezen?" Jes. 49:18-21.
Want deze gezegende belofte vloeit uit en rust op de eeuwige verkiezing en het Goddelijk
welbehagen, Joh. 6:37, Ef. 1:4-5. Elke ziel die tot Jezus komt, is en wordt uit kracht van deze
belofte een genadewerk des Heiligen Geestes en een maaksel Gods in Christus Jezus, Ef. 2:10.
Vergelijk het met Joh. 6:44: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij
gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage". Gods trekkende hand
werkt daaraan, vers 65: "En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen
kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader."
In zo'n ware, komende ziel oefent de Heere Jezus Zijn Middelaarswerk uit in een weg van
zalige toepassing. "En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-Ruchama;
en Ik zal zeggen tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God", Hos. 2:22.
Vergelijk Joh. 12:32: "En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot Mij
trekken."
Ja, als een zondaar waarlijk en dadelijk tot Jezus komt, wie hij zij, en waar hij zij, en
wanneer hij zij, dan stelt God Zijn genaderaad in het licht. En God de Vader geeft in de
dadelijkheid aan Zijn geliefde Zoon het Hem beloofde arbeidsloon, op Zijn bloedig borglijden
Hem toegezegd. "Maar het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank
gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal
de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkig voortgaan.
Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn
Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden
dragen", Jes. 53:10-11 en Jes. 49:4: "Gewis, Mijn recht is bij de Heere en Mijn werkloon is bij
Mijn God." Jes. 55:4, 5: "Zie, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en
Gebieder der volken. Zie, Gij zult een volk roepen dat Gij niet kende, en het volk dat U niet
kende, zal tot U lopen, om des HEEREN Uws Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want Hij
heeft U verheerlijkt." Dan kan het niet anders of al degenen die tot Jezus komen om een zalig
aandeel aan Zijn gezegende Persoon en algenoegzaamheid te ontvangen, die zijn Hem
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aangenaam en zullen bij Hem welkom zijn en van Hem aangenomen worden, volgens Hebr.
11:6: "Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en een Beloner is dergenen die Hem
zoeken." En Jes. 45:19: "Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der
aarde; Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die
gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt." Daarom is Zijn betuiging: "Want
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe", Joh. 3:16.
Maar laat mij kort nu, bij wat al gezegd is, hier nog enige zaken voegen, die het komen tot Jezus
zeer tot opbinding en veelszins tot hinder dienen in een gemoed, dat waarlijk wenst te komen
tot Jezus en zich daartoe op weg begeeft. Zo een kan soms zeer diep in het ongeloof zinken. Ze
trekken de Persoon van de Heere Jezus en Zijn ambt om zalig te maken, als ook al Gods
woorden in twijfel. Maar de zodanigen wil ik vragen: Hoe staat en handelt gij daaromtrent?
Voedt gij die verfoeilijke en gruwelijke gedachten? Of verfoeit en bestrijdt u dezelve en beeft
gij daarvoor?
Harteloosheid en krachteloosheid kan er gevonden worden om te kunnen bidden en
ernstig aan te kleven. Maar hoe gedraagt u zich daar dan onder? Kunt u het dan zo stellen? Of
roept u uit uw diepten om de Geest der gebeden?
Ook kan die malende gedachte zeer belemmeren in het komen tot Jezus: Ik kom te laat
naar Jezus. Ik vrees te lang gewacht te hebben, en daarom zal de genadedeur gesloten zijn. Maar
wij antwoorden: Men komt nooit te laat, als men maar slechts waarlijk tot Jezus komt in dit
heden der genade. Dat leert de Heere Jezus door die mens, die te elfder ure kwam. En daarom,
weet en geloof: Het is nog het heden der genade. Ja, maar is de deur der genade niet hier al
soms gesloten voor sommigen, eer zij sterven? Ik antwoord: Ja, maar nooit voor de zodanigen
die God een hart en begeerte geeft om tot de heilvolle Jezus te komen. En daarom, kom maar
zondaar, zoals gij zijt, "Want zie, nu is het de welaangename tijd. Zie, nu is het de dag der
zaligheid", 2 Kor. 6:2. En nog roept Christus: 'komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven", Matth. 11:28.
Maar ook dit is zeer belemmerend, namelijk wanneer een diepe donkerheid omtrent al
wat Goddelijk is, de ziel omringt en overdekt en zij rondom in donkerheid staat en wandelt.
Maar wij zeggen: O, wat reiziger ging ooit naar Sion, zonder dat hem een donkere en soms
lange nacht overviel? Daarom is de belofte: "En Ik zal de blinden leiden door den weg dien zij
niet geweten hebben, Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben; Ik zal
de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik
hun doen en Ik zal hen niet verlaten", Jes. 42:16. Wel, houd dan aan. Zoek en gij zult vinden;
bid, en gij zult ontvangen; klop, en u zal opengedaan worden. Onder een ootmoedig smekend
roepen: Trek mij, Heere Jezus, en Ik zal u nalopen en tot U komen. En tracht toch dit ter harte
te nemen, zo bid ik u, om de gronden van uw vrijmoedigheid te zoeken in de belofte Gods, ja,
daar alleen en nooit in uzelf. Dit zal u zeer voordelig zijn.
TOEPASSING
De lering nu die wij uit deze verhandelde stof te trekken hebben en die een ieder voor
zichzelf heeft op te merken ter beproeving en nadere toe-eigening, bepalen wij tot deze drie,
namelijk: 1. Waar een mens is, de niet komt tot Jezus Christus. 2. Wat zo'n mens is, die niet
komt. 3. Waar zo'n mens heengaat.
1. Betreffende het eerste, waar een mens is, die niet tot Jezus komt; hij is en leeft ver van
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God en zonder God in de wereld. Hij is ver van Jezus Christus, de God van zaligheid en heil.
Hij is ver van het werk des Heiligen Geestes en staat en leeft nog onder de bewerking en leiding
van de geest der hel. Hij is ver van alle gerechtigheid en wandelt in zijn zonden en vloekschuld.
Hij leeft onder de macht en overheersing van de zonde. De zonde woont in elk vermogen van
zijn ziel en in elk lid van zijn lichaam. Die zijn alle wapenen der ongerechtigheid en hij leeft
aldus naar het vlees en onder de vloek der wet. Ja, de duivel, de god dezer eeuw woont in hem.
En hij wandelt in de duisternis, zonder te weten waar hij heengaat.
2. Betreffende het tweede, wat een mens is, die niet tot Jezus komt. Hij wordt een vijand
gerekend en een versmader Gods te zijn. Hij is een kind des duivels en der hel, een gans bittere
gal, een samenknoping der ongerechtigheid, een gehate bij God. Hij is zolang hij daarheen
wandelt in de weg zijns harten, en hij daarin blijft wandelen, een kind des toorns en een
slangenzaad. Hij is een zelfmoorder, die de dood liefheeft. Hij is alreeds een veroordeeld mens,
en dus een metgezel van de verworpenen, Joh. 3:18.
3. Aangaande het derde, waar zo'n mens heengaat, die niet tot Jezus komt. Zo een gaat al
verder en verder van Jezus en van de hemel af. Zo een wandelt naar de eeuwige duisternis der
verdoemenis. Hij leeft in gevaar om aan de verharding overgegeven te worden en om zo
voortgaande, zo ver van God en Christus af te raken, en het hem aangeboden heil Gods weg te
zondigen, zodat God hem van alle gelukzaligheid ver heen verstoten zal, hier en hiernamaals.
Wel, dan betaamt ons ten uiterste om tot zelfonderzoek te komen. En dat ieder van ons zichzelf
zou afvragen in een ernstig onderzoek des harten: Ben ik waarlijk gekomen tot de Goddelijke
Heere Jezus?
Denk ik bij en van mijzelf: Ja, ik ben gekomen. Wel, dan vraagt men zichzelf af: Wat heb
ik dan achtergelaten? Lot verliet Sodom, Abraham Ur der Chaldeeën, Ruth haar afgoden,
Zacheüs zijn tollen, de Korinthiërs al de drek van hun goddeloosheden, 1 Kor. 6:10. De
heidenen verbrandden haar ijdele boeken ter waarde van 50. 000 zilveren penningen. Maar gij,
mens, die dit hoort, wat hebt gij verlaten en vaarwel gezegd, om de Heere Jezus en Zijn
gemeenschap? Vond u ooit beweegredenen om tot Jezus Christus te komen? Zonder die te
vinden met nadruk komt geen mens tot Jezus Christus. Vraag dit uzelf in alle eerlijkheid af.
Bent u ooit tot Hem gekomen? Zeg mij, wat zag u dan in Hem? Wat hoorde u bij Hem?
Wat bracht u tot Hem? Wat ontving u van Hem? En wat liet het na in uw hart en wandel? Of is
uw komen alleen geweest een komen tot uw plichten, tot uw tranen, tot uw keuze, tot uw
begeerten en verlangens en tot uw opdragen, en rust u dan nu daarin en daarop? O, dat zijn dan
alleen zandgronden, die vergaan zullen. Nee, u moet tot Jezus Zelf gekomen zijn. "Want die
Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de HEERE", Spr. 8:35.
Mijn hoorders, hoe is het nu in dezen met u? Waar staat gij? Waar leeft gij? Zijt gij al of niet
tot Jezus, de God des heils gekomen? Ja, tot Hem, want buiten Hem is geen leven noch zaligheid
te hopen of te verkrijgen. "En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel
geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden",
Hand. 4:12. O handelt getrouw met uzelf. "Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige
leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft
op hem", Joh. 3:36. Dit is en zal een eeuwig waarachtig woord blijven. En daarom beziet het
stuk wel, de Bijbel maakt de zaligheid niet vast aan het komen tot de godsdienstplichten, tot uw
bidden, tot uw begeerte, tot uw goeddoen, tot uw keuze en opdragen, tot uw overtuiging en
tranen, of tot uw verootmoedigen en verbeteren. O nee! Maar aan het recht en waarachtig komen
tot Jezus Zelf. Nu, waartoe komt gij? Waarin rust gij? Waarop hoopt gij? Merkt op de woorden
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van de apostel in 2 Kor. 13:5: "Onderzoekt uzelf of u in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent
ge uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij gij enigszins verwerpelijk zijt."
Nu mijn hoorders, God make u aan uzelf bekend en ontdekke en overtuige en beschame
u, om ook eens al bevende tot de Heere en Zijn goedheid u heen te wenden. Nog wordt u de
Goddelijke Christus aangeboden, met al Zijn gerechtigheid en sterkte en volheid van genade.
En dat om niet. "Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij
rijk mag worden; en witte klederen, opdat gij mag bekleed worden en de schande uwer
naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zie, Ik
sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot
hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij", Openb. 3:18 en 20.
Overtuigde en God zoekende ziel, o, wat is het een goed woord, dat de Geest hier geboekt
heeft, tot uw uitlokking en bemoediging, zeggende: Tot Hem zal men komen. Hier wordt u van
de Geest Gods toegeroepen: Dit is de weg, wandelt in dezelve. Kom ziel, zeg eens eerlijk, hebt
u waarlijk zin om te komen tot Jehovah Jezus en Zijn volheid? Ja, zult u zeggen. Wel, dan zeg
ik: Verlaat dan uw zondige wegen. Gij zult antwoorden: zo doe ik en tracht ik te doen. De zonde
en de zondedienst is mij een bitter ding geworden. Wel, dan vraag ik u: Waarom komt u dan zo
traag naar Jezus en zo vreesachtig, schoorvoetend en ongelovig? Gij zult zeggen: Omdat ik in
mijn ziel verhinderd wordt van recht te komen tot de Heiland. Maar wat hindert u dan, arme
gebondene van hoop? Heeft God het u dan niet geboden in Zijn Woord om te komen? Zijt u
ook niet begerig om in waarheid tot Jezus te komen? U zult zeggen: Ja, dat is zo, en nochtans
kan ik niet komen, zoals ik moest en wel wilde komen. Maar zeg dan eens de reden. Wat
verhindert u? Mogelijk zal het onder andere dit ook zijn, namelijk, velerlei opkomende en
malende redeneringen en gedachten, die uw hart om recht te komen, toesluiten en verwarren en
vreesachtig maken en die u telkens in uw komst tot Jezus stuiten.
Nu eens beklemt u dit: Als ik eens niet uitverkoren ben. Dan soms dat: Word ik juist wel
in het bijzonder geroepen door God? Dan weer: Is mijn komen niet te laat? Dan: Ik vrees dat ik
de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb. Dan weer: Ik vrees niet genoeg en waarlijk
overtuigd te zijn. Dan drukt mij dat al mijn werk maar verstandswerk is, en dat ik maar een
geveinsd, dubbelhartig mens ben. Want dan ben ik eens hartelijk en dan weer geheel harteloos
en lusteloos.
Maar arme ziel, o, wat al vreemde stemmen zijn dit niet, waar u naar hoort, in plaats dat
u alleen naar de vriendelijke roepstem van Gods Zoon zou luisteren en daarop eenvoudig
toenaderen om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden te
bekwamer tijd, Hebr. 4:16. Terwijl Christus in het Evangelie zo teder betuigt: "En de Geest en
de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegt: Kom. En die dorst heeft, kome. En die wil, neme
het water des levens om niet", Openb. 22:17. "O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij
die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en
melk", Jes. 55:1 We roepen u toe: "Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die
tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken", Hebr.
11:6. O ziel, zo u niet gelooft, u kunt niet bevestigd worden noch komen zoals u komen moet.
Maar wat moet u dan geloven? Is het dit: Dat u al genade hebt? Dat u een kleingelovige reeds
zijt? Dat u recht overtuigd zijt? Dat uw droefheid de rechte is? Nee, maar dat de God des hemels
in Christus u die eer doet, dat Hij u roept in en door Zijn Evangelie om tot Hem te komen. Dat
verklaart en declareert u God in Zijn Woord: "Dit is een getrouw woord en alle aanneming
waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke
ik de voornaamste ben", 1 Tim. 1:15. "Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God
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door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen", 2 Kor. 5:20. "En dit
is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander
liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft", 1 Joh. 3:23. Nu, dat te omhelzen en aan te
nemen, dat is geloven en Christus in de aanbieding alzo voor zich te omhelzen, volgens Joh.
1:12: "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven", Joh. 3:14-16 en 33. O, merk dit op en zie en pleit
veel op dit woord der belofte, opdat de Geest van Christus u krachtdadig tot Christus brenge en
u met Thomas eens mocht uitroepen: Mijn Heere en mijn God.
Godzaligen en gelovigen onder ons, die door de genade Gods tot Jezus Christus hebt leren
komen. O, onder alle mensen bent u de gezegenden des Heeren, want gij zijt gekomen tot een
volle Christus, in Wien al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, Kol. 2:3. En u
kunt aan geen ding gebrek hebben en u hebt dadelijk geen gebrek in iets. Als u maar geloof
hebt en gelovig tot Hem komt, want Hij is waarlijk machtig en gewillig om naar Zijn rijkdom
alle genade te doen overvloedig zijn in u. Opdat u in alles altijd alle genoegzaamheid hebbende,
tot alle goede werken overvloedig mag zijn, 2 Kor. 9:8. O, Hij is vol genade, vol liefde, vol
waarheid, vol trouw, vol wijsheid, besturende alles in de wereld ten beste van u, zijn duur
gekochte en vrijwillig geliefde en aangenomen volk en erfdeel. Al de daden van mensen en al
de verzoekingen van de duivel en al Gods voorzienigheden, ja, de tegenspoed die Hij u toeschikt
en al de onderdrukkingen, ja, alles, hoe genaamd, is onder de hand en bestellingen van de Zoon
Gods, om die te besturen ten goede voor u, Zijn volk en Kerk, naar het woord van de apostel:
"En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk
degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn", Rom. 8:28. En wat zegt de Geest Gods? "Het
pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt Gij recht", Jes. 26:7.
Daarbij, gij zijt gekomen tot een Christus, Die vol Geest is, om een ieder lid van Zijn
verborgen lichaam daarin te doen meedelen, belovende: "Want Ik zal water gieten op den
dorstige en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw
nakomelingen", Jes. 44:3. "Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des
levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken
ontvangen zouden die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog
niet verheerlijkt was)", Joh. 7:38-39. "Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes,
Die over u komen zal, en gij zult Mijn getuigen zijn zo te Jeruzalem als in geheel Judéa en
Samaria, tot aan het uiterste der aarde", Hand. 1:8
En komt dan toch veel en herhaaldelijk tot Hem, doet Christus die eer toch aan, te meer
omdat uw heil en vordering in de genade daarin ligt. Want bij Hem is voor u en voor uw
behoeftige genadeleven te vinden een schathuis vol genade en heil, ten einde gij uit Zijn volheid
zou ontvangen, ook genade voor genade, Joh. 1:16. Hij heeft ingewanden vol medelijden en
ontferming over u. "Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want
sinds dat Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstig aan hem; daarom rommelt Mijn
ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE", Jer. 31:20. Hij is
ook u ten goede vol majesteit, macht en eer. "Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd
en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is, opdat in den Naam van Jezus zich
zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders", Fil.
2:9-11.
De Heere Jezus, tot Wien gij komt, is nederig van hart en daarom wil Hij wonen bij dien,
die verbrijzeld en nederig van geest is, opdat Hij levendig make de geest der nederigen, en opdat
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hij levend make het hart der verbrijzelden, Jes. 57:15. Ja, Hij woont en wandelt bij en onder de
mirten, Zach. 1:8. Hij kan en wil en zal de begeerten van uw heilzuchtend hart aanzien en
vervullen, volgens Zijn heilwoord in Jes. 65:24: "En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal
Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen." Daarom zegt Hij ook tot u: "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", Hoogl. 2:14.
Wel Godzalige, bezoek Hem veel, en het zal u welgaan op uw weg. Kom tot Hem steeds
met al uw pakken, lasten, noden, heilzucht, vijanden en strijd, als wetende dat u er waarlijk wel
bij zult varen en dikwijls zult gewaar worden op uw weg, dat u bij een gezegende, volle,
getrouwe en vriendelijk weldoende Jezus komt. En daarom, aarzel in dezen niet, of laat u niet
ophouden door ongeloof en om uw slechtheid. Want Hij roept u en wacht om u genadig te zijn.
En Hij heeft alles voor u. Hij is het Die de verdrukten recht doet, die de hongerigen brood geeft.
En de HEERE maakt de gevangenen los. De HEERE opent de ogen der blinden. De HEERE richt
de gebogenen op. De HEERE heeft de rechtvaardigen lief, Ps. 146:7-8, Joh. 17:10 en Rom. 8:17.
En Hij verklaart dat Hij u goed wil doen, en u zegenende zal zegenen, Gen. 12:2. Nu, u weet
waar u Hem vinden kunt en zult, namelijk op Zijn genadetroon- en stoel. Vandaar zal Ik bij u
komen, zegt God en met u spreken van boven het verzoendeksel, Ex. 35:22, vergelijk Hebr.
4:14-16. Ja, kom ook tot Hem en gedurig, als uw Noodklager, en als tot uw gouden Altaar, Die
voor de troon is, daar u gebeden, tranen, lofoffers op mag offeren voor Gods aangezicht. En
zie, zodanig wordt Hij genaamd, om u aan te tonen hoe Hij als het gouden Altaar een oneindig
Goddelijke waardij bezit tot uw heil. Als ook, in welk een hoge achting Hij bij God de Vader
is, als de Goddelijke Middelaar. Hij is geheel geschikt en bekwaam om al uw bevlekte gaven
te heiligen en voor God aangenaam en zeer welgevallig te maken.
En eindelijk, heb onder uw geloofsogen veel hoe de gehele weg, die God u ten leven
bereid heeft, om te bewandelen, als van de deuren van uw nare kerker en zondige natuurstaat
af, tot aan de deuren van de poorten der heerlijkheid, door de almachtige genadehand en
voorzorg Gods en Christus als bestrooid is en gebaand ligt met zielssterkende, geurige bloemen
van Goddelijke beloften, nodigingen, roepingen en moedgevingen onder al uw noden, druk en
lijden, ten einde gij van kracht tot kracht en van geloof tot geloof naar Sion zou wandelen. Wel,
roep dan vrij uit in het geloof met de Kerk: Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij
zal ons geleiden tot de dood toe, Ps. 48:10. En uw gezang zij veel met Asaf op uw weg, terwijl
gij nog uitwoont van de Heere, volgens Ps. 73:12 berijmd:
Gij zult mij leiden, vroeg en laat,
Door uwen Goddelijke raad,
Tot gij daarna in heerlijkheid,
Mij opneemt bij Uw Majesteit.
De Heere zegene dit Zijn woord aan uw en mijn ziel. Het zij alzo.
AMEN.
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20. De Goddelijke verbondsgunst verklaard aan Zijn geliefd erfvolk
"Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, gij die van Mij
gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af. En tot den ouderdom
toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en
Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden. Wien zou gijlieden Mij nabeelden en gelijk
maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?"
Jesaja 46:3-5
Zeer opmerkelijk en vol nadruk is de verlegen zielsbetuiging van Hagar, de Egyptische
dienstmaagd van Abraham, welke wij lezen in Gen. 16:13: "En zij noemde de Naam des
HEEREN, Die tot haar sprak, Gij, God des aanziens! Want zij zeide: Heb ik ook hier gezien naar
Dien, Die mij aanziet?"
Deze woorden van Hagar, die voortvloeien uit een overstelpte zielsaandoenende verwondering,
zullen vele van Gods kinderen, vertrouw ik, in deze en die bijzondere wegen en gevallen zeer
wel kennelijk zijn en door hen voor des Heeren aangezicht ook verlegen zijn uitgeboezemd. Is
dit niet alzo, Godzaligen? O, herdenk Gods weg met u gehouden eens na, van Sittim af tot
Gilgal toe.
Maar heden wil ik eens ter lering omtrent deze zo verlegen en erkennende betuiging van Hagar
tot de Verbondsengel deze drie volgende zaken opmerken:
1. De plaats en de omstandigheid, waarin Hagar zich thans bevond. Het was een woestijn,
volgens vers 7, aan een fontein op de weg van Sur. En dus een eenzame en gevaarlijke plaats.
En de oorzaak dat zij hier kwam, was haar zondig weglopen van en vluchten voor haar vrouw
Sara, volgens vers 6. En dus was zij in een rondom zondige en benauwde omstandigheid.
2. De grond en oorzaak, waaruit deze haar verlegen zielsbetuiging geboren werd, was,
dat als nu niemand in deze haar zo diep ellendige, ja, zondige omstandigheid naar haar omzag,
of enige zorg voor haar had of oefende, ook de Godvruchtige Abraham en Sara niet, zodat zij
dus van rondom hopeloos en als afgesneden was; in deze zondige en benauwde omstandigheid
ziet een algenoegzaam en vrijmachtig God genadig naar haar om. O, wonder van Goddelijke
ontferming! En de Verbondsengel, de Zoon van Gods liefde, ontmoet haar zo wonderlijk, zo
Goddelijk, zo zegenend, zo bestraffend, zo leidinggevend, ja, zulke grote beloften toezeggend,
volgens vers 7-11. Hij noemt haar bij haar eigen naam. Hij toont haar dienstbare staat zeer wel
te kennen, en wiens dienstmaagd zij was. Ja, Hij toont met Zijn Goddelijk vragen: "Vanwaar
komt gij en waar zult gij heengaan?" dat Hij weet dat zij zondig vlucht en wegloopt uit Gods
weg, en dat zij zichzelf zondig ontsteelt van haar vrouw Sara, gelijk zij ook openhartig belijdt
aan de Engel, vers 1, die haar daarop bestraft en bestuur geeft wat zij te doen heeft, vers 9.
3. Het derde wat wij hier wilden opmerken, is de schielijkheid en de onverwachtheid van
deze genaderijke voorkoming en verschijning van de Engel aan Hagar, in deze haar zo bedrukte,
smartelijke, ja, zondige staat en toestand. O nee, zij kon hier niet de minste gedachte hebben op
zodanig een Goddelijke en gunstige ontmoeting van de Verbondsengel, noch de minste hoop
of verwachting daarop. En nog veel minder dat de Verbondsengel het zou doen met toezegging
van zodanige grote, dierbare en vrijwillige beloften, als Hij deed, vers 10-11. En o, soevereine
ontfermingen Gods! Dit alles wordt haar geschonken, terwijl zij was in zo'n afwijkende weg
van God, en zo zondig hoogmoedig en trouweloos omtrent Sara haar vrouw.
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Maar nu wil ik nog kort omtrent de zo-even opgemerkte zaken betreffende Hagar, ook
deze vier volgende opmerkingen maken:
1. Dat al veelszins de zalige Verbondsengel, de Heere Jezus Christus, wanneer Hij de
zielen van Zijn volk voorkomt met Zijn ontfermende en genaderijke ontmoetingen en
liefdesbewijzen, hen dan doorgaans ook al vindt in een angstige woestijn, en in een zeer
benauwde staat en toestand, op de een of andere wijze, hetzij dan dat men let op:
a. Hun eerste verandering of bekering. O, in wat een nare woestijn, ja, zondige,
gevaarlijke, rampzalige en verdoemelijke natuurstaat, waar hun de dood en de hel volgt, vindt
hen de Heere Jezus dan niet? En o, welke almachtige genadewonderen moet Christus dan aan
hen niet doen ter zalige verandering en behoudenis, volgens Jes. 43:20-21; Jes. 55:13; Zach.
3:2.
b. In hun volgende wegen die zij wel doorwandelen, en waarin de hand des Heeren hen
leidt. O ja, dan is het menigmaal dat de Heere Jezus hen in woestijnen van naarheid, ellende,
angst en treurigheid komt te vinden, volgens Deut. 32:10: "Hij vond hem in een land der
woestijn, en in een woeste, huilende wildernis. Hetzij dan dat zij door zondige afwijkingen,
evenals hier Hagar, zichzelf in zulke nare en verderfelijke woestijnen brengen, en door zondige
en onbedachtzame bedrijven en onbuigzaamheid in Gods weg, en door wantrouwen anderszins,
zichzelf daarin geleid hebben, of dat de Heere Zelf de ziel heilig en vrijmachtig door diepe
proef-, tucht- en drukwegen in woestijnen van diepe ellenden leidt, volgens Hos. 2:13. En dat
om hen te ontmoedigen en vele zondenkwaden af, en vele genadedeugden aan te leren, Ps.
94:12; Job 5:17.
2. Dat de tijden en de omstandigheden, waarin de Zone Gods, de Verbondsengel Jezus
Christus, Zijn volk en dwalende kinderen voorkomt, doorgaans ellendige, benauwde en
bedrukte tijden zijn. Ja, soms zijn het hopeloze, drukkende of dreigende omstandigheden, hetzij
meer lichamelijk of meer geestelijk, of soms beiden, die hen doen kermen met David, Ps. 25:17:
"De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt."
3. Dat de tedere zondaarslievende Verbondsengel, de Goddelijke Heere Jezus, doorgaans
zó handelt, dat Hij tot hun vreugde verschijnt, als niemand in hun ellende naar hen omziet of
voor hen zorgt, waardoor zij dan als een eenzame, verlatene en treurige tot God moeten kermen:
Ik heb gewacht naar medelijden, maar daar is geen; naar vertroosters, maar ik heb ze niet
gevonden. Och Heere, Gij ziet mijn pad. Ja, Gij ziet het alleen. Niemand zorgde voor mijn ziel,
Ps. 142:5. Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze Vader,
onze Verlosser, van ouds af is Uw Naam. Zie van de hemel af en aanschouw Uw heilige en Uw
heerlijke woning. Waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden? Het gerommel Uws ingewands en
Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Zo vindt de ziel zich waarlijk rondom
hopeloos en afgesneden van alle hulp, zoals hier Hagar was, zodat zij niet kon gered worden,
of God moest een weg in de zee banen en in de sterke wateren van druk een pad maken, Jes.
43:16. Ja, haar ophalen uit de afgronden der aarde en uit de diepten der zee, Ps. 68:23; vergelijk
met Jona 2.
4. Maar zie, o ja, even dan, als het met Gods volk zo rondom hopeloos en hulpeloos is,
en zij zo van rondom besloten zitten, zonder te kunnen uitkomen, dan is het de tedere en
almachtige genadeweg van de Heere Jezus en Zijn wijze van doen, door Zichzelf in Goddelijke
genade en ontferming aan Zijn volk in deze hun druk met zegen te doen ontdekken. Ja, soms
met verbeurde, dierbare, gepaste en heilrijke zegeningen en beloften, om hen uit te voeren in
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het licht, Micha 7:9, en hen te verhogen op een rotssteen, Ps. 40:3, veranderende dus zo hun
weeklacht in een blijde rei, Ps. 30:12-13. Maar o, hoe onverwacht en tijdig doet dit de
Goddelijke Heiland doorgaans, volgens Joël 2:26-27. Ja, dan als er Zijn bedrukte en hulpeloze
kinderen niet de minste gedachten of hoop erop hadden of op hebben konden. O dan, ja, dan
verschijnt de Heere tot hunlieder vreugde, Jes. 66:5. En dan schenkt Hij hun diep gedrukte
zielen een dubbel deel, en dat voor dubbele schaamte en schande, naar de belofte Gods, Jes.
61:7: "Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel; daarom zullen
zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben." En dat werkt
en schenkt hen dan de Heere ook vele malen langs een gans andere weg en wijze, dan zij in
eeuwigheid hadden kunnen uitdenken of verwachten, om zo uit te roepen: O, aanbiddelijke
Goddelijke raad! O, aanbiddelijke Goddelijke zorg! En o, aanbiddelijke genadeleiding en
ontferming Gods over mij! Jes. 25:1 en 4: "HEERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw
Naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan; Uw raadslagen van verre zijn waarheid en
vastigheid. Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den nooddruftige, als hem
bange was; een Toevlucht voor den vloed, een Schaduw voor de hitte; want het blazen der
tirannen is als een vloed tegen een wand."
U, die de Heere kent in de kracht van Zijn bevindelijke genade, en gij die de Heere in de
geest dient en vreest, in de geloofsgemeenschap met de Verbondsengel Jezus Christus, wat zegt
uw ziel? Was niet de weg Gods al vele malen zo met u, zowel naar ziel als naar lichaam? Leidde
Hij u ook zoal niet in de weg Zijner voetstappen? Zodat gij stof ondervondt om uit te roepen:
O God! Wie is een groot God als Gij? Ja, dat gij in uw bijzondere gevallen en treurwegen
vanwege de zo gunstige, tijdige, almachtige en zegenende voorkomingen van de Heere Jezus
in genade tot u, met Hagar moest uitroepen: "O, Gij God des aanziens! Heb ik ook hier gezien
naar dien, die mij aanziet?" En dat gij moest zingen met de zalige Van Lodensteijn:
Ondoorgrondelijke raad!
Daar maar enkel wijsheid staat;
Onnaspeurlijke vonden!
Onberispelijk besluit!
Onbereikelijke gronden,
Onuitsprekelijk beduid.
Kinderen van God, ik had in mijn hart om ulieden de waarheid van al het gezegde, volgens
onze tekstwoorden te vertonen, opdat het in de hand des Heeren een gezegend middel voor onze
zielen mocht zijn, om ook zo iets van die verlegen gestalte van Hagar en haar betuiging voor
het aangezicht van de Goddelijke Verbondsengel Jezus Christus, te ondervinden. Och,
vrienden, dan zal de Geest van Christus dit Zijn woord en onze zielen moeten beademen en
vruchtbaar maken. O, wat zou het zalig en aangenaam zijn, als Hij Zich nabij ons en onder ons
beliefde te ontdekken, als in het suizen van een zachte stilte. Dan zouden wij met Jeremia
kunnen betuigen, Jer. 15:16: "Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw
woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten, want ik ben naar Uw Naam
genoemd, o HEERE God der heirscharen!"
In dit ons teksthoofdstuk komt ons voor:
1. Hoe dat des Heeren oude volk Israël en Jakob was besloten en gevangen in een akelige,
bange en langdurige woestijn van Babels zeventigjarige gevangenis.
2. Hoe zij daarin zich alleszins ontbloot vonden van enig middel of weg tot hun redding
daaruit. Want alle mensenraad en macht ontbrak hen hier, waarom zij moedeloos en radeloos
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zeiden, Ezech. 37:11: "Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren; wij zijn
afgesneden."
3. Maar zie, tevens, toen, ja, toen het zo hopeloos, hulpeloos en radeloos van rondom met
hen gesteld was, zo verschijnt hen hier de Goddelijke Verbondsengel, de Jehovah, de God van
Bethel, en toont hen hoe Hij waarlijk hun wegen zag en hun smarten in Babel bekende, en dat
Hij gedachten des vredes over hen had, Jer. 29:11. En Hij belooft en voorzegt hen, dat Hij
almachtig, Goddelijk en tijdig hun gevangenis zal openen, en dat wel langs deze onbegrijpelijke
maar echter waarachtige, ontzaglijke en geduchte weg en wijze, namelijk:
a. Door de geheel machtige en geduchte monarchie van Babel te zullen verwoesten en
omkeren, hoe onmogelijk zulks hen nu ook mocht toeschijnen, volgens vers 2; vergelijk met
Jes. 47:5-9.
b. Hij, de Jehovah, Die met al het heir des hemels en al de inwoners der aarde doet naar
Zijn welbehagen, zonder dat iemand Zijn Goddelijke hand kan afslaan, Dan. 4:35, zou daartoe
roepen om dit werk uit te voeren, tot hun dadelijke verlossing, een roofvogel van het oosten,
een man van Zijn raad uit verren lande, vers 11, welke van de Heere bij zijn naam reeds
genoemd was, namelijk Kores, Gods gezalfde, en door de Heere afgezonderd was tot dat werk,
volgens Jes. 45:1-2.
c. En opdat Israël en Jakob in deze woestijn en ballingschap aan dit Zijn Goddelijk Woord
van de toezegging zouden geloven, al was het wonderlijk en onbegrijpelijk in hun ogen, en
opdat zij op dit Zijn heil zouden betrouwen, zo wijst de Heere hen terug, zeggende, vers 9 tot
hen: "Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en
er is niet gelijk Ik." En o, wat waren en behelsden die vorige dingen niet al wonderlijke
reddingen en weldaden Gods, aan hen vele malen wonderlijk, ja, verbazend geschonken, zie dit
in Neh. 9 en elders. Tevens hen betuigende en voor ogen stellende, Zijn Goddelijke
alwetendheid en de eeuwigheid en onveranderlijkheid van Zijn Goddelijke raad en voornemen
hen ten goede, en Zijn soevereine alles vermogende heerschappij en almacht, vers 10. Met een
beschamende bestraffing wegens hun ongeloof en zondige verharding des harten, vers 12. Het
is: "Hoort naar Mij, gij stijven van hart, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!" Onder de
toezegging van alle geestelijk en tijdelijk heil aan hen en aan Zijn begenadigd Sion te zullen
geven, en daarom zegt de Heere in vers 13: "Ik breng Mijn gerechtigheid nabij; zij zal niet verre
wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn
heerlijkheid."
Maar wat een wonderlijke weg Gods! Kores, een heiden, die, ja, die zal de man van Gods raad
in dezen zijn, om Israël uit Babels gevangenis te verlossen, na een zeventigjarige gevangenis;
en die zal de Heere dan geheel uit Perzië naar Babel roepen en zenden, Jes. 45:1, 5; Jes. 46:11
en hem in de zin geven, om die geweldige rivier, de Eufraat, af te leiden en droog te maken, ten
einde hij Babel mocht overmeesteren en innemen, en dat wederom tot de vervulling van de
Godsspraak, Jes. 44:27: "Die tot de diepte zegt: Verdroog, en uw rivieren zal Ik verdrogen."
Maar wat zal nu Kores" oogmerk in dit alles zijn? Niets dan heerszucht en om zich een grote
naam in het bemachtigen van het zo geweldige Babel te behalen, alsook tevens al de machtige
schatten en verborgen rijkdommen te overmeesteren, die door de Babyloniërs van zo vele
volkeren der aarde geweldig geroofd en verzameld waren, volgens Hab. 2:6 en 8, en welke de
Heere God hem ook belooft te zullen geven, Jes. 45:3.
En ondertussen zal er Gods aanbiddelijk hoog oogmerk in zijn:
1. Om Zijn Israël en Jakob Goddelijk en wonderlijk uit hun gevangenis uit te
voeren, en als vrijgelatenen te doen uittrekken, Jes. 45:4.
2. Opdat naar de belofte Gods Jeruzalem weer zou herbouwd worden, en de tempel
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en haar godsdienst gegrond en hersteld, Jes. 44:28.
3. Opdat Juda's steden herbouwd en weder met inwoners vervuld zou worden, Jes.
44:26; vergelijk met Jer. 31 en Zach. 1:16-17.
4. Ja, opdat het zo lang beloofde zaad van Abraham en David, de gezegende Zone
Gods, in hun midden zich heerlijk openbaren zou, Zach. 2:10-12; Mal. 3:1, en om Zich
alzo te betonen de Amen en de Getrouwe te zijn, Die de Eerste, en met de Laatste
Dezelfde is, Die het alles deed om Zich Zelfs wil, niettegenstaande al hun zonden en
veelvuldige overtredingen, en om te tonen dat Hij Zijn Naam en zaak en eer niet wilde
laten ontheiligen, zie Jes. 48:8-12.
Maar wat zien wij in en uit dit alles, niet het ondoorgrondelijke en hoge van de aanbiddelijke
heerschappij en regering van God en Christus. Want zie, de mens werkt uit en tot zijn eigen
einde, en hij kent, noch beoogt Gods wil of raad of eer. O nee, en nochtans dient hij Gods raad,
bevestigt Gods woorden en bevordert de hoge einden, en de eer en heerlijkheid van God en
Christus. Zo zien wij hier in Kores. Zo zien wij ook in Farao, alsook in de broeders van Jozef,
en in die onrechtvaardige doding van de Goddelijke Heere Jezus, door de goddeloze raad van
de Joden. En zie, zo dient alles tot Gods hoge einde en heerlijkheid, en tot heil van Zijn volk en
kinderen. O aanbiddelijke, diepe, ondoorgrondelijke raad, waar maar enkel wijsheid staat! O,
Godzaligen, is dit zo, gelijk het waarlijk is, wel gelooft dan, ja, uw pad is gewogen en waarlijk
effen, Jes. 26:7. En wij mogen de anderen wel, onder alle drukwegen, toeroepen: "Vertrouwt
op Hem, te allen tijde, o gij volk; stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht. God is ons een
Toevlucht, Sela", Ps. 62:9. Want ja, de Heere zal Zijn volk vrede bestellen en al hun zaken
uitrichten, Jes. 26:12. En dit alles deed de Heere in vrijwillige gunst en uit kracht van Zijn
verbond en onveranderlijke getrouwheid, Jes. 54:6-10, waarom de Verbonds-God hier in onze
tekstwoorden Zijn volk zo teder ter bemoediging aansprekende voorkomt, zeggende in Jesaja
46:3-5:
"Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, gij die
van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af. En tot den
ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het
gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden. Wien zou gijlieden Mij nabeelden
en gelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?"
Wij zullen in deze dierbare woorden letten op drie hoofdzaken:
I. De Goddelijke aanspraak, vers 3;
II. De overgrote en vrijwillige liefdedaden en tedere behandelingen Gods, vers
3, 4;
III. De zielsovertuigende en geloofsversterkende vragen Gods, vers 5.
I. De Goddelijke aanspraak
Betreffende het eerste, daarin hebben wij te letten op Degene, Die hier sprekende
voorkomt, Israëls God, volgens vers 9. Die grote, machtige en vreselijke God, die God der
goden, de Heere der heren, Deut. 10:17. Of meer bijzonder Jehovah Christus, Die zo
nadrukkelijk in het vorige hoofdstuk had gesproken, vers 21-25. Ja, het is Hij, Die volgens het
10e vers van ons teksthoofdstuk is de Eeuwige, de Alwetende, de Onveranderlijke, de
Getrouwe, de Amen, de Almachtige, Die volgens vers 13 Zijn eeuwige borggerechtigheid nabij
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zou brengen en Zijn Goddelijk heil zou doen komen om hetzelve in Sion te geven en aan Israël
Zijn heerlijkheid. Hij is de Heerlijkheid van hun sterkte, Ps. 89:18, en de Jehovah hunner
gerechtigheid, Jer. 23:6; vergelijk met Jer. 33:16, de Engel van Gods aangezicht, hun Verlosser
en Behouder en tedere Leidsman, Jes. 63:7, 9, Wiens heerschappij eeuwig en onafhankelijk is,
Ps. 146:10, en Die Zijn woorden in alles "ja en amen" maakt, Jes. 46:11. Hij is alleszins de God
Jakobs, Ps. 146:5-6, hebbende op hen een zeer nauwe en tedere betrekking genomen, en die
betrekking houdt Hij ook steeds, ja, zelfs ook nu in en onder hun banden en gevangenis.
a. Daarom benoemde Hij Zichzelf hun Schepper en Formeerder, zie Jes. 43:1: "Maar nu,
alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb
u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne." O zalig voorrecht, om van God
gemijnd te zijn. En dit had de Heere hen in genade geschonken, Ezech. 16:3-14; vergelijk met
Ex. 19:3-6; zie ook Jes. 44:2: "Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van de buik af,
Die u helpt; Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb."
b. Hij verklaarde Zich te zijn hun Vader, Verlosser en Koning en hun Leidsman in tedere
liefde en ontferming, zie Deut. 32:6. Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen en die u gemaakt en
u bevestigd heeft? En Jer. 3:4:"Zult gij niet van nu af tot Mij roepen: Mijn Vader, Gij zijt de
Leidsman mijner jeugd?" Om Zijn tedere verbondsbetrekking op dit Zijn volk te kennen te
geven, zal de Jehovah God Zich Zelf overal in de Goddelijke Bladeren omschrijven en
benoemen de God Jakobs en de God Israëls, alsook om te tonen dat Hij alleen is de Waarheid
en de levende God en een eeuwige Koning. Door deze omschrijving onderscheidt Hij Zichzelf
van al die afgoden die geen goden zijn, Jer. 10:16. Jakobs Deel is niet gelijk die, want Hij is de
Formeerder van alles, en Israël is de roede Zijner erfenis, HEERE der heirscharen is Zijn Naam."
Hij wordt als zodanig van Zijn volk ook onder die benaming geëerbiedigd en verhoogd, gelijk
wij zien in Davids hartelijke geloofsbetuiging, Ps. 71:22: "Ik zal U Psalmzingen met de harp, o
heilige Israëls! En Ps. 72:18: "Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen
doet." En de roem der Kerk is, Ps. 146:5-6: "Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn
Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt
heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid."
c. Ja, Hij betoont Zich uit een vrijwillige liefde tot hen, volgens Deut. 7:6-9, hun
onvermoeide, wonderdoende Zegenaar en almachtige Weldoener, volgens Deut. 32:9-14 en
Micha 6:3-5. Daarom roept Mozes hen toe, Deut. 10:21: "Hij is uw Lof en Hij is uw God, Die
bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben." Nu, in zodanig
een gezegende en nauwe betrekking, die de Jehovah God op Zijn volk Jakob en Israël had, komt
hen de Heere God hier voor, en spreekt hen zo teder, zielsroerend en bemoedigend aan, terwijl
zij zichzelf tegenwoordig bevonden onder de straf hunner overtredingen en in Babels
gevangenis. De Jehovah zegt tot hen en roept ze toe: "Hoort naar Mij, o huis van Jakob, en het
ganse overblijfsel van het huis Israëls!"
De hier aangesproken personen zijn dan in de eerste plaats des Heeren oude verbondsvolk,
Maar met insluiting van al Gods volk in alle tijden en plaatsen. Deze worden hier genoemd,
gelijk ook menigmaal in Gods Woord:
a. Het huis Jakobs en het huis Israëls. Deze namen dragen zij als afkomelingen en
kinderen van vader Jakob. Want men weet dat de kleinzoon van vader Abraham de naam Jakob
van zijn ouders heeft gekregen, omdat hij in de geboorte de verzenen van zijn broeder Ezau
hield. Maar zijn tweede naam Israël ontving hij bij zijn worsteling met en zijn gezegende
overwinning van de Goddelijke Verbondsengel, op een zeer nadrukkelijke wijze, Gen. 32:28.
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Hij was de derde van de drie aartsvaders Abraham, Izak en Jakob. Hij was de eerste in wien het
zaad der belofte begon vermenigvuldigd te worden, door een aantal van twaalf zonen, welke
ieder weer tot hoofden werden van twaalf stammen. Hierdoor komt het, dat in de heilige
Bladeren al diegenen, die bij vervolg van tijden uit die twaalf stammen zijn voortgesproten, de
naam voeren, niet zo zeer van het huis Abrahams of het huis Izaks, maar van het huis Jakobs,
dat is, het huisgezin Jakobs.
De reden daarvan schijnt te zijn, omdat niet het gehele huis van Abraham, ook niet het
ganse huis van Izak, maar alleen dat van Jakob is aangenomen tot het verbond. Abraham had
een Ismaël, en Izak een Ezau, die van God verworpen werden buiten het verbond, en in welken
het zaad der belofte niet genoemd zou worden. Maar van Jakobs kinderen zijn er geen verstoken
van de beloften. Zij zijn allen met hun nakomelingen opgenomen in het verbond, en
aangenomen tot dat volk, wiens God de Heere is, met uitsluiting van alle andere geslachten der
aarde onder het Oude Testament. Dit is de reden, waarom zij die Jakobs nakomelingen zijn, in
de Goddelijke Bladeren doorgaans onder die benaming voorkomen. En zo riep de Heere van de
kruin van Sinaï tot Mozes, Ex. 19:3: "Alzo zult gij tot het huis van Jakob spreken, en de kinderen
Israëls verkondigen." En onze Jesaja zegt, Jes. 10:20: "En het zal geschieden te dien dage, dat
het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op
dien, die hen geslagen heeft; maar zij zullen steunen op den HEERE, der Heilige Israëls,
oprechtelijk."
Nu, ditzelfde huis Jakobs en overblijfsel Israëls, genomen in zijn volle ruimte, wordt hier
door de Heere op zo'n tedere wijze aangesproken, onder hun zo benauwde en smartelijke
lijdensweg van Babels langdurige gevangenis, Maar tevens met insluiting van al Gods Jakob
en Israël, in alle tijden en onder verdere en andere verdrukkingen worstelende. Want de
zendbrieven van Jakobus en Petrus houden ook hun opschriften aan de twaalf stammen, die in
de verstrooiing zijn, de vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadócië, Azië en Bithynië. Ja,
deze beide namen van Jakob en Israël zijn door de Geest Gods in de heilige Bladeren gegeven
aan al de geroepen en gelovige heiligen in Christus Jezus, zowel uit de Joden als uit de heidenen,
volgens Jes. 44:5.
b. Verder noemt de Heere Zijn volk hier het overblijfsel van het huis Israëls, om daaronder
te kennen te geven:
1. Hun klein aantal, dat zij nu waren, in vergelijking met hun vorige staat, waarom zij
genoemd worden, Jer. 31:2 "Het volk der overgeblevenen van het zwaard", dat genade
gevonden had bij God in hun woestijn.
2. Hun algemene ellende en de verminderde en verdrukte stand waarin zij waren. Ze
worden vergeleken bij gruis, Ps. 102:15, en bij kinderen des doods, Ps. 79:11, en omschreven
als "omzwervende gevangenen" in de kuil, Jes. 51:14. Ook als "Zijn gevangenen en
nooddruftigen", die God niet vergeten noch verachten zou, Ps. 69:34. O nee, maar Hij roept hen
toe: 'keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt", Zach. 9:12. Hij belooft
hen door het bloed des verbonds uit hun kuilen zonder water te zullen uitlaten, vers 11, en
dubbel te zullen wedergeven, en te doen ondervinden de waarheid van Zijn belofte, Jer. 50:45: "In dezelve dagen en terzelfder tijd, spreekt de HEERE, zullen de kinderen Israëls komen, zij
en de kinderen van Juda tezamen; wandelende en wenende zullen zij heengaan, en den HEERE
hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen. Op den weg herwaarts zullen hun aangezichten
zijn; zij zullen komen en den HEERE toegevoegd worden met een eeuwig verbond, dat niet zal
worden vergeten."
En deze heilstoezegging doet hen de Heere God, terwijl zij nu maar als een gering, arm en
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vertreden overblijfsel waren, en een verdreven en verstoten volk, en zichzelf zo bevonden in
Babel. Daarom zegt de Heere tot hen, tot hun sterkte en bemoediging, onder hun diepe druk en
zware ellenden, Micha 4:6-7: "Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar die hinkende was,
verzamelen, en haar die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. En Ik zal haar die
hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre heen verstoten was, tot een machtig
volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid."
Vergeleken met Zef. 3:14-20. We lezen in Zach. 13:8-9: "En het zal geschieden in het ganse
land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en den geest geven, maar
het derde deel zal daarin overblijven. En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het
louteren gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft; het zal
Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen:
De HEERE is mijn God." Zij waren integendeel van de Heere verschoond, als een man die zijn
zoon verschoont, en dat om hen te maken tot Zijn bijzonder eigendom, Mal. 3:17, en dat alleen,
ja, alleen tot prijs der heerlijkheid van Zijn genade.
c. De wijze nu, op welke de volheerlijke Jehovah dit huis van Jakob en dit huis van Israël
en overblijfsel aanspreekt, is zeer ernstig, nadrukkelijk en teder, en tevens ook zeer persoonlijk.
Het is: "Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, gij die van
Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af." Het is een
uitdrukking in Gods spreken tot Zijn volk die vele malen gebruikelijk is in het heilig Woord
van God. Het strekt soms tot hun beschamend verwijt, zoals we lezen in Jer. 2:31: "O geslacht,
aanmerkt toch gijlieden des HEEREN woord! Ben Ik Israël een woestijn geweest? Of een land
der uiterste donkerheid?" Dan eens komt het voor als een sterke gemoedsaandoening, wegens
Israëls afgoderij, zie Ezech. 16:35: "O hoer, hoor des HEEREN woord." Dan ter opwekking in
de dienst Gods, Jes. 62:6: "O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij
ulieden wezen." En dan ook om de zielen van Zijn ondankbaar volk tot tedere beschaming en
ootmoedige verlegenheid te bewerken, zie Micha 6:3-5: "O Mijn volk, wat heb Ik u gedaan, en
waarmede heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij. Immers heb Ik u uit Egypteland opgevoerd,
en u uit het diensthuis verlost; en Ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aäron en
Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem
Bíleam, de zoon van Beor, antwoordde, en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat
gij de gerechtigheden des HEEREN kent."
En dan komt het ook nog voor als gesproken door de Heere tot Zijn volk, op een zielsinnemende
wijze om hen tot een eerbiedige en gelovige opmerking te bereiden, omtrent hetgeen Hij als
een God der goedertierenheid hen zal toeroepen. Alsook om hen te bemoedigen en tot
geloofsvertrouwen te bewerken omtrent Hem, als de God des verbonds en des ontfermens, zoals
wij vinden in Jes. 40:27-28: "Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is
voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt
gij niet gehoord dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch
moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand." En zo is het ook hier.
d. Want de nadrukkelijke en zielsopwekkende aanspraak is: "Hoort naar Mij, o huis
Jakobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls." O wonderbare zondaarsontferming en
genade Gods! Dat de Heere zo laag afdaalt en Zelf tot de dove en wederhorige zondaar nadert,
zowel in het begin op de genadeweg, als ook gedurig vervolgens om hen bij Hem, de God des
heils, te doen wonen. En zo is Hij de Eerste Die naar hen omziet. O ja, zo is het toch waarlijk
omtrent al Gods Jakob en Israël in de genade, volgens Jes. 65:1. En het blijft zo vervolgens de
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gehele weg over. Hij, de God des verbonds, die grote God en Herder der schapen moet, ja, komt
ook gedurig naar hen vragen, hen opzoeken en vergaderen, als een herder zijn kudde, Ezech.
34:11, 16. En dit leert Gods Woord overal en de bevinding van al Gods volk bevestigt dit ook
te allen tijde. Maar zien wij ook niet hoe nadrukkelijk deze eis van God menigmaal voorkomt,
om naar Hem, de Heere, te horen en aandachtig en gelovig naar Zijn heilstem en woorden te
luisteren. De Heere weet hoe hardhorend Zijn volk veelszins is. Zie dit zeer nadrukkelijk onder
andere in Jes. 51:1 "Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt". En Jes. 51:4: "Luistert
naar Mij, Mijn volk, en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor." En nog ten derde male in vers 7:
"Hoort naar Mij, gijlieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart Mijn wet is." O, wat
moet er dan niet een diepe hardhorendheid in onze zielen zijn, om Gods stem te horen, dat de
Heere hetzelve met zo vele herhalingen en nadruk tot Zijn volk zeggen en herzeggen moet. Ja,
daarom moet God billijk zeggen, zelfs tot Zijn reeds begenadigd volk: "Hoort, gij doven en
schouwt aan gij blinden, om te zien; Gij ziet wel vele dingen, maar gij bewaart ze niet. Ofschoon
hij de oren opendoet, zo hoort hij toch niet." Maar wie is hier zo diep ellendig? Wie? Het is
Gods knecht, ja, Zijn bode, die zo aller-ellendigst doof en blind is, zodat de Heere vragen moet:
"Wie is er blind dan Mijn knecht, en doof gelijk Mijn bode, dien Ik zend?" Jes. 42:18-20. Ach,
hoe menigmaal geven de begenadigde discipelen van de Goddelijke Heere Jezus en Zijn
ontfermd Jakob en Israël reden aan Hem, om hen beschamend te vragen: "Bemerkt gij nog niet,
en verstaat gij niet? Hebt u nog uw verharde hart? Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren
hebbende, hoort gij niet?" Mark. 8:17-18. Wat het in het natuurlijke betekent, naar iemand te
horen, is alleszins bekend. Hier wordt nu door de Heere een tweeërlei horen naar Hem
gevorderd, eerst een lichamelijk horen naar de woorden Gods, en dat om met de meest
ingespannen aandacht die op te merken. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door
het Woord Gods, Rom. 10:17. En tevens wordt hier een geestelijk en gelovig zielshoren
gevorderd, zoals de gelovigen hoorden, Ps. 85:9. En zoals Habakuk van zichzelf getuigde, Hab.
2:1, hetwelk ook van alle heilzoekende zielen gevorderd wordt, Jes. 55:3.
Maar waarom zegt de zalige Verbonds-God hier en elders zo dikwijls tot Zijn Jakob en
Israël en begenadigd volk, en dat wel doorgaans als zij zijn onder diepe wegen van kruis, lijden,
beproeving en lichamelijke en geestelijke banden der ellende: "Hoor naar Mij, luister naar Mij?"
En hier in onze tekst: "Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van het huis
Israëls." Onder andere redenen die er van gegeven zouden kunnen worden, zo geloof ik voor
mij, dat zulks geschiedt om deze volgende zes redenen, namelijk:
1. Omdat Gods Jakob en Israël doorgaans in hun bedrukte toestand waarin zij zich
bevinden, te stom in het gebed zijn. Zij spreken tot God zo niet meer in het gebed. Zij lopen de
Heere zo niet meer aan als een waterstroom. Dat verzuimen zij of laten het ongelovig,
moedeloos en zondig na, en waarom? Hierom, mijn vrienden, God is hen donker, en al de
verbondsbetrekking op God is hen ook donker. Zij beschouwen de bezoekingen Gods alleen of
meest als rechtvaardige, rechterlijke slagen en oordelen, te meer als onder het bidden tot de
Heere de roede blijft aanhouden, en zij geen einde aan de ellende zien. En door deze redenen
kunnen zij niet bidden. Hun hart sluit voor het gebed toe. Ja, hun goddeloos hart wil vele malen
ook niet bidden. Want hoe biddelozer dat men leeft, hoe goddelozer en zondiger iemand wordt.
Hetzij onbekeerd of bekeerd, wie hij zijn mag. Een biddeloos mens is een zondig en onheilig
mens. En daarom is het ook, dat dit Jakob en Israël hun biddeloos zielsbestaan al klagende aan
de Heere voordragen, Jes. 64:7: "Er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich opwekt dat hij
U aangrijpe, want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons, en Gij doet ons smelten door het middel
van onze ongerechtigheden." O, als men onder geen goedertieren indrukken van God en de
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Heere Jezus komen kan, wanneer men onder Gods slaande en tuchtigende hand is, ach, dan kan
men niet bidden. O nee, het is dan maar een beklemd, verward en krachteloos roepen dat weldra
ophoudt, zoals in Ps. 38:11.
Nu, omdat dit Jakob en Israël als stom waren, en tot de Heere in het gebed niet spraken, om
redding en Goddelijke verlossing, en omdat zij hun verwachting verloren rekenden, Ezech.
37:11, en dus ongelovig, neergedrukt en als van moedeloosheid overwonnen waren, zie, daarom
komt de Heere als de God der goedertierenheid hen voor in genade en spreekt hen Zelf aan, en
dat zo teder, opwekkend en heiltoezeggend.
Ja, vrienden, gij die onder ons God vreest, zo gaat het onder de beproeving en drukwegen, waar
men zich door de hand Gods in bevindt, en inzonderheid als die zwaar en langdurig zijn, en het
ongeloof en de moedeloosheid daaronder de ziel beheersen met eigen redeneren en een verstand
des vleses. O ja, dan is er zelfs in de ziel van de Godzalige zeer weinig waarachtig ootmoedig
bidden tot de Verbonds-God. En o, zag de vrijwillig liefhebbende en Goddelijke Heere Jezus
dan niet Zelf eerst naar die zo benauwde zielen om, o, waar zou het met hen heengaan? Maar
dan spreekt Hij hen op een ontfermende wijze weer eerst aan, zoals wij zo nadrukkelijk zien, in
Hoogl. 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."
2. De Heere zegt: "Hoort naar Mij", omdat de Heere weet dat er soms zo veel
zielsverdringend geraas en gewoel van ongelovige en God wantrouwende gedachten in het hart
plaats kunnen hebben, zodat er dan geen vatbaarheid is voor des Heeren Goddelijke heil- en
genadestem. Ja, dat men dan wel vele goede woorden der genade van de hand wijst en niet wil
aannemen, die nochtans door de Geest van Christus de zielen worden toegebracht, om aan haar
te doen ondervinden, dat Gods genade haar genoeg is, 2 Kor. 12:9 en 1 Kor. 10:13. En dat de
Heere Zijn woord bevestigt, Jes. 40:29: "Hij geeft de moede kracht en Hij vermenigvuldigt de
sterkte dien, die geen krachten heeft." Vergelijk met Jer. 31:25: "Want Ik heb de vermoeide ziel
dronken gemaakt, en Ik heb alle treurige ziel vervuld." Maar zie, de ziel is dan zo diep lusteloos,
levenloos, krachteloos en ongelovig neergezonken, dat zij zelfs weigert getroost te worden, en
men zijn verkwikking wel zou zoeken in droefenis, ja, in een moedeloze, slapende staat met
Elia, 1 Kon. 19:5; want het hart is dan met zondige onwilligheden gebonden.
3. De Heere zegt: "Hoort naar Mij", omdat de alwetende Heere Jezus en de zalige
Verbonds-God weten, hoe zwaar en moeilijk het soms is voor het gemoed der verdrukte
Godzaligen, om in een stille zielsaandacht gelovig, onbelemmerd en bedaard naar de Heere te
horen, wegens de angstige vreze die het hart vervuld heeft, met diepe en hooggaande
beklemdheden. Maar dat het met hen vele malen is zoals met het geperst en bedrukt Israël onder
de verdrukkingen in Egypte, Ex. 6:8: "Maar zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de
benauwdheid des geestes", zodat de Heere God nodig heeft hen zielsbeschamend toe te roepen,
Jer. 31:22: "Hoe lang zult ge u onttrekken, gij afkerige dochter?"
4. Ja, nog eens, de Heere heeft nodig Zijn Jakob en Israël toe te roepen: "Hoort naar Mij",
omdat Hij weet en ziet, dat de zielen Zijns volks, levende onder diepe engten en onder zware
ziel en lichaam treffende druk-, strijd- en beproevingswegen, vele malen door zo veel
zielsbedwelmende en alleszins besluitende donkerheden kunnen bewolkt en overdekt worden.
Zodat daardoor al de vorige bevindingen van Gods genadeweldaden en alle weleer ontvangen
beloften Gods geheel verdonkerd, betwist en verdacht gehouden worden, ja, wel dadelijk
ontkend en stout verworpen worden door ongeloof, zodat alle sterkte en hoop vergaan zijn.
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Waarbij dan ook doorgaans ondervonden wordt, dat er dan in die tijden in de zielen vele andere
roepende stemmen zijn, die met veel geweld het hunne spreken, en die tegen God en Zijn
Goddelijke stem en woorden aanroepen en schreeuwen en dezelve rechtstreeks tegenspreken.
Dit vervult dan ook de zielen met schrik en wantrouwen aan God en Christus, en ja, met veel
ongelovig vooruitlopen, beroerende zielsgedachten en nare vreze voor bedrog, waaruit dan
verder een moedeloos en God beledigend murmureren geboren wordt. O, op die tijden is het
een onmogelijke zaak voor die ziel, om naar God en Jezus te horen. O nee, dan is er een
geweldige storm. En dan woelen er zielsoverdekkende baren en golven in die zielen, zodat de
afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis van die zondige en geweldige watergoten, terwijl
de golven over het schip heengaan, Ps. 42:8. Ach, wat leert men in die tijden in volle bevinding
Davids Psalmen verstaan. Ja, maar, hoe krachteloos zijn dan ook de zielen der Godzaligen, om
nabij God en Jezus te komen, of bij de vorige ondervonden veelvuldige trouw en ontvangen
weldaden Gods, tot enige zielsondersteuning en hoop op God. Maar het is dan integendeel de
taal en zielsgestalte als van de Kerk, Klaagl. 3:18: "Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van
den HEERE." Maar o, wat leert die ziel achteraf de grondeloze, vrije liefde en onberouwelijke
genade Gods waarderen en verheffen. Haar ontrouw doet Gods getrouwheid niet te niet. O nee,
Jes. 54:10: "Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal
van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw
Ontfermer."
5. Verder, de Heere zegt tot Zijn volk: "Hoort naar Mij", om hen daardoor op het
nadrukkelijkst en ernstigst af te manen niet zo gedurig te horen naar hun slaafs en wettisch hart,
en deze onheilige en God beledigende grondbeginselen, welke vijandschap tegen God zijn, en
maar strekken om alle indrukken van God en Jezus en dus ook alle geloofsvertrouwen op de
Heere en op Zijn getrouwe beloften, die toch "ja en amen" zullen bevonden zijn, te vernietigen.
En integendeel, die ziel in een stand te brengen, dat zij tot oneer van een goedertieren, getrouw,
volwijs en ontfermend God is, en van al Zijn beproevende leidingen verkeerd en onheilig moet
oordelen, ja, geheel slaafs daaromtrent moet handelen. O, het is of de Heere zeide: "Hoort naar
Mij, o gij huis van Jakob. Handelt gij zo liefdeloos, ongelovig en trouweloos omtrent Mij, uw
Verbonds-God en uw Ontfermer? Ik, Die reeds zoveel aan u gedaan heb, en dat uit vrije
soevereine liefde? Ik, Die uw onveranderlijke Ontfermer ben? En oordeelt gij ook over Mijn
daden omtrent u zo naar het aanzien, met een vleselijk, onheilig verstand? En niet naar Mijn
verbondsbedoelingen, die Ik over u heb, om u te zullen weldoen en u te geven het einde en de
verwachting, Jer. 29:11? Verdenkt gij dan zo makkelijk mijn Goddelijke liefde tot u? Omdat Ik
nu in Mijn voorzienigheid zulke donkere wegen over u breng, en u in de weg van verdrukking
zo lang houd, strijdig met uw genegenheid, eigenliefde en vleselijk vernuft? O Mijn Jakob en
Israël! Was Ik u dan niet in vorige drukwegen zeer goed en tot sterkte in benauwdheid? En
kende Ik u niet als u op Mij betrouwde, volgens Mijn Woord? Nah. 1:7. Wel dan, Ik betuig u,
dat uw einde ten goede zal zijn, Jer. 15:11. En ik verzeker u, ja, Ik zal u rukken uit de hand der
bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalmen der tirannen, Jer. 15:21. "Hoe zou Ik u
overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als
Zebóïm?" Hos. 11:8. "Daarom hoor nu dit, gij bedrukte en gij dronkene, maar niet van wijn.
Alzo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die Zijns volks zaak twisten zal: Zie, Ik neem de
beker der zwijmeling van uw hand, de droesem van de beker Mijner grimmigheid, gij zult dien
voortaan niet meer drinken", Jes. 51:21-22. "Want Ik zal niet eeuwig twisten en Ik zal niet
geduriglijk verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en
de zielen die Ik gemaakt heb", volgens Jes. 57:16. O, dierbare, Goddelijke woorden! Als men
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die in gevallen en diepe drukwegen aan zijn ziel mag ondervinden en van de Heere onder enige
werkzaam geloof mag ontvangen.
6. En ten laatste, o huis van Jakob, en overblijfsel van het huis Israëls, hoort naar Mij, uw
enige Rotssteen en Heiland van Egypteland af, die u zo duizendmaal Mijn Verbondstrouw en
almachtige hulp en verlossing betoond en geschonken heb, volgens Mijn woord, Jes. 63:9. En
dat vele malen zo machtig, tijdig en wonderlijk, zodat gij zelf betuigen moest, volgens Ps. 46:2:
"God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden."
Ja, zo, dat gij moest uitroepen: Alzo hebt ge uw volk geleid, opdat ge u een heerlijke Naam zou
maken, Jes. 63:12, 14. O, hoor dan toch naar Mij, en niet naar uw ongelovig hart, waardoor gij
gedurig bij nieuwe donkere wegen van Mijn voorzienigheid, waarin Ik u kom in te leiden, Mij
verdenkt, en al Mijn liefde tot u loochent, en Mijn dierbare herhaalde beloften aan u ontkent en
daar laat, zonder daaraan vast te houden, geheel strijdig met het voorbeeld uwer vaderen, Rom.
4:20 en geheel afwijkende van Mijn Goddelijk bevel aan u, Jes. 26:4. Daar het immers uw
voornaam werk moest zijn, om in navolging van uw gelovige vaderen te wandelen, die Mij als
een belovend God getrouw achtten en op hoop tegen hoop op Mij vertrouwden, en Mij alzo de
eer gaven, bevindende dat zij nooit beschaamd werden, die Mij vertrouwden en verwachtten.
Integendeel, om en wegens Mijn schijnbaar tegenstrijdige wegen en handelingen in de
voorzienigheid, die Ik Goddelijk, volwijs en naar Mijn heilige raad en tot door Mij bedoelde
zeer hoge doeleinden over u houd, zo vergeet gij en ontkent gij als ongelovig met uw hart en
daden, dat Mijn wegen zo veel hoger zijn als uw wegen, en Mijn gedachten als uw gedachten,
zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, Jes. 55:8-9. En hoe menigmaal heb Ik u dat niet al in
het geloof doen zien en erkennen, met aanbidding en lijdzame onderwerping, dat Mijn weg
omtrent Mijn volk in het heiligdom is, om hen achteraf te doen uitroepen en te doen betuigen:
Jehovahs weg is in de zee,
In golven van veel tegenheden,
Wat ooit de wijze Schepper deed,
Moet zijn van 't schepsel aangebeden.
Ja, in plaats daarvan, zo zegt of denkt gij vele malen, evenals de goddelozen: De weg des Heeren
is niet recht. Gij klaagt: Mijn weg is voor de Heere verborgen. God heeft vergeten genadig te
zijn. Hij is veranderd in een wrede tegen mij. Ja, al mijn verwachting is als die van de
huichelaars bevonden, en al mijn geloofswerk en werkzaamheden zijn maar een loutere
inbeelding geweest. Want ik wacht nog soms Gods komst in genade en vrede, maar zie, dan is
er de verschrikking en mijn bestraffing en noden zijn alle morgen nieuw. De Heere heeft mij
vergeten en verlaten.
Maar o, zie hier nu de grondeloze en onveranderlijke liefde van God in Christus, dat Hij Zijn
dwalend, ongelovig, verdrukt en door onweder voortgedreven volk, dat vele malen in diepe
kuilen van godonterend ongeloof gezonken zit, op een ontfermende wijze in genade voorkomt,
opzoekt, tot Zich lokt, en als met liefdestouwen en mensenzelen in onze woorden tot Zich trekt,
en dat niettegenstaande Zijn alwetend oog al die zondige bewegingen in hen ziet. O ja, evenwel
is het hier: Hoort naar Mij, wie gij zijt, Mijn Jakob en Mijn Israël, de kleinen met de groten, ja,
wie gij ook zijn moogt, als gij maar behoort tot Mijn geestelijk huis en erfdeel. O, Ik erken u
nog onder al uw druk en ellende, en ja, ook onder al uw trouweloze gedragingen als Mijn volk.
Alleen ken uw ongerechtigheid. O, gij zult dan evenwel eeuwig zijn en blijven het snoer Mijner
erve, Deut. 32:9. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb Ik u Goddelijk
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getrokken met goedertierenheid, Jer. 31:3. O, al gij zodanigen, hoort naar Mij. Ik roep u toe tot
geloofssterkte in Mij als uw Verbonds-God, en tot hoop op Mijn heil, weet het en gelooft, daar
is een gedenkboek voor Mijn aangezicht ten goede, van diegenen die Mij vrezen, Mal. 3:16. Ik
zie uw wegen, ja, Ik ken u in uw woestijnen. Ik zal bij u zijn en u aanzien, en gij zult nog
gebouwd en bezaaid worden, Ezech. 36:9. Vertrouw het Mij toe, Ik zal Mijn werk in het leven
behouden, in het midden der jaren, en in de toorn des ontfermens gedenken, Hab. 3:2. Zwijg
Mij, de Heere maar, en verbeid Mij, Ik zal Gewis komen en verschijnen tot uw vreugde, Jes.
65:5; uw verwachting zal niet afgesneden worden, geloof alleenlijk, gij zult in den kuil niet
sterven, Jes. 51:14, heb geloof op God.
En daarom, hoor naar Mij, met een geloofsomhelzende berusting op Mijn woorden, die
waarachtig en getrouw zijn, en dan zult gij bevestigd worden en voorspoedig zijn, en de moeite
vergeten als der wateren die voorbij gegaan zijn, Job 11:16. Ja, gij zult nog eenmaal uitvliegen
en als de morgenstond zijn.
Als de Heere dan hier Zijn Jakob en Israël toeroept: Hoort naar Mij, wil Hij daarmee zeggen,
laat al uw raadplegen met vlees en bloed, en met uw ongedode onzalige eigen, en met het
verstand van het vlees, eens geheel varen, alzo die uw zielverdervers en Mijn Godheid
verloochenende vijanden zijn, die maar uw verderf en Mijn oneer zoeken, en sta eens af van
uw vernuft. Ja, laat daarvan af, en weet dat ik God ben, Ps. 46:11, en geloof dat Ik voor u zorgen
zal en al uw wegen zo zal richten, dat zelfs de grimmigheid des mensen Mij zal loffelijk maken,
Ps. 76:11. En dat Ik, als het te ver zou gaan, het overblijfsel der grimmigheden zal opbinden. O
ja: "Ik, Ik ben het, Die u troost; wie zijt gij, dat gij vreest voor den mens, die sterven zal? En
voor eens mensen kind, dat hooi worden zal? En vergeet den HEERE, Die u gemaakt heeft, Die
de hemelen heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft? En vreest geduriglijk den gansen dag
vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven? Waar is
dan de grimmigheid des benauwers?" Jes. 51:12-13. O, al uw ongelovig woelen en Mij zo
wantrouwend zielsbestaan en leven onder uw donkere gevallen, scheiden uw ziel van Mij af,
en maken u onvatbaar voor de zalige en zachte leiding Mijns Geestes, Die u anders in een effen
land zou leiden, Ps. 143:10, en u zou troosten in en na uw droefenis. Ja, zij vervreemden u van
Mij, en doen de vertroostingen Gods u te klein zijn. Want uw hart rukt u van Mij weg, Job
15:11-12. En daarom: "Luistert naar Mij, Mijn volk! En Mijn lieden, neigt naar Mij het oor!",
Jes. 51:4. Ja, hoort naar Mij, alleen en geheel, en in alles en onder alles; ja, naar Mij, Die de
Onveranderlijke, de Waarachtige, de Amen ben, Num. 23:19, Die de Heere, uw Heilige en uw
Verlosser ben, Jes. 43:14; Jes. 47:4, Die de Schepper Israëls, ulieder eeuwige Koning ben, Jes.
43:13; Jes. 33:22. Ja, naar Mij, Die uw Voedstervader en onvermoeide Ontfermer ben, en Die
u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht heb, Ex. 19:4. En ja, dat deed Ik
alleen, en geen vreemd god was met Mij, Deut. 32:12.
De zaak zelf nu, die de Heere God hier van Zijn volk eist en vordert is naar Hem, als de
God huns heils en der goedertierenheid te horen. Maar wij kunnen nu dit voorname stuk hier
met stilzwijgen voorbijgaan, alzo wij in een vorige verhandeling over Ps. 85:9 getoond hebben
waarin het horen naar God bestaat. Wij verwijzen de lezer daar dan heen.
II.

De overgrote en vrijwillige liefdedaden en tedere behandelingen Gods

Maar wat zal nu de Heere hier verder tot Zijn volk spreken, waar zij met een eerbiedige
geloofsgestalte en zielsbestaan naar hebben te luisteren en aandachtig op te merken, in en door
alle tijden tot hun zielssterkte in God, onder alle weedom en beproevingen? Gewis, het zijn
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goede woorden, troostelijke woorden, volgens Zach. 1:13. Zoals wij vervolgens hier op een
zielssmeltende en hartinnemende wijze van de Jehovah horen voorgesteld, en Zijn volk onder
het oog zien gebracht, vers 3 en 4: "Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van
het huis Israëls, gij die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de
baarmoeder af. En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik
ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden."
O dierbare woorden Gods, boven fijn goud te schatten! O Goddelijke woorden die hier vloeien
als een regen, en welke een leer behelzen die drupt als een dauw, op het gemoed van Gods
erfenis, om het te versterken als het mat geworden is.
O, gezegende heilleer van de Verbonds-God. Zij behelzen in zich twee hoofdzaken:
1. Een voorstel waarin de Heere Zijn volk indachtig maakt, wat Hij aan hen uit
vrijmachtige en tedere Goddelijke ontferming reeds gedaan had, vers 3.
2. Wat Hij in vrijwillige verbondsliefde op Zich neemt, omtrent hen allen, in
onveranderlijke en onberouwelijke ontferming, verder te zullen doen, vers 4.
Wat het eerste betreft, die woorden Gods bevatten in zich Gods tederste behandeling, gehouden
met Zijn volk.
a. In het algemeen merken wij daarover op, dat dezelve worden voorgesteld onder
spreekwijzen, die ontleend zijn aan de handelingen van een tedere moeder, omtrent haar
zuigeling en de vrucht haars buiks, in en onder haar weerloos, behoeftig en onmachtig bestaan,
hetwelk zij met een moederlijk teder liefdeshart en oog en hand en schoot verzorgt, koestert,
weldoet, wel opkweekt en gadeslaat. Zo'n moeder stelt dat kind, afgezien van al de moeite,
zorg, smarten en kosten die zij eraan heeft, tot een kind van haar vermaking,
liefdesvertroeteling, verlustiging en zegenende weldadigheid. Zij is al wel tevreden met haar
zuigeling, niettegenstaande al haar arbeid en moeite, het gedurig bevuilen en bemorsen van het
kind en de onnoemelijke zorg die zij eraan heeft te oefenen, als het zich maar vredig, gerust,
onbekommerd en voldaan laat behandelen en alles wat zij er als moeder in liefde aan doet,
vredig, vergenoegd, stil en in een blijde voldaanheid aan zich laat doen. O ja, dat steelt het hart
van moeder en legt op zo'n kind de aangenaamste bevalligheid en uitlokkende beweging voor
het hart van de moeder, al kan dat wicht en die zuigeling nog geen één woord tot haar spreken,
veel min met haar tedere handen voor de moeder werken en voordelig zijn of enige
wedervergelding doen. Ach, een vriendelijke lach en een liefdesoog van de zuigeling aan de
moeder toegebracht, doet haar al zeer voldaan zijn, en het kind met nieuwe liefde en tedere
moederzorg behandelen.
Godzaligen, bemerkt gij toch deze woorden Gods voor u, om meer in uw zielsbestaan,
gestalten en gedrag tot een kinderlijke verbondsgestalte voor God, uw liefdevolle Ontfermer
gebracht te worden, en zo meer te ondervinden van de God der liefde en de kracht van de
dierbare heilswoorden, Hos. 11:1: "Als Israël een kind was, toen heb Ik hem lief gehad." En
Jes. 66:10-13: "Verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers; weest
vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijt treurig geweest. Opdat gij mag zuigen
en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij mag uitzuigen en u
verlustigen met den glans harer heerlijkheid. Want alzo zegt de HEERE: Zie, Ik zal den vrede
over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek;
dan zult gijlieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden, en op de knieën zeer vriendelijk
getroeteld worden. Als een dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te
Jeruzalem getroost worden." En Jer. 31:20: "Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet
een troetelkind? Want sinds dat Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstig aan hem;
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daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de
HEERE." Vergelijk met Ps. 103:13-14: "Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen,
ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen. Want Hij weet wat maaksel wij zijn,
gedachtig zijnde dat wij stof zijn."
Maar o, wat is dat kinderlijk verbondsleven, afhankelijk van de Heere, en in gewillige
onderwerping onder en onbekommerde berusting op de Heere, veelszins als uit de Kerk weg,
en integendeel, wat leven nu de vromen niet meest bij hetgeen zij zijn en doen, of dat zij
moesten zijn en doen. En daarheen is doorgaans het meeste woelen en werken der zielen. En
men blijft onder dat alles even ver van God en Christus en van een ware, kinderlijke
verbondsgestalte en een wandel met God. Maar och! Mochten de ware vromen eens meer gaan
leven bij en zien op hetgeen God Drie-enig voor hen is en eeuwig zijn zal, in de kostelijke
Middelaar Christus Jezus, en dat uit enkel grondeloze ontferming en peilloze
verbondsgoedertierenheid. En mochten zij eens trachten om daar met meer werkzaam
geloofslicht in te komen, en in te leven door de Heilige Geest, en dan in het geloof te leren zien
wat Christus voor hen is en voor hen bezit, en hoe God hen schat en aanmerkt in Zijn Zoon, in
Wien zij volmaakt zijn en de gezegenden van de Vader zijn. En dan verder in het geloof meer
opmerken wat de Heere God in die verbondsbetrekking uit liefde aan hen deed, nog doet en hen
met een eed verder toezegt, ja, tot in de eindeloze eeuwigheid toe, te zullen doen. O, hoe zouden
zij dan ondervinden de zielsheiligende kracht van die geloofsgezichten en de daaruit vloeiende
geloofswerkzaamheden in ontvonkte kinderliefde, volgens 2 Kor. 3:18. En zo levende bij
hetgeen God is als de Drie-enige, volzalige Verbonds-God, en bij hetgeen God zegt, en bij
hetgeen God is doende uit kracht van Zijn verbond, niettegenstaande al onze talloze ontrouw,
noden, ellende en onmacht, zo wordt men een kinderlijk, teder en gestorven christen. En men
wordt van zijn eigen hoogten afgebracht. Ja, al de dagons der wereld, die vele christenen nu zo
bij de Ark kunnen plaatsen in één zielsvertrek, onder allerlei bedeksels van schande, omdat hun
zielen al te veel ledig van God en Jezus en al te veel aan de Baäl-Peors gekoppeld zijn, die
vallen dan voor de Ark Gods. En de ziel leert en ondervindt dan dat voldaan zijn met God, dat
verlustigen in God, dat kleven aan de voldierbare Jezus, dat bedelende roepen: "Immers zal een
wees bij U ontfermd worden." Ja, dat alles schade en drek achten, wat geen God en geen Jezus
is!
Och, dat hier des Heeren Geest aan vele van de Godzaligen eens licht en ogenzalf wilde geven,
uit eeuwige ontferming. Dan zouden velen van hen in stille plaatsen wenende moeten uitroepen:
Och, dat mijn ziel mocht wederkeren tot U, mijn vorige Man. Want toen was mij beter dan nu.
Och, ik ben werkelijk uit mijn ziel en gestaltelijk leven en uit mijn wandel, mijn kostelijke
Heere Jezus kwijt. O, ik sta en leef meer in de wet, dan onder de genade. Waarlijk, ik heb met
de slapende bruid mijn rok zo zondig uitgetrokken en mijn Zielsvriend van de hand gewezen
en koel en liefdeloos behandeld. En zie, nu is mijn Liefste weggegaan en doorgegaan. En hun
lied zou dan zijn met Van Lodensteijn:
Ach, harte vol benauwdheid.
Dat 's levend sterven
Dat 's levend sterven
Dat 's levend sterven
Mijn 's harten grondslag,
Die 's hart ten grond lag:
Mijn 's levens leven,
Heeft mij begeven.
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Dat heerlijk aanzicht
Een zon bij 't maanlicht,
Dus heen! Dus heen te gaan?
Dus heen! Dus heen te gaan?
Dus heen! Dus heen te gaan?
Dat 's levend sterven!
Och Godzaligen, keer tot uw Rotssteen, Man, Vriend en Bruidegom weder. Ja, tot zo lang dat
uw zielsbestaan vatbaar wordt, om op school te gaan bij de kinderen en zuigelingen, opdat gij
even alzo voor God en Jezus mag gemaakt en bevonden worden in uw grondbestaan,
werkzaamheden en wandel. En dan zal de Heere u ook doen verstaan, wat die Goddelijke
woorden behelzen, Ex. 4:22: "Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene is Israël."
En Hos. 11:1, 4: "Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit
Egypte geroepen. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degenen
die het juk van op hun kinnebakken oplichten, en Ik reikte hem voeder toe." Dan zult gij weder
in Zijn Goddelijke ogen zijn als één die vrede vindt. Vindt de een of ander van u gevoelige
schaamte over uw tegenwoordig gemis en veraf zijn van dat gelovig, afhankelijk en kinderlijk
leven met Jezus en God? O, leer pleiten op Ps. 89:31-36; Hos. 14:3-4. En smeek, dat verbeurde,
almachtige genade van de Geest van Jezus uzelf daar zetten mag, opdat die Geest der genade
in uw zielen werke die zoete gestalte, die men vindt Rom. 8:14-16, om zo te kunnen betuigen
met de dichter, Ps. 131:
Heb ik mijn ziele niet gezet,
Om stil te zijn naar Uwe wet?
Gelijk het jong gespeende kind,
Tot zijne moeder is gezind.
Zo hangt mijn ziel aan U, o Heer'!
Dan zwijgt zij stil, dan zucht zij weer;
Zodat zij zich in mij bevindt,
Recht als het vers gespeende kind.
Nu, slechts een zien van zijn zonden en ellenden, en een begrijpen van onze plicht en een zien
van de betamelijkheid om God te dienen, zal dit niet geven en werken. O nee, ook niet het vele
pogen, woelen en werken in eigen kracht. Och ganselijk niet! Maar alleen door als een arme
verbondsellendige persoonlijk gelovig te zien op God Drie-enig, en een gelovig werken met
Christus, alleen langs het vrije genadeverbond, als een ontblote en onwaardige, die op vrije,
Goddelijke ontferming ziet en hoopt. O, dat vormt, ja, verandert de zielsgestalten en de
werkzaamheden tot dadelijke beoefening van een afhankelijk, kinderlijk, verkleefd, aan God
gewennend en op Hem leunend leven. Zie dit zo Goddelijk van de dierbare Heiland geleerd en
betoogd, Joh. 15:1-16.
Nu om de zielen in en tot die zalige stand te bewerken, meldt en spreekt de volzalige VerbondsGod tot Zijn volk in onze stof zulke zielssmeltende heilswoorden.
Wat nu de woorden zelf belangen, die kunnen wij niet nadrukkelijker noch zakelijker
verklaren of openen, dan met de woorden van onze geleerde kanttekenaars. Die woorden
hebben een zonderlinge overeenkomst met de woorden Gods, die wij vinden in Jes. 49:15-16,
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waar de Heere het moedeloze Sion tot haar zielsbeschaming en tevens tot gezegende
bemoediging toeroept: 'kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme
over den zoon haars buiks? Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet vergeten. Zie, Ik heb
u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds vóór Mij."
Onze geleerde kanttekenaars zeggen, dat de volzalige God des verbonds tot Zijn ontfermd Jakob
en alsmede tot Israëls huis zeggen wil: Ik, de Heere der heirscharen, de Heilige Israëls, uw
Heiland, en die Rotssteen, Die u gegenereerd heeft, en Die u geschapen, gemaakt en bevestigd
heeft, en die dus uw Vader ben, Deut. 32:6; Ik ben met u, Mijn Jakob en Israël, bezwaard
geweest als een moeder met haar eerstgeboren teder kind, Ik, Die u ook als Mijn eerstgeborene
verkregen heb, en gesteld heb tot Mijn heiligen en heerlijken op aarde, waarin al Mijn lust is,
Ps. 16:3. Ja, Mijn Hefsibah, Jes. 62:4. Ik, uw Verbonds-God en zielszaligende Heiland, Ik heb
u beschermd, opgetogen en verzorgd van uw eerste oorsprong af, toen Ik u vond op de vlakte
des velds, liggend in uw bloed, en toen geen oog medelijden met u had, ja, toen Ik aan u deed
al die Goddelijke arbeid der liefde, Ezech. 16:13-14. Gelovig volk, het is de moeite wel waard,
dat die woorden Gods veel in het geloof door u worden nagelezen, tot vernedering en
aanbiddende kleinheid voor God en Christus, en ter verheffing van de prijs der heerlijkheid der
Goddelijke genade. En om zo onnoemelijk veel niet schuldig te staan aan de zonden van Israël,
Ezech. 16:22: "Ook hebt gij bij al uw gruwelen en hoererijen niet gedacht aan de dagen uwer
jonkheid, als gij naakt en bloeit waart, als gij vertreden waart in uw bloed."
Ja, als de Heere zegt: "Ik heb u gedragen en opgenomen van de buik aan en van de
baarmoeder af", dan wil Hij daarmee zeggen: Ik heb zulks al gedaan voor uw geboorte en in
uw geboorte. Toen, wanneer u een wezen en bestaan van Mij ontving, zowel natuurlijk,
burgerlijk en kerkelijk, als geestelijk en zaligmakend. En toen u alzo van Mij werd gezegend,
verhoogd en heerlijk gemaakt. Ja, als Mijn enig eigendom en heerschappij op aarde, Ps. 114:2.
O, in al die opzichten en in al die bijzondere standen en betrekkingen die Ik u gaf, heb Ik
Vaderlijk en teder voor u zorg gedragen. Ja, al in de diepe eeuwigheid heb Ik u in gunst
voorgekend en met liefde aangezien, en anderen, ja, uw broederen daargelaten, Mal. 1:2-3. En
Ik, de Almachtige, de God Abrahams, het Schild en het Loon, Die een Zon en een Schild ben,
Gen. 15:1; Ps. 84:12, gaf u genade voor vloek, en ere voor versmaadheid. Ik ben u tot een
almachtige Uithelper, Schuilplaats en Beschermer geweest, zie Ex. 2:24-25; Ex. 3:7. Zult gij
ook dit niet tot Mijn eer verkondigen, dat deze Mijn betuigingen aan u waarheid zijn bevonden?
Deut. 1:31: "En in de woestijn, waar gij gezien hebt, dat de HEERE uw God, u daarin gedragen
heeft, als een man zijn zoon draagt, op al den weg die gij gewandeld hebt." Ja, Die volgens vers
33, voor uw aangezicht op de weg wandelde, om u de plaats uit te zien, waar u zou legeren; des
nachts in het vuur, opdat Hij u de weg wees, waarin u zou gaan, en des daags in de wolk. Ja, Ik
de Heere, uw God, die God der goden en Heere der heren, die grote en machtige en vreselijke
God, Deut. 10:17, Die uw Lof en uw God ben; Die bij u gedaan heb grote en vreselijke dingen,
volgens vers 21. Ik heb u gezegend in al het werk uwer handelingen; Ik kende uw wandelen
door die grote woestijn; die veertig jaren, Deut. 2:7. Ja, als Ik u om uw snode ongerechtigheden
kastijd, moet u dan niet in uw hart bekennen, dat Ik de Heere, uw God, u kastijd gelijk als een
man zijn zoon kastijdt? Deut. 8:5. Welke zaken ieder in zijn bijzonderheden ons door de Geest
Gods als op verscheidene tafelen zijn afgeschilderd in Gods dierbaar Woord.
En ja, waarlijk, de Heere had Zijn Jakob en Israël alzo teder, Vaderlijk en Goddelijk
opgenomen en vriendelijk gedragen en behandeld en zeer ontfermend geleid, het juk van hun
kinnebakken opgelicht, en hen leren gaan en op de armen genomen, en zo voeder toegereikt,
zoals de Heere betuigt, Hos. 11:3-4. Ja, Hij had hen getrokken met mensenzelen, met touwen
der liefde en hen talloze malen verschoond, gelijk een man zijn zoon verschoont, die hem dient,
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Mal. 3:17. Ach, hoe wonderlijk, Goddelijk, ja, zonderling almachtig, onder aanbiddelijke
tekenen en wonderen had de Heere hun God hen dit niet doen ondervinden, zodat heidense
lippen betuigen moesten, tot roemvermelding van Jehovahs heerlijkheid, heerschappij en
Goddelijke alles vermogende wondermacht, Jozua 2:9-11: "En zij sprak tot die mannen: Ik weet
dat de HEERE u dit land gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is en dat al
de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat
de HEERE de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit
Egypte gingt; en wat gijlieden den twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt,
die op gene zijde der Jordaan waren, dewelke gijlieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo
versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder tegenwoordigheid;
want de HEERE ulieder God is een God boven in den hemel en beneden op de aarde." En zie
wederom, wat een verheven getuigenis wordt door een heiden bij koninklijk plakkaat van de
God Israëls gegeven, Dan. 6:27-28. O ja, gelijk Gods Naam in ontfermend heil voor Zijn volk
is, alzo is ook Zijn roem tot aan de einden der aarde en Zijn rechterhand is vol van gerechtigheid,
weldadigheid en trouw, waarom het rondom betamelijk is, dat Zijn Jakob en Zijn Israël
uitspreken de heerlijkheid van de eer van Zijn majesteit en al Zijn wonderlijke daden, Ps. 145:5,
en dat zij Hem als hun God en Koning verhogen, door te vermelden hoe de Heere hen waarlijk
en dadelijk heeft opgenomen van de buik aan, en gedragen van de baarmoeder af.
Maar waarin betoonde de Heere hen zulks dan al?
Wij antwoorden onder andere:
1. In Egypte, dat zware diensthuis. Dat deed Hij zo Goddelijk en wonderlijk, als alles zo
afgesneden voor hen was, ja, eeuwig verloren scheen, Ex. 2:23-25; vergelijk met Ex. 3.
2. In en bij hun zo almachtige en wonderdadige Goddelijke uitleiding uit die ijzeren oven
en doodsschaduw, waar zij in waren, Ex. 12.
3. Daarin, dat er een gehele zee te klieven was, om hen te verlossen van een vervolgend
bloeddorstig leger der Egyptenaren. De Jehovah deed het, en maakte hen de wateren der
afgronden tot een muur ter beveiliging en baande hen een weg in de afgronden, Ex. 4.
4. De Heere leidde hen in Zijn aanbiddelijke vrijmacht en wijsheid door de Jordaan, en
wel toen die vol was aan al zijn oevers. O, welke wonderen deed de Heere niet, Jozua 3, en
verder in Zijn dragen door zo'n woest Arabië, en dat een tijd van veertig jaren lang, in hun reis
naar Kanaän, daar niet de minste voorraad was, noch van brood en leeftocht voor hun honger,
noch van water voor hun dorst. Maar zie, de Heere hun God maakte de hemel als tot een
broodakker voor hen, en stelde die op een wonderlijke wijze tot een korenschuur, opdat een
ieder van hen eten zou het brood der machtigen, en verzadigd worden met hemels koren. En
dat een tijd van veertig jaren, dagelijks, elke dag genietende hetzelve alleen maar door een
opzamelen. O, wat een wonderlijke verzorging door God van dit volk! Hij kloofde een rots voor
hun dorst, waaruit hen de wateren afdaalden als een rivier, Ps. 78:16, en deed hun klederen aan
hen niet verouderen.
5. Ook hierin: waren er machtige vijanden te verdelgen en uit te roeien, wier sterkte was
als tot aan de hemel, zie, wat de Heere voor hen aan dezelve deed, volgens Amos 2:9-10. Ja,
zie, de Heere kwam uit de hemel over hen donderen en doodde de vijanden door hagelstenen
uit de hemel, Jozua 10:11. Of de Engel Gods verdierf dezelve ontzaglijk en doodde hen, Jes.
37:31-36. En ja, zo handelt de Heere omtrent Zijn volk; als de gewone middelen ontbreken, dan
gebruikt de Heere Zelf de onmiddellijke tot hulp en heil van Zijn volk.
6. En ja, wie zal al de talloze wonderen van heil, ten goede van Zijn Jakob en Israël
betoond en daar gesteld, optellen? En al het wonderlijk dragen en de wonderlijke opnemingen,
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zegeningen, reddingen en verzorgingen, zo vol van tedere onvermoeide ontferming van God?
Zodat zij van rondom stof hadden te zingen met een stem des gejuichs, zoals wij lezen in Ex.
15:11, 13, 17: "O HEERE, wie is als Gij onder de goden? Wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid,
vreselijk in lofzangen, doende wonder? Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij
verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de lieflijke woning Uwer heiligheid.
Die zult Gij inbrengen en planten hen op den berg Uwer erfenis, ter plaatse welke Gij, o HEERE,
gemaakt hebt tot Uw woning; het heiligdom, hetwelk Uw handen gesticht hebben, o Heere."
Wij zullen vermelden de loffelijkheden des Heeren en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij
gedaan heeft, Ps. 78:4. Mozes, de man Gods, raakte eens onder een twistende, onvergenoegde
toestand voor God, onder zijn werk, waarin God hem gesteld had, en deed in moedeloosheid en
ongeloof zonderlinge vragen aan de Heere. Maar die wij bij omkering moeten zeggen, dat van
de Jehovah aan Zijn Jakob en Israël in een volstrekte zin waren geoefend, Gode tot heerlijke
einden en Israël tot heil. Te weten, ik heb mijn oog op Num. 11:12, waar Mozes tot de Heere
zegt: "Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard, dat Gij tot mij zou zeggen: Draag
het in uw schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt, tot dat land, hetwelk Gij hun
vaderen gezworen hebt?" En vers 14: "Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te
zwaar!"
Neen Mozes, dat kunt gij ook niet doen, maar gij behoeft het ook niet te dragen. Abrahams God
heeft het gedaan, en Hij zal het wel verder doen, uit kracht van Zijn verbondsliefde. Ook dan,
als gij zult rusten in uw lot, Deut. 34. En zie hier, in onze woorden betuigt de Heere het Zelf
aan al Zijn volk en Israël, en komt hen Zijn grote en dierbare bewezen heilswonderen te
herinneren, en bij vernieuwing indachtig te maken, en dat op zo'n zeer nadrukkelijke en
zielssmeltende wijze, tot hun geloofsopwekking en beschaming, en om te vertrouwen op de
Heere hun God, terwijl zij zich nu besloten, verdrukt, gevangen en geheel hulpeloos in Babel
bevonden, ten einde zij hun hoop op God zouden houden. Hij zal niet laten varen de werken
Zijner handen. O nee! Maar Hij zal hen doen ondervinden, dat Hij eeuwig Zijn verbond zou
gedenken, hen ten goede, Ps. 111:5. En ja, dat Hij hun smarten ook bekende, en hen zou doen
ondervinden Zijn woord, Jer. 50:33-34: "Zo zegt de HEERE der heirscharen: De kinderen Israëls
en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest; en allen die hen gevangen hadden,
hebben hen vastgehouden; zij hebben hen geweigerd los te laten. Maar hun Verlosser is sterk,
HEERE der heirscharen is Zijn Naam; Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat Hij het land in
rust brenge, maar de inwoners van Babel beroere." Daarom liet de Heere hen toeroepen in vuur,
water, vlammen en rivieren bij hen te zullen zijn, Jes. 43:1-4: "Maar nu, alzo zegt de HEERE,
uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u
bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en
door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet
verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want Ik ben de HEERE uw God, de Heilige Israëls,
uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld, in uw plaats. Van toen
af dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad;
daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel."
O, dierbare woorden Gods! Ten einde zij opnieuw diep gevoelige en gelovige indrukken
zouden krijgen van Hem, de Heere, als de God des verbonds, en van al Zijn vorige tedere
handelingen en tegenwoordige bewarende zorg omtrent hen. Alsook van Zijn Goddelijk
voornemen der genade, om hun rouw in vrolijkheid te zullen veranderen, hun graven te openen,
en hun zielen die door zonde en ongeloof waren geworden als een wildernis, te vernieuwen tot
een hof des Heeren, Jes. 51:3. O Ja, gewis zou de Heere God dit Zijn Sion troosten naar hun
droefenis, hen schenkende het heil, zo zonderling beloofd in geheel Jer. 31 en elders. En dit
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maakt hen de Heere nu door Zijn heilswoorden hier verder zo duidelijk bekend, terwijl zij nu
nog als opgesloten en verlaten waren in Babel en in en onder zo'n nare donkere weg van Gods
slaande hand, om hun zielen onder dit hun lijden te bewerken tot vertrouwen, tot stille berusting
en tot gelovige onderwerping, en ter onbepaalde overgave aan en op de Heere; ten einde hun
zielsbestaan mocht worden en ook hun werkzame geloofsbetuiging, zoals die van de Kerk,
Micha 7:7-20.
Zien wij nu verder de woorden van onze tekst in, zo vinden wij in vers 4, dat de Heere
God aan Zijn Jakob en Israël doet bekend worden, onder de tederste uitdrukkingen, wat Hij in
grondeloze onveranderlijke ontferming en liefde nog verder omtrent hen zou doen, en hen zou
overladen met nog steeds volgende goedertierenheden. Want de heilstoezegging van God is:
"En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik
heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden."
Onze geleerde kanttekenaars merken dit op bij deze dierbare woorden Gods, en zeggen: Totdat
gij oud en grijs zult geworden zijn; gelijk een moeder of voedster haar jong kind draagt, alzo
zal Ik u dragen en verzorgen; Ik zal u redden uit Babel en uit alle noden, evenals wij lezen, Jes.
49:11-12, vergeleken met vers 8-11.
O, dierbare woorden en beloften Gods, ter zielsbemoediging, versterking en opbeuring,
niet alleen voor Jakob en Israël in de tijd van Jesaja levende, maar ook voor al het ware
geestelijk bedrukte en vele malen verdrukte en beproefde Jakob en Israël Gods in de Geest, dat
nawenend en vragende geslacht van God en Christus, om bevinding van zegen en aandeel aan
die eeuwige gerechtigheid, die uit Jehovah Jezus is, waarin zij zich alleen beroemen kunnen,
Ps. 24:6; Jes. 45:25. O, al des Heeren gelovige kinderen, het ontfermde Jakob in Christus Jezus
en de gezegenden van Hem, de Goddelijke Verbondsengel, die Hij niet alleen soms brengt en
leidt onder zeer donkere worstelingen Gods, maar die Hij ook achteraf Goddelijk doet
overwinnen, en doorgaans daarop zegent en bedeelt met een aangename morgenstond en dagen
van gejuich, om te kunnen zeggen in het geloof: Ik heb God gezien van aangezicht tot
aangezicht, en mijn ziel is gered geweest, Gen. 32:24, 30. Och ja, zij allen, de kleinen en de
groten van hen, mogen op deze onze Goddelijke belofte en heilswoorden staat maken. De Heere
zal ze bevestigen aan een ieder van hen. "Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal", 1
Thess. 5:24. Nee, Godzaligen, wij roepen u broederlijk toe: Hij Die de overwinning van Israël
is, liegt niet. Ook berouwt Hem geen van Zijn beloften, 1 Sam. 15:29: "Want God is geen mens,
dat Hem iets berouwen zou." En zo ook geen van deze Zijn woorden.
Deze heilsbeloften en woorden Gods nemen wij nu zo in zijn geheel maar op, en zeggen
alleen in het kort daaromtrent dit, dat dezelve in zich behelzen de duidelijkste bewijzen en
tevens de sterkste Goddelijke toezegging en verzekering van deze volgende heilsweldaden
Gods, tot en aan Zijn begenadigd Jakobs volk en Israël in de Geest, als namelijk:
1. Van Gods vrijwilligste en onveranderlijke onberouwelijke liefde tot hen, door alle
tijden en geslachten.
2. Van Gods eeuwige heil- en genadevoornemen en raadsbesluit hen ten goede, onder alle
drukwegen.
3. Van de onveranderlijkheid en het onbezwekene van Zijn Goddelijke verbondstrouw,
onder al hun gedurige talloze ontrouw en hulpeloze noden.
4. Van de Goddelijke, vaste, grondeloze en onuitputtelijke ontferming in Christus, onder
al hun ellenden en onwaardigheid.
5. Van de Goddelijke onvermoeide en onafgebroken medelijdende Vaderliefde tot hen,
en van die hen te doen ondervinden in en op al hun weg, ja, tot de dood en tot over de dood,
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onder gedurig volgende verzorging, tedere behandeling en Vaderlijke Goddelijke
weldadigheidsbewijzen.
6. Van de Goddelijke, wonderdadige en tedere verschoning, om die aan hen groot en veel
te doen zijn in en op al hun weg, bewarende hen als Zijn oogappel, en verschonende hen in en
onder al hun gevaren, noden, ellenden, onmacht en afwijkingen, als een man en tedere vader,
die zijn zoon verschoont, Mal. 3:17.
En dat:
a. Om hen nimmer op hun weg te doen omkomen of te laten achterblijven, door enige
noden, ellenden en gevaren.
b. Om hen vervolgens op al hun wegen heerlijk, tijdig, wonderlijk en almachtig uit te
voeren uit hun noden en ellenden, en te verbergen in het verborgene van Zijn aangezicht.
c. Om hen door wegen van druk tot nieuwe en meerdere zegeningen af te zonderen en toe
te rusten, als een Job, Jozef, David en anderen.
d. Om hen geestelijk en naar de ziel ook te doen ondervinden met een Jozua, Zach. 3, die
met zeer vuile klederen en een stomme mond, en een verdringende duivel aan zijn rechterhand
zich zeer veroordeeld, besmet en benauwd en hulpeloos bevond; maar die van de Goddelijke
Heere Jezus, de Engel des Heeren, in grondeloze ontferming in plaats daarvan ontving:
a) Een wonderlijke en almachtige bevrijding van de satan, want die werd gescholden, vers
2.
b) Voor vuile klederen, dierbare wisselklederen en een rein priestergewaad, gewassen in
het bloed van Christus, vers 5.
c) Een kostelijke hoed van vrijheid en achtbaarheid, waaraan de plaat "de heiligheid des
Heeren" niet zal ontbroken hebben, vers 5.
d) Een nieuw en nog veel heerlijker werk en heiligdomsbediening te verrichten in Gods
huis als immer te voren, vers 7.
e) Vernieuwde en grote heilsbeloften voor het toekomende, vers 8 en 9.
f) Een gezegend leven in de vrede Gods en met de mede-Godzaligen, vers 10.
g) En dan, o wonderlijke verheffing, nog een gedurige eerkroon op zijn arm en zondig
hoofd, tot in navolgende geslachten, Zach. 6:11.
O, wonderlijke verandering en Goddelijke verheffing aan en voor die vuile onwaardige
Jozua, die de satan zo graag had gezift als de tarwe! O, wat had die arme, vuile Jozua niet
oneindige en eeuwige verplichting aan de Goddelijke Heere Jezus, de al-waardige
Verbonds-Engel, over al dit aan hem bewezen heil! En daarom, o, wat zal de Goddelijke
Verbonds-Engel, Jehovahs Spruit eeuwig waardig zijn, al de kronen wederom te
ontvangen en aan Zijn Godsvoeten gelegd te zien, met de Vader en de Goddelijke Geest,
Openb. 4:10-11. Nu, al dit geestelijke heil ligt ook in deze onze beloften, voor Jakobs"
huis naar de ziel.
e. Om hen te stellen in tijd en eeuwigheid tot toonbeelden van Zijn Goddelijke
Vaderliefde, Vaderzorg en Vaderlijke zegeningen, ten spijt en verderf van hun vijanden, Jes.
49:25. En voor hun zielen ter zalige verwondering, Joël 2:26-27, om de Heere toe te juichen:
"Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en Ik zal Uw Naam verwachten,
want hij is goed voor Uw gunstgenoten", Ps. 52:11.
f. En dan, om hun personen meer en geheel te eigenen voor Zich en voor Zijn
gemeenschap en zalige liefdedienst, volgens Ps. 114:2, en dat onder een gelovig gezegend
leven, onder het licht van Zijn heils- en liefdesvleugelen, Mal. 4:2; vergelijk met Deut. 28:9-
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10.
Bij deze Goddelijke belofte verzekert de Heere op het krachtigst dat Hij hen, Zijn Jakob
en Israël, deel zal geven in de zegen, die hun vader Abraham en Jakob was toegezegd, en in
hen aan al hun geestelijk zaad, Gen. 12:2; Gen. 28:15, zeggende: Ik zal u zegenen en Ik zal u
behoeden overal waar gij zijn of gaan zult. En Ik zal u niet verlaten, maar Ik zal met u zijn.
Waarop de Kerk ook haar geloof oefende, Micha 7:20. En dus zou de Heere hen naar ziel en
lichaam, geestelijk en lichamelijk doen ondervinden, en dat tijdig, volgende, onvermoeid en
almachtig, Zijn verbondstrouw en zegenende Vaderliefde, volgens Zijn belofte, Jer. 32:40-41.
O, wat schenkt de volzalige God in deze Zijn woorden niet veel, grote en dierbare pleitgronden
aan Zijn volk, tot sterkte van hun geloof en hoop, en ter ontvonking van hun liefde tot en
kinderlijk vertrouwen op Hem, als hun Vader en de Leidsman hunner jeugd, Jer. 3:4, ten einde
zij al biddende Hem zouden nawandelen, zelfs in onbezaaide landen en in wegen van kuilen en
donkerheid, Jes. 2:2, 6. Om alzo onder een biddend, gelovig, pleitend en starogend leven op
God en Zijn tedere verbondsbeloften en reeds bewezen ontferming te worden een Israël, dat de
Heere een heiligheid is, Jer. 2:3.
En welke heilsgoederen belooft God hier nu hoofdzakelijk in deze woorden? Gewis deze,
namelijk, aan hen, Zijn ware volk te zullen schenken, hun gehele weg over en tot aan, ja, over
de dood, al Zijn Goddelijke liefde, ontferming, trouw, goedertierenheid, lankmoedigheid,
medelijden, verschoning en Vaderlijke gunst in Christus. Ja, alles wat zij ook mochten nodig
hebben op hun weg naar de eeuwigheid en naar het bovenhemelse Sion, de stad die
fundamenten heeft, Wiens Kunstenaar en Bouwmeester God is.
Daarom zo voegt de Heere er nog bij: "En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de
grijsheid toe zal Ik ulieden dragen." Deze ouderdom en grijsheid hier genoemd, behelst dan en
sluit in:
a. Al hun tijden en dagen op aarde, in hun uitwonen van de Heere in deze hun
vreemdelingschap.
b. Al hun lotgevallen, ontmoetingen en wedervaren, die hen daarin zouden aantreffen.
c. En dan ook (want dat wil "ouderdom en grijsheid' aantonen, als zijnde dagen van
ellende, werkloosheid en onvermogen) al zodanige tijden en toestanden, die Zijn volk en Jakob
zouden ondergaan, als van bevindelijk diep onvermogen, ellende en machteloosheid naar ziel
en lichaam, waarin men op aarde dan niets meer doen kan voor God en voor Jezus' zaak, Naam
en eer, ja, ook niet voor zichzelf, noch ook voor anderen. Dan zijn de zielsvermogens en het
lichaam onbekwaam, zoals vader Izak in zijn ruim twintig jarige blindheid ook zal ondervonden
hebben, Gen. 27:1, vergeleken met Gen. 35:27. Want waarlijk, ouderdom en grijsheid is een
zeer onvermogende, zwakke en doorgaans een ellendige staat, zelfs voor Godzaligen, en men
wordt weder als in een tweede kindsheid gesteld, onder vele lastige en smartelijke
omstandigheden.
Maar Godzaligen, laat mij hieromtrent dit opmerken, tot onze bemoediging op de weg: Geloofd
zij onze Verbonds-God! Dat onze jaren nu bepaald zijn op zeventig of tachtig jaren, om in dit
Mesech om te zwerven onder vele ellenden, en met zo'n zondig lichaam des doods, waar wij
het vele malen onder moeten uitkermen. Moesten wij nu eens als de gelovige vaderen vóór de
zondvloed, hier in Kedarstenten en buiten het huis des Vaders in een moerbeziëndal,
zevenhonderd, achthonderd, ja, negenhonderd jaren omzwerven, ach, hoe zwaar viel ons dan
de strijd van het lijden. Maar zie, wat een genaderijke afslag, dat onze hemelse Vader ons nu
maar in de vreemdelingschap laat blijven, zo'n korte tijd van zeventig of tachtig jaren. O,
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genadige vermindering en verkorting van onze geloofsreis naar het land van eeuwige klaarheid!
Wel, laat ons dan nooit meer klagen over de lengte of de zwaarte van onze reis, Godzaligen. En
laat ons de druk die ons daar vele malen in bejegent, ook niet zo zwaar aanmerken. Nee, maar
laat ons genade zoeken om ook te leren roemen in het geloof, in navolging van de apostel, 2
Kor. 4:17-18: "Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans
zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; dewijl wij niet aanmerken de dingen die men
ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen
die men niet ziet, zijn eeuwig." En laat ons zeer dankbaar zijn over ons lot en over ons
afgewogen pad, want ja, het zal toch achteraf in alles zeer effen bevonden worden, Jes. 26:7.
Nu belooft de Heere en zegt: Ik zal Dezelfde zijn. Ik zal ulieden dragen. Ik heb het gedaan.
Ik zal u opnemen. Ik zal dragen. Ik zal redden. O, Goddelijke vermenigvuldigde heilswoorden
en beloften Gods, wat behelzen dezelve niet alles in zich voor Zijn nooddruftig machteloos
volk. Hier moet ik op toepassen de heilswoorden Gods, Jes. 44:8, 21, 22: "Verschrikt niet en
vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn
getuigen. Is er ook een God behalve Ik? Immers is er geen andere Rotssteen; Ik ken er geen.
Gedenk aan deze dingen, o Jakob, en Israël, want gij zijt Mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij
zijt Mijn knecht, Israël, gij zult van Mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als
een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost."
En wat de Heere hier aan hen belooft in onze woorden, dat zou Hij aan hen doen,
niettegenstaande dat Hij wel wist, hoe slecht, ontrouw en onwaardig Zijn Jakob en Israël was
en blijven zou, waarom Hij zelf hen in Zijn Woord bekend maakt:
a. Dat zij, Zijn Jakob en Israël, de gedurige verandering zelf waren in hun gehele bestaan,
Ps. 103:14-15; Jes. 40:6, en dat Hij niets dan moeite en arbeid omtrent hen had te oefenen.
b. Dat zij Hem noch in de tijd noch in de eeuwigheid enige wedervergelding konden doen,
of Hem iets konden toebrengen. O nee, in eeuwigheid niet! Maar dat zij Hem wel zonden voor
wierook, en ongerechtigheid voor kalmus toebrachten, Jes. 43:22-25.
c. Dat zij niet anders, dan maar altijd en gedurig verse ontvangers bleven van de
heilsweldaden Gods. En dat zij, ja, zo'n eeuwige en volgende goedertierenheid nodig hadden,
en zonder die geenszins konden bestaan, noch geestelijk noch lichamelijk. O nee! Maar ze
zouden anders een der dagen zekerlijk omkomen.
d. Maar de Heere toont ook met en door deze Zijn belofte zeer duidelijk aan, hoe Hij zeer
wel weet, dat Hij een Jakob en Israël op aarde heeft, dat in en door hun gehele leven lang maar
een arm en ellendig volk is, dat steeds leeft onder ellende, noden, onmacht, beproeving,
verdrukkingen en velerlei onnoemelijk gebrek. En dat het op de aarde maar veelszins is als een
arme hoop, volgens Ps. 10:10, ellendige en nooddruftige roepers, Ps. 72:12, en die hun zielen
in het leven niet kunnen houden, Ps. 22:30, en die geen helper hebben, en die telkens nodig
hebben, om van Hem, hun Verbonds-God als een weerloze wees ontfermd te worden, Hos.
14:4. En dan ook daarbij nog een Jakob en Israël, dat zich schuldig maakt voor God en onder
Zijn liefdesogen, aan gedurige zonden, afwijkingen en trouweloosheden. Het zijn veelszins
volgens vers 12 stijven van hart en verre van de gerechtigheid, ja, dwalende van geest en
zondige murmureerders in hun hart en daden, Jes. 29:24.
En dus, hun noden en hun bestaan, zowel geestelijk als lichamelijk, zouden de gehele weg over
zodanig bevonden zijn, dat zij zo'n Goddelijk dragen en een Goddelijk opnemen en een
Goddelijk almachtig redden zouden nodig hebben, en ja, nodig, dat de Heere Zich met eeuwige
goedertierenheid over hen ontfermde, als de Jehovah, hun Verlosser, volgens Jes. 54:8, gelijk
de Heere zulks ook in dat hoofdstuk zo Goddelijk teer toezegt aan al Zijn volk, van vers 4-17.

255

O, wat neemt de volzalige God hier niet ontfermend op Zich, en als voor Zijn Goddelijke
rekening, al hun personen en al hun diepe en veelvuldige noden, op een Goddelijke ontfermende
wijze! O, ja, de Heere belooft hier aan Zijn volk onder alle wegen, noden, gevaren en dreigende
of drukkende ellende, hoe hooggaand die ook soms gaan en zijn mochten, hetzij uitwendig of
inwendig, dat Hij hun Verbonds-God en Formeerder:
a. Hen niet zal begeven noch verlaten. Nee, maar dat Hij hen zal staande houden.
b. Dat Hij hen nooit zal bezoeken in enige weg, boven vermogen. O nee, maar dat Hij de
uitkomst met de bezoeking zou geven.
c. Dat Hij aan hen alle nodige, tijdige en gepaste ondersteuning zal mededelen, en dat
Zijn genade hen genoeg zal zijn, en Zijn kracht in hun zwakheid zal volbracht worden.
d. Dat Hij hen ook tijdig en ontfermend onder afdwalingen weder zal zoeken, en hen
gadeslaan, ja, naogen als een voedster haar kind doet, en dat Hij hen steeds uit hun noden zal
uithelpen, volgens Ps. 138:7.
O, grondeloze liefde Gods! Dat zou de Heere aan hen niet alleen doen, maar Hij zou het
doen, als een God Die rijk is in barmhartigheid, oneindig meer als een liefhebbende tedere
moeder of voedster doet omtrent een klein kind en zuigeling, dat haar eigen of aanbetrouwd is,
en die hetzelve draagt, leidt en uithelpt, en als het machteloos en weerloos neer ligt, teder
ophelpt, met moederlijke toegenegen ontferming, en zo gadeslaat en steeds verzorgt. Nu, zo
zou de Heere God doen aan Zijn volk. O Godzaligen, kenden onze zielen God eens in Zijn
Vaderliefde in Christus!
Begenadigd huis Jakobs, o hoort gij het wel, wat God, uw Verbonds-Ontfermer u hier in
deze Zijn verbondsbelofte toezegt aan u onder al uw ellende, smart, onmacht en noden, ja, zelfs
onder uw gedurige trouweloze afwijkingen en zondevallen, onvermoeid te willen en te zullen
doen? Merkt gij er wel op? De Jehovah zegt het tot u persoonlijk, wie gij zijn moogt. Oefent
gij er wel geloof op in uw noden en gevallen? Of laat gij deze woorden Gods daar maar zo
staan, even alsof u er geen recht of betrekking op had in Christus Jezus? O vrienden, niet alzo!
Bemerkt gij deze Goddelijke woorden voor u, en laat zij uw zielen dienen tot een staf van God
op de weg en als een spijze die gij op uw weg in het geloof eet, opdat ge uw hart in de genade
gesterkt, en gij onder alle weedom bemoedigd mag worden om meer in 's Heeren mogendheden
heen te gaan, en gesterkt in Zijn Naam te wandelen.
Laat ons nu nog eens kort inzien wat hier de volzalige, Drie-enige God belooft aan uw zielen,
in deze zo Goddelijke heilsbelofte. O, sta hier eens bij stil!
1. Als gij gevallen ligt onder vijanden en verzoekingen, of onder drukkende zwarigheden;
ja, als gij gevallen zijt in zondekuilen, slijk en modder, en zelfs in een ruisende kuil zonder
water, ja, in afgronden van zielsverdringende ongerechtige dingen en verkeerdheden, die zich
soms in uw hart ontdekken, als ook onder uw gedurige trouweloosheden en ongerechtigheden,
en ontrouwe gedragingen, Jes. 48:8. O, al was uw vallen zelfs zevenmaal, ja, zeventigmaal
zevenmaal des daags, hier belooft de Heere aan u, dat Hij daarom u niet zal wegwerpen of
versmaden in uw gebed. O nee, maar Hij zal u opnemen en niet verlaten, omdat Zijn
goedertierenheid is van eeuwigheid tot in eeuwigheid, Ps. 103:17. Vergelijk met vers 10-12 en
Jes. 43:22-25. O nee, vrienden, zo wanneer de rechtvaardige valt, zo werpt God hem niet weg,
maar de Heere ondersteunt zijn hand en dat uit kracht van deze en andere beloften Gods, aan u
gedaan. Ja, de goddeloze loert wel op de rechtvaardige en zoekt hem te doden, maar de Heere
laat hem niet in zijn hand, en Hij verdoemt hem niet, als hij zelfs veroordeeld wordt, Ps. 37:3233. Hij, de Heere staat Zijn nooddruftigen ter rechterhand, om hen te verlossen, van die hun
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zielen veroordelen.
2. Als gij naar de ziel en in uw genadeleven, ja, ook soms naar het lichaam onder uw
ellende u zeer moede en zeer mat gevoelt, en neervallende, en gij zo'n amechtige en vermoeide
ziel in u omdraagt, waardoor gij in al uw plichten, godsdienstoefeningen en verborgen leven,
als zo'n verslagene u bevindt, zodat gij op uw weg niet meer voort kunt, dan zegt de Heere, dat
Hij u zal dragen en weder op de armen zal nemen, om u op de weg voort te helpen. O
Godzaligen, uw hemelse Vader heeft zulke almachtige genade-armen, ja, eeuwige armen tot
uw heil, Deut. 33:27, en dat onder al uw machteloosheden. Daarom roept Hij uw zielen ter
bemoediging toe: "Vrees niet, want Ik ben met u, zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid", Jes. 41:10,
13, 14. O, mijn vrienden, waar is vele malen, ja, doorgaans uw geloof op God, in uw machteloze
wegen en gevallen, waarbij het aan al uw eigen armen ontbreekt? En wanneer u zo alles
toeroept: Het is bij mij niet. Of tot wien van de heiligen zult ge u keren? Och, is dan Mijn hand
verkort? zegt God, of is er in Mij geen kracht om te redden? Jes. 59:1. Ja, terecht vraagt u de
Heere, Micha 2:7: "O, gij die Jakobs huis geheten zijt! Is dan de Geest des HEEREN verkort?
Zijn dat Zijn werken? Doen Mijn woorden geen goed bij dien, die recht wandelt?" En waar zijn
uw goedertieren geloofsindrukken vele malen, mijn vrienden, in en onder uw donkere gevallen,
van de Heere, uw Verbonds-Ontfermer, Vader, Herder, Trooster, en de Drie-enige VerbondsGod uwer zielen? Die immers van Zich laat getuigen, Ps. 103:13-14: "Gelijk zich een vader
ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen. Want Hij
weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn."
Wel, hoe behoorde dan niet 's Heeren volk meer onder al hun ontmoetingen hun hoop op
God te stellen, en Zijn Goddelijke daden zo niet te vergeten, maar Zijn heilsgeboden te bewaren,
Ps. 78:7, om zo meer te vertrouwen op de Heere, ja, zelfs tot in der eeuwigheid; want in den
Heere Heere is toch een eeuwige rotssteen, Jes. 26:4. Och, u zou dan meer in geloof zingen,
onder de druk- en proefwegen:
O hemel! wat was zijn geluk
Wat was zijn welstand achtbaar,
Die Jakobs vrees in al zijn druk,
In al zijn zwakheid kracht waar!
Die, als het schepsel kracht'loos wijkt,
En hij in angst en vrees bezwijkt,
Niet zegt, dan ziel, de Heere is mijn God, wacht maar.
De Heere doet een heilzaam licht,
Der blinden ogen opgaan,
De Heere stut en steunt, die zwicht,
En helpt den vallend' opstaan.
De Heer' is Herder, Vader, Vriend,
Aan die Hem zonder veinzen dient,
Hoe kan de hoop, dan op Hem, in de top staan?
3. En wanneer gij dan onder vijanden, hulpeloze ellende en vele gevaren uw zielen en
personen als besloten en verlaten vindt, en gij als verlegen en radeloos zou uitroepen: Nu is
mijn hoop vergaan, mijn sterkte van de Heere. Daar is nu geen ontvlieden voor mij. Mijn ziel
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nadert ten verderve, en tot die dingen die doden. O, mijn weg en geval is nu zo diep ellendig
naar en zo hopeloos, om daaruit gered te worden, dat ik wel vragen zou in hopeloosheid: Zal
God ook voor mij vensteren in de hemel maken, opdat ik nog uitgevoerd en uitgered zou kunnen
worden? O ja, dan zal Ik, zegt en belooft de Jehovah, uw Verbonds-Ontfermer, nochtans redden.
Ja, Ik zal het doen, Die de doden verwekt en de dingen almachtig daar stelt die er niet waren.
Ik kan en zal u redden. Wanneer de gewone middelen ontbreken, zal Ik zelfs ongewone weten
te gebruiken en daar te stellen, zoals als die weduwe te Zarfath van Mij ondervond, met haar
weinig olie en meel, 1 Kon. 17:14; en die weduwe van een profeet onder dringende schulden,
2 Kon. 4; en de discipelen van de Heere Jezus, die geen geld hadden, om een geringe tol te
betalen, Matth. 17:27. Daarom vraagt de Heere, Jer. 32:27: "Zou Mij enig ding te wonderlijk
zijn? Daar Ik de God van alle vlees ben?" O nee! En wederom zegt de Heere: "Maar die op Mij
betrouwt, die zal het aardrijk erven, en Mijn heilige berg erfelijk bezitten", Jes. 57:13. Ja,
vrienden, de Heere, de God Israëls is die God, Die nog alleen wonderen doet. Och, was er maar
bij Gods volk in de donkere gevallen meer geloof op God! Want waarlijk, de Heere heeft het
recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten. In eeuwigheid worden zij bewaard, Ps. 37:28.
Wel dan: "Vertrouw op den HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met
getrouwheid. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel
uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken." Ps. 37:3-5.
En waarlijk, o, hoe vele gevallen in Gods dierbaar Woord bevestigen het niet, en dienen
dus tot staving van deze dierbare heilstoezegging van God. En ja, ook de reeds aangehaalde
woorden tonen zulks ten krachtigste, als men die gevallen door de Heilige Geest aangehaald,
maar bedaard en in derzelver omstandigheid inziet. Want neem dat geval nu maar eens wat wij
lezen, Matth. 17:24-27, is dat niet rondom wonderlijk? Dat al de apostelen tezamen niet een
stater konden opbrengen om de tol te betalen? En dat daartoe een vis uit de afgronden der zee
opkomende, gebruikt werd? En hoe Goddelijk en wonderlijk is niet het geval wat wij lezen,
Matth. 2:11-13; zie, daar is voor Maria en Jozef een vlucht voorhanden naar Egypte, om het
leven van het Wonderkind Jezus te behouden voor de bloeddorst en woede van Herodes. Maar
Jozef en Maria weten van deze hun dreigende zwarigheid niets met al, voordat de Heere het
hun openbaart en ook hen gebiedt te vluchten. Wel nu, Maria en Jozef bezitten geen kapitaal in
voorraad voor zo'n reis en tot zo'n lang verblijf in Egypte. En wie kent in Egypte een Jozef of
een Maria? Niemand. Maar zie het hoge Godsbestuur: Eerst zal God de Wijzen uit het Oosten
doen komen om Jezus te aanbidden, en tevens zullen zij hun goud en geschenken moeten
aanbrengen. Welnu, dat goud is gezegend tot leeftocht van Jozef en Maria in Egypte, met het
Goddelijke Kind Jezus. En nu is hun gebrek verzorgd. O, wonderlijke raad! O, wonderlijke
verzorging van God, ten goede van Zijn volk, om hen te redden en hen te doen zingen, volgens
Ps. 33:10 berijmd:
Hij zal wel bevrijden hun leven,
Als hen de dood zal doen geweld,
En zal hen ook hun spijze geven,
Als zij met honger zijn gekweld.
Zo zien wij hier van de Heere toegezegd, dat Hij zou dragen, opnemen en redden en dat
aanhoudend en volgende op een onvermoeide wijze, tot den ouderdom toe, zegt God, ja, tot de
grijsheid toe zal Ik het u doen ondervinden, En zoals Gods mond spreekt, zo vervult het ook
Zijn Goddelijke hand, ten einde Gods volk en Jakob veel zouden kunnen zingen in deze hun
vreemdelingschap met David, Ps. 84:6:
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Want onz' God is vriend'lijk en goed,
Een zon en schild tot ons behoed,
Die ons geeft ere en genade,
Die de vromen in genen nood,
Verlaten zal tot in de dood,
Geen ding ontbreekt hen vroeg noch spade.
Zalig is hij die op Hem bouwt,
En Hem van harte gans vertrouwt.
En geen wonder, want het geloof kan en mag roemen, volgens Ps. 48:15: "Want deze God is
onze God, eeuwig en altijd; Hij zal ons geleiden tot den dood toe." O ja, en dus dan ook door
alle gevaren en noden heen. Want deze leiding is een Goddelijke leiding, en een dragen,
opnemen en redden, zelfs door alle woestijnen heen, en door onbezaaide landen, en plaatsen
van dorheid en kuilen, waar men anders eeuwig in zou omkomen, en op duizenderlei wijzen in
de modder verzinken, wegens al de gevaren en verzoekingen, en de talloze eigen dwaasheden
en zonden. Want o ja, in deze dragende leiding van God en Christus ondervindt men:
1. Dat men daaronder veelszins zo'n blinde is, Jes. 42:16.
2. Dat het wel een dragen Gods is, naar zulke wegen, plaatsen en proefscholen, waar onze
zin en wil geheel tegen strijden, ja, soms wel geheel onwillig en murmurerende tegen opkomen,
even als de apostel Petrus ondervinden zou, Joh. 21:18-19.
3. Dat de Heere in dit dragen van Zijn volk de Vaderlijke vrijmacht aan Zich behoudt, om
Zijn ontfermd kind Israël eens als bij de weg neer te zetten, tot Hem heerlijke en hun zielen zeer
bevorderlijke en heiligende einden. Latende hen als geheel machtelozen zo eens alleen staan en
zitten onder een verbergen van Zich voor hen, ten opzichte van Zijn uitlatende gunst, hulp en
verhorende genade. Maar nochtans dan ook nog een oog en hart op hen houdende, volgens Ps.
32:8, met toezegging van dan nog evenwel, hoewel meer verborgen, bij en met hen te zullen
zijn, volgens Jes. 45:15 en Ex. 3:7, en met een Goddelijk voornemen, om hen achteraf weder te
doen ondervinden, de waarheid van Zijn beloften, Ex. 2:24-25: Jes. 64:6-7, 10; Zef. 3:16-17.
Maar wat is toch de reden en waarom wil God zo ontfermend handelen omtrent Zijn Jakob en
Israël? Zij zijn immers zulke slechte, onnutte en ontrouwe mensen, die zo gemakkelijk
afhoereren van de Heere, de God der liefde en der weldadigheid, terwijl Hij hen gezegend draagt
en hen omringt met weldoen.
Ja, wanneer die God hen als de God des verbonds in Christus, ook integendeel wel eens brengt
in wegen van strijd, lijden en beproeving, ja, aan en voor een zee van angsten en druk, Ex. 14:2,
10, omdat de Heere hun eigengerechtigheid wil aantasten en doden, dan liggen zij of zo
vervallen in droevige moedeloosheid, wantrouwen, ongeloof en achterdocht, of zij zijn zelfs in
een murmureren tegen de Heere en verdrietig met het oude Israël over de weg der woestijn. En
ach, ging de verkeerdheid des harten niet wel eens zo ver in hun onverloochende en ongestorven
zielen, dat zij met het oud Israël wel zouden vragen: "Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte
gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom
hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt?" Ex. 14:11-12. Ik zeg,
niettegenstaande al dit zondige en ellendige bestaan van dit Israël en Jakob, dat God weet en
ziet, en waarom de Heere Zelf aan hen betuigt, Jes. 48:8: "Ik heb geweten, dat gij gans
trouwelooslijk handelen zoudt, en dat gij van de buik af een overtreder genaamd zijt."
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Zo doet hier de Jehovah zodanige tedere en heilvolle beloften aan hen, en de Jehovah, de
volzalige Verbonds-God handelt zo ontfermend teder omtrent dit Zijn op- en aangenomen volk
in genade, alleen, ja, alleen:
1. Uit soevereine, vrije en onberouwelijke liefde, volgens Deut. 9:6; Jer. 31:3; Jes. 48:1112.
2. Om Zijns verbonds wil, Jes. 54:10.
3. Om Zichzelf in een weg van peilloze ontferming omtrent Zijn volk een heerlijke en
eeuwige Naam te maken, Jes. 63:12, 14; Ps. 48:9, 11.
4. Opdat Hij Zijn volk onder eeuwige liefdesverplichting aan Hem, Hem voor Zijn
heiltroon met gedurige lofverheffing zou doen dienen, onder een zielsverlustigen van zich in
God en in Zijn deugden, en om over Zijn talloze, grondeloze, volwijze en almachtige
weldadigheden Hem te verhogen, zie Ps. 48:10; Ps. 115:1.
5. Om elk van Zijn geestelijk verdrukt, machteloos, zondig en onwaardig Jakob en Israël
te doen ondervinden de kracht van Zijn Goddelijke heilsbeloften, Ps. 73:24: "Gij zult mij leiden
door Uw raad en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen." En Jes. 58:11: "En de HEERE
zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen
vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren, welker
wateren niet ontbreken." En om hen te doen ervaren, lichamelijk en geestelijk, die zo dierbare
heilswoorden, Ex. 15:13, 17: "Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij verlost hebt;
Gij voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de lieflijke woning Uwer heiligheid. Die zult Gij
inbrengen en planten hen op den berg Uwer erfenis, ter plaatse welke Gij, o HEERE, gemaakt
hebt tot Uw woning; het heiligdom, hetwelk Uw handen gesticht hebben, o Heere." Gij zult ze
daar ook Vaderlijk indragen, want al het ware Israël en Jakob zijn toch geestelijke Mefiboseths,
geslagen aan hun beide voeten van geloof en gehoorzaamheid. Dus dan, dit ontfermd Jakob en
al Gods gelovige kinderen in Christus Jezus mogen hier waarlijk op al hun weg wel zingen in
een vertrouwend geloof, Psalm 17:8 berijmd:
Maar ik zal nog Uw aangezicht,
Eens zien in recht, doch vol genade,
Ik zal mij met Uw beeld verzaden,
Als ik ontwaak in 't eeuwig licht.
Ja, zij mogen hier al in hun reis door de woestijn naar het Kanaän der heerlijkheid boven,
uitroepen: "De HEERE is mijn Kracht en Lied en Hij is mij tot een Heil geweest." Deze is mijn
God, daarom zal ik Hem verheffen als de Jehovah, mijn Banier!, Ex. 15:2; Ex. 17:15. Ja,
Godzaligen, voegt Gideons opschrift dan ook in en op deze uw banier: "De HEERE is Vrede",
Richt. 6:24. En is Jakobs God uw God geworden, laat Jakobs geschrift dan ook nog het uwe
zijn, om op uw gedenkaltaar tot roem van God, wegens al Zijn talloos dragen, opnemen en
redden omtrent u reeds bewezen, te schrijven: De God van Israël is onze God, Gen. 33:20. O
ja, dat zal Hij eeuwig zijn, opdat Gij op al uw weg zingen moogt, Psalm 48:10 berijmd:
Want onze God, Die ons verkoos
Is eeuwig onze God altijd;
Zijn liefde zal van ons niet scheiden,
Hij zal ons tot de dood geleiden.
Maar een grote zwarigheid komt mij evenwel nog onder dit alles voor, namelijk, de gedurige
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zonden en God beledigende afwijkingen van dit Jakob, waar zij de Heere zo telkens moeite en
arbeid mede maken, en de heilige ogen van Zijn heerlijkheid zo steeds mede verbitteren, en de
Heilige Geest bedroeven en smart aandoen, en hun eigen zielen en genadeleven zo mede
verwoesten en verwarren, en dat zo gedurig en al weder en weder. Ja, ach, hoe vele malen zelfs
niet op een dag, ja, in één uur. Zullen dan deze hun zonden en hun ellendig overgebleven
verdorven goddeloos gedichtsel, wat zij in zich omdragen, deze Goddelijke beloften niet
verhinderen in derzelver vervulling? Zal de Heere niet eindelijk moede worden van wel te doen
en een walg aan Zijn Jakob krijgen? O nee, dat zal nooit zijn. De Heere betuigt daarom, Ezech.
34:31:"Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide! Gij zijt mensen, maar Ik ben uw God,
spreekt de Heere HEERE." En wat verheven betuigingen van God zijn het niet, die wij lezen,
Jer. 31:35-37; Ps. 89:31-35, enz. Ja, het volgende vers 5 van onze tekstwoorden beantwoordt
deze zwarigheid geheel en al. "Wien zou gijlieden Mij nabeelden, en even gelijk maken, en Mij
vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?" O niemand, ook niet in vergevende liefde
omtrent Zijn volk, onder alle zware talloze afdwalingen, koelheid en liefdeloze ondankbaarheid
tegen God en hun lieve Heere Jezus, in Wiens handen zij zijn, en op Wiens Goddelijke
Middelaarsborst zij gedragen worden, als de Goddelijke verzoenende Hogepriester van hun
zielen, en op Zijn almachtige heilsarmen en schouders, als hun eeuwige Verbonds- Koning.
Godzaligen, laat mij u hierbij dit melden, wij kunnen elkander met onze lasten soms aan
Jezus' voeten dragen in gebeden, als Mark. 2:3-4. Maar de Goddelijke Heere Jezus en eeuwig
levende Hogepriester draagt ons bij God Zijn Vader op borst en schouders. O, zalig oneindig
voorrecht! En als wij het wel opmerken; in deze Goddelijke belofte, alsook in vele andere
verbondsbeloften in Gods Woord, ligt ingewonden en toegezegd van de Heere, dat Hij ook
geheel en alleen voor Zijn rekening neemt, om steeds in het zo veelszins nog harde, onbesneden
en onverootmoedigde hart van Zijn volk te zullen werken, door Zijn almachtige en in hen
wonende Geest der genade. En dat de gehele weg van hun uitwonen van de Heere over, tot aan
de dood toe, te weten:
a. Gedurige kennis van hun ongerechtigheid, door nieuw overtuigend licht des Heiligen
Geestes om hen met een walging van zichzelf aan te doen. En dit is dan een verbondsgoed, die
gestalte waarlijk te mogen ondervinden. Godzaligen, merkt dit wel op, en berooft God de
Heilige Geest in dezen zo niet van de eer van Zijn genadewerk in u, als gij deze gestalte
ondervindt, Ezech. 36:27, 31.
b. Telkens en herhaald in Zijn Jakob te zullen werken door Zijn Geest, dat naar God en
Jezus wenende wandelen, Jer. 50:4-5, en dat komen tot Zijn genadetroon met smekingen en met
geween, Jer. 31:9.
c. Gedurige en herhaalde verzoening met God te zullen schenken, 1 Joh. 1:9; 1 Joh. 2:1,
en nieuwe vrede door het bloed van het kruis van Christus, in en onder nieuwe geloofsoefening
tot Jezus, Zach. 9:11. O liefde des Vaders en van Christus, Ps. 130:3-4; vergelijk met Micha
7:18.
En daarom ligt de Goddelijke belofte hier niet voorwaardelijk, maar onbepaald en
dadelijk, als een onberouwelijke genadegift van God, vloeiend uit Gods eeuwige, dierbare en
onberouwelijke liefde en genade, en uit Gods zoutverbond, hetwelk als een onherroepelijk
testamenteel genade- en heilsverbond eeuwig vast is in de dood van de Goddelijke
Testamentmaker Jezus Christus, Hebr. 9:14-17. En dus, zo is ook deze belofte in Christus Jezus
eeuwig vast, en zal Gewis bevonden zijn aan al Gods begenadigd Jakob en Israël, ja en amen,
Gode tot heerlijkheid, zie 2 Kor. 1:20. En o ja, dit verbondsheil van God, hier beloofd in onze
tekstwoorden, heeft ook Gods geliefde Zoon door Zijn dierbaar en Goddelijk kruisbloed, voor
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hen verworven, en zal het aan hen ontfermend ook toedelen en schenken, als die God van
zaligheid, in Wien al de schatten van heil verborgen zijn, en Die vele kinderen tot heerlijkheid
is leidende. En zo zal het welbehagen Gods in dezen door Zijn Middelaarshand ook gelukkig
voortgaan, Jes. 53:10; tot zalig heil van Zijn gelovig volk, in en door alle tijden en eeuwen, ter
bevestiging van Matth. 28:18-20; Joh. 17:2-3. Wel, dan mag Gods Jakob de anderen in blijde
geloofsroem wel veel tot onderlinge opwekking en sterkte in God toeroepen, volgens Ps. 62:9:
"Vertrouwt op Hem te allen tijde, o gij volk, stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is
ons een Toevlucht. Sela." En vers 12: "God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal
gehoord, dat de sterkte Godes is." Ja, ook al de eer, de lof en de aanbidding wegens deze
heilsbeloften komt alleen toe de eeuwige, waarachtige en liefdevolle Verbonds-God, tot in alle
eeuwigheden. O ja, het geloof wil hierover wel een lofharp opnemen tot roem van God, om met
de ganse Kerk in geloof te juichen: "Want wie mag in de hemel tegen den HEERE geschat
worden? O HEERE, God der heirscharen, wie is als Gij, grootmachtig, o HEERE? En Uw
getrouwheid is rondom U", Ps. 89:7, 9.
III.

De zielsovertuigende en geloofsversterkende vragen Gods

En zie, bij dit zo verheven, onvergelijkelijke en oneindig al-waardige en getrouwe van Gods
Wezen bepaalt de Heere nu Zijn volk Zelf, in het laatste vers van onze tekstwoorden, alwaar de
Heere op zo'n nadrukkelijke geloofsbemoedigende en tevens zielsbeschamende wijze, deze
vraag doet aan Zijn bedrukt Jakob en Israël: "Wien zou gijlieden Mij nabeelden en gelijk maken,
en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?"
Wij merken over deze nadrukkelijke vraag van God aan Zijn volk hier voorgesteld, alleen kort
deze twee zaken op:
1. Dat zij in zich behelst een duidelijk bewijs van Gods eenheid in Wezen, en van het
hoge, onafhankelijke verhevene, oneindige, eeuwige, onafmetelijke en onvergelijkelijke van
Zijn Goddelijke majesteit. Hij is de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens
Naam heilig is, Jes. 57:15. En dat alles wat buiten God gevonden wordt, van Hem afhankelijk
en tijdstondig is. Maar Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God, Ps. 90:2. Bij Hem zijn
duizend jaren als één dag, en één dag als duizend jaren, 2 Petrus 3:8. En dat men dus nooit iets
of iemand Hem kan gelijk maken of met Hem kan vergelijken of Hem nabeelden kan. O nee,
dat kan God niet gedaan worden, noch in Zijn Wezen; Hij is alleen God, Ps. 89:7, 9. Noch in
Zijn Raad en Voornemen, Rom. 11:33. Noch in Zijn oneindige wijsheid, Jes. 40:13, 14. Noch
in Zijn alwetendheid, Ps. 139:2-5, 1 Sam. 2:3. Noch in Zijn alomtegenwoordigheid, Jer. 23:2324. Noch in Zijn oneindig alvermogen, Jer. 32:27; Jes. 40:12, 15. Noch in Zijn onbegrijpelijke
opperheid en verhevenheid, Jes. 40:22. Noch in Zijn onwederstandelijke heerschappij, Dan.
4:35; Job 9:4-8. Noch in Zijn geduchte rechtvaardigheid, Ps. 36:7; Ps. 89:15. Noch in Zijn
onbetwistbare soevereiniteit, Jes. 40:23-25; Dan. 4:17. Noch in Zijn ontoegankelijke vlekkeloze
heiligheid, 1 Sam. 2:2; Jes. 6:2-3. Noch in Zijn onveranderlijke getrouwheid, Deut. 7:9. Noch
in Zijn onkreukbare waarheid, Num. 23:19; 1 Sam. 15:29. Noch in Zijn
verbondsgoedertierenheid, Ps. 103:11. Noch in Zijn schuldvergevende genade, Micha 7:18, Ps.
103:12. Noch in Zijn tedere nauwkeurige waakzaamheid en voorzorg over Zijn machteloos en
weerloos bedrukt volk, Ps. 33:18-19; Ps. 91:1. Nee, nee, in dit alles is de Heere, Israëls God,
geenszins na te beelden of te vergelijken. Maar het geloof van Gods Jakob en Israël moet
alleszins, als het een weinig levendig is, door voorkomende genade van de Heilige Geest in
verlegen aanbidding en verwondering uitroepen: Ik weet dat de Heere groot is, en dat onze God
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is boven alle goden; "Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in
Zijn heiligdom", Ps. 96:6.
En dus, is Jakobs God en Ontfermer geheel, ja, eeuwig onvergelijkelijk met alles,
hoegenaamd, hetzij hetzelve wordt gevonden in de hemel of onder de hemel. Hoe oneindig is
Hij dan niet verheven boven al de nietige afgoden, die het werk zijn van mensenhanden, en alle
vergaan zullen van onder de hemel, Jer. 10:11, en waarvan de Heere betuigt in dit ons
teksthoofdstuk tot eeuwige beschaming van allen die immer hun toevlucht tot dezelve namen,
vers 6-7: "Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag; zij huren een
goudsmid, en die maakt het tot een god, zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij
nemen hem op den schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats; daar staat hij, hij
wijkt van zijn stede niet; ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet, hij verlost hem niet uit
zijn benauwdheid." Maar Jakobs en Israëls huis, Gods erfvolk kan roemen van deze hun
Verbonds-God en Vader, Die de Leidsman hunner jeugd is, Jer. 10:10: "Maar de HEERE God is
de Waarheid, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de
aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen." O, hoe welgelukzalig is dan hij,
die de God Jakobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op deze Jehovah is, als zijn God en
Heere, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt
in der eeuwigheid. O, verheven, dierbare en Goddelijke Bijbelwaarheden, waarin de Heere Zich
aldus aan ons geloof ontdekt! O, ontfermd Jakob! Dankt God maar voor die zo heilige Bladeren
in veel diepe erkentenis.
Nu, die Heere en volzalige Verbonds-God van Zijn begenadigd Jakob en Israël, Die geeft hier
met deze Zijn Goddelijke vraag op het sterkst en nadrukkelijkst te kennen, dat Hij alleen God
is, evenals zo nadrukkelijk van de Kerk erkend wordt, Jer. 10:6-7: "Omdat niemand U gelijk is,
o HEERE, zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid. Wie zou U niet vrezen, Gij
Koning der heidenen? Want het komt U toe. Omdat toch onder alle wijzen der heidenen en in
hun ganse koninkrijk niemand U gelijk is." Immers is Hij, volgens Zijn eigen Goddelijke
betuiging in dit ons hoofdstuk op het 10e vers, de eeuwige, alwetende en alles voorkennende en
bepalende Jehovah, Die van het begin aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen die
nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Ja,
die Goddelijk en onwederstandelijk en geheel onverdiend met een Goddelijk daarstellen, heil
wil geven in Sion, en aan Israël Zijn heerlijkheid, en dat langs ondoorzienlijke wegen en
werktuigen, die Hij daartoe behaagt te roepen en te gebruiken, naar Zijn Goddelijke vrijmacht
en wijsheid en dat uit vrijwillige ontferming omtrent Zijn volk, dat ver van de gerechtigheid
was, en stijven van hart voor God bevonden werden, volgens vers 11-13. Ten einde zij met de
Kerk veel in verlegen erkentenis zouden uitroepen voor Zijn gezegend aangezicht, als hun
Heilzon en Genadeschild: "Gelijk Uw Naam is, o God, alzo is Uw roem tot aan de einden der
aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid", Ps. 48:11.
2. Maar het is mij tevens met geloofslicht wel zeer gezegend voorgekomen, dat deze zo
nadrukkelijke vraag van God, aan Zijn Jakob en Israël, ook in zich behelst het sterkste bewijs
van de onvergelijkelijke, oneindige, onafmetelijke liefde en verbondstrouw in God omtrent Zijn
volk, omdat zij zo onmiddellijk hier volgt op die tedere zielssmeltende betuiging en toezegging
van God aan Zijn volk gedaan, vers 3 en 4, en dat die vraag dan hier wil aanduiden en
nadrukkelijk ontdekken, die onvergelijkelijke en onveranderlijke, eeuwige en toegenegen wil
in God, om Zich in onpeilbare genadewonderen, heil- en liefdeswonderen aan Zijn ontfermd,
gelovig volk en kinderen in Christus te verheerlijken. Immers bezit Hij te dien einde een
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Goddelijke, grondeloze, onverminderde en onveranderlijke rijkdom van genade, liefde en
weldadigheid voor en aan hen, om zo al Zijn Godsdeugden als ten toon te spreiden voor het
geloofsoog van Zijn volk, in een weg van toedeling van Zijn vermenigvuldigde genade in
Christus Jezus, en dat in en door hun gehele leven hier op de aarde, om te kunnen roemen met
David: "De HEERE is mijn Herder; mij zal niets ontbreken", Ps. 23:1. Alsook in een diepe
eeuwigheid, wanneer Hij verheerlijkt zal worden in Zijn heiligen, en wonderbaar in allen die
geloven, 2 Thess. 1:10.
Het is hierom dat de Heere vraagt: "Wien zou gijlieden Mij nabeelden, en even gelijk
maken en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?" O wonderlijke, ja,
zielsbeschamende vraag, die al het ongeloof, wegens de grootheid van de Goddelijke
toezegging, vers 3 en 4, door de Heere aan Zijn zo onwaardig volk gedaan, de mond stopt en
het begenadigd Jakob en Israël te allen tijde aanwijst, om zich op deze Goddelijke beloften te
verlaten, en die te omhelzen en gelovig, kinderlijk en God aanklevende daarop te leven en te
wandelen, in al die weg waar de Heere hen in komt te leiden, óf tot zegen, óf ter beproeving of
zielsloutering, en de meerdere bevordering in de heiligmaking, met een waken tegen die
ongelovige zielentaal en gedachten: "Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat
van mijn God voorbij." Dewijl de Heere hen dan zielsbeschamend vragen zou: "Waarom zegt
u dan, o Jakob, en spreekt o Israël? Weet gij het niet? Hebt u het niet gehoord, dat de eeuwige
God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde noch moede noch mat wordt? Er is geen
doorgronding van Zijn verstand", Jes. 40:27-28. O nee, maar er is ook geen doorgronding van
Zijn eeuwige Goddelijke liefde, genade en ontferming in Christus Jezus, tot Zijn zo vrijwillig
geliefde en opgenomen en aangenomen volk. O, die is een bodemloze afgrond, niet te peilen,
noch te verminderen, waarom de apostel terecht dit besluit opmaakt en die zielsverwonderende
vraag doet aan al des Heeren Jezus' gelovig en God lievend, Maar tevens zeer verdrukt volk,
Rom. 8:31-32: "Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen
ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen
overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?"
Terecht vraagt de Heere dan: "O, Mijn Jakob en Israël, Wien zou gijlieden Mij nabeelden en
gelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?" Namelijk:
1. In goedertierenheid en veel verlossing, ja, in en wegens eeuwige en volgende
verlossing, Jes. 45:17. Nee, gij zult met Mij, uw God niet beschaamd of te schande worden in
eeuwigheden, en daarom: Vrees niet.
2. In onnaspeurlijke eeuwige trouw en verbondsgunst, Ps. 146:6; 1 Kor. 1:9.
3. In onvermoeide vergevende genade, Micha 7:18 en ja, ook in zielsgenezend genadeheil
te schenken, Hos. 14:5.
4. In Goddelijk, almachtig, aanhoudend en onvermoeid weldoen en een telkens vervullen
van de nooddruft van Zijn volk naar ziel en lichaam, als de algenoegzame God, 2 Kor. 9:8; Fil.
4:19.
5. In tijdige en wonderdadige uitreddingen aan u te schenken in uw hulpeloze en
reddeloze en radeloze ongelegenheden, als die God, Die wederbrengen kan en wil, uit
afgronden en diepten der zee, Ps. 68:14, 23, en Die in al uw benauwdheden benauwd was, Jes.
63:9.
6. In Mijn onberouwelijke liefde omtrent u. Het is waar, Mijn Jakob en gij, Mijn Israël,
uw gedragingen omtrent Mij verdienen, dat Ik omtrent u van het berouwen en ontfermen moede
werd. Maar weet dit: Ik ben God en geen mens, en de Schepper Israëls, uw Koning en uw
Verlosser. O nee! Mijn deugden, genade, weldaden en ontferming, ja, Mijn raad en
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verbondsgedachten omtrent u, zijn geenszins naar uw lage, blinde denkbeelden die gij er van
formeert. O nee, maar gelijk Ik van eeuwigheid tot eeuwigheid God ben, zo is ook Mijn
goedertierenheid omtrent u van eeuwigheid tot eeuwigheid, en Mijn gerechtigheid aan
kindskinderen, Ps. 103:17; Ps. 90:2; Jer. 31:20. En daarom zal Ik Mijn goedertierenheid die Ik
u, in Mijn geliefde Zoon, uw Schild en Koning, zo genadig geschonken heb, niet wegnemen,
noch in Mijn getrouwheid feilen, noch aan die Goddelijke David liegen, nu niet, noch ook in
der eeuwigheid: Ik, de Getuige in de hemel, ben getrouw, Ps. 89:34-38; Jes. 54:10. Wel dan,
zijn deze dingen u alzo tot heil? "Wien zou gijlieden Mij nabeelden en gelijk maken, en Mij
vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?" Daarom roept de Heere hen hier zo vol nadruk
toe, vers 9: "Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God
meer, en er is niet gelijk Ik." En daarom, gedenkt hieraan, waarin Ik zulks al aan u en uw vaderen
met een Goddelijk liefdesvermogen, vele malen getoond heb, zelfs op wonderdadige wijzen,
opdat uw geloof en hoop op Mij, uw God, steeds en alleen zou zijn. Ja, vraagt zulks aan uw
vaders, zij zullen het u bekendmaken; en uw ouden, zij zullen het u zeggen, volgens Deut. 32:7.
TOEPASSING
Zie daar geliefden, die zaken en stukken, die wij in en over deze woorden, onder stille
overdenking en onder biddend zuchten tot die Leraar der gerechtigheid mochten ontvangen,
aan u medegedeeld. Waarlijk, deze Goddelijke woorden en de toezeggingen van God daarin
vervat, behelzen alles wat tot onze geloofssterkte en zielsbemoediging in de Jehovah, de God
des verbonds in den Geliefde, zou kunnen dienen, op de weg naar de eeuwige hemelse rust. Als
ook om met een wegwerpen van en een vlieden voor en een strijden tegen al het ongeloof,
wantrouwen, vooruitlopen, eigenzorg, eigen werk, eigen woelen, eigen sterkte en eigen
schikken, regeren en bepalen omtrent Gods weg en leiding, uit- of inwendig, zichzelf maar
alleen en ja, gedurig met herhaling, onder een gedurig horen naar deze heilswoorden Gods met
zijn gehele persoon, weg, staat en gestalten, noden en ellenden, geestelijk en lichamelijk voor
nu en voor het toekomende over te geven, met een ootmoedig geloofsvertrouwen op God, als
de getrouwe Verbonds-God en Ontfermer, met een berusten in die God en in Zijn raad, liefde
en verbondstrouw, en dat met een leunen op en een kinderlijk gelovig schuilen bij Hem, als
wetende: "Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in
eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan
tot in der eeuwigheid", Ps. 125:1-2. En die op de Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid
omringen. Werp dan ook al uw zorg meer en meer op de Heere, met een lijdzaam vertrouwen
dat Hij, de Heere, de Vader der barmhartigheid het wel maken zal, ja, Goddelijk en de ziel ter
aanbiddende wegsmelting, maken zal. Opdat Zijn volk nadien vele malen met David zou
kunnen betuigen, wegens al de reeds ondervonden trouw Gods: "Een Psalm van David. Ik zal
U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U Psalmzingen. Ik zal
mij neerbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw
goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord
groot gemaakt", Ps. 138:1-2. En om tevens met gelovige erkentenis en nieuwe geloofsberusting
aangedaan te worden, voor al het nog toekomende, en te betuigen met diezelfde man Gods, vers
8: "De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat
niet varen de werken Uwer handen." En ja, te zingen in het geloof, Psalm 138:4 berijmd:
Ga ik in 't midden van de nood,
Benauwd ter dood,
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Gij doet mij leven.
Gij maakt mijn vijands toorn te schand,
Uw rechterhand,
Weet heil te geven.
De Heer', Wiens goedheid eeuwig is,
Die zal 't gewis,
Voor mij wel klaren;
Laat Uwer handen werk met kracht,
Dus ver gebracht,
Dan nimmer varen.
Vrienden, u die deze stof leest, en dit geschrift onder uw ogen krijgt, in de weg van Gods
voorzienige bestelling, is het niet een eeuwige waarheid, dat een onbekeerd, onbegenadigd,
natuurlijk mens en die tot dit huis van Jakob en Israël nog niet behoort, en nog geheel vervreemd
leeft van dit Goddelijk opnemen, dragen en redden, een aller-ongelukkigst en meelijwekkend
ja, traanwaardig mens is op aarde? Hij is als zijnde zonder God, zonder Christus en zonder hoop
in de wereld, en dus levende als een vreemdeling van het verbond, en geheel beroofd en
verstoken van deze en andere dierbare Goddelijke verbondsbeloften. O, waarlijk, al de zodanige
mensen, wie zij zijn, zijn zeer ellendige en nog rampzalige mensen.
Maar lezer, wat dunkt u van uzelf? Behoort u ook niet onder die voorwerpen? Wat zegt u
uw consciëntie in dezen, en wat antwoordt zij u? Of bekommert ge uw ziel niet veel over dit zo
gewichtig, eeuwig stuk? En laat u dat over voor later, en voor een krank- en doodsbed? O,
dodelijke handel! O, weet, u zijt dan nog een gevangene in de strikken van satan, ja, een
gevangene naar zijn wil, 2 Tim. 2:26. En daarom, u de zodanigen, staat nog eens bedaard stil
bij deze weinige volgende dingen. Want u gaat evenwel naar een ontzaglijke eeuwigheid, en
naar een oneindig verderf heen:
a. O, wat een schade doet ge uw zielen aan, zolang u zo afkerig heengaat in de weg uws
harten. En wat berooft ge uw dierbare zielen niet van zo'n teder, zielszaligend Verbonds-God
en Ontfermer in Christus, en van alle en ook deze grote en dierbare beloften! Ja, u berooft u van
Zijn tedere verzoende gunst, gemeenschap en liefdeszorg, en zijt dus ook van dit zielszaligend
opnemen, dragen en redden nog geheel vervreemd en verstoken. O diepte, ja, afgrond van
ellende en verlies voor uw zielen.
b. O, wat is het akelig en onzalig, ja, verderfelijk, onder geheel andere, ja, onder
zielsdodende leidslieden te zijn en te leven, namelijk, de duivel, de zonde, het vlees, de wereld
en de rampzalige begeerlijkheden van het vlees. En zo zal uw lot Gewis zijn, versmaadheid en
eeuwige afgrijzing. En mens, waar zoekt u in noden uw redding? O, immers bij de nietige
schepselen, die niet redden kunnen? Ach, wat kan u een nietig aardworm en schepsel helpen in
nood en dood? Alles ontzinkt dan en laat u verlegen staan en doet u uitroepen: "Het is bij mij
niet!" En ach, arme onbegenadigde ziel, die geen Verbonds-God tot uw Helper heeft, Die u
dragen kan en alleen dragen moet! Ach, moet u ge uzelf helpen en uzelf dragen, of moeten het
arme medemensen doen? O, u schiet eeuwig te kort! Ja, wat zegt God tot u de zodanigen? Zie
dit in Jer. 17:5-6: "Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees
tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de
wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen in de
woestijn, in zout en onbewoond land." Vergelijk met Ps. 146:3-4: "Vertrouwt niet op prinsen,
op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert weder tot zijn aarde;
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te dienzelven dage vergaan zijn aanslagen." Och, leerde u nog eens bevindelijk verstaan door
de Geest Gods, tot uw zalige zielsbehoudenis, wat die woorden behelzen, Hos. 14:4; vergelijk
met Jer. 3:23.
c. O, bedenk eens wat een nare, onzalige zielstoestand het is, nog nooit door en van die
God opgenomen te zijn in genade, en geen deel gekregen te hebben aan dat heil Gods, daar u
van lezen kunt in Ezech. 16:3-6 en Ef. 2:1. Ach, wat is dat niet een nare en onzalige staat voor
God, waarin uw ziel nog gevonden wordt.
En weet gij, vrienden, wie zo onzalig zijn? Wij antwoorden u: Alle dezen, wie zij ook zijn mogen,
en wat zij zich mogen verbeelden of denken van zichzelf, welke:
a. Nog nooit een geestelijk naar Jezus en naar God vragende Jakob en een biddend Israël
zijn geworden, om de zegen des verbonds en om aandeel aan de eeuwige borg- en
zoengerechtigheid van Hem, de God des heils, Jezus Christus, die Koning der ere, volgens Ps.
24:6. Ach, hoe vele mensen en zelfs gereformeerden, hebben geen besef of enige kennis van
Christus en zien ook geen noodzakelijkheid in Hem!
b. Die nog nooit gezien hebben met schaamte, noch gevoeld hebben met smart, hun afval
van God en Zijn zalige gemeenschap, en die ook daarom niet weten wat het is, als een
vloekschuldig, arm en verloren doemeling naar de Heiland Jezus te vlieden, met geween en
smekingen, om van Hem in Goddelijke ontferming en vrije zondaarsliefde aangenomen en
opgenomen te worden in de eeuwige armen Zijner genade.
c. Gij, die nog nooit uw dodelijke onmacht hebt leren gevoelen, en die als uw schuld hebt
leren betreuren aan Jezus' voeten, erkennende dat u in eeuwigheid uit en door uzelf tot de
Goddelijke Middelaar niet zou kunnen gaan en komen. Maar dat almachtige Goddelijke liefde
u trekken moest, en de almachtige heilsarmen van Christus u Zelf tot Hem zouden moeten
dragen, en Zijn Goddelijke Geest u kracht moet schenken om tot Hem te komen, als een kind
des doods. En dat aan u moest gedaan worden door de Heere Jezus, als die grote en goede
Herder, evenals aan dat verloren schaap geschiedde, waarvan wij lezen in Luk. 15:4, 5, 7. O
mens, kent u dit wel? Ondervond u ooit zulks? Immers nee, velen van u zijn al deze dingen
vreemd. U doet misschien uw godsdienstplichten en leeft burgerlijk en uiterlijk godsdienstig en
gaat daarop gerust met een leugen in uw rechterhand en zorgeloos heen, als een os ter slachting.
O, nare staat!
d. Ook gij, die nog nimmer hebt leren roepen om redding, ja, om verbeurde, almachtige
Goddelijke redding aan Jezus' genadetroon, en dat wel om gered te worden uit een afgrond van
zonden, schulden, vijandschap en duivelse strikken, en om gered te worden van de
rechtvaardige Goddelijke toorn en vloek, die uw ziel anders in verderf en ondergang zal doen
verzinken, en u onder een eeuwige vervreemding van God en Zijn gezegend aangezicht zal
doen vergaan, in een hopeloos verderf en eeuwige ondergang.
Och, vrienden, u die nog zo ongelukkig zijt, en van al deze zaken en alle werk van God, en van
zo'n almachtige verandering onkundig zijt in uw zielen, van wie misschien sommigen zelfs
onder en tegen de kloppingen van uw consciëntie in de zonden leven, en de wereld en de zonde
dienen en volgen. Ja, u die Gods overtuigende Geest en Zijn klopping verzondigd en uitblust,
ja, uitdooft, omdat u zo vast aan de wereld en de zonden gekoppeld en verslaafd zijt. Och, uw
staat is dodelijk en rampzalig.
O, gedenk eens aan Hebr. 10:26-31. O, zie toe wat u doet. Misleid uzelf niet. Uw weg leidt ter
dood en weet, zonder ware bekering en staat- en wegverandering en een komen tot Christus als
een verlorene, schuldige en goddeloze, is er voor u in eeuwigheid niets als verderf en ondergang
te wachten! Och, leerde u eens verstaan en opmerken voor uw ziel, wat de Heere tot u zegt, Jes.

267
57:10-12: "Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar u zegt niet: Het is buiten hoop. Gij hebt
het leven uwer hand gevonden; daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wien hebt gij geschreid
of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt Mijner niet gedachtig geweest, gij hebt Mij op uw
hart niet gelegd; is het niet omdat Ik zwijg, en dat vanouds af, en gij vreest Mij niet? Ik zal uw
gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen." Vergelijk met Jer.
3:11. Maar zie er dan ook bij deze Goddelijke woorden, Ezech. 33:11: "Zeg tot hen: Zo
waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen!
Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert
u van uw boze wegen, want waarom zou u sterven, o huis Israëls?" En stelt u dan enig belang
in uw zielsbehoudenis, o, lees dan die woorden Gods veel na, want zij zullen waarachtig
bevonden worden.
En wat u betreft, overtuigde heilzoekende zielen, is het niet alzo, dat de Heere God deze
zo-even gestelde kentekenen en zaken u gevoelig heeft doen kennen en zoeken, en nog doet
najagen? Heeft God dezelve niet met nadruk op uw hart gebracht? Zodat u gedurig daarnaar
uitziet, daarom zucht, en steeds in een biddende toestand in verborgen plaatsen worstelende en
roepende leeft bij en voor een heilvolle Jezus, Die betuigt, Luk. 19:10: "Want de Zoon des
mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was."
Wij vragen u:
a. Wilt u niet eens waarlijk naar Jezus en Zijn Evangeliestem horen? Maar ach, u gevoelt
nu uw onzalige doofheid voor Zijn heilstem en de hardigheid en afkerigheid van uw hart van
Hem en van Zijn dierbare genadewaarheden, die tot u in Zijn Goddelijk Evangelie gesproken
worden, zodat u Zijn Evangelie niet durft of kunt omhelzen.
b. Zucht u daar niet vele malen onder en wilt u niet graag erkennen (ik spreek tot u,
onblote, arme zielen, die het eeuwig hopeloos bij uzelf hebt leren opgeven), dat zo de
Goddelijke Heere Jezus u niet in een eeuwige ontferming opneemt, en uzelf tot Hem leidt, trekt
en voert, en u een zalige plaats geeft in Zijn hart en schoot, en in Zijn Goddelijke liefdesarmen
en zalige verbondsgemeenschap, dat het dan met u voor eeuwig verloren is?
Kom aan, gij zodanigen, ik vraag u: Wat houdt u toch op en wat verhindert u om dadelijk
tot Jezus te komen en over te gaan, als zo'n verlorene en goddeloze, en om zo geheel om niet
ook in Christus bij God gerechtvaardigd te worden door het geloof, en vrede te ontvangen door
het bloed Zijns kruises? O, zeg eens, ligt de schuld bij de Heere Jezus of bij u? Scheelt het aan
Jezus' macht of aan Zijn gewilligheid om u te kunnen en te willen eigenen, zaligen, opnemen,
dragen en voor eeuwig te redden? Immers neen. Wel, waaraan scheelt het dan? Hieraan, mijn
vrienden, omdat u de roeping, de algenoegzaamheid en gewilligheid van de dierbare Heiland
voor u in het bijzonder en Zijn Evangelische heilsroeping aan u in Zijn dierbaar Woord gedaan,
niet waarlijk en dadelijk voor uzelf gelooft. Maar integendeel, steeds hoort en luistert u naar uw
ongelovig wettisch hart, dat boos en vijandig tegen Jezus en de weg van vrije genade is. En ook
hoort u te veel naar uw ongelovig redenerend verstand van het vlees. Ja, u ziet te veel op uw
onwaardigheid en zondigheid, en op de weinige of niet rechte overtuiging, die u vreest dat bij
u is, alsook op uw weinige hartelijkheid. Ja, u hoort te veel naar andere, onnutte afleidende
stemmen, die u steeds doof houden voor de stem van de Heere Jezus, die gij, als aan u gedaan,
kunt vinden in Gods ganse Woord. Neem onder andere Openb. 3:20; Jes. 55:1-3; Jes. 56:3-7,
en vele andere.
Och vrienden, ik zeg u, waarlijk, de Goddelijke Heere Jezus roept u. En ja, al bevindt ge u,
volgens het 12e vers van ons hoofdstuk, als een stijve van hart, en die verre van de gerechtigheid
zijt, o, zie uw naam en staat, hoe die van God Zelf daar beschreven is. Ja, God kent u wel,
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ellendige, ongelovige worm. En Hij weet hoe diep ellendig uw ziel is. Daarom zegt en benoemt
Hij uw toestand Zelf. Nu, als zodanig een roept Hij u echter tot Zich, en wil, ja, waarlijk, aan
uw ziel schenken, dat zo dierbare en gepaste heils- en verbondsgoed, beloofd in Jes. 57:15-19.
Och, dat u het eens in het geloof voor u mocht zien, geloven en omhelzen. Ja, dan riep u ook in
een verlegen, werkzaam geloof uit voor des Heeren aangezicht met Ps. 36:8: "Hoe dierbaar is
Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen
toevlucht nemen." En ja, u kwam ook als geestelijke duiven gevlogen tot de heilsvensters van
vrije genade, Jes. 60:8.
Wel dan, onttrekt uw zielen niet langer door ongeloof aan God en Christus, en aan de
Goddelijke roepstem van het Evangelie. Maar omhelst Christus, kust Christus, en brengt Hem
in de binnenste kamer van uw zielen, Hoogl. 8:1-2. Nu, de Goddelijke Heere Jezus vervulle aan
uw zielen Zijn belofte, Hos. 2:22: "Ik zal Mij ontfermen over Lo-Ruchama; en Ik zal zeggen
tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: o mijn God." En Hij geeft u een naam en
een plaats, ja, een eeuwige naam, onder de zonen en de dochteren, Jes. 56:5; 2 Kor. 6:17-18,
om eenmaal te kunnen uitroepen in de geloofsvereniging met de Heere Jezus: "De HEERE is het
Deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke
plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden", Ps. 16:5-6. En de volheid van deze
nu verhandelde belofte Gods, zal dan ook waarlijk uw deel zijn in en op alle weg naar de zalige
rust der eeuwige heerlijkheid, opdat ook uw lied zij als Ps. 32:7: "Gij zijt mij een verberging;
Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding,
Sela." Terwijl mijn wens is, dat een ontfermende Christus uw zielen eenmaal toeroept:
"Zacheüs, haast u en kom af, want Ik moet heden in uw huis blijven", Luk. 19:5.
Maar begenadigd en gelovig Jakob en Israël, en u die onder ons de God Jakobs vreest,
lieft en dient, zijnde door eeuwige, Goddelijke, grondeloze en vrije ontferming van God in de
geloofsgemeenschap met Christus, Zijn huis en tempel gemaakt, waarin Hij woont en wandelt,
hebbende u ieder in de tijd des welbehagens, door soevereine liefde, opgenomen van de vlakte
des velds, zoals u daar lag te wentelen in uw bloed. Geen oog had medelijden met u. Ja, men
stond ook eeuwig machteloos om medelijden met u te kunnen hebben. O vrienden in de Geest,
waarom bent u van een woning der hel en der zonde tot een woonstede Gods in den Geest, en
een Jakobs huis gemaakt geworden? O, dat is vrije liefde Gods! Maar sta met mij nog eens een
weinig stil, met een gelovige aandacht, bij deze dierbare woorden van de alleen zalige God. En
zoekt genade om daar eens bij te voegen in stille herdenking, uw veelvuldige bevindingen en
de aan u bewezen trouwe ontferming van de Heere en Zijn dragen en Zijn uitreddingen, die u
in en op al uw weg reeds hebt ondervonden, sedert uw eerste overgang op de weg des levens,
toen de almachtige genadehand van Christus uw ziel zette op de weg Zijner voetstappen,
volgens Ps. 85:14, tot op dit heden van uw vreemdelingschap toe.
O Godzaligen, is het geen waarheid, heeft de Heere niet alleszins deze tedere en zo
dierbare en Goddelijke heilswoorden aan uw personen zowel geestelijk als lichamelijk
bevestigd en "ja en amen" gemaakt? Wilt u ook niet tot roem van de God der waarheid en der
trouw met Hizkia zeggen: Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft
Hij het gedaan, Jes. 38:15. O, zoek dan ook al zachtkens voort te treden al uw volgende dagen
en jaren, al was het soms ook in bitterheid der ziel. Want God is getrouw, die u niet zal laten
verzocht worden boven vermogen. O nee, maar Hij zal aan u ook doen ondervinden, dat Zijn
genade genoeg is, in alles en tot alles, zodat u alleszins stof en grond hebt om met Asaf in geloof
te zingen, Psalm 73:12 berijmd:
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Gij zult mij leiden, vroeg en laat,
Door Uwen Goddelijke raad,
Tot Gij daarna in heerlijkheid,
Mij opneemt bij Uw Majesteit.
O vrienden in de Heere, denkt eens na, al de wegen waarin de Heere een ieder van u geleid
heeft. O, wat Goddelijke wegen der liefde en der handelingen vol Vaderlijke, zegenende en
verschonende ontfermingen van de God des verbonds, zijn er niet al aan u, ja, aan een ieder van
u, geschonken, en van elk in uw bijzondere weg al ondervonden? O, ontving u daar eens
geloofslicht in, door de Geest van Christus, dan riep u met tedere verlegen zielsaandoening uit:
"Mijn Vader, mijn Vader, Gij zijt de Leidsman mijner jeugd", Jer. 3:4. O, mijn Heiland van
Egypteland af! Gij hebt mij gekend in woestijnen, ja, in een heet land, Hos. 13:4-5. Waar het
voor mijn ziel en persoon verzengend was, en waar mijn ziel in de stilte gewoond zou hebben
en voor eeuwig omgekomen zou zijn, indien Gij mij als Uw matte erfenis niet gesterkt zou
hebben. Och, gelovig volk, kregen uw zielen heden eens een weinig toelichting van de Heilige
Geest, in al de wonderen en ontfermingen van God en Christus aan u. Ik weet het, dan zouden
uw zielen vol verwonderende aanbidding met een stille lofzang betuigen, onder stille
kindertranen: "O, Gij God des aanziens! Heb ik ook hier gezien naar Dien, Die mij aanziet?"
Gen. 16:13, terwijl uw zielsvoornemen en keuze dadelijk en werkzaam bevonden zou zijn om
met David te zeggen: "Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, omdat Gij
mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden gekend; en mij niet hebt
overgeleverd in de hand des vijands; Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte", Ps. 31:8-9.
Mijn vrienden in de Heere, mag ik u nog deze weinige vragen broederlijk voorstellen. O,
beantwoordt die nu eens in ulieder harten voor God en de al-waardige Leidsman uwer zielen,
Jezus Christus!
1. Mijn vrienden, ik vraag u: Waarom heeft de volzalige God in eeuwige liefde juist u, ja,
u, willen opnemen boven vele anderen in uw geslacht en van uw bekenden, waarmee u
verkeerd, geleefd en gezondigd hebt in uw rampzalige en van God nog vervreemde natuurstaat
zijnde? Waren uw zielen al niet even zo'n vuil en rampzalig woonhuis van de satan en van de
zonde, ja, een kerker van goddeloosheid, als de andere? Och vrienden, wat onderscheidt u? En
uit wat oorzaak en afgrond van Gods vrije soevereine liefde vloeide het niet, dat God u tot een
Jakobs huis formeerde en stelde, zie dit Jer. 31:2-3: "Zo zegt de HEERE: Het volk der
overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als Ik
heenging om hem tot rust te brengen. De HEERE is mij verscheen van verre tijden. Ja, Ik heb u
liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." Vergelijk
met Rom. 9:15.
2. Wat een aantal van Zijn dragen en Zijn herhaalde opnemingen en reddingen heeft de
Heere al niet aan u daarenboven gedaan en bewezen op uw weg van Sittim af tot aan Gilgal
toe? Daarover mag u uitroepen: Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen! En dat
uitwendig naar het lichaam en inwendig naar de ziel. O, hoe menig holle plaats kloofde God in
Lechi, u ten goede, wanneer gij versmacht zou zijn in uw druk, ja, gevallen in de handen van
de onbesneden en helse Filistijnen? Richt. 15:19. Maar zie, de Heere zorgde voor uw zielen en
nam u op en droeg u in al uw dagen. O, hoe menige doodsschaduw veranderde God niet voor
u? En deed die voor u verwisselen in een blijde morgenstond? Zodat u mocht juichen: De Heere
is God, Die ons licht gegeven heeft. Ps. 118:14: "De HEERE is mijn Sterkte en Psalm; want Hij
is mij tot Heil geweest." En hoe menige wateren van Mara verwisselde Hij met fonteinen van
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heil?
Ja, vrienden, hoe heeft de Heere u gedragen, opgenomen en gered uit zware en diepe
gevaren, die u doorwandeld hebt, en die u van voren geheel onbekend waren, Maar die gij van
achteren eerst leerde kennen. Want de Goddelijke liefde hield dezelve van voren voor u
verborgen, opdat u door al te overvloedige droefheid en ellenden niet zou worden verslonden.
En aan de andere zijde, hoe menigmaal heeft u de Heere als onmiddellijk gered en verborgen
voor verderfelijke gevaren, waarvoor Hij u wilde verschonen, en die u achteraf eerst zag en
kende, en waarin de Heere Zijn belofte aan u "ja en amen" maakte, Mal. 3:17: "Ik zal hen
verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient." Hoe menigmaal heeft God
u gered, gedragen en opgenomen uit reeds drukkende en dodelijke gevaren en omstandigheden?
Elk van u zal best weten de zielsneerbuigende zwarigheden, waaronder hij zich op zijn weg
gedrukt vond, hetzij dan dat zij u toekwamen meer onmiddellijk van Gods heilige hand tot
beproeving, vernedering en loutering, of dat u er in gekomen waart door uw verleidend hart en
de verzoekende list van de satan, of ook soms door uw eigen zonden en dwaasheden en zondige
onbedachtzame handelingen. En zie, echter heeft de Heere, uw goedertieren VerbondsOntfermer u niet verlaten. Maar Hij heeft u door een almachtige, wonderlijke en Goddelijke
hand uitgered en uitgevoerd uit al die ruisende kuilen, en dat modderig slijk, en gevangenis, ja,
zelfs uit uw diepe afgronden, waarin u met Jona omzwierf, Jona 2, waarover uw zielen met
verlegen aanbidding nadien al dankende betuigen moesten met David, Ps. 31:21-22: "Gij
verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans; Gij
versteekt hen in een hut voor den twist der tongen. Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft Zijn
goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad." En met Jona:
"Het heil is des HEEREN." Och vrienden, gedenkt toch meer aan de ontfermende wegen Gods,
met en over u gehouden, opdat ge uw zielen meer verlustigen mag in de beemden van de
Goddelijke ontferming, en al zingende mag uitgalmen van uw Verbonds-God en tedere
Ontfermer, Ps. 52:11: "Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw
Naam verwachten, want hij is goed voor Uw gunstgenoten."
Om alzo uw tedere, dierbare Heiland en God der liefde, een hoog altaar op te richten in uw
zielen, met dat zoete opschrift: "De HEERE is mijn Banier", Ex. 17:15. En door al die
ontfermingen Gods gedrongen en heilig aangespoord te worden, om uw zielen en lichamen te
stellen tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, Rom. 12:1. O, zoete, en
redelijke godsdienst!
3. Ik wilde u nog vragen, Godzalig volk, u die naakt in de wereld zijt ingetreden bij uw
onheilige natuurgeboorte, zeg eens in uw hart voor de Heere; wat opnemen, dragen en redden
ondervond u al niet in en door een bezorgende en zegenende hand Gods, betreffende uw
uitwendige staat op aarde, ieder in uw stand en lot? O, wat schonk de Heere u al niet een
zegeningen, of door geboorterecht als een Izak, die des vaders erfgenaam was. Of langs
vrijwillige zonderlinge wegen van Zijn Goddelijke en aanbiddelijke voorzienigheid. O, wat
tedere gedragingen en leidingen en reddingen zullen sommigen van u dan niet vinden, die Hij
omtrent u naar Zijn Goddelijke, eeuwige raad hield, om u te zegenen, te vermeerderen en te
verhogen op aarde, door erfzegeningen en goederen. De Heere deed u ondervinden de woorden
Gods, Job 27:16-17: "Zo hij zilver opgehoopt zal hebben als stof, en kleding bereid als leem;
hij zal ze bereiden, maar de rechtvaardige zal ze aantrekken, en de onschuldige zal het zilver
delen." God leerde u zo in kracht verstaan, Ps. 127:2: "Het is alzo dat Hij het Zijn beminden als
in den slaap geeft." Vergelijk met Jes. 23:18. Ja, elk uwer, vrienden, u die God liefhebt en dient,
en van Zijn Goddelijke hand al zegenende gediend wordt, wilt en moet u niet uitroepen en
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betuigen, tot roem van uwe Ontfermer, met de Godvruchtige Jakob, uw geestelijke vader, Gen.
48:15-16: "En hij zegende Jozef en zeide: De God voor Wiens aangezicht mijn vaders Abraham
en Izak gewandeld hebben, die God Die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op dezen dag; die
Engel Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens, en dat in hen mijn naam
genoemd worde en de naam mijner vaderen Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als
vissen in menigte in het midden des lands." En, "Al mijn beenderen zullen zeggen: HEERE, wie
is U gelijk!" Ps. 35:10. Ja, ik vertrouw, dat sommigen van u met diezelfde man Gods, ook
talloze stoffen zullen hebben. Och, hadden zij daarbij ook veel van zo'n gevoelige, nederige en
dankende zielsgestalte, om met hem te betuigen,: Met één staf ben ik over de Jordaan gegaan,
en zie, nu hebt Gij, Heere, mij tot twee heiren doen uitbreken, Gen. 32:10. En daar ik eenzaam
en als een verlatene was, hebt Gij mij een huis gebouwd, 2 Sam. 7, en mijn wortel uitgebreid
aan het water, ondervindende alleszins een gezegend deel in de zegen van Juda, Deut. 33:7, en
in de zegen van Jozef, Gen. 49:22-25.
O vrienden, staat veel in het geloof stil bij al die hoge, heilige en wonderlijke wegen van
de Goddelijke voorzienigheid van strijd, druk, en zegening, waarin de Heere u heeft doorgeleid
en die Hij u deed ondervinden, opdat gij de gerechtigheden des Heeren meer mag kennen. O
Godzaligen, welk een opnemen, dragen en redden deed de Heere u al niet ondervinden! Zodat
u zichtbaar merken kon, dat Zijn Goddelijk, Vaderlijk herdersoog op u zag in liefde, medelijden
en gunst en tedere voorzorg, alzo dat u verlegen moest zeggen: O, mijn Bevrijder voor mij, o
mijn Voedstervader! O, mijn Mensenhoeder! Och, als de Heere Jezus ook aan u eens vragen
wilde: "Heeft het u ook iets ontbroken op uw weg?", zou u niet moeten antwoorden: Niets,
Heere! Maar integendeel, Gij hebt mij overladen met Uw zegeningen en trouw. Ik weet de
getallen niet, Ps. 40:6. Wel dan, laat uw lied zijn, Godzaligen, met de man Gods David: "O mijn
God, Gij Koning, ik zal U verhogen en Uw Naam loven in eeuwigheid en altijd. Ik zal
uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer Majesteit en Uw wonderlijke daden", Ps. 145:1, 5. Ja,
ik roep u toe, o ontfermd Jakob en Israël, opdat ge uw Verbonds-God en Vader, en de alwaardige Heere Jezus, uw oudste Broeder, uw Zielsvriend en Man, en de Goddelijke Geest, uw
Onderpand en Leidsman, grootheid mag geven, zingt toch veel met de God roemende dichter
in Psalm 118:
Gij zijt mijn God van groot vermogen,
Dies zal ik zingen Uwen lof;
U zal ik, o mijn God verhogen,
Waartoe ik heb zo'n rijke stof.
Loof God, de Heer' tot aller uren;
Want ons Zijn goedheid is bereid,
Zijn goedertierenheid zal duren
In aller eeuwen eeuwigheid.
En, kom mijn vrienden, voeg dan nog eens bij dit alles al dat zielszaligend, zielsversterkend en
zielsverzoenend en zielszegenend opnemen, dragen en redden van God en Christus in en naar
het geestelijke aan uw zielen op uw weg geschonken, en zo Goddelijk onvermoeid aan u
medegedeeld, in bijzondere tijden, plaatsen, wegen, ontmoetingen en gevallen. Vromen, waar
zijn in dezen niet al uw Pniëls, die in en na donkere nachten van strijd en zware worstelingen
hebt ondervonden en die u van de God Jakobs aan uw zielen zijn geschonken? O, kom aan,
Godzaligen, richt uw merktekenen op, stel u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg,
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die gij gewandeld hebt, Jer. 31:21, opdat gij meer mag zingen van de wegen des Heeren. Want
Zijn heerlijkheid is groot. Dat u meer verlegen op uw aangezicht vallende voor uw Goddelijke
Boaz leerde uitroepen: "Waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen, dat Gij mij kent, daar ik
een vreemde ben?" Ruth 2:10. Ja, opdat gij in uw zielen meer mag uitroepen, Ps. 95:6-7: 'komt,
laat ons aanbidden en neerbukken, laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.
Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide en de schapen Zijner hand." Ja, laten
uw zielen voor al de toekomende weg ook meer uit al die ondervonden trouw van God dit leren,
wat de apostel u beveelt, Fil. 4:6: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles,
door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God' Met een kinderlijk geloof op
deze woorden: "Maar mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid,
door Christus Jezus", Fil. 4:19. Want de Heere heeft toch ook tot u gezegd: "Ik zal u niet
begeven en Ik zal u niet verlaten", Hebr. 13:5.
Wel dan, en geestelijk en lichamelijk, en tijdelijk en eeuwig:
Werp uwen weg op Hem, Hij zal het maken,
Hij heeft tot hiertoe alle uwe zaken,
Zeer heerlijk uitgericht, hang Hem maar aan,
Betreed den weg, die Hij gebiedt te gaan.
Blijf moedig op uw post, nooit liet Hij steken,
Hetgeen Hij ondernam; wie zal 't verbreken?
Hetgeen Hij bouwt, Hij is zeer groot van raad,
En niet min wonderbaar en groot van daad.
Mijn vrienden, laat mij toe, eer ik eindig, u nog alleen deze weinige zaken onder uw aandacht
te brengen, tot voedsel voor uw geloof. En de Heere geve uw zielen daar geestelijk inzicht en
licht bij. Ja, Hij doe u uzelf in Gods vrije liefde veel verliezen.
O Godzaligen, ik zeg dan, staat toch vooral veel naar geloofsgenade om meer in een
tedere, heilige, op God vertrouwende, vrolijke evangelische Godzaligheid in al uw gevallen en
wegen voor de Heere te wandelen, ziende met eerbiedige zielsverwondering bedaard, gelovig
en verstandig in:
1. Hoe dat de volzalige Drie-enige God der liefde in al de diepe eeuwigheid uw
verdoemelijke personen tot zaligheid geliefde op te nemen, Ef. 1:4. O, soevereine liefde!
2. Hoe de Jehovah, zonder en buiten u en al het schepsel, te dien einde die hoge en
aanbiddelijke verlossingsweg heeft daargesteld, Rom. 3:25; Rom. 5:6, 8.
3. Hoe God u almachtig en verschonend wilde sparen en met veel lankmoedigheid dragen,
in uw zondige en God beledigende natuurstaat en zondenweg, zodat u in uw zonden en
derzelver bedrijf niet stierf en voor eeuwig in de hel zonk. Ja, ook zelfs niet in de weg van uw
overtuiging. O, waarom stierf u toen ook nog niet, met een ontwaakt en u beschuldigend en
jagend geweten? O, vrije Goddelijke liefde en verschoning!
4. Hoe Christus op Zijn tijd behaagde u voor te komen met genadelicht in het Goddelijk
Evangelie, en in de waardigheid, volheid, dierbaarheid en gewilligheid van Zijn gadeloze
Persoon als de Middelaar Gods en der mensen, en de God van volkomen zaligheid, die uw
wederhorige zielen bij Hem deed wonen, en aan uw zielen daartoe Zijn dierbare genadegaven
zo ontfermend schonk, Ps. 68:19, 21. O, wat was toen de Persoon van Christus en Zijn eindeloze
volheid, en verheven majestueuze Godheid en Zijn gewilligheid voor u, en Zijn tedere roeping
en nodiging aan u, ja, aan u, arme doemeling, niet Goddelijk, dierbaar en wonderlijk!
5. Ja, hoe Hij in de tijd der minne dadelijk woning bij u kwam maken, u dadelijk en
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waarlijk ook tot Hem deed overkomen en overgaan, zodat u roemen mocht met de bruid, Hoogl.
2:16; Hoogl. 7:10: "Ik ben mijns Liefsten en Zijn genegenheid is tot mij." Kende u toen niet
een liefdeskrankheid omtrent Jezus, met de bruid? Hoogl. 2:5-6. En hoe vol geestelijke vreugde
was toen niet de tent en het huis van uw ziel voor Gods aangezicht en de blijdschap des Heeren,
uw sterkte!
6. Ja, vrienden, o herdenkt eens, wat heeft de Heere Jezus, die Engel voor Gods
aangezicht, om u te behouden, al niet vele malen door vrije liefde en genade u verlost,
opgenomen, gedragen en gered, hetzij dan als u zeer diep gezonken waart in zware, ongelovige
zielsbanden en kuilen. Of als u worstelen moest onder een bijzondere kwellende macht van
satan en onder zijn helse en vurige pijlen, of onder bijzondere nare verzoekingen en tijden,
waarin u angsten des doods aangrepen, of onder wegen van zondige afwijking en een
trouweloos verlaten van uw Zielsvriend, verstrooiende uw wegen tot de vreemden. Och,
herdenkt dit alles, tot roem van uw Verbonds-God en tot schaamte uwer zielen, veel na!
7. En eindelijk, mijn vrienden in het geloof, in de strijd en in de verdrukkingen, ja, ook in
de verwachting op die zalige, eeuwige, storeloze en volmaakte rust, die er voor ons en al Gods
gelovig volk overblijft, Hebr. 4:9. O, wat al dragen, redden en opnemen ondervond u al niet in
en op uw weg, en in en door al uw woestijnen, sedert uw geestelijke uitgang uit Egypte. Soms
onder uw verborgen gebeden voor de troon van Christus en van uw Vader; dan onder nieuwe
geloofsoefeningen op de Goddelijke voorwerpen, waarbij de Heilige Geest uw zielen met licht
bepaalde; dan onder radeloze en reddeloze gevallen en ontmoetingen, die u alleen met de Heere
moest afdoen en alleen dragen, en die de Heere u ondervinden deed om de strijd des geloofs te
leren. Ja, wat onderscheiden wegen, personen en middelen gebruikt de Heere ook al niet, om u
in uw neerbuigende gevallen te sterken, te bemoedigen en te vertroosten en uw hart door genade
te ondersteunen, en u als een diep neergebogene op te richten? O, de wegen en de
voorzienigheid van God en Christus in dezen, waren die niet vele malen Goddelijk, wonderlijk,
en zielsaandoenend? O ja, ik weet dat het zo is, en dat de zielen van sommigen van u dikwijls
moesten zeggen: Dit is van de Heere! O, wondere God! Ziet Gij niet mijn wegen? Heb ik mijn
Getuige niet in de hemel? Ach ja, dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in mijn
ogen, Ps. 118:23.
Gelovig Jakob, zijn deze dingen alzo? Welaan dan, ik roep u toe: Vertrouw op de Heere te aller
tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht, want de Heere is uw Toevlucht. En
weet en gelooft, de Jehovah, Die uw God is, o Jakob, o Israël, Die zal u gedurig en in
eeuwigheid regeren. En ja, Hij is uw God, o Sion, van geslachte tot geslacht, Hallelujah! Ps.
146:10. O, wat is uw deel groot, vrienden. God tot uw God en Toevlucht, Leidsman en Deel te
hebben. Dat deel van Asaf, dat deel van Maria, dat deel van Levi! Welaan, leeft niet meer zo
ongelovig, zo God wantrouwend en achterdochtig. En tevens ook niet zo onaandachtig omtrent
de Heere uw God, en Zijn aan u bewezen heilswonderen, gelijk nog al te veel van u geschiedt;
daardoor zijn uw zielen veelszins zo eng, zo nauw, zo min gesterkt in den Heere. Zal men dan
omtrent zijn hemelse Vader en Verbonds-Ontfermer zo achterdochtig en wantrouwend zijn? En
dat omtrent zo'n hemelse, goede, tedere, almachtige en getrouwe Vader? O niet alzo, vrienden!
Maar vertrouwt op den Heere tot in der eeuwigheid!
Ja, wij zeggen, komt, wekt uw zielen op, en laat integendeel veel uw samenspreken met
en tot uw zielen zijn, als weleer David, Ps. 103:1-4: "Een Psalm van David. Loof den HEERE,
mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet
geen van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest.
Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden."
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O, maakt u de Heere toch groot! Alhoewel Hij verhoogd is boven al uw lof en prijs. De Heere
verwacht het van u, Zijn begenadigd Jakob en Israël. Vrienden, als u zwijgt, zwijgt alles op de
aarde. De Heere getuigt immers van u, Jes. 43:21: "Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen
Mijn lof vertellen."
Wel, zoekt te voldoen aan dit zo heerlijk einde, en weet dit, dat blijdschap in het geloof
en heiligheid en sterkte in God altijd samen gaan, volgens Neh. 8:11. O, werkt meer en veel
met deze Goddelijke aan u gedane beloften, in al uw gevallen op al uw nog volgende weg. Ja,
leeft biddende en kinderlijk pleitende met dezelve bij de troon, en sterkende uw zielen in God,
zegt er in het geloof bij met de gelovige Kerk, Ps. 48:15: "Want deze God is onze God, eeuwig
en altijd; Hij zal ons geleiden tot de dood toe." En waarlijk, begenadigd, gelovig erfdeel van
God en Christus, al leidt en blijft uw weg om door vele verdrukkingen in te gaan in het
Koninkrijk van God, daar kan u evenwel geen nood of zwarigheid naar ziel of lichaam drukken,
of voor het toekomende u dreigen, waartegen u geen genoegzame toezegging van God hebt, in
deze zo heilvolle beloften van God, de Amen, aan u gedaan. Want in dezelve belooft God u
alles, en dat tot de ouderdom en de grijsheid toe. O, Zijn Goddelijk, almachtig, teder en
onvermoeid dragen, opnemen en redden omtrent u, zal het wel maken, ja, heerlijk maken. Wel
dan: "Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid, want in de HEERE HEERE is een eeuwige
rotssteen", Jes. 26:4. En daarom, zoekt toch vooral veel genade en geloofssterkte bij de Geest
van Christus, om gelovig, bemoedigd, verwijd en kinderlijk aanklevend aan de Heere, uw weg
verder af te wandelen, met een gedurig smeken om meer gemeenschap des geloofs met Jezus
en God te mogen krijgen, en ook meer gelijkvormigheid aan en overgegeven dienstbaarheid
voor Hem. Ja, ziet ook meer in het geloof op de kroon na deze uw strijd. En ziet meer in het
geloof op uw eeuwig verbondsheil, van de Heere Zelf u zo nadrukkelijk en zielsbemoedigend
toegezegd en beloofd in de Godsspraak van Jesaja, kapittel 60:20: "Uw Zon zal niet meer
ondergaan, en uw Maan zal Haar licht niet intrekken, want de HEERE zal u tot een eeuwig Licht
wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen." En ja, dat zal dan zijn tot in een
eindeloze eeuwigheid der eeuwigheden, wanneer aan u bevestigd en geschonken zal worden,
die voldierbare belofte Gods, Jes. 51:11: "Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren
en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en
blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden."
Wel dan, gelovig Jakob en ontfermd Israël, is uw hoorn zo verhoogd in den Heere,
verheug u dan ook in Zijn heil, en in deze uw zo heerlijke en volzalige verwachting. En roept
ondertussen hier op uw weg met de Godvruchtige Hanna, tot roem van God veel uit, 1 Sam.
2:1, 2, 9: "Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt op van vreugde in den HEERE, mijn hoorn
is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden, want ik verheug
mij in Uw heil. Er is niemand heilig gelijk de HEERE, want er is niemand dan Gij, en er is geen
Rotssteen gelijk onze God. Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen
zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht."
Ja, vrienden, verheft toch veel uw Koning, Leidsman, Voedstervader en tedere Ontfermer,
met de gelovige David, Ps. 71:15, 16, 23:" Mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen, den
gansen dag Uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal heengaan in de mogendheden des
Heeren HEEREN; ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen. Mijn lippen zullen juichen,
wanneer ik U zal Psalmzingen, en mijn ziel, die Gij verlost hebt." En laat dan met dezelfde man
Gods uw lied veel zijn, Psalm 59:10:
Omdat Gij mij in al mijn leven
Zijt tot een hoog Vertrek gebleven;
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Gij waart een Toevlucht voor mijn ziel,
Ten dage, toen 't mij bange viel;
Dies zal ik dankbaar voor die dingen,
Van U, mijn Sterkte, Psalmen zingen;
Want God, mijn hoog Vertrek en slot,
Is mij een goedertieren God.
En om de zielen van u, o Jakob en Israël Gods, meer op te wekken tot dit zo God verheerlijkende
en zalige werk, en tot een God verheffend leven, en om u ook meer te leren staan om in een
werkzaam geloofsleven met kinderlijk vertrouwen op God en op Zijn Vaderlijke zorg, alsook
op Zijn dierbare beloften en onbezweken trouw, gebracht te worden onder al uw donkere en
droevige gevallen en treurwegen, die u nog mochten ontmoeten en aantreffen aan deze zijde
van de Jordaan, zo is het dat ik onder biddend opzien tot de Heere, volgens het Woord van God,
de verhandelde stoffen heb ontworpen, of dezelve mochten bevonden worden in de hand des
Geestes en onder de medewerkende genade van Christus, tot sterkte en voedsel van uw
allerheiligst geloof op God. En het mocht zijn tot een staf in uw geloofshand, om meer
bemoedigd en versterkt en vertrouwend uw volgende weg onder strijd, weerloosheid en
onmacht voort te gaan naar Sion, onder gedurige en herhaalde aanbieding en opdragen van uzelf
aan die tedere en almachtige liefdesarmen van uw Verbonds-God, met een stellen van Hem tot
uw Fontein, verlatende uzelf heilig onbekommerd op Zijn oneindige Vaderlijke almacht,
waarheid, goedheid en trouw onder die nederige smeekbede: "Immers zal een wees bij U
ontfermd worden." En dat uw gelovig zielsgezang met de nu zalige Van Lodensteijn veel mocht
zijn:
Gij Vader, nam de zorg van al mijn zaken,
Op U, als Gij mij tot Uw kind verkoos,
De Zoon vond mijn ziel, als Hij 't Zijn verloor
De Geest komt mij des Zoons heil eigen maken,
Wat kan ik anders zijn dan zorgeloos?
Mijn bede is ondertussen tot de God der liefde en des verbonds in Christus Jezus, dat Hij als de
God der zegening, de zo onverwachte uitgave van deze keurstoffen nog tot een gezegend middel
doe bevonden worden, dat enige zilverlingen van gelovige dankerkentenis (en och, waren het
er duizend!) aan de Goddelijke Salomo, de volheerlijke Heere Jezus mogen toegebracht
worden, van en door Zijn ontfermd en begenadigd volk, ter verheffing van de rijkdom Zijner
vrije genade, en ter verhoging van Zijn Middelaarsluister, en de roem van Zijn zo volwijze en
tedere leiding van Zijn volk. En ja, dat dit mijn eenvoudig werk onder de medewerkende
genadetoedeling van de Heilige Geest, mocht dienen tot heil, opwekking, bemoediging en
meerdere sterkte in God, van de zielen van Zijn bedroefde en bedrukte kinderen en
gunstgenoten, die al veel hun weg door een dal der moebeziën moeten afwandelen, opdat zij in
hun diepe wegen meer en meer geloof op God leren oefenen en opgewekt worden om hun hoop
op Jakobs God meer te stellen, onder een naarstig en biddend naspeuren van Gods dierbaar
Bijbelwoord.
Om zo de vertroosting der Schriften meer te ondervinden en te leren waarderen, met de daarin
ontdekte talloze getrouwheden Gods, tot meerdere sterkte van hun geloof, en tevens tot hun
bestuur om in dat Goddelijke Woord meer op te merken, de zeer onderscheiden wegen en
wijzen, langs welke de Heere Zijn ontfermd Jakob en Israël al opneemt, draagt en redt, ten einde
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zij meer bewaard mogen blijven door de Heilige Israëls, een paal en perk te stellen in de wijze
van Zijn handelingen omtrent hen, alzo Gods weg veelszins is in de zee en in diepe wateren, ja,
zelfs soms ook in afgronden. Die daarom Zijn volk toeroept: "Laat af en weet, dat Ik God ben",
Ps. 46:11. Want waarlijk, "God is groot en wij begrijpen het niet", en Zijn wegen zijn zo veel
hoger dan onze wegen, en Zijn gedachten boven onze gedachten, als de hemelen hoger zijn dan
de aarde, volgens Zijn eigen woord, Jes. 55:8-9; houdende de volzalige Jehovah altijd een
onbepaalde vrijmacht aan Zich, langs welke weg en wijze Hij deze Zijn beloften aan Zijn
beproefd volk en bedrukte Jakob wil bevestigen en doen ondervinden; zijnde het soms Zijn raad
en heilig welbehagen, om hen op te nemen, te dragen en te redden:
1. Soms verbergt Hij van te voren voor hen meer onmiddellijk hun gevaren, noden en
verwoestende omstandigheden en ontdekt Hij die hen achteraf, wanneer Hij hun redding reeds
Goddelijk gewrocht en hun zaken uitgevoerd heeft. Dat is zoals vader Jakob ondervond in die
zo zeer benauwde omstandigheid van zijn vervolgende schoonvader Laban, Gen. 31.
2. Dan weer neemt Hij hen op, draagt en redt hen na voorafgegane diepe strijden en zware
aanhoudende zielsworstelingen; zoals des Heeren weg was met deze zelfde gelovige aartsvader,
in die zo zielsbenauwende weg met zijn broeder Ezau, Gen. 32. En zo is vele malen Gods weg
omtrent Zijn volk, volgens Ps. 22:5-6, doende hen alzo uit een ruisende kuil en uit diepe
afgronden veilig en als meer dan overwinaars opkomen.
3. Of soms redt Hij ook Zijn volk wel aanstonds op hun roepend smeken, volgens de
belofte, Jes. 30:19, veranderende hun doodsschaduw in een morgenstond, zoals de zo zeer
beangste discipelen van de Heere Jezus ondervonden, Matth. 8:23-27, en de Godvruchtige
Hizkia op zijn benauwd krankbed, Jes. 38:1-8.
4. In andere gevallen gebiedt Hij wederom opnemende en reddende genade voor hen, niet
alleen na veel roepen, maar ook na vele diepe beproevingen, en afsnijdende wegen Gods, die
het heilbegerig en God nawenende gemoed, zonder verborgen sterkte des geloofs te
ondervinden, in de diepste ongelovige moedeloosheden zouden doen inzinken; zoals de
vlekkeloze en soevereine handelingen van de Heere Jezus waren met de bedrukte Kananese
vrouw, Matth. 15:21-27, maar hoe heerlijk was het einde! Vers 28.
5. Dan ook soms deze vervult Hij deze Zijn heilsbeloften langs de diepste wegen van
voorafgaande verlating en gehele afsnijding, en een stil verborgen houden van Zichzelf voor
Zijn volk, en komende dan in genade tot hen, langs een geheel andere en oneindig uitnemender
weg, dan zij in eeuwigheid hadden kunnen uitdenken, en langs welken weg Hij nochtans
Zichzelf op het luisterrijkst een eeuwige Naam maakt en verheerlijkt wordt. Zo was het in die
Goddelijke, diepe en wondere weg van de Heere Jezus omtrent Zijn zo tedere geliefde vrienden,
Martha, Maria en Lazarus, Joh. 11, welker weeklage Christus veranderde in een blijde rei,
vervullende hun bedrukte zielen met verwondering en blijdschap. En ja, Hij verwisselde de
rouwbegrafenis van Lazarus in een zo liefelijke tafelgemeenschap, Joh. 12:1-3. O, Goddelijk
opnemen en redden! O ja, zo gelovende, ziet men de heerlijkheid Gods.
Zijn deze dingen alzo? Wel, wie onzer moet dan niet met David zijn ziel veel toeroepen, onder
alle druk en strijd: "Maar gij, o mijn ziel! Zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting." En
met de zalige van Lodensteijn uitroepen:
Vaak wij menen 's Heeren eer,
Was op and're wijs veel meer,
Dan op deze te verbreiden;
En wij feilen in de vond,
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Omdat anders, als wij zeiden,
In Zijn raad geschreven stond.
Och, dat onze zielen meer in geloof nederig leerden erkennen, met een afstaan van eigen vernuft
en alle vleselijke redeneringen, dat al Gods doen, leidingen en handelingen in alles majesteit en
heerlijkheid zijn. En, o ja, het is alzo! Och, dat dan dit geschrift, Godzalig volk, ook voor uw
zielen nog een middel bevonden mocht zijn, onder de zegen des Geestes, om veel in geloof te
mogen zeggen met David: "En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op U", Ps. 39:8.
En behaagde de Goddelijke Christus, de eeuwige Koning over Jakobs" huis, het verder te
doen dienen, door de almachtige medewerkende genade van de Heilige Geest, ter zalige
overtuiging en ontdekking van arme, onbekeerde, natuurlijke mensen, de Geest niet hebbende,
die zichzelf weiden zonder vrees, of door een naar zelfbedrog hun arme zielen met as voeden,
en als een recht slangenzaad het stof eten, en onder de vloek zijn, of het hen een middel mocht
zijn om te leren uitroepen: Wee mijner, ik verga, dewijl ik een onrein mens ben, en mijn hart
een woning van de dood, van de satan en van het verderf is. Wat moet ik doen om zalig te
worden, en om voor die eeuwige en nare woonplaats van de verdoemden toch verborgen te zijn,
en verlost van de toekomende toorn?
En och, of het ook tot een gezegend nut werd bevonden, en tot ware geloofsbevordering
van ontblote, overtuigde, en heilzoekende en genadezoekende zielen. De Geest van Christus
doe het hen tot een gezegend middel zijn ter gelovige uitleiding, naar en tot de volheerlijke en
zondaarszaligende Heere Jezus, Gods eeuwige, geliefde Zoon, en Sions eeuwige Schild en HeilKoning, Die wacht om genadig te zijn, en nog betuigt: "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden,
alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer", Jes. 45:22. Hij zegt het met de
tederste toezegging, dat al wie tot Hem komt, van Hem geenszins zal worden uitgeworpen, Joh.
6:37.
Het is verder mijn hartelijke en innige zielsbede, dat over ons Nederland en in dit
gezegende Immanuëlsland het nog tot in lange dagen zijn gezegende vervulling hebben mag,
tot roem van het verheerlijkte Troon-Lam, de zo dierbare heilsbelofte, Ps. 72:17: "Zijn Naam
zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant
worden; en zij zullen in Hem gezegend worden." Opdat het lied van het volk en het erfdeel van
de Heere Jezus onder ons, volgende bevonden zij met hart en mond: "Geloofd zij de HEERE
God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet; en geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot
in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen." Terwijl
mijn ziel in dezen met volle instemming ook zegt: Amen, ja, de Heere doe alzo.
AMEN.
Ondertussen*) besluit ik verder deze stof en dit mijn werk in nederige en verlegen
dankzegging aan de Drie-enige Verbonds-God, Die mij, aller-onbekwaamste, zo onverwacht
en zielszegenend voorkwam en bekwaamde om dit geschrift te bereiden, betuigende dus met
mijn gehele ziel, tot roem van God: "Niet ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere, om
Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil", Ps. 115:1.
AMEN, Hallelujah!
*) Met deze predicatie sloot Van Lis de oorspronkelijke bundel van 2 x 10 oefeningen af.
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21. Het gezegend heilgoed van de lijdzaam hopende bondgenoot
"Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN."
Klaagliederen 3:26
Vol van nadruk en tevens zeer aangenaam en opbeurend is de opwekking van de man Gods,
David, aan des Heeren onmachtig en beproefd volk, welke wij lezen in Ps. 62:9: "Vertrouwt op
Hem, te allen tijde, o, gij volk." Als David dit sprak, bevond hij zichzelf al in zeer grote
ongelegenheden van alle zijden, zodat er allerlei toeleg en samenspanning door zijn boze
vijanden werd gemaakt, om hem van zijn hoogheid te verstoten, welke de Heere zijn God hem
gegeven had. In deze zijn diepe ongelegenheid stelde hij God tot zijn Rotssteen, op Wien hij al
zijn vertrouwen vestigde. En daarin en daarbij ondervond zijn gemoed zoveel sterkte en
voldaanheid, dat hij zeggen kon in het midden der beroering, Ps. 62:2: "Immers is mijn ziel stil
tot God; van Hem is mijn heil." "Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil; mijn hoog Vertrek,
ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht,
is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o gij volk; stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht;
God is ons een Toevlucht. Sela", Ps. 62:7-9.
David wekt andere bedrukte medegelovigen op en zegt: o gij volk! Dit doet hij om de ernst en
gevoelige toegenegenheid van zijn hart uit te drukken als ook om aan te duiden, dat hij hier een
bijzonder volk bedoelt, te weten alleen het ware Israël Gods in de Geest, het gelovig erfvolk
van de Jehovah, die vrienden van God zijn. Trouwens, zij alleen hebben recht en grond om op
God te vertrouwen, en dat zelfs te allen tijd. Het Voorwerp van hun vertrouwen moest God zijn,
de ware God van Israël, Die Davids Heil en Rotssteen was. Op Hem te vertrouwen, daar bevond
David zich zo wel bij, dat hij onmogelijk kon nalaten al Gods volk en kinderen onder alle druk,
die hen bejegenen mocht, op te wekken, om hem in dezen na te volgen. "Vertrouwt op Hem",
zo is zijn aanmaning. Dat is, vlied tot Hem met al uw noden en lasten. Verlaat u op Hem en op
Zijn voorzienige leiding, onbepaald en geheel onbekommerd. Zijt op die God gerust en zeker
in al uw ongevallen, want God zal het met en voor en in u en aan u alleszins wel maken, ja,
heerlijk maken. Geloof en vertrouw maar, verbeid en hoop maar, want Hij is een volkomen
Rotssteen in al Zijn werk, Deut. 32:4, en alleszins bevonden een Beloner van die Hem zoeken,
Hebr. 11:6. En zodoende zal Zijn goedheid u zekerlijk omringen, dat is omsingelen, Ps. 36:10.
En daarom, beveel Hem al uw zorgen aan en bekommer u maar alleen en voornamelijk om
Hem in alles te behagen, bezittende uw ziel in lijdzaamheid.
Het is zeer opmerkelijk, dat hij beveelt en wil dat Gods volk dit zou doen te allen tijde.
Daarmee wil hij zeggen, dat hun vertrouwen standvastig en bestendig moet zijn, zowel in licht
als in duister, onder zegeningen en onder tuchtroede, niet alleen in gezegende voorspoed,
wanneer zijzelf nog geheel hun weg kunnen doorzien en hun rekeningen weten te maken, maar
ook in diepe tegenspoed en rampen, wanneer het hen van rondom besloten en zeer bange is, en
de Heere hun ziel als verre van de vrede schijnt te verstoten, zodat zij het goede vergeten
hebben, Klaagl. 3:17.
Denkt, en vraagt gij mij: Wat kan Gods volk daartoe aanmoedigen? Ik antwoord met de
Klaagkerk uit ons teksthoofdstuk dit: te weten, dat God hen onder al hun lijden staande houdt.
"Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden
geen einde hebben", zie vers 22. Ook kan het hen aanmoedigen dat God hen zoveel inmengselen
van ontferming doet ervaren onder al de drukwegen. "Zij zijn alle morgen nieuw, Uw trouw is
groot", zie vers 23. Billijk is het voor hen dan te zeggen: "Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom
zal ik hopen", zie vers 21. God Zelf is het onverliesbaar Deel en Erfgoed van de ziel geworden,
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in Wie het geloof alle grond vindt. "De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op
Hem hopen", zie vers 24. En dan het oneindig weldadige dat in en bij God is, en het peilloos
goedertierene, dat van Hem afdaalt op en omtrent allen, die Hem aanroepen en zoeken en Hem
ootmoedig verwachtend leven. "De HEERE is goed degenen die Hem verwachten, der ziele die
Hem zoekt", zie vers 25. Vergelijk Spr. 8:17. "Ik heb lief die Mij liefhebben; en die Mij vroeg
zoeken, zullen Mij vinden." "Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want
Eénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die Hem aanroepen. Want een iegelijk die
den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden", Rom. 10:12-13. En ja, dit kan en moet
hen aanmoedigen, dat God rijk is in barmhartigheden, en dat Zijn hoge bedoeling en voornemen
is, om Zijn volk langs het lijdens- en kruispad te voeren tot de eeuwige heerlijkheid en zaligheid.
"Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend
eeuwig gewicht der heerlijkheid", 2 Kor. 4:17. "Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes
tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard
worden", Rom. 8:18.
Wel, zijn deze dingen alzo, waarom zouden zij het mindere en het overige, dat hen hier
bejegent en verder ontmoeten mocht tot hun beproeving en loutering, niet onbepaald overgeven
aan zo'n getrouw, liefhebbend, onveranderlijk en van rondom genadig Verbonds-God, en alles
onbekommerd in Zijn hand stellen en overgeven? Want ja, de Heere zal wel zorgen, dat wat
hen ook overkomt en ooit bejegent, het niet tot hun verderf zal zijn, maar integendeel, alleszins
hen zal medewerken ten goede. Daarom roept ook onze klagende en zo zeer beproefde Kerk of
spreker in onze woorden zichzelf en al Gods volk opwekkend en aansprekend toe, om hen te
bemoedigen en te sterken, stil te zijn onder alle lijdenswegen in God en in Zijn raad. "Het is
goed dat men hope, en stil zij op het heil des HEEREN."
In dit ons teksthoofdstuk komt de zo zeer bedrukte Kerk voor in een nederige,
ootmoedige, klagende toestand voor des Heeren aangezicht. Ze staan zeer bedrukt onder Gods
uitwendig slaande hand en belijden hoe zij daaronder al vrij slaafs en ongelovig hadden gestaan
in hun gemoed, zie vers 1-17. Maar daarbij vertonen zij de treurige uitwerking ervan, te weten
de diepe en ongelovige slechte toestand van hun ziel die zij voor de Heere bevinden, zeggende:
"Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den HEERE", vers 18. Maar zij raken daaruit roepende
en smekende tot God: "Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en
gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij", vers 19-20. Dan gaan
zij over, te tonen en te beschrijven de wijze en weg tot hun reddingen van deze hun dodelijke
ongelovige banden, eerst door aan te wijzen dat zij opmerkende waren gemaakt door des Heeren
Geest en bekwaam gesteld waren om bedaard te letten op de nog steeds blijvende goedheid
Gods in het uitwendige. "Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het zijn de
goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde
hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot", vers 21-23. Als ook bijzonder op die
zalige en geestelijke betrekking op de Heere Zelf, die zij door genade hadden ontvangen en
welke de grond van hun hoop was, en waarin zij en alle medegelovige en bedrukte zielen vele
malen smaakten, dat de Heere goed was. "De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik
op Hem hopen. De HEERE is goed degenen die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt", vers
24-25.
Deze weg van zielsredding nu prijst de gelovige Kerk ieder bedrukte gelovige aan, met
een gezegend en aller-betamelijkst voorschrift, hoe men zich voor de Heere te gedragen heeft,
zie vers 26-30. Ze bekleedt en bekrachtigt dit met enkele gewichtige redenen in vers 31-33:
"Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich
ontfermen naar de grootheid Zijner goedertierenheden. Want Hij plaagt en bedroeft des mensen
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kinderen niet van harte."
Eerst doet onze spreker een aanprijzing en geeft al des Heeren volk een zeer gezegend
voorschrift aan de hand, in onze tekstwoorden, vers 26: "Het is goed dat men hope en stil zij op
het heil des HEEREN." Hij wijst hier aan het gezegend zielsnut, dat de verdrukkingen doen, als
men zich daar wel onder gedraagt, zowel tegen God Zelf als tegen de mensen, die dikwijls de
werktuigen van de Goddelijke kastijdingen zijn. "Het is goed voor een man dat hij het juk in
zijn jeugd draagt. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft. Hij steke
zijn mond in het stof, zeggende: Misschien is er verwachting. Hij geve zijn wang dien die hem
slaat, hij worde zat van smaad", vers 27-30.
Onze tekstwoorden vindt u dus in Klaagliederen 3:26:
"Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN."
Laat ons in het behandelen van onze woorden letten op twee zaken:
I. Het middel dat de Kerk aanprijst, ter beoefening.
II. De aanprijzing van dat middel.
1. Het middel dat de Kerk aanprijst ter beoefening
Betreffende het eerste, het voorwerp waaromtrent een geestelijk treurige, onblote en bedrukte
ziel moet verkeren, die in zijn gemoed vele malen staat, zoals deze spreker zich bevond,
verwoord in vers 18-20, is het heil des HEEREN.
Het woord "heil" is in Gods Woord van een zeer ruime betekenis. Het drukt uit allerlei
verlossing, behoudenis en zaligheid, hetzij dit inzonderheid bestaat in verlossing uit en
bevrijding van alle smartelijk, droevig en schandelijk kwaad, zowel lichamelijk als geestelijk,
of hetzij in een toebrenging van allerlei goed, dat naar ziel of lichaam de gelovige mens kan
gelukkig maken. Het is waar, het heeft niet in alle plaatsen van de Heilige Schrift die ruime zin,
maar zulks moet uit de aard en toestand van de onderwerpen bepaald worden. Als wij nu hier
horen vermelden van het heil des HEEREN voor zodanige onderwerpen, die uitwendig in zware
druk en ellende zijn, en tevens onder veel inwendige benauwdheid en strijd, om daarop te hopen
tot hun bemoediging, dan zal dat hier betekenen een lichamelijk heil of verlossing uit die
uitwendig zo zeer drukkende rampen. Dit kan zijn door die geheel weg te nemen of te
verminderen, of het door andere zegeningen te verzachten. Immers, daarop mag een bedrukte
gelovige hopen, volgens Ps. 103:9: "Hij zal niet altijd twisten, noch eeuwig de toorn behouden."
Vergelijk Jes. 57:16: "Want Ik zal niet eeuwig twisten en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn;
want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen die Ik gemaakt
heb." En in ons teksthoofdstuk staat: "Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als
Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid Zijner goedertierenheden",
Klaagl. 3:31-32. Zodat een bedrukte en door onweder voortgedreven ziel zeggen mag, volgens
Ps. 103:5:
Wanneer God twist, het heeft Zijn tijd en uren,
Zijn gramschapsvuur is van geen eeuwig duren.
En zo'n ziel mag zingen, volgens vers 7 van die Psalm:
Want, ziet, Hij kent het maaksel van ons allen,

281
Wij zijn slechts stof, geneigd om licht te vallen,
Daar denkt Hij aan, en dat beweegt Zijn Geest.
Maar als er bepaald gezegd wordt: Het heil des HEEREN, dan moet men niet zijn verwachting
en uitzicht op zulk een heil hebben, dat aan een bedrukte gelovige door menselijke macht of het
vermogen van schepselen zou kunnen aan- en toegebracht worden. O nee, maar alleen op dat
heil, hetwelk de HEERE, de Verbonds-God, Die alleen wonderen doet, beschikken en daar
stellen kan en wil, uit hoofde van Zijn gedane beloften en wegens de zalige aangenomen
betrekking op Zijn behoeftig volk; en tevens wegens hun geloofsbetrekking op Hem en Zijn
Goddelijke volmaaktheden en deugden. Alleen als daar onze redding gezocht wordt en de hoop
daarop gegrond wordt, zal het een recht zielsverheugend heil zijn en slechts daarin zijn dan ook
alle zekere gronden van verwachting bevonden. Want zullen wij recht op heil hopen, dan moet
onze geloofsverwachting werkzaam verkeren omtrent zo'n Goddelijk Voorwerp, Die ons kent
en ook onze noden; Die dezelve Zich aantrekt en Die machtig is om ons te helpen; Die ook
volwillig is zulks dadelijk te doen. Die een oneindige algenoegzaamheid bezit, en tevens een
onberouwelijke toegenegenheid tot ons heeft, om dat keer op keer en onveranderlijk te willen
doen. En eindelijk, op Wie wij betrekking kunnen rekenen te bezitten en te hebben. Nu, al deze
dingen en gronden zijn alleen in God te vinden, ter geloofssterkte van Zijn bedrukte en
hulpeloze kinderen en volk en nergens anders. En een ieder van deze zaken zijn het waard om
nader uitgebreid te worden en betoogd te worden, hoe die werkelijk plaats hebben in en bij de
Heere omtrent Zijn volk. Maar wij geven die ter overdenking aan uw geloofsaandacht over, ten
einde uw gemoed meer in geloof uitroept met de dichter: "Welgelukzalig is hij die den God
Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE zijn God is. Die den hemel en de
aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid", Ps.
146:5-6. "Want wie mag in den hemel tegen den HEERE geschat worden? Wie is den HEERE
gelijk onder de kinderen der sterken?" Ps. 89:7. En ja, verkeerde daaromtrent meer het geloof
van Gods volk, dat leeft onder de kastijdende hand Gods, zij riepen meer uit met de dichter:
"Geef Gij ons Hulp uit de benauwdheid, want 's mensen heil is ijdelheid", Ps. 60:13. Vergelijk
Jer. 3:23: "Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen;
waarlijk, in den HEERE onze God is Israëls heil." Ps. 138:8: "De HEERE zal het voor mij
voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat niet varen de werken Uwer
handen."
Der vromen hoop moet echter niet zo zijn, dat zij hopen zouden op zo'n heil, dat zij zelf
uit eigenliefde verkiezen zouden tot hun verlossing. Nee, alhoewel zij daar al zeer bloeit voor
staan dit te doen, waarom het antwoord van de Heere weleens aan hen is, zoals weleer tegen
Mozes: "Het zij u genoeg, spreek niet meer tot Mij van deze zaak", Deut. 3:26. En zoals in het
geval van Paulus: "Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in
mij wone", 2 Kor. 12:8-9. Maar zij moeten hopen op een heil, dat de volwijze God Zelf voor
hen verkiest. Want Gods heil bestaat niet altijd in de wegneming van het ons drukkende kwaad
of in de schenking van dat goed, hetwelk wij begeren. Maar het bestaat alleen in het beschikken
en daar stellen van hetgeen voor ons gemoed en genadeleven het beste en meest dienende is tot
de verkrijging van ons geestelijk en eeuwig geluk. En dus, zo moest de hoop der gelovigen
zeggen: Het ga met mij zo het wil, ik geloof, de Heere beoogt in deze mijn treurweg mijn ware
heil, en dat zal er op Gods tijd uit voortspruiten, en ik zal gelovende verwachten om de
heerlijkheid Gods nog in en op deze mijn weg te zullen zien. Ja, God zal het daardoor en
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daarlangs bevorderen, volgens Zijn dierbaar woord, Rom. 8:28: "En wij weten dat degenen die
God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen
geroepen zijn." En zo zingt het geloof onder de drukwegen, welke dit dan ook mogen zijn;
Uw knecht ging in de duisternis",
En daar alleen waart Gij te vinden,
Wiens woonplaats in het donker is,
Om alle schepselen te blinden.
O, zaal'ge blindheid! Duisternis!
Voor 't kostelijkste licht te kiezen!
Wie zoud' niet beid' zijn ogen wis,
Dankbaarlijk daarvoor verliezen?
Wie is er die niet billijk schat,
Dat rede hier maar enkel waan is?
En 't werk te prijzen, meest omdat
Het van de wijsheid zelf gedaan is.
Ook kan men zelfs hier onder "het heil" verstaan: het heil dat in de Jehovah God Zelf is.
En dat hier de ziel soms in een gelovige voorsmaak geniet en in een onmiddellijke gemeenschap
met God eens eeuwig bezitten en genieten zal, storeloos. Zo wordt God Zelf menigmaal
genoemd het Heil Zijns volks, Ps. 27:1: "De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou
ik vrezen?" En Jes. 12:2: "Zie, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de
HEERE HEERE is mijn Sterkte en Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden." En David zegt in Ps.
62:8: "In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God."
En ja, zo merkte onze spreker ook hier God voor zichzelf aan: "De HEERE is mijn Deel, zegt
mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen", zie vers 24. Die God is goed, allen die Hem zoeken,
vers 25. En zo raadt onze spreker zeer gepast en terecht aan alle vromen, wie zij zijn mochten,
en wanneer zij leven mochten, in wegen van lijden en verdrukkingen, dat zij niet zo zeer zouden
bepaald staan met hun gezette gedachten en begeerten, op uitwendige voor- of tegenspoed, of
enige goede en begeerlijke gaven van God. Maar dat zij hun gemoed en zielsaandacht en
verlangens meest zouden bepalen op de volheugelijke en zalige gemeenschapsgenieting van
God Zelf. Want dan kan geen kwaad te zeer smarten, en ook geen goed aan de ziel ontbreken.
En daarom moesten zij toch maar meer en alleen zien met hun hoop op die volle gelukzaligheid,
die zij in God Drie-enig als hun God hebben, en dat onverliesbaar. Die hebben zij zo volzeker
te wachten, nadat ze een weinig tijd zullen hebben geleden. En waarlijk, deze raad en derzelver
beoefening is zeer heilzaam in en onder de drukwegen. Zie dit zeer duidelijk door de apostel
bevestigd in 2 Korinthe 4:16-18: "Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige
mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze
lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig
gewicht der heerlijkheid. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die
men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn
eeuwig." Dit nu is het zalige en verheven voorwerp.
II.

De aanprijzing van dat middel
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Maar hieromtrent moesten nu des Heeren ellendigen zich gedragen met hopen en stil zijn. De
hoop op de Heere, daar wil ik nu slechts kort bij stil staan, alzo ik gelegenheid zal zoeken te
hebben om bij vervolg daar nader over te handelen. Alzo wij, zo de Heere wil, de woorden
zullen opnemen en laten volgen over Ps. 42:12: "Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt
gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige
Verlossing mijns aangezichts, en mijn God." Ik zeg dan dat de hoop voornamelijk bestaat in
een gegronde verwachting of tegemoet zien van een toekomend goed of heil, met uitgaande
begeerten en verlangens naar hetzelve. Het onderscheid tussen de werkzaamheid des geloofs
en der hoop is hierin gelegen, dat het geloof ziet op de beloften en waarheid Gods met toeeigening, en de hoop ziet op de goederen en het heil in de beloften van God in Christus
toegezegd aan Zijn volk, als nog afwezig zijnde. Het is volgens de woorden van de apostel in
Rom. 8:24-25: "Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen
hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen
wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid."
Wanneer dan dat heil hier gemaakt wordt tot een voorwerp der hoop en niet van de
vrolijke genietingen, dan leert hier de Kerk, dat Gods volk onder de druk niet zo zeer de
gevoelige vertroostingen en uitlatingen van de dierbare Goddelijke genade des Heeren te
verwachten hebben. Nee, want zulks ondervond deze hier sprekende en zo zeer verdrukte Kerk
nu ook niet. Want daarom zegt ze niet: De Heere zegt tot mijn ziel: Ik ben uw Deel. Maar het
is in vers 24: "De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel", te weten, in geloofsvertrouwen zeg ik
het tot en voor de Heere, Die het Voorwerp van mijn vrede, liefde, dienst en hoogachting is, en
daarom houd ik mijzelf met Mozes vast aan dien Onzienlijke, Hebr. 11:27. En dit geloof brengt
en houdt mij nu boven alle ongeloof, woelingen, vooruitlopen en angstige vreze, zeggende als
met David, Ps. 56:4: "Ten dage als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen." En vers 9: "Gij hebt
mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in Uw fles; zijn zij niet in Uw register?" Dus dit
moesten zij betrachten en daar alle nodige genade des Heiligen Geestes toe inwachten en erom
zuchten, alzo de Geest alleen levendig maakt, ten einde zich alzo te verblijden in de hoop, en
schoon niet ziende, maar gelovende zich in God te sterken en te verheugen. En waarlijk, deze
hoop des geloofs kan de ziel zo krachtig sterken en vertroosten onder de zwaarste
verdrukkingen, dat zij zelf hier al in hope zalig zijn, en soms in de verdrukking kunnen roemen,
volgens Rom. 5:3, en voor het drukkende kwaad als ongevoelig en onbereikbaar gesteld
worden, Rom. 5:2: "Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade,
in welken wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods." Dus een gelovige onder zijn
lijdensweg moet niet zo zeer letten op de verdrukkingen, zoals die zich tegenwoordig voordoen.
Want zo schijnen zij geen oorzaak van vreugde, maar niets dan nadeel en smart voor ziel en
lichaam aan te brengen. Maar zij moeten er op letten hoe die in haar gewerkt en uitgewerkt
zullen worden, door de gunstige hand en besturing van God en Christus, volgens de taal van de
apostel: "En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van
droefheid te zijn; Maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid
degenen die door dezelve geoefend zijn", Hebr. 12:11.
Naardien nu de hoop geoefend wordt door een lijdzaam wachten, zo moest ze ook hier
geoefend worden door een stil zijn. Geleerden zeggen dat dit woord 'stilte" wordt gebruikt voor
het ophouden van lichamelijke beweging. "Mijn ingewand ziedt en is niet stil. De dagen der
verdrukking zijn mij voorgekomen", Job 30:27. Ook kan het betekenen, een ophouden van het
geluid van spreken. "Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd
zijn", Amos 5:13. Of van het ophouden van een tijd van onrustige beroering naar buiten, Ezech.
19:10: "Uw moeder was als een wijnstok in uw stilheid, geplant bij wateren; hij was vruchtbaar
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en vol ranken, vanwege vele wateren." Of ook na een tijd van onbetamelijke
gemoedsbewegingen, volgens Ps. 131:2: "Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk
een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij."
En deze laatste betekenis past wel het meest bij ons onderwerp, zodat er het volgende in
ligt en toe behoort: Het natuurlijke en vleselijke verstand moet niet meer redeneren en oordelen
vellen over de wegen Gods van druk en ellenden, daar men in wandelt, om te bepaald vast te
stellen de oorzaken, waarom de Heere ons daarin heeft gebracht, en daar zolang in komt te
houden. O, wij dolen daarin zo vele malen omtrent onszelf, zoals de vrienden van Job omtrent
hem deden. Dat kunnen we in het boek der lijdzaamheid zo vele malen zien. Neem nu alleen
maar Job 15:4-6: "Ja, gij vernietigt de vreze, en neemt het gebed voor het aangezicht Gods weg.
Want uw mond leert uw ongerechtigheid, en gij hebt de tong der arglistigen verkoren. Uw mond
verdoemt u, en niet ik; en uw lippen getuigen tegen u." Vergelijk Job 34:36: "Mijn Vader, laat
Job beproefd worden tot het einde toe, om zijner antwoorden wil onder de ongerechtige lieden."
En zoals de discipelen des Heeren deden omtrent die blindgeborene. "En Zijn discipelen
vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou
geboren worden?" Joh. 9:2. Als ook met het ongelovig zondig vooruit rekenen, wat de gevolgen
van die ellenden nog wel zullen zijn, zoals ook David deed in 1 Sam. 27:1: "David nu zeide in
zijn hart: Nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen; mij is niet beter dan dat ik
haastelijk ontkome in het land der Filistijnen, opdat Saul van mij de hoop verlieze, om mij meer
te zoeken in de ganse landpaal Israëls; zo zal ik ontkomen uit zijn hand." Maar ik moet hier
David vragen: Wel, man Gods, waar is uw geloof? O, waar zullen dan de Goddelijke beloften
blijven van de Heere aan u gedaan? En wat zal daarvan geworden? Zullen die alle dan op de
aarde vallen? Ja, zullen al uw vorige reddingen zo Goddelijk tot heden ondervonden, dan geheel
en al vruchteloos zijn? Nee, Gods rekenen en Gods weg, David, met en over u is oneindig hoger
en beter dan uw rekenen. En zo is het ook met en omtrent al Zijn volk. Zie hoe dit zo Goddelijk
van de Heere Zelf betuigd wordt: "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw
wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde,
alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten", Jes.
55:8-9. Dus de Heere heeft vele malen reden Zijn volk toe te roepen en te vragen, volgens Jes.
40:27-28: "Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE
verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord
dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat
wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand."
Dit stil zijn houdt ook in, om op te houden met het beoordelen van Gods doen, of dat Zijn
eer wel zal bevorderen, of dat zulks met Zijn wijsheid, goedheid, rechtvaardigheid en waarheid,
enz. wel overeenkomt en overeen te brengen is, zoals ook Asaf in de redeneerschool door
ongeloof eens ver gekomen was. Welke uitwerking had zulks in zijn ziel? Asaf zegt: "Dacht ik
aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt, Sela!" "Zal dan de
Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt Zijn
goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde, van geslacht tot geslacht?
Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten?
Sela", Ps. 77:4, 8-10. Of het houdt in om op te houden met dat woelend, onbedaard overleggen
en najagen van middelen om onszelf te redden, zoals die onheilige Joden deden, Jes. 57:9-10:
"En gij trekt met olie tot den koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven, en gij zendt
uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar
gij zegt niet: Het is buiten hoop. Gij hebt het leven uwer hand gevonden; daarom wordt gij niet
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ziek."
Zo moet er ook een stil-zijn wezen van de wil, dat die niet indruist tegen de Goddelijke
bestelling. Het is vaak onder het kruis, dat onze onverloochende ziel dat óf afschudden wil óf
eerder daarvan verlost wil worden dan dat de Heere het behaagt. Of zij wil het wat lichter
hebben, of zij zou een ander soort verkiezen, hetgeen anderen opgelegd is, enz. In plaats nu van
dat tegenwoelen, moest er een zwijgen van die wil zijn en een eenswillendheid met de Heere,
omdat Hij het zo wil, evenals de dichter, Ps. 131:2: "Zo ik mijn ziel niet heb gezet en
stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in
mij." Immers, zo'n kind laat zich dragen, brengen, leiden, behandelen zoals de moeder wil. Zo'n
kind kan zichzelf niet eens besturen. Daarom wil het kind zich alleen op de zorgen van moeder
verlaten, die wijzer en machtiger en tevens omtrent de welstand van het kind zo alleszins teder
bezorgd is.
Verder moet er een zwijgen zijn van tegensprekende en zeer driftige
gemoedsbewegingen, om getroost de Heere in Zijn weg te volgen, niet morrende en
tegensprekende tegen God en Zijn handelingen en bestellingen, wat in Gods Woord een twisten
heet met de Almachtige, Job 39:35. Het wordt ook een zondig ongelovig vragen genoemd
wordt, wat God afkeurt, Jes. 45:11: "Alzo zegt de HEERE, de Heilige Israëls en deszelfs
Formeerder: Zij hebben Mij van toekomende dingen gevraagd; van Mijn kinderen, zou u Mij
van het werk Mijner handen bevel geven?" De toorn en wraakzucht moet tegen de boze
werktuigen van ons ongeluk en onze beledigers ook niet aan het woeden raken om zichzelf te
willen wreken. O nee, zie Rom. 12:19: "Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft den toorn
plaats. Want er is geschreven: Mij komt de wrake toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Zwijg
den HEERE en verbeid Hem. Ontsteek u niet over dengene wiens weg voorspoedig is, over een
man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet,
immers niet om kwaad te doen", Ps. 37:7-8. De begeerte naar redding moet niet God
vooruitwerken, maar gelovig volgen, Jes. 28:16: "Wie gelooft, die zal niet haasten." De ziel
moet zich door angstige vrees wegens het toekomende ook niet laten jagen en ongegrond
beroeren of pijnigen door onbetamelijke zorg en slaafse, wettische of achterdochtige vrees,
maar staan naar die gezegende toestand, volgens Ps. 112:7-8: "Hij zal voor geen kwaad gerucht
vrezen, zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE, zijn hart welondersteund zijnde, zal niet
vrezen, totdat hij op zijn wederpartijen zie." En eindelijk, het drukkende kwaad moet hen niet
in onbedaardheid ongelovig doen uitroepen, want daar is geen reden toe, Klaagl. 3:18: "Toen
zeide ik: mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de HEERE." Maar zij moest liever staan naar
die bedaarde gemoedsgelatenheid, Ps. 62:2: "Immers is mijn ziel stil tot God, van Hem is mijn
heil." "Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Welken ik
vertrouw", Ps. 91:2.
Maar alzo het geen mindere genade en werkzaamheid is, te zwijgen dan wel te spreken,
zo heeft een gelovige dit van en bij de zo zeer zachte en zwijgende Heiland en Zijn Geest alleen
te leren, Matth. 27:14. Het is waar, mensen die door redeneren veel macht over hun geest
kunnen oefenen, kunnen wel eens ver daarin komen, uit aanmerking van het vergeefse van de
tegenwoelingen, of uit Stoïcijnse trotsheid, gelijk daarvan verbazende voorbeelden zijn. Maar
onze spreker leidt het uit een geheel andere en zuiverder Bron en Oorsprong af, namelijk
voortvloeiende uit de hoop op het heil des HEEREN. En terecht, want de zekerheid die de hoop
des geloofs aan de ziel geeft, is dat deze smartelijke weg van de Heere tot haar heil wordt
gehouden. En dat toch de uitkomst van al die tegenspoeden eens zal zijn een eeuwige rust in
een God van volkomen zaligheid. En dat maakt de ziel zo stil. Geenszins omdat zij niet anders
kan maar omdat zij ook geen andere weg wil en met de Heere en Zijn raad en wil weltevreden
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is, zeggende met Asaf: "Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna zult Gij mij in heerlijkheid
opnemen", Ps. 73:24. "Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Maar gij, o mijn
ziel, zwijg Gode, want van Hem is mijn verwachting", Ps. 62:2 en 6. En zo leert men buigen
met Van Lodensteijn:
Wat doet der zaal'gen geesten schaar
Al juichende door Edens paden?
Als prijzen 't geen door d'uitkomst haar
Verkondigt wordt van d"eeuw"ge raden.
Wat peilt dan 't schepsel Schepperswerk,
Of 't reed'lijk is en 't wit kan raken,
Dewijl de Schepper wijs en sterk
Het met Zijn doen kan reed'lijk maken.
Of zingen met David, Psalm 62:4
Maar gij mijn ziele, zwijg maar stil;
En schik u rustig naar Gods wil;
'k Verwacht Hem, Hij is 't Al in allen,
Hij immers is mijn Rots, mijn Heil,
Mijn hoog Vertrek, onwinn'lijk steil;
'k En zal niet wank'len, dat ik valle.
Zo kan men nu reeds uit het vermelde in het algemeen zien, dat zo'n gedrag met recht hier wordt
aangeprezen. Daarom zegt onze Godvruchtige spreker: "Het is goed dat men hope en stil zij op
het heil des HEEREN." Laat ons dit wat bijzonder nagaan en inzien.
Het woord "goed' heeft verschillende betekenissen. Het kan gaan om een eerlijk en
zedelijk goed: "Het is niet goed de rechtvaardige ook te doen boeten, dat de prinsen iemand
slaan zouden om hetgeen dat recht is", Spr. 17:26. Of een nuttig en voordelig goed: "Maar mij
aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere HEERE, om
al Uw werken te vertellen", Ps. 73:28. Of een aangenaam en vermakelijk goed: "Het licht is
zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen", Pred. 11:7. Zo kan men ook in al deze
opzichten het genoemde gedrag als goed aanmerken. Evenwel zo behoeven wij het hier in al
die opzichten niet uit te breiden. Want ja, alle stille onderwerping onder God in tegenspoeden
is goed. En daarom zal het stil zijn en Gode zwijgen aangeprezen worden, uit aanmerking dat
ze ons toekomen van de HEERE, vers 27 en 28.
Maar om bij het oogmerk in deze tekstwoorden ons te bepalen, zo moeten wij inzien en
tonen, waarom het hopend stil zijn op God goed is en wel bijzonder uit hoofde van het gezegde:
"De HEERE is goed degenen die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt", vers 25. Dit is dan
een aller-betamelijkst goed, want als een Godzalige dit onder tegenspoeden niet doet, zo
verongelijkt hij de Heere zeer en hij verloochent als het ware Gods hoogheid, soevereiniteit,
wijsheid, goedheid, waarheid, liefde en trouw. Ja, het is dan alsof de Heere vermaak zou hebben
de kwelling van Zijn volk en lust om hen te verderven. Dat is recht strijdig tegen vers 33: "Want
Hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte." Integendeel, Zijn tederheid omtrent
hen, overtreft die van een vader en moeder oneindig. "Gelijk zich een vader ontfermt over de
kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen. Want Hij weet wat maaksel
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wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn", Ps. 103:13-14. 'kan ook een vrouw haar zuigeling
vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon dezen vergaten, zo
zal Ik toch u niet vergeten", Jes. 49:15. Zijn hoogste vermaak is hun heil. "Wie is een God gelijk
Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis
voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid",
Micha 7:18. En is er bij Hem noodzaak om hen smart aan te doen, het is alleen tot bevordering
van hun ware, geestelijk en eeuwig heil. Het gaat Hem aan het hart, volgens Jes. 63:9: "In al
hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door
Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op en Hij droeg hen al de
dagen vanouds." En: "Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want
sinds dat Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstig aan hem; daarom rommelt Mijn
ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE", Jer. 31:20. Ja,
als een begenadigd christen niet hopende stil leeft op het heil des Heeren, zo zal een
neergebogen ongelovig moedeloze ziel doorgaans ook Zijn Goddelijke macht en waarheid te
kort doen, alsof de Heere God door zo'n weg geen goed zou kunnen uitwerken omtrent en over
hen. Ja, alsof Hij het voor hen niet zelfs het meest voordelig goed zou kunnen maken, zoals
Jozef het ondervond op zo'n aanbiddelijke wijze door en langs zoveel diepe Goddelijke
lijdenswegen! Alsof de Heere Zijn beloften en toezeggingen zou vergeten, die Hij gedaan heeft
aan Zijn volk! "Waarom zegt u dan, o Jakob, en spreekt, o Israël: Mijn weg is voor den HEERE
verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij?" Jes. 40:27. Zo wordt dan ook de wijsheid
Gods door hem verloochend, als of Hij de beste weg tot zijn heil niet wist, daar echter Gods
verstand geen getal is, Ps. 147:5.
Daar is ook een vermakelijk en aangenaam goed te genieten in die geruste hoop op God.
Want ja, zo smartelijk als het de kinderen Gods valt, wanneer zij zichzelf zo onlijdzaam onder
God en Zijn proefweg hebben bevonden, zo'n aangename kalmte en vrede Gods is er in de ziel,
als zij onder God gebogen en in een onderworpen vertrouwend geloof, al hopende staan en
leven mogen, volgens Jes. 32:17: "En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking
der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid." O, dan worden toch alle
zwarigheden licht. Men stelt en werpt en geeft zich over in Gods Vaderlijke volwijze
liefdehand. En men leeft lijdzaam en berustend in de hoop op Gods heil. Daardoor kan zo'n ziel
genoegen vinden zelfs in het kruis, en het omhelzen boven een andere weg van allerhande
voorspoed en ruimte, zie Rom. 5:2-4. Vergelijk met 2 Kor. 12:9-10: "En Hij heeft tot mij
gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan
veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb
ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden,
om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig."
Ook is er veel nuttig goed in die stille hoop te ondervinden en te maaien, want in alle
beroerende weedom in tegenspoed, die de Heere over Zijn volk laat komen en hen toezendt, is
altijd enig onderwijs tot nut gelegen. Enerzijds ter bestraffing en afmaning van het aangeboren
en te veel heersende kwaad der zonde. En wat is dat een goed! Maar ook ter aanlering van enige
deugd, met nieuwe vertroosting gemengd. Maar daarvan kan de ziel niets horen of verstaan als
zij onder zo veel moedeloos gewoel des harten is. Zij is dan ook van haar kant onbekwaam tot
alle plichten en middelen die tot haar heil dienen. Want wie zal een verslagen, maar ook een
beroerde geest oprichten? Zo zien wij in Ex. 6:8: "En Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls;
Maar zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde
dienstbaarheid." Daarom is des Heeren eis: "Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israëls:
Door wederkering en rust zou gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw
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sterkte zijn; Maar gij hebt niet gewild", Jes. 30:15. De Heere toont ook, dat Hij Zijn groot
genoegen heeft in al degenen die op Hem hopen en Hem hopende verwachten, volgens Ps.
33:18: "Zie, des HEEREN oog is over degenen die Hem vrezen, op degenen die op Zijn
goedertierenheid hopen."
En geen wonder, want daarin wordt God gelovig erkend in al Zijn Goddelijke volmaaktheden
en gelovig op God hopende geeft men Hem eer. En wanneer zo één een andere Godzalige
ontmoet, die neergebogen onder het kruis heengaat, dan kan men de zodanige het best tot
opbeuring in God en tot troost zijn. Zie 2 Kor. 1:4: "Die ons vertroost in al onze verdrukking,
opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de
vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden." En vers 6: "Maar hetzij dat wij
verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid
deszelven lijdens hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw
vertroosting en zaligheid." En ja, door ongeduldigheid en twisten tegen Gods drukwegen geeft
men de vijanden der Godzaligen reden tot het verdenken en smaden van Gods weg. Daarom zei
Elifaz tot Job: "Zie, gij hebt velen onderwezen, en gij hebt slappe handen gesterkt. Uw woorden
hebben den struikelende opgericht, en de krommende knieën hebt gij vastgesteld. Maar nu komt
het aan u en gij zijt verdrietig; het raakt tot u en gij wordt beroerd. Was niet uw vreze Gods uw
hoop, en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting?" Job 4:3-6. Daar anders zulke
onbekeerde vijanden wel eens tot overtuiging en omhelzing van de kracht der Godzaligheid
bewogen zijn geworden, door het zien en horen van de voorbeeldige bedaardheid en
moedigheid van de vromen onder het zwaarste lijden.
Maar bij dit reeds gezegde kunnen wij ook nog voegen dit volgende nuttige goed, dat God aan
Zijn beproefd volk doet toekomen door de almachtige en volwijze werking van de Geest des
Heeren onder de lijdenswegen en proefwegen, waarom de opperste Wijsheid hen terecht
toeroept: "Hoort de tucht en wordt wijs, en verwerpt die niet." Als neem onder andere, wanneer
Gods kinderen leven in de stille hoop op God, zo maakt dit hun het volgende deelachtig als een
gezegend en zeer nuttig goed, en voor hun genadeleven alleszins zo voordelig, te weten:
1. Zij dienen om in hen vele overgebleven en onbekende zonden des harten te ontdekken,
waar zij tevoren zo niet bij stilstonden, volgens Job 36:8-10: "En zo zij, gebonden zijnde in
boeien, vastgehouden worden met banden der ellende; dan geeft Hij hun hun werk te kennen,
en hun overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben. En Hij openbaart het voor
hunlieder oor ter tucht, en zegt dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden."
2. Zij dienen ook om hen van dezelve meer te genezen en die van hen uit te drijven, zoals
David erkende en kon betuigen: Ps. 119:67: "Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik; maar nu
onderhoud ik Uw woord." En vers 71: "Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik
Uw inzettingen leerde." "Ik weet, HEERE, dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn, en dat Gij
mij uit getrouwheid verdrukt hebt", vers 75.
3. Zij genezen de ziel ook meer van hoogmoed en trotse eigenwaan, waarmee wij arme,
nietige, zondige aardwormen zo mee vervuld en aangebonden zijn, door inbeelding van
eigenwaarde, zowel jegens God als tegen de medemens, wanneer men die in gave en genade of
in goederen overtreft. O, welk een groot nuttig goed is dit voor hen! Maar deze zonde wordt ten
onder gebracht en verbroken in het gemoed, of men wordt er meer en krachtiger voor bewaard,
door de geestelijke en lichamelijke tegenheden en tuchtwegen die God houdt, zoals wij zo
duidelijk zien bij de apostel in 2 Kor. 12:7: "En opdat ik mij door de uitnemendheid der
openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk
een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen." En ook
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zeer opmerkelijk is dit in Gods weg met het oude volk van Israël te zien. Daarom lezen wij in
Deut. 8:2-3: En gij zult gedenken aan al den weg dien u de HEERE uw God deze veertig jaar in
de woestijn geleid heeft. Opdat Hij u verootmoedigde, om u te verzoeken, om te weten wat in
uw hart was, of gij Zijn geboden zou houden of niet. En Hij verootmoedigde u en liet u
hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden. Opdat
Hij u bekendmaakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van
alles wat uit des HEEREN mond uitgaat."
4. Zij brengen ook dit nuttig goed toe, namelijk genezing van ongevoeligheid en
onverschillige lusteloosheid omtrent God en geestelijke dingen. Ook verdrijven zij de traagheid
in het bidden en smeken tot God, waardoor een Godzalige zo dikwijls bloeit ligt om maar al te
veel aan het stof te kleven en om en af te zwerven van achter de Heere. Maar door de tucht en
de drukwegen worden zij daarvan verlost en ervoor bewaard. En die zijn voor hen bevonden
als een gevoelig zout en zuur, en als scherpe doornen en prikkelen, om hen op te wekken uit
het slaperig bed van ongevoeligheid en ter bewaring voor een geheel verderf. Het gaat hen dan
als Manasse, waarvan wij lezen in 2 Kron. 33:12: "En als Hij hem benauwde, bad hij het
aangezicht des HEEREN zijns Gods ernstig aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van
den God zijner vaderen." Daarom lezen wij ook in Jes. 26:16: "HEERE, in benauwdheid hebben
zij U bezocht; zij hebben hun stille gebed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was."
5. Het is een bewaarmiddel om hen te beveiligen voor of weder vrij te maken van
aardsgezindheid en wereldgelijkvormigheid, waar God Zijn volk overal in Zijn Woord zozeer
tegen waarschuwt, zoals in Rom. 12:2: "En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt
veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij mag beproeven welke de goede en
welbehagende en volmaakte wil van God is." En in 1 Joh. 2:15: "Hebt de wereld niet lief, noch
hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem." En
1 Petrus 3:3-4: "Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des
haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; maar de verborgen mens des
harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is
voor God."
Dit is een zonde die de vromen nog vaak zo diep in het hart zit en zo vele malen in hen tot
daden uitbreekt, vooral in onze dagen. O, wat volgt ieder naar zijn rang, ja, velen zelfs ver
boven hun rang, de wereldgelijkvormigheid na. Maar de Heere slaat daarom vele malen bittere
wegen met de zodanigen van Zijn volk in, ten einde om al die vlaggen te doen strijken, en hen
aan Zijn voetbank te maken tot nederige mirten in de diepten, en hen in de ootmoed van hart en
wandel te stellen voor Zijn heilig aangezicht, want Hij wil niet dat ze met de wereld zouden
verloren gaan en die gelijkvormig zouden zijn. Hij maakt daartoe de wereld en al het wereldse
voor hen bitter, ten einde dat zij geen stof zouden eten met het slangenzaad, maar zij zich zouden
benaarstigen om heiligen der hoge plaatsen te worden, die zich met de getrouwheden Gods
zouden voeden, Dan. 7:18 en Ps. 37:3. Hij wil dat zij zich gedragen als het heilige zaad en een
volk dat alleen woont, ten einde God te verheerlijken in lichaam en geest, als behorende beide
alleen en geheel de Heere toe, 1 Kor. 6:20. Vergelijk Ex. 19:5-6, doende hen daarom levend
ervaren, dat er niet de minste vertroosting in de dingen buiten God te vinden is, en men uit moet
roepen met de wijze koning Salomo: "IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, ijdelheid der
ijdelheden, het is al ijdelheid", Pred. 1:2. En zo maakt God dikwijls de wereld voor Zijn volk
als weleer Egypte bevonden werd voor Zijn benauwde Israël, te weten een bang diensthuis en
een smartelijke kruisschool. "En het geschiedde na vele dezer dagen, als de koning van Egypte
gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchtten en schreeuwden over den dienst; en hun gekrijt
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over hun dienst kwam op tot God", Ex. 2:23. O ontfermingen Gods, daarbij heeft de Heere Zijn
volk veelszins doen ervaren, dat zij ook deze honing van het kruishout ontvangen en genieten,
als een aller-nuttigst goed voor hun genadeleven, namelijk:
1. Meer tedere gezetheid omtrent God en de hemel en een meer gezet wandelen met en
voor God in Christus in een vurig aankleven aan Hem.
2. Nadere en meerdere bevindelijke kennis van God en Zijn algenoegzaamheid, almacht,
goedheid en getrouwheid, zodat hun gezang is met Van Lodensteijn:
Ach hemel, wat was zijn geluk,
Wat was zijn welstand achtbaar.
Dien Jakobs vrees in al zijn druk
In al zijn zwakheid kracht waar!
Die als het schepsel kracht'loos wijkt,
En hij in angst en vrees bezwijkt,
Niets zegt dan: Ziel, de Heere is mijn God; wacht maar.
Heilig God, Die de schaar
Aller eng'len overklaar
Niet en kunnen overzien in het heerlijk licht,
Dan met overdekt aangezicht,
Toon u, toon u ons in 't genadelicht,
Wij zullen in onze plicht,
Zingen met de rei:
Heilig, heilig, heilig, Heer'!
En geven U alleen alle eer.
3. Meerdere verbinding aan God en Zijn zaak
4. Meer geloof op God, en aan de onzienlijke dingen
5. Dit goed werkt ook de stille hoop op God, zodat de gebeden ijveriger en meer verricht
en beoefend en meer gemeenzaam herhaald worden. En Gods Woord wordt meer onderzocht
en nagespeurd, ingezien en opgegeten. En vooral Davids Psalmliederen, die men dan weleens
met gelovige tranen besproeit onder het lezen en zingen. De minste voorkomende gunst Gods
wordt ook meer dierbaar geschat, terwijl men alleszins bevindt dat alles wat buiten God is,
tekort schiet om ons iets wezenlijks toe te brengen. En dat al het schepsel liegt en luide uitroept:
bij mij is het niet. Wij zijn allen maar gebroken, waterloze bakken, maar God alleen is de
eeuwige, genoegzame Springader Israëls voor de ziel. En hierdoor leert de ziel onder noden
meer van alles af te zien en oog en hart alleen en geheel op een Drie-enig, volzalig God te
vestigen, van Wie alleen alle hulp en heil komen moet, betuigende met een vol gemoed, volgens
Ps. 146:5-6: "Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting
op den HEERE zijn God is. Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve
is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid." En zo wordt men hierdoor meer in het geloof en in de
levende hoop op God gesterkt. Te meer, doordat men daarlangs van de Goddelijke
algenoegzaamheid en trouw doorgaans zeer levendige bevindingen ervaren mag in zijn hart.
6. Ook werkt dit goed nog de deugd van lijdzaamheid. En ja, de verdrukkingen brengen
de lijdzaamheid tot haar volkomenheid. "Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid
werkt. Maar de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij mag volmaakt zijn en geheel
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oprecht, in geen ding gebrekkelijk", Jak. 1:3-4. Het is toch met ons, zoals God eens van Efraïm,
dat hij een ongewend kalf was dat zich geweldig aankant, wanneer hij het juk allereerst
opgelegd wordt. Godzalige, waarlijk zo is ook onze ziel. Maar daarna wordt ze onderworpen
en gewillig om het te dragen. Zie Klaagl. 3:27-28: "Het is goed voor een man dat hij het juk in
zijn jeugd draagt. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft." Vergelijk
Hebr. 12:11: "En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar
van droefheid te zijn; Maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid
degenen die door dezelve geoefend zijn."
7. Ja, het doet hen ook dit goed ervaren, dat zij hun geestelijke zwakheden meer leren
kennen, en dat zij omdragen een lichaam der zonde en des doods, dat hen zeer belet om naar
hun wens zich te beoefenen en te vorderen in het goede, en de onzalige, inwonende zonde te
overwinnen en te vermijden, en meer te ontworstelen en meerdere voortgang te maken in het
geloof en de hoop en in de liefde en arbeidzaamheid voor God en de dierbare, alles waardige
Heere Jezus Christus.
Hoe nadelig en schadelijk nu deze zondige zwakheden ook zijn, zo werkt het, zo wanneer
zij door genade in stille hoop op God mogen leven, nog dit heilzaam goede in hen uit, namelijk,
dat het hen dient ter meerdere vernedering voor God, en om nooit hooggevoelende te zijn, maar
steeds te vrezen, ervarende dat men niets is, Gal. 6:3. Een Godzalige eerstkomende op de
levensweg en wandelend in het licht van 's Heeren aangezicht, en onder veel zielsruimte, heeft
dan al doorgaans grote gedachten van zijn vermogens en krijgt ongemerkt daarop te maken met
zelfverheffing. En die genietingen doen hem door de werking van zijn zondige verdorvenheid
al dikwijls hoogmoedig worden. En o, dwaasheid: hij meet zijn staat en toestand in de genade
af naar zijn keuze en naar zijn lust en drift, waaronder niet zelden vrij wat vreemd vuur zich
vermengt. En dat gaat zo, totdat God hem als een van de vermetele jongelingen doet vallen,
volgens de voorzegging en toezegging, Jes. 40:30: "De jongen zullen moede en mat worden, en
de jongelingen zullen gewis vallen."
En zo doet God hem op Zijn eigen tijd zijn eigen geestelijke en dodelijke zwakheid
ervaren, en geneest hem door een weg van tucht en struikelen, van die zondige zelfverheffing
en inbeelding en doet hem ervaren, dat hij zonder de Heere Jezus waarlijk niets doen kan, Joh.
15:5. De Heere moet alle ogenblikken zijn sterke Arm zijn, Jes. 33:2, en zijn genadedeel
bevochtigen en bewaren, Jes. 27:3. En langs die weg leert hij ook medelijden oefenen met
andere machteloze kinderen Gods, ja, ook zelfs met zulke, die overvallen mochten zijn door
een misdaad, volgens het woord van de apostel: "Broeders, indien ook een mens overvallen
ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht met den geest der
zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt", Gal. 6:1. Ja, die ziel
wordt alzo vervolgens geleerd te wantrouwen aan zichzelf en aan alle eigen krachten, eigen
voornemens, gestalten en werkzaamheid, en daar geheel van af te zien. Maar integendeel alleen
en geheel van de heilvolle Heere Jezus en de invloeden van de Geest in alles af te hangen en tot
alle werk en lijden alleen bij Hem bekwaammaking en kracht en licht, raad en hulp te zoeken,
en die ontvangende, daar veel prijs op te stellen, betuigende volgens Fil. 4:13: "Ik vermag alle
dingen door Christus, Die mij kracht geeft." Zeggende met en volgens dat zoete woord uit Hos.
14:9: "Uw vrucht is uit Mij gevonden." En daaruit en daardoor ook alleen. Daarom wordt de
taal van zo een met de dichter, Ps. 71:16: "Ik zal heengaan in de mogendheden des Heeren
HEEREN. Ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen."
1. Zodat, wanneer men eens gelukkig strijd mag voeren tegen de zonde en de vijanden,
men dan zingt, Ex. 15:2-3: "De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest;
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Deze is mijn God, daarom zal ik Hem een lieflijke woning maken; Hij is mijns vaders God,
dies zal ik Hem verheffen. De HEERE is een Krijgsman; HEERE is Zijn Naam."
2. Wanneer men verwaardigd wordt tot gelovig zuchten, dan roemt men daarover de
Goddelijke Geest. Rom. 8:26: "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."
3. Wanneer men Gods Woord gelovig kan horen, lezen en bemediteren, dan erkent men
dat Jehovah Zijn licht bij Zijn waarheid gevoegd en genadig geschonken heeft. Om zo door
Woord en Geest te naderen en geleid te worden tot de God der blijdschap en der verheuging,
Ps. 43:3-4. En men erkent de Heere Jezus, dat deze heilvrucht en zegen uit Hem is gevonden,
ja, alleen uit Hem, Die de Heere HEERE is.
4. Geraakt men in een staat om zijn zonden ootmoedig te belijden, dan geeft men er de
Heere en Zijn Heilige Geest alleen de eer van en roept uit: door de genade ben ik alleen dat ik
ben.
5. En dan eindelijk brengt het hen dit goed toe, onder hun hoogste en gevaarlijkste kwaad,
namelijk de inwonende zonde en derzelver onzalige vrucht van dadelijke afwijkingen, die zij
met en bij zich, onder alle drukwegen en beproevingen blijven houden, (ik zeg, blijven houden)
en hen daarom zo lichtelijk omringt: O, die snode hartzonden, dat lichaam der zonde en des
doods, is hetgeen hun beste daden zelfs voor God steeds bezoedelt en hen in alles aankleeft, en
waardoor zij zo vele malen uit zwakheid en onwaakzaamheid en onverloochendheid
onderliggen in de strijd, tegen de grondgezindheid van hun vernieuwd gemoed aan. En ach, met
dit dodelijk en zo gevaarlijk kwaad zullen zij gebonden zijn en de strijd moeten voeren tot de
dood toe. Het is mij wel als zo'n wonder voorgekomen, dat de profeet Jona, uit de afgrond der
zee weer Goddelijk wonderbaar gered zijnde, zijn goddeloze, met God twistende
gemoedsbestaan behouden had, en daardoor tegen God zo stout en zondig durfde antwoorden.
"Toen zeide God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom? En hij zeide:
Billijk is mijn toorn ontstoken, ten dode toe", Jona 4:9. O nee, de gehele zee had dat helse vuil
uit zijn ziel niet kunnen uit- en afwissen. O, diepe zondeval, waarin wij liggen! Ja, ja, Godzalige,
Rom. 7:24: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods."
Dat zal hier met ons waarheid blijven. Nu, o wonder, dit snode helse vergif, hoe dodelijk in
zichzelf, weet de aanbiddelijke hand Gods dienstbaar te doen zijn tot Zijn hoge en heilige einden
en Zijn stil en hopend volk tot wezenlijk heil en tot genot van dit goede als hun genadedeel.
Als neem:
1. Om hen hoe langer hoe meer te ontledigen van eigengerechtigheid en hen meer te
ontbloten voor God, zodat ze met diepe ootmoed erkennen moeten met de Kerk: Met recht mag
ik verstoten zijn, Ps. 131. En betuigen met de man Gods, Job: Daarom verfoei ik mij en heb
berouw, Job 42:6. En met de ootmoedige Ezra: ik ben beschaamd en schaamrood, Ezra 9:6. En
met de worstelende, Godvruchtige Daniël: Bij ons zijn de ongerechtigheden en de
goddeloosheden, Dan. 9:5. Ja, het is wel zo, dat een gelovig christen in de aanvang van zijn
weg naar Sion hier al iets van leert. Maar o, de dagelijkse struikelingen en gedurige volgende
trouweloosheden omtrent een dierbaar God en Christus en tegen de Goddelijke Geest begaan,
na zovele genoten heerlijke liefdesbewijzen, vermeerderen en verdiepen zulks grotelijks in de
grond van het gemoed.
2. Zij doen ook meer gevoelig en innig prijs stellen op Christus Jezus' eeuwige borg- en
bloedgerechtigheid. Fil. 3:8-9: "Ja, gewis, 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
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schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem
gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof
van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof."
Als ook op Zijn dadelijke, vlekkeloze, volkomen heiligheid, volgens Jes. 4:2: "Te dien
dage zal des HEEREN SPRUITE zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de Vrucht der aarde tot
voortreffelijkheid en tot versiering degenen die het ontkomen zullen in Israël." En Jes. 45:25:
"Maar in den HEERE zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls."
Vergelijk Kol. 2:10: "En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht."
En 1 Kor. 1:31: "Opdat het zij gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere."
3. Zij noodzaken de ziel steeds door het geloof in Christus te leven en te schuilen en te
wandelen, gelijk zij Hem heeft aangenomen, Kol. 2:6-7. Zuchtende veel, volgens Ps. 71:3:
"Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel
gegeven om mij te verlossen. Want Gij zijt mij Steenrots en mijn Burcht." Heere Jezus, zonder
U kan ik niets doen, Joh. 15:5. En o, wat zijn het dan niet voor die ziel Goddelijke
troostwoorden, die de apostel meldt: "Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid,
en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner
kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten
aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen", Hebr. 1:3. Vergelijk met Hebr. 10:14.
O, dierbare vol zakelijke en krachtige woorden!
4. Ja, haar zondig vallen en uitwijken en afwijken, doen haar achteraf voorzichtiger en
bedachtzamer wandelen, onder het nederig bidden: "Bewaar mij als het zwart des oogappels.
Verberg mij onder de schaduw Uwer vleugelen, voor het aangezicht der goddelozen, die mij
verwoesten, mijner doodsvijanden, die mij omringen", Ps. 17:8-9.
5. Zij verwekken ook meer haat, ijver, wraak en onlust tegen de zonden zowel de
inwonende als de dadelijke zonden, die daaruit voortvloeien, volgens 2 Kor. 7:11: "Want zie,
ditzelve dat gij naar God bedroefd zijt geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht!
Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vreze, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt ge uzelf
bewezen rein te zijn in deze zaak." Vergelijk Ps. 17:4-5: "Aangaande de handelingen des
mensen, ik heb mij naar het woord Uwer lippen gewacht voor de paden des inbrekers.
Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen."
Zie daar, al dit gezegend goed werkt door een hoog en heilig beleid Gods, de stille hoop
op en een gelovig lijdzaam zielsbestaan voor God, onder de lichamelijke en uitwendige, of ook
onder de geestelijke en inwendige wegen der ellende, verdrukking en weedom. O, hoe terecht
zegt dan hier niet de Klaagkerk: Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heeren. En
wiens ziel die enig inzien in de vermelde zaken ontvangt, moet niet zingen:
Wijsheid zonder eind of paal
Zijn Gods wegen altemaal.
Zijn zij zuurheid, zijn ze zoetheid,
Laat ons altijd zwijgen stil.
Want de wezenlijke goedheid
Maakt het goed, met dat zij 't wil.
Dit was hetgeen wij ter opening van deze zo aangename en dierbare en zichzelf aanprijzende
woorden te melden hadden. O, wat zijn de ware Godzaligen een onuitsprekelijk gelukkig volk.
En daarom, gij die onder ons de Heere waarlijk vreest en met een lijdzame ziel wenst na te
wandelen, zelfs in onbezaaide landen, o, wat zijn voor u niet al de proefwegen, waarin God u
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leidt, bevonden als leerscholen der deugd, en om te gaan van geloof tot geloof naar Sion en te
worden een recht onderwezene in het Koninkrijk Gods en deel te ontvangen van die dierbare
zegen, Deut. 33:3: "Immers bemint Hij de volken; al Zijn heiligen zijn in Uw hand. Zij zullen
in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden." En
vers 10: "Zij zullen Jakob Uw rechten leren en Israël Uw wet; zij zullen reukwerk voor Uw
neus leggen, en dat gans verteerd zal worden op Uw altaar." En vers 12: "En van Benjamin
zeide hij: De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen; Hij zal hem den gansen dag
overdekken en tussen zijn schouders zal Hij wonen."
O Godzalige, leer daarom meer God blind aanbidden en in al Zijn weg volgen en Hem ook
eerbiedig heiligen, geloven en vertrouwen in een lijdzaam en stil hopen. Want Gods weg met u
is en zal waarlijk in alles bevonden zijn altijd goed, wijs, Vaderlijk en heilzaam. En weet en
gelooft, mijn vrienden, dit zult gij achteraf altijd ondervinden en daarom, laat uw geloof veel
uitroepen met de Kerk: "Voorwaar, Gij zijt een God Die Zich verborgen houdt, de God Israëls,
de Heiland", Jes. 45:15. En: "Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige
Israëls", Jes. 47:4. En volgens Jes. 48:21: "Zij hadden geen dorst, toen Hij hen leidde door de
woeste plaatsen; Hij deed voor hen water uit den rotssteen vlieten; als Hij den rotssteen kliefde,
zo vloeiden de wateren daarheen." Zing daarom al biddende veel:
Verneder mij, verneder mij 't gemoed,
En leer mij als een kindje aan u kleven,
Zachtmoedig, stil, zeer buigzaam, klein en goed,
Dat zich aan Uw beleid wil overgeven.
Kom, goede Herder, Wiens beproefde zorg
Verdient, dat men zich U geheel vertrouwe,
Gij zet Uw Woord, Uw eed, Uw hart tot Borg.
Zonderling zoet en leerzaam was en is het gezegde van de zalige Van Lodensteijn, wanneer hij
zegt:
Wat dingen! 't Kan gebeuren,
Dat als iets ons wedervaart,
't Schijnt, wij hebben reden te treuren,
Tot ons hart zich maar bedaart.
Dan beginnen wij te merken,
Dat hetzelfde, dat men vreest,
Want zo wonder kan God werken,
Oorzaak is van vreugd geweest.
Och, mijn ziel! Zijt altijd stille,
Werp uzelf en zorg op God,
Hoe de zaken vallen willen,
't Ergst kan zijn uw beste lot,
Want wij zien maar in Gods wegen.
't Uiterst en het minste deel.
Zijt dan nergens in verlegen,
Voor gij ziet Gods werk geheel.
TOEPASSING
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Laat ons nu nog een kort woord ter toe-eigening van het verhandelde melden. Dan zeggen
wij: Hoe betamelijk, nuttig en aangenaam deze plicht ook zij, zo is die echter zeer moeilijk te
betrachten wegens des mensen zonden, eigenliefde en het inwonende, zielsverblindende
ongeloof. Althans de natuurlijke, onbekeerde mens kent er niets van. O nee, het rechte hopen
op God en het stil zijn en wachten op des Heeren heil, als hij in tegenspoed en in verlegenheid
is, is hem geheel vreemd. Laat mij dit nader een weinig aan u betogen.
a. Een groot aantal mensen onder onze gereformeerde belijders tracht de Heere geheel uit
alles uit te sluiten. Zijn Goddelijke voorzienigheid wordt niet gezien noch erkend, hoe duidelijk
die ook vele malen in de gevallen doorstraalt. Anders zou Gods rechtvaardige en dreigende
straf moeten gezien en opgemerkt worden. O, de mensen staan veel bij de tweede oorzaak stil
en dat om die afgodisch te zegenen en te eren, of wrevelig te haten en te vloeken, zoekende en
wachtende daarvan alleen haar redding, maar niet van en bij God. Ze vergeten de betuiging
Gods: "Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm
stelt, en wiens hart van de HEERE afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het
niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en
onbewoond land", Jer. 17:5-6.
b. Gevoelen sommigen nog de hand en vinger Gods hard op hen liggen, met bezoeking
om hen daardoor tot bekering te noodzaken, dan zoeken velen hun heil in een Stoïcijns
ongevoelig bestaan, evenals de heidenen, in plaats van God te zoeken, op Hem te hopen en Zijn
heil al smekende te verwachten. Daarom is Gods oordeel over hen, volgens Rom. 1:28: "En
gelijk het hun niet goedgedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God
overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen." Of men vervalt tot
die goddeloosheid met de Joden, Jes. 8:21: "En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard
gedrukt en hongerig; en het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn,
dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien." O, nare gesteldheid.
c. Daar zijn nog wel anderen die in dezen wel wat beter schijnen te zijn en die voorgeven
en denken hun heil bij de Heere te zoeken en te verwachten. Maar als men het recht beziet, is
het niet het heil des Heeren dat zij zoeken. Het gaat alleen om verlossing uit drukkende
lichamelijke ellende of om het bezit van deze en gene tijdelijke zegeningen, waaraan het hart
meest gehecht is, en waarvoor soms ook van hen door God verboden middelen gezocht worden.
Het is niet in de eerste plaats het heil dat men in God en een volzalige Christus en Zijn
gemeenschap vindt, met verloochening van alle andere dingen. O nee! Ook niet dat men zoekt
naar loutering en verbetering en genezing van zijn ziel. O, hoe weinigen bidden in waarheid
volgens Ps. 106:4-5: "Gedenk mijner, o HEERE, naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij
met Uw heil, opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen. Opdat ik mij verblijde met
de blijdschap Uws volks. Opdat ik mij roeme met Uw erfdeel."
En waar komt dit bij u vandaan? Het is omdat al de zodanige mensen nooit gezien hebben als
hun grootste ongeluk met smart en aandoening, dat zij God en Zijn zalige gemeenschap missen.
O, naar gemis! En daardoor is er nooit een waar uitzien en omzien naar en tot Jezus geweest,
die ene Naam onder de hemel en de enige Heiland, ja, de Hoorn des heils om door Hem uit
satans rampzalige macht getrokken en tot God gebracht te worden, volgens Hand. 26:18: "Om
hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des satans
tot God. Opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door
het geloof in Mij." Kol. 1:12-13: "Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft om
deel te hebben in de erve der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der
duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde."
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Ach, bij hoe vele arme mensen zou hun hoogste heil zijn hier op aarde, om een stil en
vrolijk genot te hebben in een leven naar de wereld en in voldoening van het vlees, om dan bij
het verlaten van dit leven zo met een zucht en gebed naar de hemel te gaan.
Maar ach, hoe heilloos en ongelukkig is de staat niet van al de zodanige mensen zowel hier in
dit leven als in die ontzaglijke ure des doods en vooral in de diepe eeuwigheid. Ach, al leeft gij,
mens, die onbekeerd zijt, hier zeer voorspoedig op deze aarde, weet, het is u geen heil van de
Heere, maar het is uw gehele deel dat gij immer hebben zult, zoals de lieden dezer wereld,
volgens Ps. 17:14. En dat is maar dienende tot nadeel van uw onsterfelijke ziel, zodat die
daardoor te vaster als in het opperste van de mast in slaap geraakt en gekluisterd is bevonden
aan het zienlijke. En leeft gij in tegenspoed en vele droefheden, nergens is hoop of rust voor uw
gemoed, onbekeerde, noch in de hemel, noch op de aarde. En verdwijnt dan eens de korte glans
van dit aardse heil, dat men heeft, en waar men zich in kon voldoen, daar is dan alle goed voor
eeuwig weg en een eindeloze onrust en onheil komt in de plaats, onder de banden der eeuwige
duisternis. En dat is onvermijdelijk het deel van de ziel van allen die in God en in Christus hun
hoogste heil niet vinden en zoeken. Ach mens, nu leeft gij nog in de genadetijd. Nu zijn er nog
zoveel opwekkingen aan u. Ja, al de stemmen van het Evangelie roepen u toe, om het heil van
uw ziel bij Jezus te zoeken. Ja, ook al de weldaden voor uw lichaam moesten u daartoe dienen,
Hand. 17:27: "Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden
mochten, hoewel Hij niet ver is van een iegelijk van ons." En ja, ook al de tegenheden die u
drukken en die de Heere u toezendt in dit leven, het is alles om u tot bekering te bewerken en
gerechtigheid te doen leren, zie dit in Jes. 26:9: "Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht,
ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw
gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid." En Jer. 3:23-25:
"Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in
den HEERE onzen God is Israëls heil. Want de schaamte heeft den arbeid onzer vaderen
opgegeten, van onze jeugd aan; hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij
liggen in onze schaamte, en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen den HEERE
onzen God gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op dezen dag; en wij zijn
der stem des HEEREN onzes Gods niet gehoorzaam geweest." En dan ook al die kloppingen van
de Heilige Geest aan uw gemoed: "Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt. Want indien
dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf,
veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is", Hebr.
12:25. Vergelijk met Hebr. 10:29: "Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht
worden, die den Zone Gods vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft,
waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?"
Maar wat u betreft, Godzalige en oprechte Sions kinderen, zegt uw hart niet: Ja, zulke hoop als
wij hebben horen verhandelen, is goed, ja, van rondom goed. En dus zouden alle paden Gods
voor Zijn volk vrede zijn en de Heere zou eer en de ziel stilte in God genieten. En ja, zo levende,
zou ons pad bevonden zijn als een bij God gewogen pad, zeer effen, volgens Jes. 26:7.
Maar mag ik u vragen, beproefde en bedrukte Godzalige: Waarvandaan komt het dan wel,
dat gij zo weinig hopende en lijdzaam in en op God wandelt, en dat gij integendeel dikwijls
onder verdrukkingen naar buiten of benauwdheden naar binnen, zo hopeloos of twistende of
woelende of moedeloos zijt?
a. Het zal hiervandaan komen, dat gij de Heere niet gelooft, Die tot u gezegd heeft: Ik ben
uw Heil, Ps. 35:3. Maar gij gelooft de vijanden van God en uw ziel. En wat is hun taal tot u?
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Ziet dit in Ps. 3:3: "Velen zeggen van mijn ziel: hij heeft geen heil bij God, sela." Gij laat ook
los uw genadebetrekking op God, hier vermeld van de Kerk in vers 24: "De HEERE is mijn Deel,
zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen." En dat doet gij vele malen, omdat de Heere
zodanig vreemde wegen met u houdt, terwijl deze betrekking u duidelijk moest zijn en gij deze
gelovigen na moest volgen, die hun genadebetrekking op de Heere vasthielden onder al de
slagen Gods gemeld in vers 1-17. O, Godzalige, staat gij dan ook daarnaar, al mist gij die
gevoelige genade. En al moet gij alleen meest leven in en door het geloof op Gods waarheid en
onveranderlijkheid. O, daarin heeft uw geloof genoegzame en vaste gronden.
b. Het is omdat ge uw eigen heil wilt hebben, dat gij ervoor houdt, en niet des Heeren
heil. U stelt te veel in dingen uw heil, waarin voor uw ziel waarlijk niets te vinden is. En dan is
het u immers heilzaam, als God u die doet missen, of u daardoor bitterheid doet ervaren. Of gij
meent soms dat strijd, kruis en zware oefening van het lijden ter loutering van uw ziel u
toegezonden, volgens Zach. 13:9, niet zo heilzaam voor u en voor uw genadeleven zijn, als op
de knieën getroeteld te worden en veel troost te ondervinden.
c. Het is omdat gij hier wilt leven bij en onder genieten en dat gedurig, maar niet door
hopen. Gij ziet ook op het bittere en beproevende alleen, dat tegenwoordig en gevoelig is, maar
niet op het einde des Heeren. En hoe deze drukwegen u tot beproeving en tot meerdere zuivering
en ja, ook tot de meeste lof van God strekken kunnen en waarlijk achteraf bevonden zullen zijn.
Dat is immers uw hoogste geluk? Wel dan, Godzalige, ach, zoek eens uzelf en uw diepe eigen
dwaasheid meer te kennen. En geloof dat het de liefde Gods is, dat Hij u niet als een lam in de
ruimte laat lopen. Leer meer de minste genade waarderen. Leer meer door geloof te wandelen.
Zoek meer te hopen en te wachten op God en Christus.
d. Eindelijk, het zal ook hierdoor zijn, vrienden, gij gelooft niet genoeg, dat het hopen en
stil zijn zo gezegend goed en voordelig is voor u en voor uw geestelijke toestand. U denkt vele
malen dwaas: Wel, dit zou zeer lichtvaardig handelen van mij zijn. En daar komt bij, dat zij die
u raden en bestieren in uw weg, óf u niet kennen, óf u vleien. En dan luistert gij ook al te veel
naar al die stemmen van binnen, die u zeggen en wijs willen maken, dat er voor u geen hoop is.
Daarom ziet gij ook zeer veel bewijzen van Gods goedheid voorbij, die de Heere u werkelijk
geeft tot hoop.
Kom aan, Godzalige, zoekt gij nu uit de verklaring op te zamelen hetgeen tot uw plicht
in dezen hoort. Zie meer hoe voordelig zo'n gelovig gemoedsbestaan voor u zou bevonden zijn.
En ach, mocht en kon u in de nu opgenoemde beletselen, waar het bij u aan hapert, maar eens
een meer recht inzicht ontvangen. Dan zou u uw woelige of moedeloze ziel bestraffen en met
David toeroepen, volgens Ps. 42:12: "Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig
in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns
aangezichts, en mijn God." Dat zou als gevolg hebben dat gij eens al uw stout tegenspreken van
God zou veroordelen en hetzelve voor Hem nederig belijden zou als een kwaad, dat gij alleen
door Zijn genadekracht en Geest kunt te boven komen, Die ook het bruisen van de baren en
golven van uw ziel kan stillen.
Wel aan dan, mijn vrienden, staat er naar om al dat goed hetwelk wij u in de verklaring van
deze woorden hebben voorgesteld, in meerdere mate deelachtig te worden, langs de weg en het
beoefenen van die lijdzame en stille hoop op God en Zijn heil. Daartoe wil ik u kort de weg
aanwijzen, te weten:
1. Waak en draag zorg dat de zonde u nooit een lichte zaak wordt. O nee, maar vlied, haat
en bestrijd ze toch telkens met alle kracht .
2. Oefen veel uw geloof op God en Zijn waarheid, en zie veel die wolk der getuigen, die
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rondom u is liggende, Hebr. 11.
3. Weet, dat Christus' kruishout alleen al uw Mara's wateren zoet kan maken, en Zijn
volwichtig bloedig zoen- en borglijden u al dit goede verwierf. En Hij wil hetzelve door Zijn
Geest aan u mededelen. En daarom betaamt het u veel die Goddelijke Heiland en Koning van
Zijn Kerk daarom gelovig te bidden, als Die rijk is in goedertierenheden.
4. En eindelijk, wees dan ook voorts bemoedigd op al uw volgende weg, zowel in
voorspoed als in tegenheden en druk, daarnaar staande dat uw geloofsbetuiging en roem veel
moge zijn met de dichter:
Zijn hand heeft U weleens vrij hard geslagen
Maar niet naar waarde noch met vijands plagen,
Hij mengd' uw rampspoed met veel goeds, en schonk
Tot uw genezing, U dien bittere dronk.
Ook hierin is Hij met ontzag te prijzen,
Ja, tel de tuchtroede onder de bewijzen
Van Zijn liefde, geef uw Opperheer',
Ook hierin met verwondering roem en eer.
En zeg daarom vrijmoedig, want de bevinding werkt hoop, met de Kerk, Ps. 48:15: "Want deze
God is onze God eeuwig en altijd; Hij zal ons geleiden tot de dood toe." Ik zal nu deze onze
verhandeling eindigen onder de toewensing dat de Geest van Christus ons genade schenke, om
met de apostel te kunnen betuigen, volgens 2 Kor. 4:17-18: "Want onze lichte verdrukking, die
zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;
Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de
dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig."
De dierbare Genadegeest van God en Christus heilige dit Zijn verhandelde woord aan mijn en
uw onwaardige ziel. Amen. Ja, het zij alzo.
AMEN.

299

22. De ootmoedig lijdzame en jukdragende man
"Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zitte eenzaam en zwijge
stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft."
Klaagliederen 3:27, 28
Nadrukkelijk is de opwekking en aanspraak van de Verbonds-God aan Zijn begenadigd volk,
onder hun zware weg van beproeving en verdrukking, welke wij lezen, 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." De Heere beveelt hen:
1. Te gaan in hun binnenste kamers, als zijnde die plaatsen van diepe stilte, vrijheid,
eenzaamheid en vrij van alle belemmering en gedruis.
2. En wel om zichzelf aldaar voor een korte en zekere tijd te verbergen, ten einde zij daar
veilig en dus zeker en bewaard zouden zijn, onder de verwoestende gerichten Gods op aarde.
3. Ja, om aldaar ook te luisteren naar hetgeen de Heere hen daar te zeggen had onder de
drukwegen, tot hun zielsverbetering en onderwijs; want daar is toch Zijn verborgenheid met de
oprechten, Spr. 3:32.
4. En ten laatste, om ook aldaar in de binnenste kamers een onverhinderde gemeenschap
der ziel met de Heere, als het Voorwerp van hun vertrouwen, liefde en vurig verlangen, te
oefenen en dus aldaar te blijven voortgaan in hun zo betamelijke en tevens zalige zielswerk
waar zij mee begonnen waren in hun levensweg, volgens Jes. 26:16: "HEERE, in benauwdheid
hebben zij U bezocht; zij hebben hun stille gebed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was;"
teneinde zij genade mochten ontvangen om zich betamelijk en Gode behaaglijk te kunnen
gedragen onder Gods tuchtroede, en alzo het door de Heere bedoelde einde te bereiken onder
de opgelegde tucht en kastijding, met een geloofsoog op de waarachtige belofte Gods aan hen
gedaan, Jes. 26:3: "Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men
heeft op U vertrouwd."
Vrienden, deze zelfde liefdesraad en onderwijs geeft ook de Geest Gods in onze woorden
aan een ieder beproefde Godzalige, voor wie het de volzalige en wijze God en Vader van onze
Heere Jezus Christus, de Vader en Leidsman Zijner kinderen, noodzakelijk en nuttig oordeelt,
een beproevend juk op de schouders te leggen en in hun jeugd te doen dragen, ten einde die ziel
meer Zijner heiligheid zou deelachtig worden, Hebr. 12:10. Het is daarom dat de Geest Gods
in onze woorden, door de pen van de man Gods Jeremia zegt: "Het is goed voor een man dat
hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd
heeft." Als wij dit hoofdstuk inzien, zo vinden wij dat de man Gods Jeremia, welke in de ganse
tijd van zijn profetische bediening onder Gods oude volk geleefd en gearbeid heeft onder
droevige dagen van zonde, goddeloosheid en ontzaglijke oordelen Gods, gezonken was in vele
ongelovige slaafse vreze en moedeloze klachten, zodat zijn ziel zeer bitterlijk uitkermde, vs. 1:
"Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede Zijner verbolgenheid," waarvan de
gevolgen in zijn ziel waren: diepe moedeloosheid en neerbuigende hopeloosheid, ja, een
verliezen van alle verbondsindrukken van God. Het is daarom, vs. 17, 18: "En Gij hebt mijn
ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik: Mijn sterkte is
vergaan, en mijn hoop van den HEERE." O, hoe laag en diep zonk Jeremia hier niet neder in het
slijk van ongeloof, en dat niettegenstaande al de aan hem gedane Goddelijke herhaalde beloften,
als Jer. 1:8; Jer. 15:11, 21, enz; uit welke ongelovige en moedeloze zielstoestand wij dan ook
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zien voortvloeien dat hem alle gelovige bidstof en bidkracht ontviel, en hij alleen maar zeer
kort en als afgebroken nog een woord smekende tot de Heere spreekt en voor Zijn Goddelijk
aangezicht uitboezemt, vs. 19, 20, zeggende: "Gedenk aan mijn ellende en aan mijn
ballingschap, aan den alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan (namelijk: aan al mijn
druk en weedom), en zij bukt zich neder in mij." Ja, het is alzo, Jeremia, maar u bukt te laag,
man Gods. Maar vrienden, waarlijk het is alzo, als de ziel van een Godzalige met ongeloof en
slaafse indrukken omtrent de Heere vervuld is dan kan of zal zij niet veel of lang bidden tot de
Heere; de Geest des gebeds wordt dan bedroefd in het hart en de ziel zinkt weg in een bukken
onder vijands macht en moedeloze redenering des vleses. O ja, het ongeloof neemt het gebed
weg van voor Gods aangezicht en doet met slappe handen verdrietig in zichzelf nederzitten.
Maar wij zien vervolgens hoe de man Gods Jeremia zijn ziel afwendt van dat zijn
ongelovig staren op al de Goddelijke gerichten die rondom hem waren, en hij keert zichzelf en
de aandacht zijner ziel tot een bedaard en gelovig zien op de veelvuldige verbeurde
goedertierenheden Gods, welke nog plaats hadden onder al de rechtvaardige oordelen en welke
de Heere onder al zijn lijden en smart nog steeds en volgende aan hem en zijn medegelovigen
schonk, waarom hij zegt, vs. 21: "Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen," hetwelk
ook aanstonds die gezegende omwending in zijn ziel wrocht (want het geloof is een Goddelijke,
wondere genade), dat hij aanstonds in ootmoedige geloofserkentenis voor zichzelf en ter
bemoediging van andere medegodzaligen, die met hem even moedeloos en nedergedrukt zaten,
hen opwekt en voordraagt de menigvuldige nog ondervindende ontferming en trouw Gods; het
is daarom, vs. 22, 23: "Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn,
dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot."
Maar Jeremia, al die benauwdheden en oordelen waar u zo juist zo bitter over hebt
uitgekermd, die zijn er immers nog, vanwaar dan zo'n verandering in uw gemoed en
uitdrukkingen? Of is het hierdoor, dat u nu door almachtige genade van uw ongeloof genezen
wordt en integendeel met nieuw geloofslicht van de Heere wordt begiftigd? O Ja, gewis, hier
ondervond hij de dadelijk beantwoording Gods op zijn bidden, Jer. 17:14: "Genees mij, HEERE,
zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden; want Gij zijt mijn Lof."
Want o ja, al dit goedertierene Gods was er tevoren ook zowel als nu te erkennen, maar het was
alles, door ongelovige en slaafse gedachten van de volzalige Verbonds-God in zijn hart te
herbergen en te voeden, vergeten, verzegeld, verdonkerd en voorbij gezien, ja, ontkend
geworden, ter beroving van des Heeren eer en van zijn eigen zielsbemoediging, en ter verstoring
van al zijn vrede en roem in God, die hij anders door geloof in zijn ziel ondervond.
Maar nu Jeremia gelovig wordt en daaruit begint te werken, zo ondervindt zijn ziel dat de
ene geloofsgenade de andere volgt, en hij ondervindt ook dadelijk nieuw geloofslicht en een
levendige roem in en over zijn zo zalig verbondsaandeel aan de Jehovah, Die in en onder al de
wegen Zijner gerichten en oordelen die op aarde waren echter Dezelfde was en onveranderlijk
zijn Schild, Loon en zalig Deel bleef, waarom hij in geloof betuigt, tot blijdschap zijner ziel,
vs. 24: "De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen." O wat rijst zijn
geloof en hoop hier niet, die in vers 17 en 18 zo laag gedaald en diep weggezonken was; ja, hij
doet aanstonds nog een God verhogende belijdenis over en vanwege des Heeren goedheid,
waarheid en trouw aan en over al Zijn zoekend en wachtend volk, zeggende in vs. 25: "De
HEERE is goed degenen die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt;" en wijst met vs. 26 de
betamende en enige weg aan om de zalige en gezegende bevinding daarvan te ervaren op des
Heeren bestemde genadetijd, zeggende: "Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des
HEEREN," om alzo gelovende, niet te haasten. Waarop nu de profeet verder in onze woorden en
vervolgens, voordragen zal aan des Heeren bedrukte en beproefde volk onder des Heeren
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slaande hand op aarde, toch te staan naar die stille lijdzaamheid in God en de ootmoedige
onderwerping onder Hem, in al de Goddelijke en Vaderlijke druk- en lijdenswegen waarin de
Heere hen behaagt te brengen, en om dan toch hun geloof en vrijmoedigheid daaronder niet
weg te werpen. O nee, maar onder een goed toevoorzicht en hoop op God en Christus te blijven
staan, met een buigen voor God en verbeiden van Hem, Die een God is rijk in barmhartigheden
en ook niet zal verstoten in eeuwigheid, vs. 31. O nee, vs. 32: "Maar als Hij bedroefd heeft, zo
zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid Zijner goedertierenheden." Klaagl. 3:27, 28:
"Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zitte eenzaam en
zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft."
Wij zullen in onze woorden letten op twee delen:
I. Op het nuttige en voordelige van Gods juk te druk dragen, vs. 27.
II. Op het hier gegeven bestuur om het Gode behaaglijk te doen, vs. 28
I. Het nuttige en voordelige van Gods juk te dragen
Betreffende het eerste, daarin staat ons te letten:
A. Op het onderwerp waar hier van gesproken wordt. Het is een man, waardoor we hier
volgens het verband van zaken verstaan moeten: of Jeremia zelf, volgens vs. 1: "Ik ben de man,"
enz., of alle verdrukte en onderdrukte Godzaligen, volgens vs. 35, die in vs. 36 "een mens"
genoemd worden en in vs. 39 omschreven als een "levend mens," die te klagen had vanwege
zijn zonden. Het is dan wel een man of mens, Maar tegelijk zo'n man die door eeuwige genade
geworden was zo'n gezegende man als in Jer. 17:7 beschreven wordt. Dus een man, dat is: ieder
beproefd Godzalige, zijnde een man of mens en een nakomeling van Adam, dat eerste
verbondshoofd, als een afgevallene van God door de zonde en liggende dus van nature onder
erf- en dadelijke zonden, schuld, toorn en vloek, en ja, om der zonden wil onder al de ellendige,
schandelijke, schadelijke en smartelijke gevolgen daarvan, en dus onderhevig aan al de
benauwde ellenden van de zondeval. Immers zijn zij toch allen "van nature kinderen des
toorns," Ef. 2:3, en met de gehele wereld voor God verdoemelijk, Rom. 3:19; maar zij zijn
tevens door almachtige en vrijwillige genade Gods geworden een man en mens der ontferming
en een maaksel Gods, "geschapen in Christus Jezus tot goede werken," Ef. 2:10, en dus "een
mens Gods," 1 Tim. 6:11. Zo één is een verzoende met God in Christus geworden en wederom
opgenomen en overgebracht in de gunst en gemeenschap van God, kunnende in geloof betuigen
volgens vs. 24: "De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen," en dus
vrij en ontslagen van alle eigenlijke gezegde straffen Gods. Voor dezulken is geen verdoemenis,
alzo zij in Christus Jezus zijn, Rom. 8:1; wandelende niet meer naar het vlees maar naar de
Geest, en vertonende zulks in hun zoeken naar en wachten op God, volgens vs. 25; staande en
levend waarachtig, ootmoedig, met en voor God, volgens vs. 29; welker hoofdklachten zijn
over en vanwege hun gedurige zonden, vs. 39, en die onder en in al hun lijden en drukwegen
hun zielsoog slaan op des Heeren hoge en vlekkeloze raad en albestuur als vs. 37, 38; die ook
lust gevoelen tot ootmoedige schuldbelijdenis voor God over al hun zondige ontrouw, volgens
vs. 40-42, en die met aandoening bewenen de verbreking van Jozef, gelijk vs. 48-51. Ja, die in
en onder de diepste en donkerste druk- en proefwegen Gods over hen uitgeoefend, evenwel van
de Heere niet trouweloos afgaan, O nee, maar al biddend met geween en smeking het naar de
Heere blijven wenden, vs. 55, onder de genadige bevinding dat zij al biddende van druk bevrijd
worden en van de Heere worden voorgekomen met Goddelijke en tijdige
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verbondsontmoetingen en ontfermingen in en aan hun ziel, als vs. 56, 57, en die lust gevoelen
om in lijdzaamheid hun ziel te bezitten onder des Heeren kastijdende hand, vs. 26. Zie, deze
allen en die alleen, die in hun ziel dit in meer of mindere trap bevindelijk kennen door genade,
moet men door deze man verstaan.
1. En dan mag zodanige Godzalige met recht een man genoemd worden:
a. Omdat hij als een rechtvaardige voortreffelijker is dan zijn naaste, Spr. 12: 26.
b. Omdat hij als een lelie is onder de doornen, Hoogl. 2:2.
c. Omdat hij een hoge geboorte uit God bezit, Joh. 1:13.
d. Omdat hij van een verheven inborst en geest is en tot verheven werkzaamheden
afgezonderd, Kol. 3:1-3.
e. En omdat hij onder druk en gevaren een standvastige ziel omtrent God in zijn
binnenste omdraagt, Ps. 112:7, 8, ja, zelfs betrouwt in zijn dood, Spr. 14:32.
2. Maar dat de Geest Gods de zodanigen hier omschrijft als "een man" heeft zekerlijk zijn
nadruk. Het zou onder andere ook wel hierom kunnen zijn: om aan te duiden het klein aantal
der zodanigen op aarde onder de mensen, evenals Ps. 25:12: "Wie is de man die den HEERE
vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg dien hij zal hebben te verkiezen." En ja, waarlijk,
des Heeren kinderen zijn maar als een klein kuddeken, Luk. 12:32; en een hand met koren, Ps.
72:16, die de Heere Zichzelf tot roem op aarde zaait, Zach. 10:9; een Abraham in Ur der
Chaldeeën, een Job in het oosten met zijn vrienden, een Lot in Sodom, een Jozef in Egypte, een
Noach in de ark met de zijnen, een Obadja aan Achabs hof, een Jeremia onder het afvallig en
goddeloos Israël met zeer weinig Godzaligen, een Paulus op het schip onder al de
scheepslieden, enz., waarlijk, terecht hier dan omschreven als "een man".
3. Maar niettegenstaande dat zij zo ontfermd en verheven zijn door God en verwaardigd
met een zalig aandeel aan Zijn algenoegzaamheid en gunst, zo zijn zij echter daarom niet vrij
van kruis en verdrukkingen. O nee, maar des Heeren Vaderlijke tuchtroede ligt al veelszins op
hun schouders, en naarmate zij soms een man en vader in Christus door genade geworden zijn,
of de ontfermende genade Gods hen dat wil doen worden, zo is hun tuchtroede soms zwaarder
en meerder, zodat zij niet alleen gekastijd maar wel eens gegeseld worden volgens des apostels
woord, Hebr. 12:5, 6. Trouwens, de Heere Jezus, hun Heere en Hoofd, heeft al Zijn discipelen
toegeroepen, Joh. 16:33: "In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed,
Ik heb de wereld overwonnen." En de apostel leerde aan al de gelovigen des Nieuwen
Testaments met veel nadruk, dat zij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk
Gods, Hand. 14:22.
Deze verdrukkingen en proefwegen van Gods volk komen in Gods Woord voor onder
verscheidene benamingen, en hier in onze woorden komen zij voor onder de beschrijving van
een juk.
a. Wat een juk in het natuurlijke is, is bekend, te weten: het is zulk een werktuig dat van
ijzer of hout gemaakt zijnde, wordt gelegd op de halzen der beesten, en dat tot deze drie einden,
als:
1. Om hen tam en handelbaar te maken en hen hun stugge onbuigzaamheid,
wildheid en hardheid af te leren.
2. Om hen ook tot zeker werk te bereiden en vatbaar en bekwaam te maken.
3. Om hen met andere beesten in eenparigheid het akkerwerk, de landbouw of
ander werk te doen verrichten.
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b. Maar als wij Gods Woord naspeuren dan wordt het woord juk in de heilige bladeren
ook oneigenlijk ten opzichte van mensen gebruikt, en geeft te kennen:
1. Het omhelzen van en het dadelijk vrijwillig overgaan en treden in de oneindige
zalige liefdedienst en gemeenschap van de Goddelijke Heere Jezus, zie dit in Matth. 11:29,
30: "Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en
gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."
2. Het geeft ook te kennen de zeer nauwe betrekking en vereniging van twee personen
met elkander in de band des huwelijks, volgens 2 Kor. 6:14: "Trekt niet een ander juk aan
met de ongelovigen." En waarlijk, zo dragen ook al Gods kinderen een juk met de Heere
Jezus door hun geestelijke huwelijksvereniging met die Goddelijke Man, waarvan Paulus
spreekt, Ef. 5:23, 25, 32, en wat de Heere belooft, Hos. 2:18, 19: "En Ik zal u Mij
ondertrouwen in eeuwigheid, ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht,
en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en
gij zult den HEERE kennen." En onder dit juk van het geestelijke huwelijk te komen, is de
erve van al de knechten des Heeren, welker gerechtigheid uit Jezus is, Jes. 54:5, 6, 17.
3. Dan duidt het ook aan in Gods Woord allerlei verdrukkingen, bezoekingen,
zwarigheden en kastijdingen. Zo komt de onderwerping van het zondige Israël onder de
heerschappij van Babel en andere volken voor onder de benaming van een juk, Jer. 27:2-11.
En wederom de harde regeringsvorm van koning Salomo over Israël met betrekking tot de
last der schattingen die hij hen opgelegd had, onder de benaming van een hard juk, 1 Kon.
12:4. En de wrede verdrukking der Egyptenaren, aan de kinderen Israëls gedaan, waarvan
de Heere hen almachtig verlost had, worden genoemd de disselbomen van uw juk, die de
Heere van hen verbroken had, opdat zij hun slaven niet langer zouden zijn, Lev. 26:13.
Als wij nu onze tekstwoorden in haar samenhang beschouwen, dan kunnen wij:
1. De twee eerst gemelde jukken in onze man wel vooronderstellen, zodat hij met een vol
recht zeggen kon, volgens vs. 24: "De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op
Hem hopen." Tevens kon hij in geloofsvertouwen betuigen onder uitstel van Gods vernieuwde
voorkoming aan zijn hart, vs. 26: "Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN";
steunende ondertussen in geloof op de belofte Gods. Want deze jukdragende man in onze
woorden, was door eeuwige genade zo'n man die in en door geloof de liefdedienst en
gemeenschap van Jezus en de Drie-enige God omhelsd en dat zalig juk op zich genomen had;
ja, die tevens ook met een vrijwillig ja-woord in de huwelijksgemeenschap met Christus
gekomen was en uit welke zalige verbondsbetrekking op God en volvaardige dienstbaarheid
aan God het ook alleen vloeide (als zijnde één van des Heeren vrijwillig volk), dat het kruisjuk
van deze man geen versmadend juk of roede was, maar een vaderlijk juk, van God aan hem ter
tucht, tot vele goede en heilrijke einden opgelegd; waarom deze man het had op te nemen en
hetzelve onderworpen, lijdzaam en kinderlijk te dragen, en dat eenzaam en stilzwijgend, zolang
als de Heere zijn God het hem nodig oordeelde te moeten hebben en dragen.
2. Maar het is zonder twijfel, dat wij hier dit juk hebben op te nemen als een kruis- en
proefjuk van druk en ellende, hetwelk de volwijze en alleen zalige God aan een ieder van Zijn
begenadigde kinderen en zonen behaagt op te leggen, volgens Zach. 13:9: "En Ik zal dat derde
deel (namelijk: wat de Heere verschoond had en voor Zich geëigend, daar de andere twee delen,
onder de rechtvaardige oordelen van de almachtige God, waren verdelgd en uitgeroeid, Zach.
13:8) in het vuur brengen (van kruis en lijden), en Ik zal het louteren gelijk men zilver loutert,
en Ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen (namelijk onder
de smart der beproeving en lijden) en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en
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het zal zeggen: De HEERE is mijn God." O ja, de weg naar de hemel is doorgaans zo dat de
wandelaars daarop bevindelijk leren verstaan, Hos. 2:13: "Zie, Ik zal haar lokken en zal haar
voeren in de woestijn, en Ik zal naar haar hart spreken." Dit juk is dan onderscheiden aan te
merken, en het is dikwijls ook in soort onderscheiden: soms zwaarder en soms lichter, soms
langduriger, soms korter, dan meer uitwendig, dan meer inwendig, dan meer lichamelijk, dan
weer meer geestelijk en soms wel beide tegelijk, op de schouders der Godzaligen rustende. In
dit ons hoofdstuk worden door dit juk verstaan deze navolgende treurige omstandigheden en
ellenden die Gods volk treffen:
a. Allerlei rampen en oordelen over land, stad en volk, volgens vs. 2.
b. Een ondervinden dat de hand Gods, die voorheen met zegening vervuld was, nu in
alles met ongenoegen tegenwerkte, vs. 3.
c. Dat God van verre stond en Zichzelf verborgen scheen te houden voor de ziel onder
al haar bedrukt bidden en roepen, zodat zij onder dat alles naar binnen even beklemd en
angstig bleef, vs. 8.
d. Een afsnijden van alle wegen tot uitkomst uit de benauwdheid, zodat die alle met
ondoorzienlijke en onoverkomelijke zwarigheden als toegesloten en verzegeld werden,
vs. 9.
e. De Heere had in Zijn rechtvaardige toorn de kerk- en burgerstaat en het gehele land
van Israël verscheurd, verbroken, ja, teniet en tot schande gemaakt, vs. 11, en de
overgeblevenen onder hen beroofd van alle vrienden, goederen en middelen, zoals wij
zien, hfdst. 2:22. Ja, alle ellenden liepen tezamen van rondom met verschrikkingen, en:
"De kostelijke kinderen Sions, tegen fijn goud geschat, hoe zijn zij nu gelijk gerekend
den aarden flessen, het werk van de handen eens pottenbakkers!" Klaagl. 4:2.
f. De Heere had alle lichamelijke en geestelijke vreugde en alle stof van vrolijke
verheffing in God, zoals het naar het uitwendige scheen, verre van hen gedaan, en de vrede der
ziel die zij in God gewoonlijk ondervonden weggenomen. En de vorige ondervonden vrede met
God konden zij zich wegens alle ellenden die hen drukten, niet eens aan hun zielen meer
herinneren of zich in geloof voor de geest halen, volgens vs. 17. O, wat een onbegrijpelijk zwaar
en zielneerbuigend juk! Geen wonder dat zij in diepe moedeloosheid al eens uitriepen, vs. 18:
"Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE; en hfst. 1:12: "Gaat het
ulieden niet aan, gij allen die over weg gaat? Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk
mijn smart, die mij aangedaan is, waarmede de HEERE mij bedroefd heeft ten dage der hittigheid
Zijns toorns."
g. Dat gevoelig besef en zielneerdrukkend gezicht van hun zonden en van die des volks,
zie dit in hfdst. 1:14: "Het juk mijner overtredingen is aangebonden door Zijn hand, zij zijn
samengevlochten, zij zijn op mijn hals geklommen," en hier in ons hoofdstuk, vs. 39, 42: "Wat
klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden. Wij hebben overtreden en
wij zijn weerspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard." Nu weet een Godzalige bij
bevinding wat een zwaar en zielneerdrukkend juk de last der zonde is en een levendig gezicht
en gevoel daarvan, alsook de bewijzen van het toornig ongenoegen Gods daarover in zijn ziel
te ondervinden en te dragen, ziende de zonde begaan tegen zulk een goed, heilig, al-waardig
God, en de oneindig zegenende Weldoener en Verbondsontfermer, o, dit doet de ziel uitroepen:
"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," Ps. 51:6; en als Ps. 38:4, 5: "Er is
niets geheels in mijn vlees vanwege Uw gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege
mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn zij mij
te zwaar geworden." En dit doet met de dichter betuigen, Ps. 130:3: "Zo Gij, HEERE, de
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ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?" Nu, al deze dingen liepen hier tezamen
in het juk dat deze man in onze woorden te dragen had, in die zo benauwde tijd van Jeruzalems
ondergang en verwoesting.
Maar bij al deze gemelde zaken kunnen nog zeer veel andere gevoegd worden welke de
Heere soms als een juk op de schouders van Zijn kinderen legt. O, wie zou al de bijzondere
kruis- en proefjukken kunnen opnoemen, want zoveel ware Godzaligen als er op aarde zijn,
zoveel onderscheiden jukken zal men bijna vinden, die van hen worden gedragen. Ja, de Heere
verwisselt ook hun juk dikwijls, zodat wel eens het ene juk plaatsmaakt voor het andere, zoals
wij in vele Bijbelheiligen zien kunnen en nog dagelijks gewaar worden onder des Heeren beste
en tederste kinderen, die daarom ook wel eens stof vinden om te klagen, Ps. 73:14: "Dewijl ik
den gansen dag geplaagd ben; en mijn straffing is er alle morgens;" en als Heman, Ps. 88:16:
"Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben
twijfelmoedig." Ja, iedere Godzalige weet best wat juk hij al gedragen heeft, alsook onder wat
juk hij dikwijls voor het tegenwoordige nog gedrukt heengaat; want het is toch waarheid wat
David zegt: "Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de
HEERE," Ps. 34:20; maar ja, dit is ook waarachtig, volgens Ps. 94:12, 13: "Welgelukzalig is de
man, o HEERE, dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw wet, om hem rust te geven van de
kwade dagen." En zo'n man hebben wij in onze woorden.
B. De opwekking is nu bij wijze van aanprijzing, dat hij zijn juk draagt; want de tekst
zegt: "Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt."
Het dragen van het juk des Heeren zal dan deze navolgende zaken zeggen en in zich
sluiten, te weten:
1. Een toestemmen der ziel van Gods Vaderlijke oppermacht en het heilige recht dat Hij
bezit om met Zijn volk, en met hen in het bijzonder, te doen wat en zoals Hij wil, zijnde al Zijn
doen in alles alleen majesteit en heerlijkheid, Ps. 111:3, en doende met het heir des hemels en
de inwoners der aarde naar Zijn welgevallen, en er is niemand die Zijn hand kan afslaan of tot
Hem zeggen kan: Wat doet gij? En al de inwoners der aarde zijn als niet geacht, Dan. 4:35; zij
willen in geloofsootmoed en onderworpenheid der ziel graag betuigen, onder hun druk en juk,
met de Kerk, Jes. 64:8: "Maar nu, HEERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn leem en Gij zijt onze
Pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk."
2. Een nederig erkennen van Gods Vaderlijke wijsheid en heilige rechtvaardigheid in al
Zijn daden en handelingen, erkennende dat de Heere recht is, Ps. 92:16, en dat Hij in al Zijn
handelingen met Zijn kinderen doet naar Zijn hoogste wijsheid en de betamelijkheid van Zijn
Wezen en deugden, Jes. 40:13, alsook naar Zijn vlekkeloze raad, Job 23:14; Ps. 73:24; waarom
het hen betaamt hun wil onder die van hun hemelse Vader te buigen en te onderwerpen, in
navolging van de Zoon van Gods liefde, hun Heere en Hoofd, Luk22:42, en met David te
zeggen, Ps. 39:10: "Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het
gedaan."
3. Onder het juk te leven in een gelovig besef van Gods Vaderlijke zorg en liefde en het
nuttige van Gods bedoelde einde in Zijn kastijding; dat de Heere daarin voor heeft hun meerdere
gelijkvormigheid aan Zijn Goddelijk deugdenbeeld, Hebr. 12:10, en de heerlijkheid van Zijn
eigen Naam en roem, volgens 1 Petrus 1:6 en 7: "Nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd
zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is
dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot
lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus."
4. Een naarstig najagen om Gods wil en mening onder het juk te betrachten, namelijk:
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een gewillige, onbepaalde onderwerping onder God in Zijn weg, met David, Ps. 62:6: "Maar
gij, o mijn ziel, zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting."
5. Een langdurig terugroepen van onszelf en een wederhouden der ziel van ongelovige
moedeloosheid, slaphartigheid, slaafse vrees en verdrietig neerzijgen, evenals David onder zijn
kruisjuk deed, Ps. 42:12: "Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts,
en mijn God." En als men uitgeweken en gevallen, of door ongeloof, of anders, voor een tijd
uit Gods weg verdrongen is, dan niet te blijven liggen, nee, maar op te staan in des Heeren
kracht en onder een inroepen van des Heeren Genadegeest, om te kunnen zeggen met de Kerk,
Micha 7:8: "Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin; wanneer ik gevallen ben, zal ik weder
opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de HEERE een Licht zijn."
6. Een volkomen onbepaald overgeven van zichzelf met alles aan de vlekkeloze raad en
wil Gods en aan Zijn Vaderlijke en heilige behandeling, alsook wat betreft de tijd en wijze van
het opgelegde juk Gods te dragen, willende de Heere achterna wandelen, zelfs in dorre en
onbezaaide landen, onder een wentelen van zijn weg op de Heere, met vertrouwen dat Hij het
zal maken, Ps. 37:5; betuigende in ootmoedige onderwerping onder en aanbetrouwen aan de
Heere, Ps. 39:8: "En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U."
Zie vrienden, dit zal er toe behoren, om het juk des Heeren recht Gode-behaaglijk te dragen.
Hiertoe zou men nog vele andere zaken kunnen voegen die daartoe behoren of tenminste zeer
nuttig zijn, als:
1. Te geloven en zich gedurig voor te stellen dat de weg naar de hemel een kruisweg is,
o ja, als de geestelijke Simons van de akker der wereld naar het hemelse Jeruzalem keren, dan
ontmoet de Heere Jezus hen met Zijn kruis, en zij krijgen er ook een deel van, Maar altijd naar
dat hun schouders dragen kunnen, want het zwaarste en de vloek heeft Jezus gedragen, daarom
zegt de apostel, 1 Kor. 10:13: "Maar God is getrouw, Welke u niet zal laten verzocht worden
boven hetgeen gij vermoogt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij
ze kunt verdragen."
2. Zich niet zo vreemd te houden als er van de Heere een juk op de schouders gelegd
wordt, als welke allen deelachtig zijn geworden, en het alleen de bastaarden zijn die hier vrij
gaan, Hebr. 12:8; en daarom er zich toe te stellen om als het komt, in gewillige onderwerping
te zeggen met de Kerk, Micha 7:9: "Ik zal des HEEREN gramschap dragen, want ik heb tegen
Hem gezondigd."
3. Gelovig vast te houden aan Gods waarheid, goedheid en trouw dat de Genadegeest van
Christus onder het juk ook waarlijk schouders zal schenken om het te kunnen dragen en
doordragen: "Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht," 2 Kor.
12:9; als hebbende beloofd: "Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten," Hebr. 13:5; "en Ik
zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE", Zach.
10:12.
4. En dan zal het ook gelegen zijn in het opgelegde juk des Heeren gewillig en
onderworpen achter de Heere Jezus, als Heere en Koning te dragen, en dus:
a. Daarover met de Heere Jezus niet te disputeren en te murmureren.
b. Het als wijs, heilig en noodzakelijk, ja, nuttig te oordelen, al kan men het niet
doorzien.
c. Het te omhelzen en aan te nemen, al was het met tranen in de ogen.
d. Het niet te willen afwerpen, of maar voornamelijk te arbeiden en te bidden om het kwijt
en daarvan te ontheven te zijn; nee, maar te staan om daaronder te bereiken die hoge en heilige
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einden Gods die de Heere daarmee bedoelt en waartoe de Heere juist dat en zo'n juk de ziel
oplegt.
e. Onder het juk gedurig nieuwe genade te gaan zoeken bij de genadetroon, ten einde zijn
juk te dragen met de Heere Jezus en in Zijn kracht en onder de bijstand van zijn Geest en onder
Goddelijke tijdige verademingen, om alzo te kunnen betuigen tot roem van de Heere als Ps.
138:7, 8: "Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt
Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. De HEERE zal het voor
mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat niet varen de werken Uwer
handen."
f. En ten laatste, het ontvangen proef- en kruisjuk in geloof aan te merken als een
waarachtig en zeker bewijs van de Goddelijke Vaderliefde, zodat men verwonderd is dat God
ons met de tucht verwaardigt en erkent dat Hij ons dat juk enkel uit Vaderliefde oplegt en doet
blijven dragen, ja, machtig en gewillig is om genade te schenken om in en over datzelfde juk,
waar men wel eens moedeloos onder weende, nog vrolijk te doen roemen, volgens Rom. 5:3:
"En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen."
Maar wanneer en in wat tijd meldt de Geest Gods dat het juk gedragen moet worden?
Onze Jeremia zegt hier: In zijn jeugd, hetwelk men eigenlijk of oneigenlijk kan opnemen, te
weten:
1. Eigenlijk: voor de Godzaligen, op vroege leeftijd of in hun jongelingschap, volgens
Pred. 11:9: "Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen uwer
jongelingschap;" Een tijd waarin al de zielsvermogens en lichaamskrachten van een Godzalige
ook de meeste sterkte en vatbaarheid hebben en de inwonende genade het ijverigst en levendigst
is; want der jongelingen sieraad is hun kracht, en vooral in het geestelijke, en dus zijn zij dan
ook het meest geschikt en bekwaam om des Heeren juk te dragen; maar ja, dan is het juk voor
hen ook het noodzakelijkst, om zulks van de Heere te ontvangen en het te dragen, omdat dan
ook in die tijd des levens de inwonende zonden de meeste kracht hebben en het meeste hun
zielsdodend geweld oefenen om de ziel ten val te brengen en tot een aanstoot voor de wereld
en tot een smaad van Gods volk te stellen, enz. Laat ons hier opmerken dat des Heeren weg al
dikwijls zo vriendelijk en ontfermend is omtrent Zijn kinderen, dat Hij hen het juk van kruis en
beproeving oplegt en doet dragen in hun jeugd, maar bij hun meer klimmende dagen en jaren
verwisselt Hij dan weer Zijn Goddelijke hand hen ten goede, hun schenkende een tijd van rust,
aangenaamheid en vele zegeningen; de beste wijn geeft Jezus toch op het laatst aan Zijn
discipelen die Hem volgen, om hen te doen zingen met David, Ps. 30:
Gij hebt mijn weeklag en geschrei,
Veranderd in een vreugdenrei:
Den treurzak hebt Gij afgeleid,
En mij omgord met vrolijkheid;
Opdat mijn tong niet zwijg Uw ere,
Maar eeuwig lofzing, U mijn Heere.
2. En zo vervult de Heere Zijn zo dierbare belofte, Jes. 61:7: "Voor uw dubbele schaamte
en schande zullen zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele
bezitten, zij zullen eeuwige vreugde hebben." En ook Nah. 1:9: "De benauwdheid zal niet
tweemaal oprijzen." O, de Heere is zo oneindig goed, dat Hij niet altijd wil twisten, noch
geduriglijk verbolgen zijn. En daarom staat er: "De Heere zal niet verstoten in eeuwigheid;
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maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid Zijner
goedertierenheden," Klaagl. 3:31, 32.
3. Maar men kan ook door de jeugd van deze jukdragende Godzalige man, meer
oneigenlijk verstaan het gehele leven der Godzaligen. En o ja, zodanigen zijn er ook al onder
des Heeren volk die de meeste tijd van hun leven hier op deze aarde, en in dit Mesech en
moerbeziëndal, onder het kruisjuk heengaan, en dus stof vinden om te klagen dat hun
bestraffingen alle morgen nieuw zijn en zij de ganse dag van hun leeftijd geplaagd zijn door
verzoekingen en beproevingen, Ps. 73:14, zodat zij gereedstaan om, in ongelovige
moedeloosheid te klagen: "Zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste? Ps. 73:11. Ook mag
de leeftijd van zodanige Godzaligen hier op aarde terecht een jeugd genoemd worden:
a. Omdat de jeugd maar een korte, ja, bepaalde tijd is, gelijk de ervaring leert, zo
ook is hun leeftijd maar kort en bepaald, zie Gen. 47:9; 1 Kron. 29:15. O ja, weinig en
kwaad zijn de dagen der jaren dezes levens en er is geen verwachting. Onze dagen op
aarde zijn als een schaduw. Zo is toch het ganse leven der Godzaligen.
b. Omdat zij hier in de genadetijd nog maar meest een jeugdtijd bereiken; het is
waar, soms vindt men hier op aarde onder hen een jongeling van honderd jaren in licht en
in bevinding en kracht van genade en Godzaligheid, Jes. 65:20, maar echter hiernamaals
zal het eerst in kracht waarheid zijn dat zij tot een volkomen man in Christus zullen
gesteld worden, en dan hebben zij geen juk ter tucht meer nodig, als zijnde dan geheel
volmaakt en boven de zonde, heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk gesteld door
Christus, voor God de Vader, Kol. 1:22; en verzadigd met Gods beeld, Ps. 17:15; ja, in
die volmaakte genadestaat voor de troon, waarin zij allen zullen gekomen zijn tot de
enigheid des geloofs en der kennis des Zoons Gods, tot een volkomen man, tot de mate
der grootheid der volheid van Christus, Ef. 4:13.
Ondertussen is het waarheid, en de bevinding leert dat zodanige Godzaligen, welke van de
Heere een juk ontvangen dat zij al hun dagen op aarde dragen moeten, doorgaans de geliefden
onder de geliefden zijn, en wel die zonen die de Heere bijzonder aanneemt en die hier onder de
geseling des Vaders leven volgens Hebr. 12, Maar dat de tedere Verbonds-God dan ook aan de
zodanigen dikwijls laat ondervinden boven andere Godzaligen die meer zonder juk leven:
1. Dat dit hun kruisjuk onder de meewerkende genade Gods hen dient tot een zekere
bewustheid en geloofsroem van hun waarachtig eeuwig aandeel aan God als hun VerbondsGod en Deel in Christus Jezus.
2. Dat zij door genade een teder en nabij-leven met de Heere ontvangen, gespeend aan al
de lage dingen en schepselen buiten God en Christus, zijnde voor hun zielen alles buiten God
als het smakeloze wit des dooiers.
3. Dat zij hier het verste komen in de ware oefening van zelfverloochening en in tedere
evangelische heiligheid, tot beschaming en uitlokking van anderen, zodat een ieder die hen ziet
en van nabij ontmoet zeggen moet: "Dat zij zijn een zaad dat de HEERE gezegend heeft," en
waar Jezus' beeld op rust, Jes. 61:9.
4. Dat zij meer leven in geloof met en bij God Zelf. Ik zeg: met en bij God en niet zo zeer
bij de gaven van God, en o, wat is dat een verhoging in de genade, daartoe verwaardigd te
worden, om bij de Goddelijke oceaan Zelf te leven, de eeuwig oneindig volheerlijke Jehovah,
de Fontein van alle heil, en niet zo zeer bij de beken die daar uitvloeien. O, wat dit behelst weet
niemand dan zij, die de hemelse Vader in Christus dat geleerd heeft. Ja, die weten wat een groot
onderscheid er gevonden wordt tussen Ps. 62:2: "Van Hem is mijn heil," en Ps. 62:8: "In God
is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht, is in God." En die God is

309
der zodanigen hun Loon, en Zijn raad en wil hun spijze, en de eeuwigheid zal hen alles oneindig
goedmaken.
Wij kunnen dan hieruit leren: hoe het dan ook zijn mag in de weg van des Heeren
vlekkeloze en volwijze leiding omtrent Zijn volk, en welk proef- en kruisjuk Hij hen ook belieft
op te leggen, dat Hij het altijd zo maakt als de begeerte van Jabez, 1 Kron. 4:10: dat het kwaad
hen niet te zeer zal smarten, maar dat Hij het goedmaakt met wat Hij wil, ja, met en door Zijn
zalig Zelf; daarom zegt de apostel, 2 Kor. 1:4, 5: "Want gelijk het lijden van Christus
overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig," enz. En o, wat
is dit zo korte leven en deze proeftijd te vergelijken bij de grote eeuwigheid en de volheerlijke
rust die er overblijft voor al het beproefde en jukdragende volk Gods, Hebr. 4:9, waarin door
de Heere Zelf het juk voor eeuwig van Zijn volks halzen zal worden afgenomen; en wat kan het
schielijk zijn dat de Heere hun Ontfermer hen dit ervaren doet in dat uurtje en ogenblik van hun
zalige ontbinding en overgang uit deze tabernakel, in een volmaakte storeloze heerlijkheid, om
de Jehovah, vrij van alle banden, jukken en zonden, dag en nacht te dienen in Zijn tempel. O
daar, daar haalt men zijn ziel op in de dienst van God en Christus, onder de verlichtende leiding
van de zeven lampen die voor de troon zijn; dan zal in volle kracht zijn waarheid hebben, Job
3:17-19: "Daar rusten de vermoeiden van kracht; daar zijn de gebondenen tezamen in rust; zij
horen de stem des drijvers niet," en daar is de knecht vrij van zijn heer, en Jes. 57:2: "Hij zal
ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk die in zijn oprechtheid
gewandeld heeft." En wat getuigt de geliefde Johannes, Openb. 14:13: "En ik hoorde een stem
uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu
aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen."
Ja, dan zal het ondervonden worden, Openb. 21:4: "En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn;
want de eerste dingen zijn weggegaan." O zalige ontheffing van alle smartelijke en zondige
kruisjukken! En dit zal de erve zijn van al Gods vrijgekochte volk en erfdeel, volgens de
Goddelijke belofte, Jes. 51:11: "Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren en met
gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap
zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden," (dat is: zeer snel en soms zeer
onverwacht). Zij worden dan als met een vlucht en stap in de heerlijkheid ingeleid en van alle
druk, smart en vijanden ontheven.
Daar heeft dan de zonde een end'
Vrijheid van alle ellend',
Zal daar ook eeuwig wezen:
Daar is geen strijd of val,
Of enig kwaad te vrezen,
God is daar AL in al.
O, wat zullen de rouwdragenden dan niet met en door Goddelijk heil verheven worden en het
zal openbaar zijn dat er voor de armen verwachting is, terwijl dan hun ziel ondervinden zal:
Daar is zij voor alle onweer veilig,
Daar zal zij eeuwig vrolijk zijn,
En zingen met de Serafijn,
Dat schone lied, van: Heilig! Heilig!
Ja, maar de jukdragende Godzaligen, die onder hun jukdragen in ootmoedige onderwerping
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hebben kunnen betuigen met de Kerk, Ps. 44:18-20: "Dit alles is ons overkomen, nochtans
hebben wij U niet vergeten, noch valselijk gehandeld tegen Uw verbond. Ons hart is niet
achterwaarts gekeerd, noch onze gang geweken van Uw pad, hoewel Gij ons verpletterd hebt
in een plaats der draken, en ons met een doodsschaduw bedekt hebt," zullen niet alleen in de
diepe en volmaakte eeuwige heerlijkheid ondervinden dat God een Beloner is dergenen die
Hem zoeken, Hebr. 11:6, maar de zodanigen geeft de Heere hier onder al het dragen van hun
juk zelf de heilzame vruchten te smaken en te genieten in en aan hun zielen en op hun weg naar
Sion. O nee, het dragen van het juk in hun jeugd is voor hen niet ijdel en vruchteloos maar het
levert hun zielen een vreedzame vrucht der gerechtigheid op wanneer zij door hetzelve
geoefend zijn, kunnende daaronder dan weleens van harte zingen:
O vruchtbaar kruis! Gij werkt de deugd,
Gepaard met lijdzaamheid en vreugd,
Gij zult het heilrijk eeuwig leven,
Die overwint ten eerkroon geven.
En dit is hetgeen de man Gods Jeremia nu vervolgens in onze woorden ook zeggen en
bevestigen zal, zeggende: "Het is goed voor een man dat hij," enz.
En waarlijk, het zalige en gezegende goed dat het dragen van des Heeren juk aan de zielen der
Godzaligen toebrengt, onder de zielheiligende medewerkende genade van des Heeren Jezus'
Geest, is groot en veel.
1. Wij kunnen dan onder vele andere, ook deze gezegende heilvruchten en dit goede
melden, alleen volgens de inhoud van dit hoofdstuk, hetwelk de Heilige Geest daarin opgeeft,
als namelijk:
a. Ootmoedige onderwerping en een Gode-zwijgen, volgens vs. 29.
b. Lijdzaamheid en geduldigheid, vs. 30.
c. Geloofsverbeiden van en vertrouwen op God, vs. 31.
d. Een stille geloofsverwachting dat de Heere rouw in vrolijkheid zal veranderen, vs. 32.
e. Een gelovig inzien en nederige erkentenis van des Heeren onbepaalde heerschappij en
regering over alles, vs. 37, 38.
f. Een rechtvaardig verklaren van de Heere, in Zijn slagen en tuchtroede, met een stellen
van zichzelf in de schuld voor God, vs. 39.
g. Een schikken van zichzelf, om in de nederige schulderkentenis God te ontmoeten, tot
wegneming en verzoening der zonde, in des Middelaars eeuwige gerechtigheid en
zoenverdienste, vs. 40-42
h. De dadelijke bevinding van Gods genade, in Christus Jezus, en de ontfermende
verhoring des gebeds en de genaderijke voorkoming van Gods gunst aan hun bedrukte en Godnaklagende zielen, vs. 57. O, wat moet men niet van al dit goed uitroepen: O gezegend, o
voordelig, o zielsbevorderend, o zielverhogend en o ziel aan God verbindend en naar Zijn
deugdenbeeld vernieuwend goed, dat aan de ziel en de wandel waarlijk heiligend is. O gezegend
kruisjuk! Groeien die rozen en al dit goed onder uw doornen? Waarlijk, dan moet het gemoed
hiervan betuigen: "Door Uw verootmoedigen hebt Gij mij groot gemaakt," 2 Sam. 22:36; "het
is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde," Ps. 119:71.
2. Het is ook goed om er de navolgende dingen in kracht door te verstaan en bevindelijk
te ervaren, namelijk:
a. Een aanhoudend biddend leven, ja, zo wat van dat gedurig gebed en van dat bidden
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zonder ophouden, 1 Thess. 5:17. O, dierbare genade! En wat is dan al het schepsel,
hoegenaamd, ja, vromen zelfs, ledig, nietig en krachteloos bevonden? O, dan kan men de
eindige schepselen wel missen en vrolijk zingen:
Hier en komen geen onvromen,
Hier en komt geen vrome bij,
Groot nog klene, maar allene
Ik, en Heere Jezus, Gij.
O zalig eenzaam! met God gemeenzaam,
Daar ik vrolijk ben, en vrij
b. Een gevoelige gespeendheid aan zin, wil en lusten, alsook aan de wereld en al het
ondermaanse, ja, zelfs aan anders geoorloofde en uitspannende dingen, met een werkzame strijd
tegen alle zonden, waardoor die ziel temeer de zoete gemeenschap met God ondervindt; ja,
meer ontvankelijk wordt voor verborgen Goddelijke lessen in en naar Gods Woord, die zij
tevoren nimmer zo gekend of genoten had, volgens Ps. 25:12-14; en ja, met meer licht de natuur
en werking der inwonende hartzonde leert verstaan en kennen en de vervloekte bedoeling en
toeleg ervan, tot hoon van God en Christus en tot bedroeving des Heiligen Geestes. Zo leert
men meer jagen naar de genezing der ziel en naar de reinheid des harten, om zo meer en meer
een vriend des Konings te zijn, als wetende dat zulks des Heeren heilig oogmerk over hen is,
met Zijn tuchtjuk hun op te leggen, volgens Job 36:8-11: "En zo zij, gebonden zijnde in boeien,
vastgehouden worden met banden der ellende, dan geeft Hij hun hun werk te kennen, en hun
overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben; en Hij openbaart het voor hunlieder
oor ter tucht, en zegt dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden. Indien zij horen en
Hem dienen, zo zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren in lieflijkheden."
Wel is waar: dit goed vindt de ziel zo in alles niet aanstonds als de Heere hun het juk oplegt. O,
nee, want integendeel, het maakt soms in het begin:
1. Zeer veel verwarring in de zielsbevatting en genegenheden.
2. Het ongedode vlees en het ongeheiligd hart staan wel eens stout op tegen de Heere en
Zijn wet, en zouden wel stout naar redenen vragen.
3. Het onkruid van hartverdorvenheden en diep liggende zonden komt boven en ontdekt
zich als zovele onzalige doornen en distelen die de dood vruchten dragen, uit hun vijandschap
tegen God.
4. De snode eigenliefde zou dikwijls des Heeren juk wel willen afwerpen en ontlopen; ja,
is stout genoeg om des Heeren heerschappij te betwisten.
5. De moedeloosheid, het ongeloof en zondig wantrouwen aan de Heere, en daaronder
menigmaal dan ook des duivels listige verzoekingen en ziftingen, die de ziel schudden en vol
met vrees en slaafse gemoedsangsten vervullen, maken de ziel menigmaal als een verdrukte,
door onweder voortgedrevene, ongetrooste; Maar naderhand krijgt de ziel soms eerst dat goede
te ondervinden, gelijk de apostel zegt, Hebr. 12:11: "En alle kastijding, als die tegenwoordig is,
schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; Maar daarna geeft zij van zich een
vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen die door dezelve geoefend zijn." O ja, het is
daarna, als de Heere, door Zijn genadehand des Geestes, al die onbedaarde gemoedsstormen tot
stilte gebracht heeft en zij hun mond in het stof kan steken en zeggen: Misschien is er
verwachting; en dus van harte kan zingen:
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Wijze God! Uw wil goed,
Billijk maar geschieden moet;
Zalig is het ons, dat wij onzen wil
Buigen onder d' Uw' en zwijgen stil.
zodat men met Aäron stil zwijgt, Lev. 10:3, en met Eli zegt: "Hij is de HEERE, Hij doe wat goed
is in Zijn ogen," 1 Sam. 3:18.
II.

Het hier gegeven bestuur om het Gode behaaglijk te doen

Nu vinden wij verder, in ons tweede deel der woorden, het zo gezegende bestuur des Geestes
Gods aan deze jukdragende man, om het Gode-behagelijk te dragen door de profeet gemeld, als
hij in vs. 28 zegt: "Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft." Wij
zullen in deze woorden eerst letten op de tweeledige plichtsvermaning, en dan ten andere op de
rede van aandrang.
A. De eerste plichtsvermaning is: "Hij zitte eenzaam"
Het onderwerp aan wie hier deze Goddelijke plichtsvermaning en liefdesraad gegeven wordt is
hij, namelijk diezelfde man als zo-even genoemd in vs. 27, die zijn juk draagt en torst en zich
daarmee beladen vindt; hetzij dan dat zijn juk is een ijzeren juk of een houten juk of ook een
meer richterlijk juk wegens tussenkomende zonden, of een meer Vaderlijk juk, vloeiende uit
Gods hoge wijsheid, heilige soevereiniteit en tedere liefde; hoe het dan ook zijn mag, aan een
ieder van hen die des Heeren juk dragen en zich daaronder bevinden is hier het Goddelijk bevel
en raad: "Hij zitte eenzaam."
Eenzaam te zijn zegt een gehele afzondering van mensen, voor kortere of langere tijd, en soms
zelfs ook van alle vrome mensen en van alle uitspanning en van alle uitwendige genoegens en
verkwikking voor de geest of voor het lichaam, en dus een gehele afzondering, eenzaamheid en
verborgen stilte, evenals Ps. 25:16: "Wend U tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam
en ellendig," en Ps. 102:7, 8: "Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden, ik ben
geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak, en ben geworden als een eenzame mus op
het dak."
Als hier dan bevelender wijs gezegd wordt: "Hij zitte eenzaam," te weten: met en onder zijn
dragend juk op de hals (want in die eenzame plaats moet hij, namelijk die Godzalige man, met
zijn juk zitten en het daar op zijn schouders gevoelig houden en dragen, en zo moeten wij hem
hier in het oog houden), zo zal dit bevel Gods dit volgende insluiten:
1. Verbiedender wijze
a. Van onder zijn juk niet weg te lopen en zich daarvan te onttrekken. En zo iemand zich
onttrekt: "Mijn ziel heeft in hem geen behagen," zegt God, Hebr. 10:38; en Jakobus zegt, hfdst.
5:11: "Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen."
b. Niet ongevoelig onder zijn juk te zijn, volgens Jak. 4:9: "Gedraagt u als ellendigen, en
treurt en weent." Zo was des Heeren boodschap aan de boetvaardige koning Jozua, 2 Kon.
22:19, 20: "Omdat uw hart week geworden is en ge u voor het aangezicht des HEEREN vernederd
hebt, als gij hoorde wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelver inwoners, dat zij tot
een verwoesting en vloek zullen worden, en dat ge uw klederen gescheurd en voor Mijn
aangezicht geweend hebt, zo heb Ik u ook verhoord, spreekt de HEERE, en gij zult met vrede in
uw graf verzameld worden."
c. Zich niet te vermaken onder zijn juk met dingen buiten God, zoals: uitspanning, teveel
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verkeer met mensen en het te zoeken bij gebroken bakken; daar tegen zegt de Heere, Jes. 2:22:
"Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?"
Ook niet alleen maar te arbeiden om door de een of andere weg van zijn juk ontslagen te worden
zonder God er in te kennen en zonder Zijn Goddelijk bedoelde einde daarin te bereiken, tot
genezend heil der ziel. Zie wat de Heere tegen de zodanigen zegt, Jes. 30:1-3: "Wee den
kinderen die afvallen, spreekt de HEERE, om een raadslag te maken, maar niet uit Mij; en om
zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit Mijn Geest, om zonde tot zonde te doen; die
gaan om af te trekken in Egypte, en vragen Mijn mond niet," enz.
2. Gebiedender wijze zal dit eenzaam zitten een stille afzondering van zichzelf te kennen
geven, zowel uitwendig naar het lichamelijke als inwendig naar de ziel, en wel tot deze
gezegende doeleinden:
a. Om een meer en zeer gezet, verborgen, smekend leven voor de genadetroon te leiden
als immer tevoren te voren geschied zij, evenals een David, Ps. 142:3: "Ik stortte mijn klacht
uit voor Zijn aangezicht, ik gaf te kennen voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid," en als
Hanna, 1 Sam. 1:10: "Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den HEERE en zij
weende zeer," als een vrouw bezwaard van geest; en vs. 15: "Ik heb mijn ziel uitgegoten voor
het aangezicht des HEEREN."
b. Om meer diep ingekeerd naar binnen te leren werken, en niet zo oppervlakkig te leven,
noch zich alleen of meest te vergenoegen met de bevatting van zaken, met opgeklaarde
bespiegelingen, redeneren of een algemene toestemming en een meer of minder geoefend
spreken over de geestelijke dingen in het algemeen en over het dragen van het juk in het
bijzonder, waarin vele verstandige en uitwendig geoefende mensen zeer ver kunnen vorderen,
en nochtans geen stap van ware beoefening der zaken op de levensweg en in het kruispad doen,
maar zich alleen voldoen met de bovengemelde algemene dingen, gepaard met het betrachten
van enige geesteloze verborgen en openbare plichten. Nu, daartoe moet ook deze man met zijn
juk eenzaam zitten: om te zien bij ingekeerd licht hoe ver de bovengemelde dingen hem ook
nog maar al teveel aankleven, om daarvan genezing te zoeken en te staan om zakelijkheden in
zijn hart en wandel te ondervinden en te beoefenen, en om zo in de bevinding van de kracht der
woorden met en voor God in Christus te leven en te wandelen, ten einde het blijke dat het
Koninkrijk van God niet bestaat in woorden en in bevatting maar in kracht, dat is: in de
dadelijke beoefening der zaken, in de gemeenschap van Christus en door de invloed en kracht
des Geestes volgens Joh. 15:5; Rom. 5:6; en dat in en langs een weg van gedurige worstelingen,
zelfverloochening en een kampen met het dodelijk diep ingekankerd eigen. O zalige
heilvruchten van zo'n eenzaam zitten met zijn juk als de ziel zo meer koren voor kaf, zaken
voor opvattingen, de kracht der woorden voor begrippen, geestelijke Goddelijke bevindingen
voor beredeneerde toestemming en een dode belijdenis der lippen mag deelachtig worden. O,
hierover heen te stappen en hierbij niet in waarheid met zijn ziel veel stil te staan, doodt
duizenden zielen en zal velen bedrogen doen uitkomen, die hier al voor grote christenen werden
aangezien en geacht, omdat zij beoordeeld zijn geworden naar hun opvattingen en woorden die
zij hadden en die voor de zaak werden aangezien, en die zich dit ook lieten aanleunen en dus
door hun bedrieglijke hart misleid en verraden zijn. O, dit is de oorzaak van ons geesteloze
kerkwezen en laag christendom. En hierdoor kunnen de mensen God en de wereld thans zo
samenvoegen en dat nadrukkelijke woord des apostels zo vergeten, 2 Tim. 2:19: "Een iegelijk
die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid." En 1 Joh. 2:15: "Hebt de wereld
niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is
niet in hem." En Rom. 8:13: "Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij

314
door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven." En 2 Kor. 6:17: "Daarom,
gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is,
en Ik zal ulieden aannemen." Och, dat velen om deze les Gods te leren beoefenen, veel eenzaam
gingen zitten voor Gods aangezicht.
c. Hij zitte eenzaam, om de Jehovah, de volzalige God des verbonds, meer te leren kennen
in Zijn verheven hoogheid, soevereinheid, heiligheid, allesbeheersend opperbestuur en in Zijn
Goddelijke trouw, waarheid, liefde en overanderlijke verbondsontferming in de Zoon Zijner
liefde; en daar tegenover, zichzelf en alles wat schepsel is, hoegenaamd, in hun oneindige
nietigheid, ledigheid, onwaardigheid, zondigheid, onbegrijpelijke machteloosheid en
onwaardigheid, om zo met zijn gehele ziel bij Goddelijke verlichting des Geestes, menigmaal
van alles buiten God, hoegenaamd, te kunnen zeggen, gelijk Jer. 3:23: "Waarlijk, tevergeefs
verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE onzen
God is Israëls heil;" en als Job 39:37, 38: "Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik
leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of
tweemaal, maar zal niet voortvaren," zodat zijn ziel moet uitroepen:
O, helpt mij het grondeloos niet,
Zien van al wat schepsel hiet.
Ja, vrienden, buiten het eenzaam zitten met het dragend juk, onder het oog van God, zo bevatten,
begrijpen en bespreken wij die nietigheid en ledigheid van onszelf en van de schepselen wel,
maar ondertussen zitten onze zielen daar waarlijk aan vastgekoppeld, daarmee vervuld en
gebolwerkt; maar onder het kruisjuk komende, en daarmee van de Heere in het eenzame tot een
stilzitten gebracht zijnde, dan wil de zalige God de ziel van haar Dagons ontbloten en
ontledigen, en dezelve voor de ware Ark Gods, Christus Jezus, doen vallen en de ziel in kracht
leren verstaan en beoefenen: "Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE. Zo zult gij
den HEERE uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw
vermogen," Deut. 6:4, 5; alsook: "Er zal onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor
geen vreemden god neerbuigen," Ps. 81:10; willende alzo de volzalige God Zelf het hart alleen
hebben, en ook dadelijk alleen al deze schatkameren tot zaligheid met en door Zichzelf
vervullen volgens Spr. 8:21. Ja, vrienden, o, als wij onder het eenzaam dragen van Gods juk de
schepselen en onszelf verliezen in dadelijkheid, dan worden wij eerst waarlijk zo ledig, zo arm,
zo onszelf ongenoegzaam. O, het is niet uit te drukken hoe gering en ledig wij onszelf en alle
schepselen dan bevinden en erkennen moeten voor Gods aangezicht. O, het zijn dan alle
gebroken waterloze bakken. Ja, God en Christus en Zijn gemeenschap, opzicht, leiding en gunst
worden dan op zulk een hoge prijs gesteld in die ziel, volgens Ps. 73:24, 26. Vrienden en
vromen, ja, de besten van hen, die zelfs pilaren geacht waren, kunnen dan niets toebrengen en
zij zijn voor de ziel zo ledig, hun raad en troostwoorden zo krachteloos, hun bezoek en
medelijden zo ontbloot van hulp of verlichting van het juk; ja, alles roept dan zo toe: Het is bij
mij niet; zoals wij zien in de man Gods Job onder zijn kruisjuk. En wie of wat kon Jona helpen,
zwervende in de afgronden? O niets, niets, dan God alleen, Jona 2. O, beproefde Godzaligen,
bemerkt gij dit voor u, ziet, wij hebben het onderzocht, het is alzo, ja, gedenkt er wel terdege
aan en geeft uw God grootheid; Hij is het alleen die het juk van de kinnebakken moet oplichten
en het bedrukt en versmachtend gemoed weer voeder moet toereiken, Hos. 11:4. Ja, God is het
alleen, Die de gevangenis moet wenden, gelijk waterstromen in het zuiden, Ps. 126:4. O ja, het
is in volle kracht waarheid:
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Schepselen staat wat uit het licht,
Vals! Vals! is al uw glans.
O, help mij het grondeloos niet,
Zien van al wat schepsel hiet.
God is d' aanvanglozen Ader,
d' Onuitputtelijke Spring,
't Grondeloos Diep daar 't altegader,
Komt dat uit Hem 't al ontving.
d. Hij zitte eenzaam, om alzo in meerdere trap te leren kennen wat een onvernuftig en
groot beest hij in zijn praktikaal bestaan voor God nog is met Asaf in Ps. 73:22; en hoeveel
opstand, twisten, murmureren, ongeloof, wantrouwen, achterdocht omtrent God en Zijn Woord,
vooruitlopen, ja, snode verloochening van God er in de ziel woont en nog vele andere
rampzalige vruchten, die door gemelde zonden dan nog worden voortgebracht, en de ziel voor
de Heere eenzaam moet doen uitkermen met de apostel, Rom. 7:14, 24: "Ik ben vleselijk,
verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"
En dit is zo nodig, om een meer gevoelige walg aan zichzelf te krijgen, volgens Ezech. 36:31,
en tevens ook meer en meer de noodzakelijkheid en dierbaarheid van de Goddelijke Heere Jezus
te erkennen en Hem ook meer gestaltelijk in alles, tegen alles, tot alles te leren gebruiken; ja,
dus wordt Christus voor de ziel tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijke Krans, volgens Jes.
28:5, en zo leert die ziel dan ook de onnaspeurlijke rijkdom van de vrije en grondeloze
Goddelijke genade en zondaarsliefde in Christus Jezus meer bevindelijk kennen, en wat het
zegt te leven door het geloof des Zoons Gods, volgens Gal. 2:20; Kol. 3:3.
e. Hij zitte eenzaam, om veel in gebeden te begeren en te verzoeken bij de Goddelijke
genadetroon dat toch zijn kruisschool hem door de genade des Heiligen Geestes mag gemaakt
worden:
1. Tot een gezegende leerschool, om veel verborgen lessen van Christus te ontvangen, Ps.
51:8.
2. Tot een meer ootmoedig makende tuchtschool, volgens Ps. 131:1, 2.
3. Tot een troost- en heiligingsschool, volgens 1 Tim. 6:11, 12, en om toch eens meer
onbepaald ook zijn gehele weg en staat aan de Heere te leren toevertrouwen, ja, zelfs meer
blindelings, zonder te willen zien of te weten, alzo de Heere toch goed is, en tot sterkte in
benauwdheid, en Hij degenen kent, die op Hem betrouwen, Nah. 1:7; en om in die
geloofsgehoorzaamheid te leven en te werken als weleer die gelovige Noach, die in
gehoorzaamheid aan de Heere de ark in ging, en liet de Heere achter hem toesluiten, Gen. 7:16;
in welk geval zeer opmerkelijk is, dat in al die tijd dat Noach in de ark was hij juist op de
wateren dreef, alleen op en onder de almachtige onmiddellijke voorzorg Gods, zonder te kunnen
zien waar hij dreef of was; ja, hij voer, o wonder, zonder roer, zonder kompas, riemen, anker,
masten, hoofdtouwen, enz. En waarlijk, zij waren hem ook niet nodig in zijn reis, o nee. Zo is
het ook met Godzaligen, die in geloofsgemeenschap met Jezus, de ware Ark der behoudenis,
drijven op de wateren der verdrukking; zij moeten ook maar zien op het geestelijk kompas van
Asaf en David, Ps. 73:24; Ps. 138:8. En dan zullen zij ook met Noach zo veilig en behouden,
en met genieting van nieuwe verbondszegeningen, aan land komen en rusten kunnen, niet
slechts op het hoge gebergte van Ararat, maar op de eeuwige bergen van Gods Vaderlijke
almacht en getrouwheid, en stof hebben om offerande der dankzegging aan die God, in Wiens
ogen zij genade gevonden hebben, op te offeren en te betuigen met de Kerk, Ps. 66:20: "Geloofd
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zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewend, noch Zijn goedertierenheid van mij." Ja, dan
zullen zij achteraf nog moeten zeggen: Heere, Gij hebt alles wél gedaan, ja, Goddelijk gedaan.
f. En ten laatste, hij zitte eenzaam om ook omtrent zijn juk, dat de Heere hem opgelegd
heeft, recht te oordelen, ten einde hij daarmee en daaronder voor de Heere recht mag werken
en zichzelf naar de wil Gods daaromtrent mag gedragen, te weten aldus: dat hij toch tracht om
bij het onderwijzend genadelicht des Geestes te leren zien of hij een rechterlijk juk draagt om
voorafgaande bijzondere grote zonden, gelijk Davids juk was, 2 Sam. 15:25, 26, enz. ; 2 Sam.
24:14, dan of hij een meer soeverein en Vaderlijk juk draagt tot tucht en onderwijs, evenals
Jozef, Job en anderen. Dit is nodig om te weten, om zich door zijn geestelijke vijanden niet te
laten verdringen of slaafs te laten onderdrukken, en dus verkeerd daaromtrent te verkeren tot
bedroeving van zijn eigen ziel, terwijl God niet bedroefd wil hebben; maar om integendeel
langs die weg zich recht, en naar de eis van zijn juk, omtrent de Heere te kunnen gedragen in
zijn verborgen werkingen en verkeringen met God en Christus, alsook in zijn belijdenis, in zijn
gelovig bidden, in het werken met de Goddelijke beloften, in zijn onderwerping onder de raad
en wil Gods, en in zijn geloofsvertrouwen en hoop op God. En waarlijk, dit is een zeer
voorname zaak, waarom men wel nodig heeft eenzaam te zitten voor Gods aangezicht, om in
dezen toch een recht Goddelijk onderwijs en een geheiligd verstand te ontvangen. O ja, daartoe
is wel nodig een horen naar God in eenzame stilte, Ps. 85:9, en een staan op zijn wacht, om te
luisteren naar Gods inwendig spreken, Hab. 2:1.
En zo kan men wel een hoofdles ontvangen uit Gods heiligdom, zodat men achteraf in
aanbidding moet uitroepen: "Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw
voetstappen werden niet bekend," Ps. 77:20; omdat de ziel dan soms onder haar dragen van het
kruis- en proefjuk, of ook wel achteraf, met aanbiddende verwondering en verlegen erkentenis,
tot roem van des Heeren Naam, raad en heerschappij over haar, danken moet dat Zijn Vaderlijke
en heilige hand haar zolang onder een zwaar kruisjuk en in donkere proefwegen heeft doen
heen gaan, ja, zelfs soms met een bemodderd aangezicht, door rouwtranen heeft doen eenzaam
zitten, om haar achteraf te doen ondervinden:
1. Dat de Heere ook haar gevangenis zo Goddelijk wilde wenden, om haar met een
dubbele zegen en vermeerdering van alles genadiglijk te zegenen, evenals de man Gods Job
ondervond, Job. 42:10, 12.
2. Of dat zij dikwijls met Abraham een Ismaël verliezen en overgeven moesten, om een
geliefde Izak wederom te ontvangen, Gen. 17:18-22.
3. Of dat zij met Jakob uit het huis van hun ouders moesten dolen en eenzaam en bedrukt
moesten zwerven, ja, soms gehaat en vervolgd worden, maar dat het hoge en heilige einde Gods
was, om als de zalige Verbondsengel, hun zielen met zalig heil, als in een Bethel te ontmoeten
en dan nog in een land der verdrukking te doen wassen, Gen. 28 en 31.
4. Of dat zij met Jozef zolang verdrukt, en als in de stok en ijzers besloten moesten zijn,
zodat alle verwachting geheel scheen afgesneden, om daarna verhoogd te worden op een
rotssteen die eeuwig te hoog geweest zou zijn, zo niet Gods wondere hand Zelf zulks gewrocht
had.
5. Of dat zij als Naomi met vele zware bitterheden moesten worstelen, om daarna nog een
verkwikker der ziel te verkrijgen in de ouderdom en een zorgdragende en alle gebrek
vervullende Boaz en losser, langs wegen van een ondoorgrondelijke en aanbiddelijke
voorzienigheid, zodat men zijn eigen ziel toeroepen en aanbiddende zingen moet:
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Vergeet toch niet wat God aan u gedaan heeft,
En hoe gij door Hem in het strijdperk staan bleeft;
Gedenk hoe God u lieflijk heeft geleid,
En overladen met barmhartigheid.
Gewen u om Gods daden op te merken,
Het zal u in verlegenheden sterken,
Het wekt u op, en geeft u rijke stof,
Om dankbaar te vermelden 's Heeren lof.
Zie vrienden, deze gemelde zaken, benevens verscheiden andere, behoren tot het eenzaam zitten
van een Godzalig man onder des Heeren juk.
Maar hier kan ik geenszins aan voorbij zonder ook in opmerking te nemen: wanneer de
Heere een Godzalige onder het dragen van zijn juk roept tot een eenzaam zitten, gelijk als hier,
dat het dan ook al dikwijls Zijn hoge en aanbiddelijke weg en bestel is, alles zo te sluiten dat er
niet kan opengedaan worden, en zeer zichtbaar te ondervinden geeft aan zo'n ziel dat Hij zowel
de duisternis schept en het kwade, als dat Hij het licht formeert en de vrede schept, Jes. 45:7;
ja, dat de Heere dan zichtbaar toont dat Zijn heerschappij over alles is, en dat Hij daarom alles
zo doet werken in die tijd van druk en diepe beproevingen:
1. Dat al doorgaans elk zich van die eenzame bedrukte ziel onttrekt; vromen en onvromen
staan en houden zich dan van verre, Ps. 38:12; Ps. 88:9.
2. Of dat alle wegen en middelen die nog tot enige verademing zouden wezen, en als tot
een uur der verkoeling en tot enige verkwikking, geheel worden toegesloten en afgesneden,
Klaagl. 3:17; ja, dat alles wat voorheen nog dikwijls tot troost onder de weedom bevonden was,
óf ontvalt, óf zo krachteloos, onnut en ledig is dat men moet klagen met Job, hfdst. 3:30:
"Waarom geeft Hij den ellendige het licht, en het leven den bitterlijk bedroefden van gemoed?"
En vs. 21: "Die verlangen naar den dood, maar hij is er niet;" zodat zij hun dagen wel met een
moedeloos lichamelijk slapen, gelijk Elía, die grote knecht Gods, 1 Kon. 19:4, 5, zouden
begeren door te brengen. Zij kunnen dan schrikken dat des morgens de dag weder aanbreekt,
zodat de ziel wel uitroept: "Dat het God beliefde dat Hij mij verbrijzelde, Zijn hand losliet en
een einde met mij maakte," Job 6:9. O, dat zijn dan eenzame drukdagen vol benauwdheid voor
Gods Jakob, Jer. 30:7; want alles waarheen het die ziel in die tijden dan nog wendt ter
verademing, als in de genademiddelen, of bij Godzalige leraars, of oude bekende vromen (want
jonge vromen kunnen hun niet verstaan in dezen hun weg, en zelfs alle oude Godzaligen, die
altijd zo in het licht van Gods aanschijn leven en vol van vertroostingen zijn ook niet), o de
Heere laat alles ledig, vruchteloos en krachteloos; niemand heeft aan die ziel een boodschap
van 's Heeren wege, ja, zij kan soms niet eens verstandig opmerken hetgeen tot haar
bemoediging wordt gepredikt of gesproken. Alles is voor haar met Maria als een ledig graf,
waar zij wel inziet, maar haar dierbare Heere is weg, en de Johannissen en Petrussen, die nog
soms bij haar zijn, gaan van haar ledig heen en die laten haar ook alleen staan wenen, Joh. 20:2,
10, 11. Ja, al verzoekt zo'n ziel met diezelfde Maria de Heere Jezus Zelf om bij haar te komen
in haar verlegenheid, o, Die blijft dan ook soms nog enige dagen achter, Joh. 11:3, 6. Maar o,
hoe vreemd en hoe onmogelijk het die beproefde en zo zeer neergedrukte ziel schijnen mag,
het zal evenwel op des Heeren tijd waarheid bevonden worden, dat dit kruisjuk en eenzaam
zitten niet was ter dood, maar ter heerlijkheid Gods: opdat de Zone Gods door dezelve
verheerlijkt zou worden. Nee, nee, zo'n bedrukte ziel heeft geen reden om wegens de
onwaarschijnlijkheid der zaak in moedeloos ongeloof te zeggen met de Sunamitische, 2 Kon.
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4:16: "Nee, mijn heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet," want de Heere, de God
van ontferming, Die niet verstoot in eeuwigheid, zou haar antwoorden: "Zie, Ik ben de HEERE,
de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?" Jer. 32:27. Of: "Alzo zegt de
HEERE der heirscharen: Omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel dezes volks in
deze dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?" Zach. 8:6. Ja, die ziel zal nog
eens ondervinden de waarheid en kracht van Gods dierbare belofte, Jes. 54:6-10.
Ondertussen, eer dat de Heere dit heil voor die ziel doet uitspruiten, zo legt de Heere in
al haar druk- en proeftijd een verbod op alles, en zij ondervindt dat God al haar wegen toemuurt
met uitgehouwen stenen, en haar paden verkeert, Klaagl. 3:9; wat soms zo ver gaat dat zelfs
geliefde vrienden en Godzaligen, die tevoren altijd gemeenzaam, vriendelijk en medelijdend
waren, vreemd, koel en liefdeloos schijnen; ja, dat sommigen door onbedachtzaam of liefdeloos
spreken en oordelen nog een nieuw juk op die arme ziel leggen, zodat zij nog meer gedrukt en
gewond wordt dan zij tevoren was, evenals de man Gods Job ondervond in zijn diepe en
benauwde weg. Laat de Heere hen al eens een mede-Godzalige ontmoeten, die als een getrouwe
broeder in de benauwdheid met medelijden de lasten wat wil helpen dragen, zo is al zijn doen
en zegen zo krachteloos voor de ziel, dat zij zelfs niet eens kan of durft aannemen dat het tot
haar sterkte en opwekking gezegd wordt; ja, het moedeloos ongeloof kan dan de ziel zo
beheersen dat zij in ongeloof met Job durft te zeggen, Job 3:19: "Indien ik roep en Hij mij
antwoordt, ik zal niet geloven dat Hij mijn stem ter ore genomen heeft." En vanwaar komt dit
alles, dat die ziel zo diep in het slijk en de kuilen zinkt, en dat alles zo treurig en
zielnederbuigend tegenwerkt? Wij antwoorden: Omdat des Heeren tijd van redding nog niet
daar is en de tijd van Gods welbehagen en Zijn bestemde genadetijd nog niet is gekomen, om
te verschijnen tot haar vreugde, Ps. 102:14, 18; dus is het dan voor zo'n jukdragend man zeer
nodig te geloven dat de Goddelijke proeftijd, waarin hij naar het bevel Gods eenzaam heeft te
zitten, bij de Heere bepaald en bescheiden, ja, gewogen en afgemeten is, Job 23:14; Jes. 26:7,
en dat dezelve geen uur langer zijn zal, en ook niet korter, dan bij de Heere, zijn zalige
Verbonds-God, bepaald is. En o, wat is dit niet tot sterkte en een stof van bemoediging in God,
om te mogen geloven dat de benauwdheid niet tweemaal zal oprijzen, Nah. 1:9; en dat God het
omzwerven en de tranen verzamelt in Zijn fles; ja, dat zij in Gods register zijn, Ps. 56:9; en dat
de Heere nog eens zal tonen dat Hij wacht om genadig te zijn, Jes. 30:18; en dat in stilzitten en
vertrouwen hun sterkte alleen te vinden is, Jes. 30:15; ja, dat de Heere zulks ook snel en spoedig
zal doen, Die toch maar spreekt en het is er, gebiedt en het staat er, Ps. 33:9. Hun werkzame
geloofsbeoefening behoorde daarom maar te zijn, om de zo zeer bedrukte Kerk na te volgen,
Jes. 26:16: "HEERE, in benauwdheid hebben zij U bezocht; zij hebben hun stille gebed
uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was," met een ootmoedig geloofs-oog en vertrouwen
voor zichzelf op Jes. 26:19: "Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan
(geestelijk en lichamelijk); waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want Uw dauw zal zijn
als een dauw der moeskruiden," en zijn ziel ondertussen door genade in lijdzaamheid te leren
bezitten met een ootmoedig Gode-zwijgen als David, Ps. 39:10: "Ik ben verstomd, ik zal mijn
mond niet opendoen," en zo te zijn voor God als een zwijgend gespeend kind, Ps. 131.
B. En dit was hetgeen de Geest Gods hier ook vordert, als de tweede plichtsvermaning,
waarom er in onze tekst volgt: "En zwijge stil."
Dit stilzwijgen zal een levendige, godsdienstige en gelovige werkzaamheid der ziel in
zich behelzen, waarvan God, als de soevereine, volwijze en ontfermende Jehovah en God des
Verbonds, het Voorwerp is, en onder Wien men met zijn gehele hart buigt, en zich onderwerpt
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als Aäron, Lev. 10:3: "Maar Aäron zweeg stil;" en als Job, hfdst. 39:37. Dit stilzwijgen voor
God behelst dan ook niet alleen een stilzwijgen met de mond, als de tolk des harten, zoals David
beoefende, Ps. 39:10, maar het behelst ook een inwendig stilzwijgen der ziel, zoals David van
zichzelf erkende, Ps. 62:2, en hetwelk hij ook zo ernstig en vol nadruk aan zijn ziel oplegde en
beval te beoefenen, Ps. 62:6, over welke stof wij hierna zullen handelen, en omdat wij dan dat
stilzwijgen der ziel opzettelijk moeten verklaren, zo willen wij liever ons nu bekorten, en de
lezer daarheen wijzen.
Tot deze tweeërlei zo betamende, ja, Gode-verheerlijkende gestalten en werkzaamheden, wekt
de profeet uit Gods Naam deze jukdragende man niet alleen op, maar hij voegt er nog een rede
van aandrang bij om deze Godvruchtige man tot de beoefening van deze goede en Godewelbehaaglijke plicht te meer aan te sporen, zeggende: "Omdat Hij het hem opgelegd heeft."
a. Wie deze man het kruisjuk had opgelegd noemt de profeet "Hij," namelijk: de Heere,
de Jehovah, die goedertieren Heere, vs. 22, het eeuwig Zielendeel van deze jukdragende man,
vs. 24, het Goddelijk en al-waardig Voorwerp zijner zielsverwachting, vs. 25.
b. Nu, deze Hij, de HEERE, had Zelf deze man het juk opgelegd, hetzij onmiddellijk of
hetzij meer middellijk, door tweede oorzaken, want toch: "Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo
het de Heere niet beveelt? Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?"
Klaagl. 3:37, 38, waarom de profeet vraagt, en daardoor dus op het sterkst de waarheid van de
zaak bevestigt, zeggende Amos 3:6: "Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?"
En Hanna zingt in haar lofzang aan God, 1 Sam. 2:6:" De HEERE doodt en maakt levend; Hij
doet ter helle nederdalen en Hij doet weder opkomen." En de vraag van de man Gods Jesaja is
daarom zeer vol nadruk, Jes. 42:24: "Wie heeft Jakob tot een plundering overgegeven, en Israël
den rovers? Is het niet de HEERE, Hij tegen Wien wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet
wandelen in Zijn wegen en zij hoorden niet naar Zijn wet." Had nu de Heere Zelf hem dit juk
opgelegd dan was zulks een krachtige drangreden om zich daaronder betamelijk te gedragen,
want:
1. Dan had hij niet zo zeer te zien op de roede, maar vooral op Hem Die ze besteld had.
2. Maar dan moest hij tevens de moed niet opgeven, O nee, want het was maar een
opgelegd proef- en kruisjuk voor zijn jeugd en dus maar voor een bepaalde tijd; en daarom had
hij gelovig steeds in het oog te houden en te verwachten dat de Heere niet verstoten zal in
eeuwigheid, vs. 31, o nee: "Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen naar de
grootheid Zijner goedertierenheden," vs. 32; want God is Liefde, en Hij slaat en beproeft Zijn
volk zowel uit Vaderlijke liefde, als dat Hij hen troost en kust of naar het hart spreekt en op de
zijde draagt. Daarom voegt de profeet erbij, vs. 33: "Want Hij plaagt en bedroeft des mensen
kinderen niet van harte," zoals ook de Heere Zelf zo Goddelijk en nadrukkelijk betuigt, Jer.
31:18-20; Jer. 29:11. En is dat alzo, wel, dan had deze jukdragende Godzalige man zelfs onder
het diepste zijner beproevingen te geloven dat God hem ook maar alleen kastijdde tot zijn nut
en dat de Heere hem door die lijdensweg Zijner heiligheid meer dadelijk wilde deelachtig
maken, Hebr. 12:10, om hem achteraf de heerlijkheid Gods te doen zien, Joh. 11:40; en om hem
op en na zijn zaaien met tranen en geween nog eenmaal vrolijk te doen wederkeren, dragende
op zijn voormaals jukdragende schouders gehele schoven van heil en zegeningen Gods, volgens
Ps. 126:5, 6, zodat hij zou kunnen zingen van goeder harte:
Hij is het, die het heilige en het hoge,
Bewoont: nochtans houdt Hij Zijn hart en ogen,
Op mij gevestigd, en Zijn rechterhand
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Helpt mij, en leidt mij op naar 't vaderland;
Hij is mijn Zon, Hij stuurt en sterkt mijn voeten.
Hij doet mij niets op mijnen weg ontmoeten,
Of Hij bestuurt het tot mijn heil en nut,
Zijn heil mij als een schild en helm beschut.
Zijn nu al deze dingen zo, o, hoe goed is het dan voor een man dat hij het juk in zijn jeugd
draagt. En hoe betamelijk is het dan ook dat hij daaronder zitte en stilzwijge, ja, om al het
moedeloos ongeloof en opstand des harten tegen de Heere onder het dragen van het juk tegen
te gaan en in Jezus' kracht te bestrijden, omdat de Heere, zijn God en Verbondsdeel, waarlijk
wel oneindig waardig was om onder alle beproevende en smartelijke kruisjukken door hem
vertrouwd, ja, verbeid en geborgd te worden.
TOEPASSING
Zie daar vrienden, deze dierbare woorden Gods, onder des Heeren Jezus' hulp, enigszins
geopend. Laat ons nu nog bij het gezegde een woord van toe-eigening voegen.
Alhoewel het omtrent het mensdom in het algemeen na de zondeval waarachtig is hetgeen
Elifaz getuigt, Job 5:7: "Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige
kolen zich verheffen tot vliegen," en de man Gods Job, hfdst. 7:1: "Heeft niet de mens een strijd
op de aarde? En zijn zijne dagen niet als de dagen des dagloners?" zo vindt men echter soms
dat sommige onbekeerde mensen als bastaarden, geheel zonder druk en ellende zijn, en geheel
als een os ter slachting, onbedwongen en zonder banden, daar zo heen leven, van welke men
leest, Job 21:7-13; Ps. 73:3-9; mensen naar Gods rechtvaardig oordeel geheel aan zichzelf
overgelaten. Maar de zodanige ongelukkigen volgt al doorgaans het verderf als onmiddellijk
op de hielen, volgens Ps. 73:18-30; zijnde soms de ene dag en uur in hun volle weelde en
vrolijkheid, en de andere dikwijls al diep en voor eeuwig hopeloos in de hel neergezonken,
zoals wij zien in de rijke man, Luk. 16:19. Maar anderszins is het al veeltijds het algemene lot
der mensen, als zondige nakomelingen van vader Adam, dat zij ondervinden de droevige en
smartelijke gevolgen van de Goddelijke vloek, uitgesproken over de zonde, door Adams val
begaan, Gen. 3:17, 18: "Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan
eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen," enz., met Gen.
2:17. En dus is het leven der mensen een gedurige dood, vanwege de velerlei ellenden, noden
en wederwaardigheden die hen drukken en omringen, zodat hun ziel als zat wordt van de
tegenheden; en het leven raakt tot aan het graf, ja, als afgezonderd onder de doden en als de
verslagenen die in het graf liggen, die men niet meer gedenkt.
Maar waartoe zendt de Heere dezelve aan een wereld van onbekeerde mensen, anders dan
om hun ziel tot schaamte en bekering te bewerken, volgens Jer. 6:8: "Laat u tuchtigen,
Jeruzalem, opdat Mijn ziel van u niet afgetrokken worde. Opdat Ik u niet stelle tot een
woestheid, tot een onbewoond land. ;" en Micha 6:9: "De stem des HEEREN roept tot de stad
(want Uw Naam ziet het wezen): Hoort de roede en Wie ze besteld heeft; alsook Amos 4:12:
"Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël. Omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw
God te ontmoeten."
Maar ach, hoevelen zijn en blijven niet onder al de slagen en roeden Gods, die de Heere
tot hun verootmoediging, berouw en ware bekering op hun rug als heeft afgegeseld, als
bastaarden, ongevoelig en zonder enige schaamte of vernedering, zodat zij zelfs nog zoveel
indruk en verootmoediging voor God niet hebben noch betonen als een goddeloze Achab en

321
Manasse, ja, dat de Heere klagen moet: Ik heb ze geslagen maar ze hebben geen pijn gevoeld,
zij weigeren zich te bekeren; en als Jes. 57:17: "Ik was verbolgen over de ongerechtigheid
hunner gierigheid en sloeg hen, Ik verborg Mij en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig
heen in den weg huns harten." O, de mensen zien niet op Hem Die hen slaat, of onderzoeken
niet waarom de Heere hen slaat en tot welke heilige einden de Heere het doet, namelijk om
langs die weg, onder de bewerking des Heiligen Geestes, hun ziel nog als een vuurbrand te
redden en hen tot een ware droefheid naar God te bewerken en te leren staan naar aandeel aan
een onberouwelijke bekering tot zaligheid en de verzoening met God in Christus, door Zijn
Borg- en vredebloed.
Ja, hoevelen beschouwen de gerichten en bezoekingen Gods die hen treffen, evenals de
heidense Filistijnen, als toeval, 1 Sam. 6:9, en worden daardoor geheel ongevoelig en zorgeloos,
of anderszins zet het hen op zijn beste aan, tot een eigenkrachtige heidense verbetering. Anderen
zijn ook zo diep verblind door onkunde of door hun bedrieglijk hart of door de verleiding des
duivels, dat zij de ellenden, die God als een rechtvaardig God in Zijn toorn hen toezendt, gaan
leggen tot een grond van hun kindschap en genadige aanneming bij God.
Maar ik moet al de zodanigen in medelijden toeroepen: Arme bedrogen zielen, is dan kruis en
ellende een merkteken van genade te hebben bij God? O nee, Hij bedriegt u niet, u kunt waarlijk
met veel kruis hier te ondervinden, naar het eeuwig verderf gaan, maar dit is het ware
merkteken: een veranderd, wedergeboren en nieuw hart te hebben ontvangen van God, naar
Zijn belofte, Ez. 36:26, 27; en de verzoening met God in Christus Jezus te zijn deelachtig
geworden, langs een waar geloof in Christus, volgens Rom. 5:1; 2 Kor. 5:20; en de Heere Jezus
voor zich in waarheid te hebben omhelsd en aangenomen, Joh. 1:12, en dat met al Zijn
gerechtigheid en volheid, volgens Jes. 45:23, 24; 1 Kor. 1:30; en met zijn hand en hart te hebben
geschreven: ik ben des Heeren, Jes. 44:5. O mens die dit leest of hoort lezen, wat zegt uw ziel
op deze dingen? Zijn u deze zaken in waarheid bekend of zijn zij uw ziel nog vreemd? O, mist
u die nog, dan rust de toorn des almachtigen Gods nog op u, Joh. 3:30; en al uw ellenden zijn
maar vuurspranken van het u dreigend, eeuwig toornvuur des Almachtigen, Jes. 33:14; Hebr.
12:29.
O, merk dit ene nog eens bedaard op, met toepassing op uw arme bedrogen ziel: dat alle
bezoeking, ellenden en smartelijkheden die God over mensen brengt, hoedanig die ook zijn
mogen, in tweeërlei betrekkingen van hem afkomen, namelijk: óf als een beledigd vertoornd
Rechter ter strafoefening wegens Zijn beledigde deugden, vertreden wet en versmade
Evangelie, met haar zalige aanbieding aan zondaren, óf als een heilig, rechtvaardig en
ontfermend Vader in Christus, om hen te tuchtigen en hen door het kruis hun zondig kwaad af
te leren en de tegengestelde heilige deugden aan te leren.
Hoe is het met u, vrienden? Is uw juk een rechterlijk of een Vaderlijk juk? Zijt u nog wel
ooit bij deze zo gewichtige zaken bepaald geworden met betrekking tot uw zielen, en dat onder
wegende en gevoelige zielsaandoening, of bent u daaromtrent onverschillig? O, weet dan dat
zulks een klaar bewijs is dat u geen kinderen, maar bastaarden zijt. Ja, weet en geloof dan: zo
u door een waar geloof geen waarachtig deel krijgt aan Gods Zoon, de Heere Jezus, en aan Zijn
borglijden, zodat u zeggen kunt, volgens Jes. 53:5: "Maar Hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt,
was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden," integendeel, dan ligt uw ziel
nog onder de rechtvaardige en geduchte toorn Gods en onder een ontzaglijke openstaande
zondenschuld, en zij is nog onder de gehele eis der wet en haar bedreigende vloek, en dus zijn
al uw ellenden alleen maar rechterlijke slagen en een juk des doods. Och, mocht u het nog eens
geloven met toepassing op uzelf, zodat het uw ziel tot stilstaan en ware verandering bracht.
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Kom onbekeerden, ongelovige en onverzoende mensen, u die nog onder de aanbieding van het
Evangelie en haar ontfermende roeping leeft:
1. O, tracht toch uw verloren en vloekwaardige toestand eens te zien en te geloven.
2. Wordt eens in waarheid werkzaam en zoekende om God en Jezus tot uw Zielendeel te
verkrijgen; er is voor u, o ja, voor u, nog mogelijkheid aan de zijde Gods.
3. Tracht eens te komen aan het eenzaam zitten, knielen en worstelen voor Gods
genadetroon en aan Jezus' voeten. O arme zielen, u moet uit uw woelen buiten God en uit het
geraas der schepselen komen en het moet met u worden als Hand. 9:11: "Zie, hij bidt."
4. En weet dit: o, u zult nog zo laag voor God uw Rechter moeten bukken, dat u voor
Hem leert stilzwijgen en Zijn heilig en rechtvaardig recht over u leert billijken, zodat, al wilde
Hij u voor eeuwig verwerpen en verstoten van Zijn Goddelijk aangezicht, u niets hebt in te
brengen, dan uit te roepen: Heere, Gij zijt rechtvaardig in Uw spreken en rein in Uw richten; ja,
dat u de hand op uw mond moet leggen en met de tollenaar op de borst slaande moet uitroepen:
O God, zijt mij zondaar genadig.
Maar deze onze woorden behoren vooral tot en voor Gods beproefde kinderen die onder
het kruisjuk leven, om te dienen tot hun bemoediging en bestuur op hun weg. En daarom, de
zodanigen willen wij toeroepen: O, oefent veel uw geloof op dit woord, Job 5:17: "Zie,
gelukzalig is de mens denwelken God straft; daarom, verwerp de kastijding des Almachtigen
niet." En hebt veel in het oog dat de Goddelijke Heere Jezus, uw Hoofd en Heere, u als met
stervende lippen heeft toegeroepen, Joh. 16:33: " In de wereld zult gij verdrukking hebben;
maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen." Ja, de weg naar de hemel leidt zo, dat
gij door vele verdrukkingen moet ingaan in het Koninkrijk Gods, Hand. 14:22. O ja, God heeft
maar één Zoon zonder zonde gehad, maar niet één zoon zonder kruis.
Maar laat mij u eens vragen, mijne vrienden, u die onder des Heeren Vaderlijk kruisjuk
leeft:
1. Gelooft u wel genoeg dat het juk, hetwelk de Heere God u oplegt, zo wijs, heilig en
voor uw ziel zo nodig en nuttig is? Ja, dat het waarlijk uit Vaderlijke liefde tot u is en dat Hij u
uit getrouwheid verdrukt? "Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij," en de bijzonderste
geliefde zonen krijgen de geselingen, Hebr. 12:5, 6. O, geloof dit toch eens meer, het zal u zo
gemoedigd onder uw juk maken.
2. Oordeelt u wel recht van uw juk of het meer vrijmachtig, of meer Vaderlijk
rechtvaardig van de Heere u opgelegd is? O, hoe verkeerd handelt men dikwijls in dezen, uit
slaafse en wettische gronden, tot schade en neerbuiging van zijn eigen ziel, en zo mist men
veeltijds het goed en gezegend einde, dat de Heere bedoelt in het opleggen van het juk, Ja, wat
is men gereed om zichzelf en anderen op te dringen dat er verborgen zonden op onze rekening
staan, waarom de Heere met ons twist, en zo verwart men zichzelf en anderen. Dit was de
dwaling van Jobs vrienden omtrent die jukdragende man Gods, zie Job 4:7-9.
3. Gelooft u wel genoeg, vrienden, dat God Zelf u het juk heeft opgelegd? Of ziet u te
dikwijls op de tweede oorzaken, zodat u de Heere en Zijn raad en voorzienige heerschappij
voorbij ziet? O vrienden, niet alzo, zegt liever met Job in alles wat u overkomt: "De HEERE
heeft gegeven en de HEERE heeft genomen," Job 1:21; en tracht David na te volgen, 2 Sam.
16:10: "De HEERE toch heeft tot hem gezegd: Vloek David."
4. Gelooft u wel genoeg dat het voor u maar is en zijn zal een jukdragen in uw jeugd, en
dat de benauwdheid niet tweemaal zal oprijzen? Nah. 1:9; ja, dat uw kruisjuk ook bij God
gewogen is? Jes. 26:7; en dat de Heere er voor u zoveel goeds in bedoelt en ook zal schenken,
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als ge u maar buigzaam en handelbaar onder God wilt stellen, volgens de woorden van de
apostel Jakobus, hfdst. 5:11: "Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de
verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer
barmhartig is en een Ontfermer."
Wel dan, Godzaligen die onder Gods juk u bevindt, wij raden u broederlijk:
1. Zit veel eenzaam met uw juk, herdenk te dien einde hetgeen wij daarvan in de opening
dezer woorden gezegd hebben; daar liggen lessen in voor uw zielen, de Heere Jezus doe u die
bevatten.
2. Leer veel Gode-stilzwijgen, door de genade des Geestes, Ps. 39:10.
3. Houd toch uw juk onder uw ogen als van de Heere Zelf u opgelegd, wie onzer zou het
dan van zich willen afwerpen?
4. Waak en strijd tegen het redeneren met vlees en bloed wat betreft het einde en de
uitkomst van uw kruisjuk; werk er ook zo ongelovig en moedeloos niet mee tegen uzelf en
tegen uw genadeleven. Weet dat Gods weg in de zee is en in diepe wateren en dat God u als
toeroept: "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE," Jes. 55:8.
5. Zoek te geloven dat de Heere uw ziel onder alle murmureringen en ongelovige
neerbuigingen toeroept als Job 39:35: "Is het twisten met den Almachtige onderrichten? Wie
God bestraft, die antwoorde daarop." O, zeg liever met die jukdragende man Gods, Job 3:37,
38: "Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal
heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren." Ja, zeg in
geloof met Asaf, Ps. 73:23, 24: "Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand
gevat. Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen."
6. Speur ondertussen veel na en tracht meer het diep zondig en God-beledigend
hartbestaan te kennen, dat gij nog in u omdraagt, om u veel voor God te verootmoedigen en
gedurig stof te vinden om uit te roepen: Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet
verteerd zijn.
7. Gedenk veel aan uw voorgangers op de kruisweg. O vrienden, zeg mij eens, wat voor
een gezelschap is er thans voor de troon Gods en het Lam? Is het niet een gezelschap van
kruisdragers, Hebr. 11; en langs wat weg zijn zij in Sion aangekomen? Was het niet door een
moerbeziëndal en een kruispad? Ps. 34:20. Wel dan, zet er u naar, en zie hun strijd en kruispad
meer na en het heerlijk einde ervan, Rom. 8:37-39,
Eindelijk Godzaligen, weet en gelooft tot uw troost: de zalige God in Christus zal u nog eenmaal
sieraad voor as geven en het gewaad des lofs voor een benauwde geest en u doen ondervinden
de vervulling der belofte, Job 11:6-19.
Ja, mijn vrienden, Jehovah Jezus zal uw juk eens geheel verbreken en van u wegnemen,
en voor een eenzaam zitten zal Hij u plaatsen onder de juichende hemelreiën voor Zijn troon,
in de volle bevinding van Openb. 7:13-17, dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn,
Hallelujah, amen.
AMEN.
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24. Der gelovigen juichmaal na zware zielenstrijd
"De HEERE der heirscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten, nadat zij de slingerstenen
zullen ten onder gebracht hebben; zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn;
en zij zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars."
Zacharia 9:15
Zielsbemoedigend en versterkend was de taal van de gezegende Heiland: "Vrees niet, gij klein
kuddeken; want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven", Luk. 12:32.
Dit sprak de Heere Jezus, nadat Hij Zijn discipelen te voren zeer nadrukkelijk had afgemaand
van het zoeken of bekommerd zijn omtrent de aardse leeftocht en goederen, met de verzekering
dat die hen van hun hemelse Vader zouden worden bezorgd en toegeworpen. Zo bemoedigt Hij
hen hier nu verder omtrent het geestelijk en eeuwig welzijn van hun ziel. Daarom moest hun
hoofdwerk maar zijn, te zoeken het Koninkrijk Gods, vers 31, en zij zouden dan hetzelve
zekerlijk deelachtig worden.
Daarop zegt Hij tot hen als de grote Leraar der gerechtigheid: Vrees niet, gij klein
kuddeke. Die de Heere Jezus hier aanspreekt zijn zekerlijk eerst de apostelen en Zijn verdere
discipelen, die daar tegenwoordig waren. Maar in hen tevens ook iedere gelovige op aarde,
want die zijn tezamen een kudde, Joh. 10:16. Afgezonderd van de wereld, Joh. 15:19,
samengevoegd door het geloof onder de enige Herder. Ze zijn klein in getal en in kracht en in
aanzien. Vrees niet, zegt de Heere Jezus; alhoewel Gods kinderen geen reden tot vrezen hebben,
nochtans is hun hart vele malen met vreze vervuld. Dan eens of zij wel deel hebben aan de gunst
en liefde Gods. Of zij na al hun zoeken nog wel zalig zullen worden. Dan weer, of zij het wel
zullen uithouden met God en Zijn weg. Soms ook, dat zij nog eens weggeworpen zullen worden,
om al hun zonden en hun gedurige ontrouw. Dan, dat al hun werk maar huichelachtig is; dat ze
maar onder de dwaze maagden behoren en eeuwig afgewezen zullen worden van de Heere
Jezus. Dan, of God wel acht op hen heeft en hen in gunst kent en aanziet; dan, of zij al de zonde
en verzoeking en listen van de vijanden, die hen bejegenen, wel gelukkig te boven zullen komen
en doorgeholpen worden. De Heere Jezus wil dat zij die waarlijk het Koninkrijk Gods zoeken,
wie ze ook zijn, die zich met Jezus' schapen onder Hem, als de enige Herder, vervoegd hebben
en onder Zijn liefdebanier dienst genomen hebben, al deze vrezen en alles wat daarop
betrekking heeft en wat het ongeloof ook maar zou kunnen opgeven, zullen afleggen en er
geheel afstand van doen. Want, zegt Hij: "Het is des Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk
te geven." En zeker, wanneer dit het voornemen en welbehagen van de almachtige en
onveranderlijke God is, dan zal niets in de hemel of op aarde zulks kunnen verhinderen of
beletten. En daarom is er geen reden om in enig opzicht ongelovig te vrezen. Want Die met hen
is, is meer dan die tegen hen zijn. De Heere Jezus verzekert hier in Zijn troostwoorden dat het
geven van het Koninkrijk der heerlijkheid het goedvinden is van de hemelse Vader.
O, vaste grond van vertrouwen en om bemoedigd te zijn onder alle zwarigheden, verzoekingen
en onmacht en strijd. Trouwens, de zegen van Jozef is, en zal het deel van alle gelovigen ten
alle tijde bevonden zijn, waarvan wij lezen in Gen. 49:23-24: "De schutters hebben hem wel
bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en
de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs;
daarvan is hij een herder, een steen Israëls." En de vrijwillige onderdanen van de Heere Jezus
en de weerloze krijgsknechten die onder Zijn liefdesbanier de strijd tegen al hun doodsvijanden
hebben aangenomen, voeren een wettige krijg, als opgeroepen door de trompet van het
Evangelie, Ps. 89:15, Vergelijk 1 Tim. 6:12. En heeft hun Herder en Koning hen in de strijd
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ingewikkeld, dan is het geenszins om hen te verderven en daarin te doen omkomen. O nee, maar
het is altijd tot hun voordeel bevonden, en ter beschaming en nederlaag van hun vijanden. En
waarlijk, het is alzo; doorgaans genieten zij na de strijd vrolijke dagen en maaltijden van
overwinning, en dat wel door de dapperheid van hun Koning, door Zijn goedheid en voorzorg,
alzo Hij in al de strijd in de voorspits van Zijn volk was, en hen alzo meer dan overwinnaars
maakt door Hemzelf, Die hen onberouwelijk lief heeft, Mich. 2:13 en Rom. 8:35. Het is er dan
zeer ver vandaan, dat Hij ook maar één van Zijn tienduizenden strijdende onderdanen verliezen
zou in deze strijd, of hem ter dodelijke slachtbank zou doen komen. O nee, want Hij beschermt
hen zo nauwkeurig, dat alle instrumenten tegen hen bereid, vruchteloos zijn, en alle smeden en
kolen niets uitrichten kunnen tot hun wezenlijk nadeel, Jes. 54:15-17, vergelijk 1 Petrus 1:5, Ps.
91.
Deze dingen, vrienden, zien wij in onze tekstwoorden met derzelver samenhang bevestigd
en vervuld op de aller-duidelijkste wijze. Wij zien hier in dit ons hoofdstuk, wanneer wij
hetzelve aandachtig inzien, die enige ware Sionskoning, Die over het huis van Jakob Koning is
in der eeuwigheid, naar het woord van de engel, Luk. 1:33. We zien Hem hier voorkomen als
die verheven Goddelijke Vorst van het heir des Heeren, zoals Hij Zichzelf benoemt, Jozua 5:14,
en als die Goddelijke Held, Ps. 89:20, vergeleken Ps 45:4 en 6, Die wordt toegezongen: "De
HEERE is een Krijgsman. HEERE is Zijn Naam", Ex. 15:3. Hij komt voor als een zachtmoedige
Koning en een Heiland, volgens vers 9, Die Zijn volk de ware en eeuwige vrede beschikt, vers
10, en dat wel, als de tegenbeeldige Salomo, Wiens gezegende heerschappij is en zou zijn van
zee tot zee, en van de rivieren tot aan de einden der aarde, volgens vers 10, vergelijk Ps. 72:7
en 8.
Zijn er oorlogen ter verlossing te voeren voor gebondenen en in kuilen gevangen
onderdanen, vers 11 en 12, dan gebruikt deze zegepralende Koning daartoe Juda tot Zijn boog,
Efraïm tot Zijn pijlkoker, en Sions kinderen tegen de vijandige Grieken, vers 13. Hij trekt tevens
in Zijn grote kracht en ontzaglijke majesteit Zelf met hen mede in de strijd. Door Zijn
ontzaglijke tegenwoordigheid verwekt Hij onder al de vijanden een beroerende vreze, vers 14:
"En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En
de Heere HEERE zal met de bazuin blazen en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden."
En geen wonder, want daar heeft in volle kracht Zijn waarheid hetgeen wij in een ander geval
lezen: "Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen; en zeiden:
Wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden
uit de hand dezer heerlijke goden? Dit zijn dezelve goden die de Egyptenaars met alle plagen
geplaagd hebben bij de woestijn", 1 Sam. 4:7-8 Vergelijk hiermee Ex. 14:19-25 en Jozua 2:911. Deze Heil- en Heirvorst Jezus bewaart ook de thuisblijvenden en meer machtelozen onder
Zijn volk, waaromtrent Hij ook ter bewaring Zich van rondom legert, volgens vers 8: "En Ik zal
Mij rondom Mijn huis legeren vanwege het heirleger, vanwege den doorgaande en vanwege
den wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga; want nu heb Ik het met Mijn
ogen aangezien."
Dus al Zijn onderdanen en krijgsbenden, tot de meest machteloze toe, omtuint, beschut
en bewaart Hij, en Hij beveiligt ze zo teder onder Zijn Goddelijke heil- en strijdbanier, dat ze
bemoedigd en vertrouwende mogen zijn op de volkomen overwinning van hun strijd en dat zij
op het einde de gezegende voordelen ervan onderling zullen smaken met vreugdegejuich en
gedruis, zoals wij zien in vers 15 en 17. Ja, ze worden eindelijk van en door hun Koning gemaakt
en verheven, wegens hun geloofsdapperheid en heldenmoed in deze geestelijke krijg betoond,
tot gekroonde stenen en opgerichte banieren, volgens vers 15. Ze worden gesteld gelijk het
paard van Zijn majesteit in de strijd, Zach. 10:3, 5, 7 en 12. O vermenigvuldigde genade!
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Als wij de letterlijke en uitwendige zin van dit hoofdstuk inzien, zo vindt men van vers 1
tot en met 6 bedreigende oordelen Gods over enige vijanden van Israël. En dan volgen daarop
Goddelijke beloften, zoals enige voorrechten, vers 7, Israëls bewaring, vers 8, tot op de komst
van de Messias, vers 9, met Zijn genadeheil ten goede van heidenen en Joden, vers 10 en 11.
Daarop volgt dan een vermaning tot wederkeren, vers 12 (Zie hierbij de geleerde
kanttekeningen), met de beloften van dubbele vergelding in dat wederkeren. Dan komt in vers
13 en 14, bijzonder voor een voorspoedige oorlog, waarin de Heere zal mede strijden ter
overwinning van Zijn volk over hun vijanden. Het is naar de gedachten van sommigen in een
lichamelijke zin en opzicht te verstaan onder de Makkabeeën.
Maar het is ook volgens de gedachten van veel anderen, alleen geestelijk op te vatten, onder
Vorst Messias, de Heere Jezus Christus, zoals door de dienst van de apostelen en verdere
getrouwe gezanten en volijverige getuigen van Christus vervuld is, en nog vervolgens vervuld
wordt onder de dag van het Nieuwe Testament en nog eens verder in kracht vervuld zal
worden in latere dagen. Daarop volgt het veilig en heerlijk geluk van de Kerk, volgens 15 tot
en met 17.
Dat men wederom meent dat het in tweeërlei opzicht te verstaan zou zijn, te weten wat
ons in vers 15 vermeld staat en nu te behandelen is, zou betekenen de bescherming van het volk
van Israël onder de regering van de Makkabeeën en het eten en drinken van de bezittingen van
haar vijanden met vreugde en volheid, of van haar eigen goederen in veiligheid en met
dankzegging.
Maar geen rechtzinnige christelijke uitlegger van Gods dierbaar Woord sluit hierom
vanwege de samenhang en de verhevenheid van de spreekwijze, de geestelijke zin uit. Vele
uitleggers nemen hier alleen de geestelijke zin, en die volgen wij ook. Wij zullen ons ook langs
die gedachten en uitlegging in het openen van deze dierbare geloofsversterkende woorden
bepalen. We zullen de zin hiervan van rondom zeer duidelijk zien; Zach. 9:15:
"De HEERE der heirscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten, nadat zij de slingerstenen
zullen ten onder gebracht hebben; zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn;
en zij zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars."
Laat ons dan op die grond in onze woorden acht geven op twee delen:
I. De Goddelijke beschutting en
II. Het volop en vrolijk heilgenot van de Kerk Gods daaronder.
I. De Goddelijke beschutting
Betreffende het eerste, daarin worden gemeld de onderwerpen der belofte onder de
omschrijving van "zij". In het algemeen zijn het de kinderen van Sion, of meer bepaald de
Evangeliegezanten, want volgens vers 17 zou de Geest om te profeteren worden uitgestort over
alle en allerlei vlees, en het Goddelijke genade koren aan de jongelingen en de most aan de
jonkvrouwen meegedeeld. Zo zouden zij in de genieting en bevinding door de mededeling van
allerlei genaden en gaven des Geestes gesteld worden tot gekroonde stenen en als een banier
worden opgericht in de Kerk Gods, vers 16, en tevens als Zijn dierbare en beveiligde kudde.
Daarom kan en mag men hier alle gelovigen onder verstaan, eerst die uit de Joden waren, vers
9, als de moederkerk, maar dan ook uit de heidenen, tot wie Koning Jezus ook van vrede zou
spreken of verkondigen en dadelijk tot vrede zijn, vers 10, Ef. 2:17, 14. Hij zal hen geven een
naam en een plaats binnen Zijn huis en muren, Jes. 56:5, Jes. 54:2-3, om zo tezamen Sion en
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Jeruzalem, de stad des grote Konings uit te maken, in welker paleizen Jehovah Jezus bekend is
voor een hoog Vertrek. Hij woont daarin dadelijk, Ps. 48:4, Ef. 3:7, en zij is alzo gesteld tot het
huis der heerlijkheid, dat Hij met en door Zijn zalige inwoning heerlijk gemaakt heeft, Jes. 60:7,
tot een woonstede Gods in den Geest, Ef. 2:22. Van dit Sion en Jeruzalem, of haar geestelijke
inwoners nu wordt hier gezegd en aan dezelve beloofd: "De Heere der heirscharen zal hen
beschutten." Deze Naam wordt de alleen zalige God dikwijls in Zijn Woord toegekend. En Hij
is het met volle nadruk. Want o, welke heirscharen heeft de volzalige God niet in de hemel der
heerlijkheid, Dan. 7:10: "Duizendmaal duizenden dienden Hem, en tienduizendmaal
tienduizenden stonden voor Hem." Daarom lezen wij in Ps. 148:2: "Looft Hem, al Zijn engelen;
looft Hem, al Zijn heirscharen." Wat een heirscharen heeft de Heere niet in de lucht en
firmament-hemel, als ook op de aarde en in de afgronden. Zie in dit opzicht geheel Psalm 148.
Naar Zijn Goddelijke, soevereine oppermacht en vlekkeloos onafhankelijk welbehagen
gebruikt Hij dezelve tot Zijn eer en heerlijkheid en ten goede voor Zijn volk en tot vernedering
en verdelging van hun vijanden, zoals zelfs een heidens aller-hoogmoedigste vorst uit zijn
bevinding moest betuigen, nadat God hem aller-diepst vernederd en van mensenstand tot die
der beesten verstoten had: "En Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners
der aarde. En daar is niemand die Zijn hand afslaan of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij?"
Dan. 4:35.
En ja, wat een heirschaar van uitverkoren en geroepen gelovigen heeft de Heere niet?
Daarvan is zo'n groot heirschaar en deel op de aarde in de strijdende Benedenkerk, volgens Jer.
33:22. En daarvan is zo'n groot heirschaar en deel reeds verheerlijkt en bevindt zich in de
triomferende Kerk boven voor de troon, volgens Hebr. 12:22 en 23, Openb. 7:4 en 9.
Terecht worden zij heirscharen genoemd vanwege hun geschiktheid en orde, als onder de Heere
staande en werkende naar Zijn aanbiddelijke raad en vlekkeloze wil, Dan. 4:35. "Heft uw ogen
op omhoog en ziet Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze
alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten en omdat Hij sterk van vermogen is;
er wordt er niet één gemist", Jes. 40:26. "Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht; Gij hebt
de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan; Naar Uw ordinantiën blijven zij nog heden staan, want
zij alle zijn Uw knechten", Ps. 119:90-91. Vergelijk Ps. 107:25; Ps. 33:7-9. Daarom, Sions
Koning is de Heere der heirscharen. Dat is Zijn verheven erenaam, zoals wij zien. Uw Maker
is uw man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam", Jes. 54:5.
Hij wordt terecht zo in onze tekstwoorden benoemd ten opzichte van het werk, dat Hij
doet aan Zijn volk, namelijk hen te beschutten. Het is toch alzo, Gods verloste volk ligt nog
steeds open voor vele en machtige vijanden en zware tegenspoeden, en helse en wereldse
vijandelijke instrumenten, Ps. 34:20, Jes. 54:17. Hun weg naar Sion is toch langs vele
verdrukkingen en langs vele en zware strijden, Joh. 16:33; Hand. 14:22. Daarom is het soms de
taal van een klagend Sion Gods: "Laat het gekerm der gevangenen voor Uw aanschijn komen.
Behoud overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms", Ps. 79:11. En met de Kerk:
"Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over; vergeet den hoop Uwer ellendigen
niet in eeuwigheid", Ps. 74:19; Ps. 143:3 en 7. Maar zie, de Heere der heirscharen als hun
Koning, sterk en geweldig in de strijd, bewaart en beschut hen onder dat alles teder en
almachtig, Ps. 24:8. Dat doet Hij langs en op al zeer onderscheiden wijze, als onder andere ook
door machtige beschermers en vorsten en heilanden te geven en te gebruiken, volgens
Obadja:21: "En er zullen Heilanden op den berg Sion opkomen om Ezaus gebergte te richten;
en het Koninkrijk zal des HEEREN zijn." Vergelijk met Zef. 3:14-20.
De Heere der heirscharen bewaart en beschut hen ook door de dienst der heilige engelen. "Want
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Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen", Ps. 91:11, vergelijk met
Ps. 34:8; Hebr. 1:14. Wij lezen in Ps. 57:4: "Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te
schande makende dengene die mij zoekt op te slokken, Sela! God zal Zijn goedertierenheid en
Zijn waarheid zenden." Vergelijk met Jes. 37:36.
Maar vooral beschut Hij hen door Zijn Goddelijke kracht en almacht. Want door Zijn
tedere goedertierenheid zou Hij, de Heere Zelf, Zijn ontfermd volk bewaren. Daarom lezen wij
in Joël 3:16 en 17: "En de HEERE zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat
hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks en de Sterkte der
kinderen Israëls zijn. En gijlieden zult weten dat Ik de HEERE uw God ben, wonende op Sion,
den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer
door haar doorgaan." Vergelijk Zach. 12:8 en 9:8 en Jes. 26:1. Dat is alleszins zo tot hun heil
naar ziel en lichaam, opdat zij niet komen te vervallen in verderfelijke ongelukken en in de
macht van de vijand en het verderf van de zonde, volgens Jes. 31:4 en 5. Hij kan hen ook naar
Zijn oneindige wijsheid en vrijmacht daaronder doen vallen en ter beproeving en loutering
daarin laten komen, om hen dan Goddelijk te versterken en te bemoedigen en te overdekken,
volgens Jes. 41:10-14, Jes. 51:12. "Hij zal u dekken met Zijn vlerken en onder Zijn vleugelen
zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar", Ps. 91:4, vergelijk met 2 Kor.
12:7-9. Maar de Heere neemt op Zijn tijd doorgaans niet alleen het kwade weg van Zijn volk,
maar geeft hen ook in plaats daarvan het goede van Zijn uitverkorenen. Dat is dus een dubbel
deel. O, grondeloze liefde Gods! Volgens Jes. 40:2 en Jes. 61:7: "Voor uw dubbele schaamte
en schande zullen ze juichen over haar deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele
bezitten, zij zullen eeuwige vreugde hebben." En zo wordt het ook nadrukkelijk door de Heere
beloofd in het 12e vers van ons teksthoofdstuk. Dit bevestigt de ganse Bijbel en zo vele heiligen
die daarin voorkomen. Zie een Jozef, een David en anderen, waarbij wij voegen mogen die zo
menige bevindingen van deze en die bijzondere Godzaligen in onze dagen, wiens loflied ook
is: "Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord.
En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op
een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied in mijn
mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het zien en vrezen, en op den HEERE
vertrouwen", Ps. 40:2-4.
II.

Het volop en vrolijk heilgenot van de Kerk Gods daaronder

Dat is hetgeen hier ook nader zal getoond worden in het tweede deel van onze
tekstwoorden: "En zij zullen eten, nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben;
zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn; en zij zullen vervuld worden, gelijk
het bekken, gelijk de hoeken des altaars."
Dit is een gevolg van de Goddelijke bewaring en beschutting van God en Christus, Sions
Koning. Anders zouden de vijanden hen het vrolijk en bemoedigd eten wel beletten en voor
altijd hinderen. Want de rampzalige toeleg van de vijanden is toch om altijd het heilgenot van
Sions inwoners waar het mogelijk is, te weren en af te breken. En daarom worden de
krijgslieden, die veelszins zo mat en krachteloos in zichzelf zijn, dan nog beroofd van hun
verbondsspijs en voedsel en van hun zalig spijsgenot, dat hen in het heilverbond bereid is. Hoe
zouden zij de gevaarlijke en verderfelijke slingerstenen van de vijanden dan ten onder kunnen
brengen? O, dat was onmogelijk. Maar nu, door de kracht van deze spijze gesterkt tot de strijd,
kunnen zij betuigen: "Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt onder mij
neerbukken, die tegen mij opstonden", Ps. 18:40. De apostel Paulus roemt uit naam van alle
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gelovigen: "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons lief gehad
heeft", Rom. 8:37.
Betreffende nu de heilgevolgen van deze Goddelijke bewaring, die schijnen hier bij
opklimming gesteld te worden.
We lezen in de tekst dat zij zullen eten. Het volgende toont genoeg aan, dat hier geen
lichamelijk eten wordt bedoeld. Nee, maar het is hier een ziels- en geloofseten. De
verbondsbelofte is: "De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden", Ps. 22:27. En: "Mijn
volk zal met Mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere", Jer. 31:14, vergelijk met Ps. 65:5.
Zo vindt men hier dan geestelijke spijze. Daarom wordt hier ook ingesloten en verondersteld
een tafel, schotels, gasten, honger, handen, een mond en het gehemelte, waarmee deze
krijgslieden de spijze genieten en smaken. En dan de gevolgen van vereniging met de spijze:
"Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en ik in Hem", Joh. 6:56. Daarvan is
de uitwerking stilling van de honger, vernieuwing van leven, en sterkte en daaropvolgende groei
en vordering, en nieuwe krachten tot de strijd. Nu kan men een vierderlei eten onderscheiden.
1. Het dagelijks eten als een noodzakelijk werk. Dat is het natuurlijk leven eigen om te
bestaan. Zo doen ook deze burgers van Sion in het geestelijke. Dat bevordert hun genadeleven.
2. Men eet ook vóór de strijd, om zich te sterken tot dezelve en meer kracht en kloekheid
te hebben. Men eet ook na de strijd, als men zeer mat is geworden door dezelve, om de verloren
krachten te herstellen.
3. Ook eet men wel eens meer buitengewoon en plechtig, zoals bij een plechtige
offerande, Ps. 22:27. Dit vond plaats bij en na het zo plechtige en grote zoenoffer van Gods
Zoon, Jezus Christus, aangebracht op Golgotha en gemeld in vers 7-22. Vergelijk Hebr. 10:14.
4. Men eet ook bij plechtige bruiloften die gehouden worden, zie Matth. 22:2. Of op
plechtige tijden van bijzondere vreugde en wegens bijzondere verlossingen, zie Esther 8:17:
"Ook in alle en een ieder landschap en in alle en een iedere stad, ter plaatse waar des konings
woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke
dagen; en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen
gevallen." Vergelijk Jes. 25:6: "En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken
een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die
gezuiverd zijn."
In onze tekst schijnt op dit laatst gemelde eten bijzonder gedoeld te worden en op het eten
na de strijd. Dan heeft dit hier bedoelde eten behalve de dagelijkse noodzakelijkheid nog dit
bijzonder in zich: In het huis van de zalige Verbonds-God is er voor alle nooddruftige en
geestelijk hongerige krijgslieden een overvloed van heerlijke spijzen, en dat zelfs voor alle
smaak en lust, zodat een ziel zich hier in vettigheid kan verlustigen en het goede alleszins kan
eten, Jes. 25:2. Daarom lezen wij in Jer. 31:12 van des Heeren goed en van Zijn koren en most
en olie en jonge schapen en runderen. Het is omschreven als een toegerichte tafel en een beker
die overvloeiende is, en dat juist recht tegenover haar tegenpartijders, Ps. 23:5.
Wanneer de Geest Gods hier zegt: "Zij zullen eten", dan houdt dat in dat er zeer vele
geliefde en aan elkaar verbonden vrienden samen zouden eten, volgens Jes. 25:5. Zodat er
gehele volken en natiën en talen aan deze ronde tafel van de Koning aanzitten, zie Openb. 7:910: "Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en
geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het Lam, bekleed zijnde met
lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem,
zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam." Vergelijk Luk. 14:16.
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Ja, het zijn al de ware geestelijk dorstigen, Jes. 55:1, met al degenen die hun ziel in het leven
niet kunnen houden en in het stof nederdalen, volgens Ps. 22:30.
Het wil ook zeggen dat er een vrije en vrolijke gebruikmaking zal plaats hebben. "Eet
vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten!" Hoogl. 5:1. Er zal ook een vrolijke
dankerkentenis zijn voor al de ontvangen weldaden, volgens Ps. 22:28: "Alle einden der aarde
zullen het gedenken (dat is met een verwijd hart en lof gedenken) en zich tot de HEERE bekeren;
en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden. En vers 32: "Zij zullen
aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen (ja, met gejuich verkondigen, Ps. 145:7) den
volke dat geboren wordt, omdat Hij het gedaan heeft." Zie ook Jes. 30:29.
Het behelst dan ook aller-duidelijkst dat hier geenszins tranenbrood is te vinden. O nee,
maar brood der vreugde dat verwijd en juichend sprekende maakt, zoals hier in vers 17 gezegd
wordt. Echter, we moeten het in die zin verstaan, dat deze vreugdemaaltijd en dit gezegend eten
geen dagelijkse spijze is. O nee, want zij leven hier in hun uitwonen van de Heere nog meestal
op het slagveld en onder de vijanden en in het strijdperk staande. Ze kampen door geloof en
afhankelijk aankleven, met het gebed van koning Jósafath: "O onze God, zult Gij geen recht
tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt; en
wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op U", 2 Kron. 20:12.
Daarom zegt hier de Geest Gods zulks toe, namelijk te genieten nadat zij slingerstenen
zullen ten ondergebracht hebben. Wanneer wij op de lichamelijke betekenis en strijd zien,
begrijpen wij dat dan eerst de overwinning moet vooraf gaan. Maar in het geestelijke blijft hier
op aarde voor elke Sioniet altijd een strijden en worstelen over. Zij allen worden altijd door hun
Heirvorst toegeroepen: 'strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven", 1 Tim.
6:12. En wederom: "Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk", 1 Kor. 16:13. Het
is onder de dierbare toezegging van Openb. 21:7: "Die overwint zal alles beërven; en Ik zal hem
een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn." Het is in het geestelijke altijd waarachtig, dat men
door het geloofseten alleen gesterkt en toegerust wordt tot de strijd, en in zwakheid krachten
krijgt, en in de krijg ook sterk wordt, om zelfs heirlegers van vijanden op de vlucht te brengen,
volgens Hebr. 11:34.
Men hoort in onze tekst spreken van slingerstenen. Het is bekend dat deze ook naast alle andere
krijgsgereedschappen en wapenen oudtijds in de krijg werden gebruikt, zoals wij lezen in Richt.
20:16. Deze zevenhonderd mannen uit de stam van Benjamin slingerden met een steen, zodat
het hen op een haar na niet miste, 1 Kron. 12:2. En men weet dat dit het wapen was, waar David
zo'n beroemde overwinning door behaalde op de smalende en honende vijand, de trotse Goliath,
1 Sam. 16:40-50. Het was een geweer dat zeer snel en onverwacht geweldig ver trof, zoals het
geval van David ons duidelijk komt te leren, 1 Sam. 16:48-49.
Maar nu is de vraag: Wat wordt hier geestelijk onder bedoeld?
Wij antwoorden: Uit de ganse beschrijving zal hier ongeveer het zelfde bedoeld worden als wat
de apostel meldt en omschrijft van de vurige pijlen van de boze of de satan, Ef. 6:16. Het zijn
die meer bijzondere aanvallen van de duivel op de zielen van Gods kinderen, die zeer snel,
onverwacht en geweldig verwondend treffen en aankomen en ook zielsdoorwondend zijn.
Omtrent die vurige pijlen en helse slingerstenen van de satan mogen en moeten wij opmerken,
dat ze doorgaans ook zo van verre, snel, onverwacht en zielsberoerend en verwondend
aankomen, hetzij onder het gebed of onder het horen en lezen van Gods Woord en ook wel
onder het spreken van Goddelijke dingen, als ook tijdens het stille mediteren over God en
Christus, of onder het zingen en zelfs ook wel onder het gebruik van de Goddelijke
verbondszegelen of kort daarna.
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Die vurige pijlen en helse slingerstenen komen wel eens meer hevig aan op de ziel in het begin
van iemands bekeringsweg. Want ja, dan is de satan vele malen voor zo'n ziel, die het helse
Egypte wil verlaten en daaruit wil vluchten, als een heftig vervolgende helse farao. Maar dit
wordt in het vervolg op de weg ook nog wel soms ondervonden van sommigen der Godzaligen
en zelfs nog wel kort voor hun overgang uit dit leven naar de eeuwige heerlijkheid. O ja, dan
kunnen zij het onder de Goddelijke toelating wel eens bang hebben. Maar verder, wat de
bevinding van deze slingerstenen betreft, is het zo dat veelal diegenen hierin rijkelijk hun deel
hebben, die aan Sions muren bouwen en de Naam van de Heere Jezus en het Koninkrijk der
hemelen dienstbaar wensen te zijn, hetzij leraars of particuliere Godzaligen, die met ijver voor
de roem, belangen, en de eer van hun God en Koning zijn aangedaan, en ook wensen te betuigen
in navolging van de apostel, Hand. 20:24: "Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven
dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap moge volbrengen, en de dienst,
welken ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods."
O, de zodanigen zal de duivel heftig vervolgen en vele malen door slingerstenen verwonden en
benauwen. Petrus, die ijverig is voor de Heere Jezus, zal hij zoeken te ziften als de tarwe tot
zijn ondergang. En een onvermoeide Paulus zal hij met vuisten slaan, om het hem zeer bang te
maken in het werk van God en Christus. Er zijn Godzalige leraars geweest, die in hun werk
voor Christus die slingerstenen ondergingen tot aan de deur van de preekstoel en dan daar eerst
vrijmaking van dezelve ondervonden voor een tijd. En hier zouden sommige particuliere
Godzaligen ook vrij veel van kunnen melden, die de eer en de roem van de Goddelijke Heere
Jezus door genade liefhebben. Maar hier zal ik mijn pen liever doen zwijgen. Maar tegen
diegenen heeft de satan, die wraakgierige verdrukker, grote toorn.
Als deze slingerstenen aankomen, kunnen zij niet afgekeerd worden. O nee, maar
wanneer die slingerstenen door de vijand aangeslingerd worden, moeten de sterkste Godzaligen
hier vallen, want die zijn dan zeer bedwelmend en beroerend en bevatten zodanige benauwende
omstandigheden in zich, dat men zichzelf niet wenden kan. Daarom is het dan beter de beroerde
koning Hizkia na te volgen, onder de lastering van Sanherib, Jes. 37:3, en zo gewond, verward
en beroerd als men is, zichzelf smekende voor des Heeren aangezicht te stellen en te roepen:
"O HEERE, neig Uw oor en hoor; HEERE, doe Uw ogen open en zie; en hoor al de woorden van
Sanherib, die gezonden heeft om den levenden God te honen", Jes. 37:17. Dan is inzonderheid
de klaagtaal van de ziel: "Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik, ik kirde als een duif; mijn
ogen verhieven zich omhoog. O HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg", Jes. 38:14.
En met David zegt zo'n ziel: "Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter
aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn
geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Verhoor mij haastelijk,
HEERE, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij; want ik zou gelijk worden
degenen die in den kuil dalen", Ps. 143:3-4, 7. O, hoe vele malen moet dit dan niet haar innige
zielsbede en roepende verzuchting zijn tot God en Christus, om te mogen ondervinden dat grote
heil dat weleer aan Jozua de hogepriester is geschonken in zijn benauwde, zondige en bestreden
toestand, Zach. 3:1-4. Maar dan heeft er ook bij en in de ziel doorgaans een herhaald en
aanhoudend bidden plaats, volgens 2 Kor. 12:8: "Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden,
opdat hij van mij zou wijken." Dat is in navolging van de Heere Jezus in Zijn zware zielenstrijd:
Matth. 26:37-44; Luk. 22:41-44. Want geestelijk is dan ook waarachtig van toepassing op de
woede van de satan, wat wij lezen in Job 41:10-12 van de Behemot: "Uit zijn mond gaan
fakkels, vurige vonken raken eruit. Uit zijn neusgaten komt rook voort, als uit een ziedenden
pot en ruimen ketel. Zijn adem zou kolen doen vlammen, en een vlam komt uit zijn mond
voort."
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Het is waar, de satan bestrijdt de gelovige Sioniet en de krijgsknechten van de Heere Jezus
niet altijd op dusdanige wijze. O nee, de Heere Jezus laat hem dat niet toe. Trouwens, wie zou
er dan van Jakob staan blijven? En het is ook niet het lot van al de Godzaligen, om deze
slingerstenen in een zware en zeer hoge trap te ervaren. God is hier vrij en handelt soeverein in
dezen. Hij leidt sommigen zeer zachtkens. Maar vrienden, het scheelt oneindig veel, hiervan te
spreken en te horen, of in die helse vonken te wandelen en zich dadelijk daaronder te bevinden.
Maar de ontfermende Koning van Zijn Sion geeft Zijn volk wederom uren en tijden van
verkoeling en ruimte en gejuich. Toch is en blijft het echter doorgaans het gewone werk van de
duivel, al Gods volk vele malen meer listig en bedekt aan te vallen en te beoorlogen. Dit kan
hij doen door verblinding van het verstand, door verleidingen of beroving van het ziels- en
geloofslicht en bedwelming van het oordeel. Hij kan hen ook aanvallen met verbijstering en
wantrouwen omtrent God en Zijn Woord, of hen angstig jagen of onbekwaam maken tot het
bidden. Dit alles en meer dergelijke dingen zijn zeer herkenbaar voor allen, die God vrezen.
Maar hier meldt de profeet en de Geest Gods van slingerstenen die in zich behelzen veel
zwaardere en meer helse verzoekingen en duivelse listen, en dat in een groot aantal. Geen
wonder, want wie slingert dezelve in helse boosheid naar Gods volk toe? Hij is het immers, die
genoemd wordt de wraakgierige, Ps. 8:3, de verdrukker, Ps. 72:4, de verzoeker, Matth. 4:3, de
mensenmoorder, Joh. 8:44, de duivel, de briesende leeuw, 2 Petrus 5:8, die Gods kinderen van
rondom nagaat en op velerlei wijze zoekt te verslinden. En dat is ook zijn helse bedoeling, als
hij zijn slingerstenen werpt en hen aanvalt, van welke wij bij onderscheiding wel enige willen
noemen, niet om Gods erfdeel kwaad te leren, maar om hen onder dezelve, wanneer die hen
mochten treffen, te bemoedigen en op te wekken tot de strijd des geloofs in de kracht van
Christus, als wetende dat de Heere met hen is, Die hen zal uitbrengen in het licht, en om hen te
doen zien, dat die helse slingerstenen niet alleen hen treffen.
Wij zeggen dan, dat onder vele andere deze ook te tellen zijn:
Wanneer een Godzalige wordt overvallen en dodelijk gewond, beroerd en verward, door en met
gruwelijke gedachten en inwerpingen van de ontkenning van God of met ontkenning van de
naderende eeuwigheid en van hemel en hel, of met nare, akelige denkbeelden en lasterlijke
malingen omtrent de heilige Drie-eenheid. Het kan ook zijn dat de Godvruchtige ziel wordt
omsingeld van gruwelijke gedachten en lasteringen en honende invallen omtrent de Heere
Jezus, Zijn Goddelijk verheven Persoon, Zijn lijden, Middelaarswerk en Zijn menswording en
al de door Hem gedane wonderen, Zijn almacht, goedheid en liefde in Zijn omwandeling op
aarde bewezen aan ellendigen. O, wat een vervloekte en heftige toorn heeft de duivel niet in
dezen vele malen tegen de persoon van Christus, Sions Koning, en wat helse slingerstenen
worden er niet ondervonden omtrent al deze dingen, zodat de hele ziel vol beroering is. En o,
hoe beven niet de fundamenten van de ziel als deze slingerstenen in de ziel geworpen worden.
Wat zal de hel een lasterende hel en plaats zijn, van God en Jezus en al wat Goddelijk en zalig
is. O, ontzaglijke buitenste duisternis! En durfde de duivel onder de Goddelijke toelating de
Heere Jezus Zelf in Zijn Persoon op aarde aan te vallen met ontkenning en verzoeking omtrent
Zijn eeuwige Godheid en waarachtige Messiasschap, Matth. 4, hoe veel meer durft hij dan niet
een weerloze en nog veelszins onkundige ziel in dit opzicht te bestormen. Maar zijn hier zielen
die daar staan mochten, levende onder deze helse slingerstenen, wij raden u: O, roept gij veel
tot God met Davids woorden: "Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken; laat mij gered
worden van mijn haters, en uit de diepten der wateren. Laat mij den watervloed niet
overstromen, en laat de diepte mij niet verslinden, en laat den put zijn mond over mij niet
toesluiten", Ps. 69:15-16. O ziel, weet, gij zijt niet alleen in deze strijd. O nee, het is mij wel
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zeer zonderling voorgekomen hoe de Syriërs hun krijg tegen Israël voerden, ten einde het te
verslaan en te verdelgen. Zo handelt de duivel, de helse Syriër ook tegen Gods kinderen, het
ware Israël. Ik lees opmerkelijk in 1 Kon. 22:31: "De koning nu van Syrië had geboden aan de
oversten der wagens, van welke hij twee en dertig had, zeggende: Gij zult noch kleinen noch
groten bestrijden, maar den koning van Israël alleen." Hij wist wel dat wanneer de koning
geveld was, het leger van Israël vanzelf verstrooid en overwonnen zou worden. Nu, even zo
handelt die helse overste en vorst der duisternis, die helse Syriër, wanneer hij de ziel beoorloogt.
De satan valt in de ziel al meest lasterende aan op de Koning Israëls, Jezus Christus, de Vorst
des heils, Sions Koning, opdat de ziel maar van Hem verstrooid en weg zou raken en zo als een
arme hoop zal vallen in zijn sterke poten, Ps. 10:10. Maar de Heere zal zorgen en Zijn Woord
bevestigen, dat Hij voorzeker Zijn volk zal bewaren en steeds verzamelen, en hun Koning zal
voor hun aangezicht blijven heengaan en de Heere in de spits, Mich. 2:13. Hij zal ze verlossen
van alle boos werk en hen bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk, Joh. 10:11 en 27-30.
Het kan ook zijn dat satan verloochening omtrent het Woord Gods inwerpt, door tijdens
het horen van de verkondiging ervan nare invallen en vervloekte dingen in de gedachten te
blazen, terwijl het Woord verkondigd wordt. O, hoe bang kan hij het in de kerk en in het voorhof
van God niet doen zijn! Zodat men er wel uit zou willen vluchten. Soms weet hij onder het
lezen van dat Woord gedurig helse toepassingen in de ziel te blazen. En ook onder het schrijven
over geestelijke en Goddelijke dingen kan de duivel diepe kwellingen in de ziel werpen, zodat
men het voor die tijd moet laten en afbreken. Er is dan niets beter dan beroerd en besmet al
biddende voor God neer te vallen onder al de slingerstenen die God-honend zijn.
Maar vooral dan zijn de slingerstenen hels, woedend en gruwelijk, wanneer satan de ziel
van een Godzalige gedurig als een geweldige drijver aanvalt en aanvecht met inwerpingen als
aansnorrende slingerstenen, van zelfmoord en om zijn zo dierbaar leven te verkorten en te
benadelen. Hierdoor bedwelmt en verdrukt hij de ziel en het verstand, zodat men reden heeft
om met David te roepen: "Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde;
hij legt mij in duisternissen, als degenen die overlang dood zijn". Ps. 143:3. En: "Verhoor mij
haastelijk, HEERE, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij; want ik zou gelijk
worden degenen die in den kuil dalen, Ps. 143:7. O gruwel, wat een bange uren kennen sommige
Godzaligen niet in dit opzicht! Soms zet hij ze wel aan tot gruwelijke en vervloekte
kindermoord en zelfs omtrent hen die ze aller-tederst beminnen. O gruwel, en och, wat
hooggaande stormen en slingerstenen hebben in dezen niet sommigen ondergaan op hun weg,
bij bijzondere gelegenheden en verzoekingstijden, zodat hun ziel moest uitschreeuwen tot God,
hetzij in een eenzaam veld of andere plaats, om Goddelijke verlossing uit die helse diepten van
de duivel en uit die afgronden, en dat een almachtige Goddelijke Jezus toch wilde opstaan tot
hun verlossing en uitredding als een alles overwinnende Koning, Die uit eigen bevinding weet,
hoe naar die slingerstenen treffen, volgens Matth. 4:6: "En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon
zijt, werp Uzelf nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en
dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen
aanstoot." Vergelijk Hebr. 4:15: "Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden
hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, Maar
zonder zonde." En daarom wilde Hij Zijn pijlen als een bliksem doen uitvaren tegen de helse
vijanden, Zach. 9:14, en voorttreden met stormen uit het zuiden, tot haar zielsuitreddingen,
dodende eenmaal met de adem Zijner lippen die goddeloze en zijn hels geweld. Alzo vervult
Hij Zijn toezegging: "De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem

334
niet onderdrukken. Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht; en die
hem haten, zal Ik plagen", Ps. 89:23-24. Zo zal de Heere dit ook op Zijn eigen en volwijze tijd
die ziel geven te ondervinden, tot hun redding, blijdschap en roem in God. En mijn hoorders,
wij weten ook uit Gods Woord hoe zielsverwondend dat de man Gods, David bijna ten dodelijke
val gebracht is geworden door de slingerstenen van overspel, ontucht, doodslag plaats te geven
in zijn hart en daden, zie Ps. 51.
Omtrent deze slingerstenen, gevoegd bij nog vele andere die de ziel kunnen treffen,
merken wij op dat zij vele malen ondervonden worden en de ziel treffen, na bijzondere en grote
bevinding en genieting van Jehovahs liefde, gunst en Geest. Dit zien we ook bij de Heere Jezus,
Sions Heere en Koning, wat wij lezen in Matth. 3 en 4 en met de apostel Paulus, 2 Kor. 12, en
David 2 Sam. 7, vergelijk met 2 Sam. 11 en 12. En daarom, o hoe nodig is dat woord: "Waakt
en bidt." "Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende
leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het
geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt",
1 Petrus 5:8-9. "En hetgeen Ik u zeg, dat zeg ik u allen: Waakt", Mark. 13:37.
Verder werpt de satan ook op een geweldige wijze Gods volk meermalen met de volgende
slingerstenen, tot oneer van God en ter verzwakking van hun genade- en geloofsleven, namelijk
om met gehele zwermen van godslasterlijke denkbeelden en invallen de ziel te omringen en dat
vooral ook wel onder het gehoor van Gods Woord, of onder het lezen daarvan, waarbij soms
vele angstvallige, vooruitlopende gedachten en ongelovige bekommerde onheilige gedachten
komen, die de ziel vervullen. Of er is een gedurig opwekken van het snode, vijandige,
murmurerend inwendig beginsel tegen God en tegen Zijn weg, vooral wanneer men in een weg
van zwaar, smartelijk lijden is, waaronder de onzalige, inwonende verdorvenheid zich krachtig
vermengt. Hierdoor was het dat de man Gods, Jeremia zelfs zo ver verviel in ongeduld, dat hij
zijn geboortedag aller-naarst vervloekte, Jer. 20:14-18. Zoals ook de man Gods Job deed in zijn
boek, Job 3. Of het geschiedt door telkens rechterlijke, slaafse, harde bevatting en denkbeelden
van God de ziel in te boezemen en ook alle vorige bevindingen van Gods genade en liefde en
de aanbieding van het heilig Evangelie geheel te verdonkeren. Of het kan geschieden, door in
de ziel vele en diepe ziels-ondermijnende vragen te doen en voor te stellen omtrent Goddelijke
waarheden en verheven, ongeziene verborgenheden des geloofs. O, welke zielsverpletterende
slingerstenen zijn dit niet bevonden!
En om niet te ver uit te breiden, zijn er nog de slingerstenen van de satan, die het meest
zieldoorwondend en beroerend, ja, zielsverpletterend zijn en geheel allergevoeligst, die bij
dezen en die gelovige worden aangeslingerd. Die dezelve bij bevinding kent, zal mij wel
verstaan. Ik zal het daarom maar zakelijk zeggen, namelijk: Een Godzalige kan door de dood
deze en die dierbare panden van kinderen van zich weggerukt zien in hun vroege jeugd, die als
uit de liefde-armen en schoot onverwacht weggenomen worden naar de eeuwigheid, welker
zielen hem dierbaar waren als zijn eigen ziel. Dikwijls is hij omtrent zo'n afgestorvene
werkzaam geweest met veel geloofsvertrouwen op het genadeverbond en de beloften Gods,
zodat hij dezelve in het geloof in heerlijkheid kon nastaren. Zo kon hij biddende berusten in
Gods raad en weg en in het overheerlijk lot van de afgestorvene. Hij kon God aanbidden en
roemen en Gods slaande en zo zeer beproevende hand met stille onderwerping kussen, ziende
de overledene in het geloof, op grond van het verbond, nu voor de troon Gods en het Lam
juichen, roemen en voor eeuwig God verheerlijken en dienen in Zijn tempel. Maar zie, tijden
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hierna, wanneer er meer donkerheid op de ondervonden geloofswerkzaamheden zijn, en men
met de gevoelige liefde, aandoening en rouw aan de geliefde overleden panden denkt, en die
alsnog naweent over hun gemis, zo komen deze nare slingerstenen met kracht aangeslingerd op
de ziel aan, te weten: Wel ja, het is zo, dat aangename voorwerp mist gij nu, maar weet gij ook
wel, dat is nu voor eeuwig verloren, dat ligt nu al voor eeuwig onder Gods toornig ongenoegen,
onder een eeuwig straflijden van God verstoten, en dat is het lot van dat voor u zo dierbaar en
geliefd voorwerp. O, hadt gij het liever nooit genoten! Door zulke overleggingen gaat er een
zwaard door de ziel heen en wordt zij vol narigheid en beroering. En zo zij niet waakt en het
dan aanmerkt en behandelt als helse slingerstenen van de duivel, de ziel zou in een zee van
narigheden verzinken. En daarom, o Godzaligen, komen u immer deze helse slingerstenen aan,
O, redeneert dan toch niet met uw vijanden, maar vlucht naar Christus en naar Zijn Woord,
Gen. 17:7, vergelijk met Mark. 10:13-16. En rust gij blind in en op de beloften Gods en deze
waarachtige woorden van de Heere Jezus. En ja, verheugt u in en over de jeugdige hemel en
troonstaat en dienst van uw afgestorven lieve kinderen in heerlijkheid.
Zie daar, enige slingerstenen uw aandacht gemeld, waarmee de helse vijand des Heeren
volk benauwt en hun zielen vele malen zeer komt te doorwonden, waaronder zij dan ook
veelszins twijfelmoedig en doodbrakende heen gaan, verterende hun leven in droefenis. Wij
zouden bij de reeds gemelde slingerstenen nog deze en gene kunnen voegen uit onze eigen
bevinding, die godslasterlijke en zielsberoerende verschrikking en dodelijke vreze aanbrengen.
Een zeker leraar meldde mij in dezen eens de aller-naarste dingen vol van wanhoop, die hem
bejegenden en hem als onbruikbaar maakten tot zijn dienstwerk. En ja, hij wilde mij beduiden
dat de duivel hem lichamelijk bezeten had en dat hij daarom zijn openbare dienst opgeven
wilde. Maar ik heb hem op het allervriendelijkst en ernstige wijze geraden en verzocht, zoveel
gehoor aan de satan niet te geven, maar in zijn predikdienst voort te gaan. En dat God hem zou
redden, zoals hij na lange en dodelijke strijd ook dadelijk heeft ondervonden, naar de
toezegging: "Want Hij zal den nooddruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van
degenen die zijn ziel veroordelen", Ps. 109:31, vergelijk Rom. 16:20: "En de God des vredes
zal de satan haast onder uw voeten verpletteren." Vergelijk Zach. 3:2: "Maar de HEERE zeide
tot den satan: De HEERE schelde u, gij satan, ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is
deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?"
Maar nimmer hoorde ik van zodanige helse slingerstenen melden, die zo ver verwondend
waren en zo hoog gingen als ik onlangs uit de mond van een oude, beproefde, Godzalige
discipelin hoorde. Zij verhaalde mij van de veelvuldige en onderscheiden afmattende en
zielsverwoestende vervolging en wanhopige slingerstenen van de duivel, waaronder haar ziel
drie jaar gebonden geleefd had. Maar ze was nu Goddelijk en zeer wonderlijk van de Heere
uitgeholpen. Haar loflied was nu: "Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij
geneigd en mijn geroep gehoord. En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk
opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt.
En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het
zien en vrezen, en op den HEERE vertrouwen", Ps. 40:2-4. O, mijn gemoed werd onder haar
spreken met innerlijke aandoeningen vervuld. Aan de ene zijde zag ik hoe ver een waarachtig
schaap van Christus Jezus in de muil van de helse leeuw kon komen en geraken en in de
afgronden als weg kon zinken. Aan de andere zijde zag ik de oneindige en onveranderlijke
tedere trouw en almachtige hulp van Herder Jezus over dezulken. Zij scheen het eigendom van
de dood en als hopeloos voor eeuwig afgesneden, maar de ware en tegenbeeldige David verloste
hen uit de muil des leeuws en overspreidde hun pad met nieuw Goddelijk licht van troost en
blijdschap. Maar waarlijk, het is alzo dat de duivel met zijn slingerstenen rond gaat als een

336
briesende leeuw, 1 Petrus 5:8, om de christenen en Godzaligen aan te vallen met dingen, die in
de hel plaats hebben, om, ware het hem mogelijk, hun te verslinden in tijd en eeuwigheid. Maar
ik wil en zal met mijn pen mij in geen bijzonderheden in dezen verder uitlaten. Die lust heeft
om in dezen tot besturing en redding van zijn ziel meer onderricht te ontvangen, zo wanneer hij
onder helse slingerstenen zich verdrongen vindt, die kan hier op nazien het tweede deel van de
Godzalige Brakel in zijn "Redelijke Godsdienst", hoofdstuk 53. En zodanige zielen die
daaronder zuchtend heengaan, doen aller-veiligst als zij niet te veel en lang in eenzaamheid zijn
en zich ophouden. Ze doen aller-veiligst als ze veel een alarmgeschrei maken met de kinderen
van Juda tot God en Christus om hulp, volgens 2 Kron. 13:15. Ze doen aller-veiligst door zich
veel, al is het kortstondig, neer te leggen voor de Heere Jezus. "Want wij hebben geen
Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen
gelijk als wij is verzocht geweest, Maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan
tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om
geholpen te worden te bekwamer tijd", Hebr. 4:15-16.
Maar de Heere is goed. Hij is ter Sterkte in benauwdheid, en Hij wil Zijn volk nooit
verzocht doen worden boven vermogen. O nee, maar Hij zal de verdrukten, door onweder
voortgedrevenen, en ongetroosten hun stenen gans sierlijk leggen. Ja, Hij zal maken dat alle
instrumenten van de helse vijanden en schutters ijdel en vruchteloos bevonden worden, en dat
Zijn ontfermd volk in en onder dit alles meer dan overwinnaars zijn, door Hem, Die hen
liefgehad heeft. En dat is nu ook de voorzegging en heilsbelofte Gods in onze woorden, dat zij
al die slingerstenen, hoe genaamd, zouden ten onderbrengen.
Want zo vervolgt de Geest Gods in onze tekstwoorden: "Nadat zij de slingerstenen ten
onderbracht hebben". Dit ten onderbrengen geschiedt het aller-gelukkigst, veiligst en
voorspoedigst, alleen met en door het schild des geloofs, Ef. 6:16, waardoor men al de vurige
pijlen van de boze kan uitblussen. En daarom is het alleszins ten hoogste nodig dat men dit
kostelijk en zo alleszins beproefde schild en wapentuig veel en gedurig aandoet en aanhoudt,
en daarin met geloof en met een verzekerdheid des verstands werkelijk verkeert, namelijk
omtrent de waarheden Gods, omtrent God Zelf, omtrent de Persoon des Middelaars in al Zijn
Middelaarsgraveerselen en betrekkingen, omtrent het welgeordineerde genade- en heilverbond,
omtrent zijn eigen genadestaat en zalig aandeel aan de Drie-enige Verbonds-God, en omtrent
zijn zalige en eeuwige welgegronde verwachting in Christus. En eindelijk om die bijzondere
belofte Gods, gedaan aan bestreden zielen: "Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet
gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der
knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE", Jes. 54:17. "En de
God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere
Jezus Christus zij met ulieden." Amen, Rom. 16:20, vergelijk Openb. 12:11. "En op deze petra
zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen", Matth.
16:18. Want Hij heeft gezegd: "Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten", Hebr. 13:5. "Als
de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hem oprichten",
Jes. 59:19.
En dat wel zonder te redeneren of stil te staan en te willen beantwoorden of te redetwisten, en
ongelovig te malen met en omtrent zielsverwondende en geloofsverdringende duivelse vragen
en zielsverdonkerende inwerpingen of aangeslingerde verzoekende en godonterende gedachten.
Maar daaronder liever alleen te staan, om, wanneer die aankomen, al vluchtende het tot de
Heere Jezus te wenden en onder smeking bij Zijn ontfermende algenoegzaamheid aan te houden
om redding en verberging. Hij is die Held, bij Wie hulp besteld is, Ps. 89:20. Hij heeft aan het
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kruis openlijk over de duivel en de macht der hel getriomfeerd, Kol. 2:15. Hij heeft het beloofd:
"De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken.
Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht; en die hem haten, zal Ik
plagen", Ps. 89:23-24. Vergelijk met Ps. 109:31: "Want Hij zal den nooddruftige ter rechterhand
staan, om hem te verlossen van degenen die zijn ziel veroordelen." Langs de weg van een
ootmoedig en Jezus nawenend, gedurig bidden, al is het onder veel strijd, donkerheid en
benauwdheid, en zeer afgebroken, is hier de zekerste overwinning te verkrijgen over de macht
der hel, en van de ten onderbrenging van derzelver helse en zielsverwondende slingerstenen,
zuchtende met de nu zeker reeds zalige dichter:
Hoor toch Uw duif, die in de kloof
Der rots zit, haar nood en droevig zuchten
Doe al haar drijvers heen vluchten,
En laat Uw duif niet blijven in de groef.
O! Koning voer mijn ziele uit,
Wil haar de heersers geven nooit ten buit,
Maar jaag, verslind toch en doe ze zwichten,
Dood al haar macht,
En laat haar schichten
Wezen zonder kracht.
Aanschouw, o Jezus, haar geweld,
Ontwaak o Held in Uwe mogendheden!
Trek sterkte aan, en wil vertreden,
Rechtvaardig God, die mijn ziel zo kwelt.
Ik weet zeer wel, dat het menigmaal in en op die tijden, wanneer men leeft onder het gevoel
van des duivels zielsbenauwende dodelijke slingerstenen, zo bang in de ziel is en zijn kan, dat
het bidden een zeer zwaar en benauwd, ja, ondoenlijk werk is. En och, hoe zwaar en bang is
dan het bidden niet in een eenzame plaats? Als de lasterende slingerstenen als rond het hoofd,
ja, in en door de ziel met geweld vliegen, ter geweldige verschrikking? Maar Godzalige, weet,
kirren, zuchten en benauwde half uitgesproken, ja, als op de lippen bestervende woorden en
klachten tot en voor de Heere, is ook bidden. Ja, weerloze, naar de hemel geslagen ogen met
een stille traan uit een beangste en beroerde ziel naar God en Christus, in die tijden opgezonden,
is ook een bidden wat de Heere zeer aangenaam en bij God ook krachtig is, zie Ps. 102:1: "Een
gebed des verdrukten, als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des
HEEREN." En waarlijk, vrienden, het biddend uitzien naar God is het sterkste wapentuig tegen
de duivel, waaronder men vele malen bevindelijk gewaar wordt met de aloude Bijbelheiligen,
volgens Ps. 22:
Biddende waren zij van druk bevrijd
Zij hoopten op Uw goedheid 't aller tijd,
En Gij beweest hen vroeg en spade
Uwe genade.
En daarom, God zoekend volk, gij die uw weg in zo'n donkere vallei thans of op volgende
tijden bevinden moogt, zoek in deze weg des gebeds als een gebondene van hoop te volharden
en bij de Heere aan te houden, met een zien, al is het dan maar met uw verstand, op de zo-even
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gemelde Goddelijke beloften in het verbond aan u gedaan. Geloof evenwel, dat de duivel een
door Christus geheel overwonnen vijand is, die door Gods Zoon de kop is vermorzeld, ja, die
zelfs zeggen moest tot de in eeuwigheid gezegende Zone Gods op aarde in de lage staat van
Zijn vernedering: "Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus de Nazarener! Zijt Gij
gekomen om ons te verderven? Ik ken U, Wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods", Mark. 1:24,
en zie Matth. 8:29. Daar moest de veroordeelde duivel roepen tot de Heere Jezus, de Goddelijke
Michaël, zeggende: "Jezus, Gij Zone Gods, wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier
gekomen om ons te pijnigen voor de tijd?" De satan had liever gehad dat Gods Zoon die reis
aldaar over de zee niet gedaan had, tot vermindering van zijn hels gebied en om die twee zo
deerlijk bezetenen en door hem overwonnen gevangenen, uit zijn geweld te verlossen. Daarom
moest die geweldige duivel, de mensenmoorder, de Heere Jezus zelf bidden om maar de
zwijnen te mogen hebben om in dezelve te varen, Matth. 8:31. Wel, bestreden volk van God,
weet en gelooft, u mag de duivel en het vlees en de wereld wel moedig onder de ogen zien,
onder al uw slingerstenen, want gij staat en strijdt onder die Goddelijke Vorst van het heir des
Heeren, Die uw rechterhand heeft gevat en onder Wiens geleide naar Zijn eeuwige raad gij met
al Gods volk bevonden wordt, ja, in Wiens handpalmen gij gegraveerd zijt, onder al uw strijd
en slingerstenen. O, weet en geloof, gij arme en nu verdrukte, bestreden ziel, Christus zal u
verlossen en redden uit de muil des leeuws en van zijn helse slingerstenen. Nee, de poorten der
hel zelf zullen u niet overweldigen. Dit is des Heeren Jezus' eigen woord. En Hij is de Amen
en de getrouwe Getuige. Wel, heb geloof op God, en zie veel biddende op het woord van de
apostel in 1 Petrus 1:5: "Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,
die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd."
Wij raden u broederlijk het volgende te willen beoefenen in des Heeren kracht, als zijnde
de enige en veilige weg in zo'n stand voor u, om de slingerstenen het voorspoedigst ten onder
te brengen. Wij hebben het ook voor onszelf gezegend bevonden in zodanige dagen en maanden
van benauwdheid en strijd.
Te weten, houd u toch onder al uw strijd, gezet aan de genademiddelen en inzonderheid aan
die, waar Christus verkondigd wordt en gij soms uw naam en stand hoort noemen en uw arm
geloofsstrijden. Houd u toch bij enige, weinige, gezette Godzaligen, die u verstaan kunnen in
uw klacht, en u daarom tot enige besturing en bemoediging kunnen zijn in deze uw strijd. Ga
wel soms alleen om te bidden, maar blijf er niet zo lang als anders, wanneer gij met een bedaarde
ziel voor God en Christus werkzaam zijn kunt, maar hervat het liever meerdere malen. En tracht
meer overal waar gij zijt, gaat en staat, uw benauwde zielsgedaante, al opziende aan de Heere
Jezus te vertonen, met al de slingerstenen die u treffen.
In het belijden van uw ellenden, noem en belijd juist niet al de zonde van uw hart en al
de slingerstenen die gij voelt, voor de Heere zo met haar eigen naam. Want dat doende door
onkunde en uit een oprecht en eenvoudig beginsel, zo zou u uw vijand zeer in de hand kunnen
werken. Maar Nee, schud die vuurvonken liever af en belijd die voor een alwetende
Hartenkenner in algemene termen. Hij weet de meningen en noden wel van uw geest.
Zoek toch de beloften Gods veel in gebeden te veranderen en die tot uw pleitgronden te
stellen. Zie onder andere deze: 'kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet
ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet vergeten.
Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds vóór Mij", Jes. 49:1516. "Zou ook een machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens
rechtvaardigen ontkomen? Maar alzo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen des machtigen zullen
hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten
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en uw kinderen zal Ik verlossen. En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van
hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van zoeten wijn; en alle vlees zal gewaarworden
dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben en uw Verlosser, de Machtige Jakobs", Jes. 49:24-26. "Hij
zal de ellendigen des volks richten, Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den
verdrukker verbrijzelen", Ps. 72:4. "Want Hij zal den nooddruftige redden, die daar roept;
mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal den arme en nooddruftige
verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld
bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in Zijn ogen", Ps. 12-14. "En de God des vredes zal
den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij
met ulieden. Amen", Rom. 16:20.
Het minste genadeheil van Christus' Geest, dat gij gewaar wordt, schat dat toch zeer hoog,
wanneer gij Zijn hand ondervinden mag tot het bedaren van uw ziel. Geloof, dat Hij Die met u
is (al bent u rondom diep machteloos en soms als een overweldigde, radeloos en weerloos),
meer is dan allen die tegen u zijn, en dat Hij u ook nog eens Zijn toezegging zal geven te
ondervinden: "Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven
openen en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land
Israëls. En gij zult weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend en als Ik u
uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk. En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij
zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en
gedaan heb, spreekt de HEERE", Ezech. 37:12-14; en Job 11:16-17: "Want gij zult de moeite
vergeten en aan haar niet gedenken als aan de wateren die voorbijgegaan zijn. Ja, uw tijd zal
klaarder dan de middag oprijzen; gij zult uitvliegen, als de morgenstond zult gij zijn." "Ik ben
de HEERE uw God, Die u uit het land der Egyptenaars uitgevoerd heb, opdat gij hun slaven niet
zou zijn; en Ik heb de disselbomen uws juks verbroken en heb u doen recht opgaan", Lev. 26:13.
En eindelijk, zoek wel in het oog te houden, dat God u nooit roept of beveelt om uw ziel
te verootmoedigen en verzoening te zoeken in Jezus' bloed over zonden die de duivel doet en
waar hij u mee kwelt en die hij u aanslingert. Nee, want ik zeg u: Al wilt ge uzelf daarover
verootmoedigen en verzoening zoeken, gij zult daaromtrent nooit voort kunnen noch waarlijk
werkzaam worden, want de Geest Gods werkt in de ziel altijd naar waarheid. En voor de zonde
van de duivel is geen vergeving noch verbrijzeling immermeer te wachten. O nee, want zij zijn
met eeuwige banden onder de duisternis bewaard tot het oordeel des grote dags, Judas:6. Nu
ziel, de Heere Jezus geve u hier licht en lere u deze dingen te beoefenen.
Ondertussen, door al deze bestormingen van de vijand en de slingerstenen en
zielsbenauwende strijd en kwellingen van de satan, wordt de maaltijd en het eten van het volk
en de krijgsknechten van de Heere Jezus vele malen gestoord en afgebroken. Immers houden
zij hier hun maaltijd en geloofseten vele malen, ja, doorgaans, als op het slagveld en in de strijd,
en dat is zeer afgebroken. En ja, direct na het aangenaamste geloofseten volgt weleens de
hevigste strijd, zoals wij zien bij de apostelen, Matth. 26:25-30, vergelijk met vers 45, 55-56,
69-75.
Maar bij de overwinning en na het onderbrengen van de slingerstenen wordt hen wederom een
vrolijke maaltijd van hun Vorst geschonken. Want zulke tijden geeft Sions Koning ook aan Zijn
onderdanen nu en dan hier in haar uitwonen van Hem te ondervinden. Hij doet hen dan met
Zijn goed verzadigd worden, Jer. 31:14, en maakt hun vermoeide zielen dronken, vers 25, zodat
ze mogen smaken en zien dat de Heere goed is, Ps. 34:9. Zij worden dan verzadigd met het
goede van Gods huis en het heilige van Zijn paleis, Ps. 65:5. Vriend, het is mij al zeer
opmerkelijk voorgekomen, en hebt gij daar wel ooit uw gezette aandacht bij gehad, te weten,
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dat Gods Geest die zielsverkwikkende genadespijzen, wijn en melk, Jes. 55:1 en 3, zo
onmiddellijk laat volgen, aanbiedt en voorstelt ter genieting op die strijd, zo-even tevoren
gemeld in Jes. 54:16-17? Ook hier ligt veel in ter lering. En zo ook in Ps. 23:5. Daar komt de
volle tafel des heils toegericht voor in de tegenwoordigheid van de helse tegenpartijders, ter
verkwikking van Zijn volk en wel van die, welke zo-even te voren in vers 4 in een dal der
schaduw des doods zich hadden bevonden. O, Godzalige, sta hier veel met opmerking bij stil,
met uw geloofsaandacht, want hier zijn lessen in bevonden die voor uw ziel tot onderwijs zijn.
O, de Heere kan zo ras en Goddelijk uw gevangenis wenden als wateren uit het zuiden en u de
waarheid van de belofte doen ondervinden: "Alzo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis Israëls
zal vergaderd hebben uit de volken onder dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de
ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht,
aan Jakob, gegeven heb", Ezech. 28:25.
En zie, zo zouden ook deze strijdende gelovigen het in onze woorden ondervinden. Want
de belofte vervolgt: "Zij zullen ook drinken", te weten de wijn van welke aanstonds gemeld
wordt in ons tekstvers. Wij behoeven hier naar geen andere wijn te zoeken, dan die in en uit des
Heeren Jezus' koninklijke heil- en genadevaten en kelders te verkrijgen en te vinden is, welke
in vers 17 genaamd wordt Zijn most van hemelse en geestelijke genaden, in Jes. 25:6 genaamd
reine wijnen. In Hoogl. 8:2 wil de bruidskerk de koninklijke Heere Jezus onthalen op
specerijwijn en sap van granaatappelen, als op Zijn eigen heilsgoederen, die zij eerst van Hem
in vrije liefde ontvangen hebben.
Het zal hier niet nodig zijn om het drinken omstandig te verklaren. Maar wij kunnen
hieraan met stilzwijgen voorbijgaan, als zijnde in wezen hetzelfde geloofswerk als het eten.
Alleen is dit maar op te merken, dat gelijk een maaltijd zonder drinken noch volkomen noch
gezond, noch aangenaam is, dit ook geldt voor de maaltijd van het heilig Evangelie. Het heeft
en geeft een nodige, overvloedige en verkwikkende volheid, om al het gebrek en al de
zielsbegeerten tot leven, tot heil en tot welleven, ja, om vrolijk te leven, te vervullen.
En daarom is het dat hier nog bij opklimming de belofte vervolgens is: Zij zouden met
geestelijke en gewijde vrolijkheid des harten in God, drinkende een gedruis maken als de wijn.
Dat is, het dadelijk en zalig genot van Jezus met al de volheid van Zijn verworven en
aangebrachte en hen medegedeelde heilsgoederen, zouden in haar ziel een ongewone, ja,
hooggaande vreugde verwekken, even als de Heere beloofde aan Zijn volk: "Juicht, gij
hemelen, en verheug u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich; want de HEERE
heeft Zijn volk vertroost, en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen", Jes. 49:13. Vergelijk
met Jes. 44:23.
Dat duidt aan dat deze hooggaande en zeldzame vreugde voor de ganse kerk Gods in het
algemeen zou zijn bij de komst van de Messias in de wereld. Zie dit in Luk. 1 en 2 bevestigd.
En vers 9 van ons teksthoofdstuk belooft, dat die ook bij des Konings ingang in Zijn heerlijkheid
zou plaats hebben, volgens Ps. 118:24. "God vaart op met gejuich; de HEERE met geklank der
bazuin. Psalmzingt Gode, Psalmzingt; Psalmzingt onze Koning, Psalmzingt", Ps. 47:6-7. Als
ook bij Zijn inkomst in genade, in het hart van iedere Sioniet, Ps. 24:7 en Joh. 16:22: "Gij dan
hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand
zal uw blijdschap van u wegnemen." Als ook tijdens de overvloedige uitstorting van de Heilige
Geest, Hand. 2:46-47; als ook vanwege de heerlijke en aangename bediening van het heilig
Evangelie, Jes. 61:2-3; als ook wegens de genadige roeping van de vreemde en afgelegen
heidenen tot Sions berg en stad, Jes. 54:1-3 en Jes. 60:7-9; als ook wegens de zachte en tedere
volwijze leiding en behandeling van Koning Jezus over Zijn volk, Ps. 5:12-13 en Ps. 21:8. En
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ook vanwege de bijzondere verlossing van de helse slingerstenen en de uitredding uit de handen
van de vijanden, in bijzondere tijden en gevallen van de Heere zo Goddelijk en ontfermend
genoten, Ps. 118:11-15. Hij is de Heere der heirscharen, de Heilige Israëls en de Verdelger en
Heirvorst, Die ten onder brengt al haar boze vijanden en haters. Dat wil aanduiden, dat deze
hooggaande en meer bijzondere vreugde en zo'n verruimd eten en drinken met gedruis als de
wijn, op des Heeren tijd iedere gelovige voor zichzelf eens zal ondervinden, om te kunnen
betuigen volgens Ps. 4:8: "Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun
koren en hun most vermenigvuldigd zijn." Het zij dan meer onder de algemene en ordinaire
zaligmakende genade en verbondsweldaden te ondervinden, als ook wel onder de meer
bijzondere genieting van de vervrolijkende verbondszegeningen van Heirvorst Jezus, in en door
Zijn meer bijzondere nabijheid aan de ziel te schenken, ter gejuich en verwijde roem van de
ziel in God. Het kan ook meer onverwacht en onmiddellijk volgens Gen. 15:1 en Gen. 28:1217 met Gen. 32:30, Hoogl. 1:2, Hoogl. 2:3-4, ziende aldus met blijdschap voor eeuwig zijn
naam geschreven in de hemelen, Luk. 10:20. Of meer middellijk in en onder de instellingen
Gods, Ps. 63:3: "Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw
eer." En dit is ook inzonderheid het deel van getrouwe strijders onder de liefdesbanier van de
Heere Jezus, tegen en onder al die slingerstenen, nadat zij die in de kracht van Christus, hun
Koning en Heirvorst in het geloof ten onder hebben gebracht.
Wij hebben hier echter wel in aanmerking te nemen, dat dit eten en dit drinken van de
gelovige krijgsknechten van Christus in vreugde, altijd alleen maar weer is voor een tijd. Want
het is hier het land van bestendige rust niet. O nee! Het is doorgaans maar weer ter nieuwe
toerusting tot een volgende nieuwe strijd. Het is immers satans werk om in het vervolg de ziel
wederom aan te vallen als een stroom, Jes. 59:19. Hetzij met dezelfde slingerstenen of met
andere of nieuwe slingerstenen, die nog onbekend waren voor de ziel, zoals hij ook zelfs bij
Sions Koning, de Heere Jezus Christus, deed, volgens Luk. 4:13. Daar lezen wij: "En als de
duivel alle verzoeking voleindigd had, zo week hij van Hem voor een tijd." En zo zal het ook
blijven omtrent al Gods volk, de onderdanen van Koning Jezus, die onder Zijn liefdes- en
heilbanier staan hier op aarde. Telkens na en op de strijd gaat het de ziel doorgaans zoals vader
Jakob ondervond: "En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël: Want, zeide hij, ik heb God
gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest", Gen. 32:30. En zoals de
Heere Jezus ondervond: "Toen liet de duivel van Hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen
en dienden Hem", Matth. 4:11. Maar zie, hierna zal nog eens volkomen plaats hebben en aan
hen vervuld en geschonken worden bij hun gehele overwinning, te weten, bij hun dood, en in
de dag van hun heerlijke opstanding, dat storeloos eten en drinken in een vol hemelgejuich, wat
hen van de Koning is beloofd, Luk. 22:28-30: "En gij zijt degenen die met Mij steeds gebleven
zijt in Mijn verzoekingen. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader Mij dat
verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen,
oordelende de twaalf geslachten Israëls." O, heerlijke verwachting! Maar tevens is het ook
waarheid, dat zo menigmaal als zij hier de eerstelingen van die Hemeltafel ondervinden en
genieten mogen, en van deze genadewijn drinken mogen, zo juicht hun ziel met de dichter:
Die heilsspijs voert mijn hart en oog
In gulle blijdschap naar omhoog:
Schoon in de Hemel opgesloten,
En hier is voorsmaak maar genoten.
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En onder nieuwe sterkte en aanmoediging tot de strijd, zo smeken zij hun Koning:
Wapen Gij mij, en schoei mijn voeten,
Zo treed ik voort, mijn vijand te gemoeten:
Krijg ik een wond, Uw lieve mond
Kan 't al verzoeten,
Een min'lijk woord maakt mij gezond.
En waarlijk, al degenen die de Heere Jezus, de overste Heirvoerder, naar Zijn soevereine
raad het meest in de strijd en onder het geweld van slingerstenen van de vijand hier op aarde en
in Zijn Kerk behaagt te leiden en te oefenen, en welker pad hierin in veel lijden en zware
beproevingen is afgewogen; de zodanigen ondervinden boven andere Godzaligen wel vele
bange uren en dagen vol benauwdheid op hun weg. Maar tevens worden zij ook doorgaans van
Hem bedeeld met de grootste bevordering en verheffing in de genade, en het meest toegerust
tot en in de gezegende dienst van Hem, hun Koning, en alzo gemaakt onder Gods volk tot
gekroonde stenen en opgerichte banieren, volgens de heerlijke belofte Gods, in het volgende
vers 16 van ons teksthoofdstuk gedaan, vergeleken met Openb. 3:12: "Die overwint, Ik zal hem
maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En Ik zal op
hem schrijven de Naam Mijns Gods en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen
Jeruzalems, dat uit de hemel van Mijn God afdaalt en ook Mijn nieuwen Naam." De zodanigen
kunnen ook met hun ziel vele malen "amen" zeggen op de woorden van de apostel in 2 Kor.
1:4-5: "Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen
die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost
worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus
onze vertroosting overvloedig."
Maar de profeet Zacharia zegt hier nog meer. Zij zouden na deze hun strijd niet alleen eten en
drinken, maar ook "een gedruis maken als de wijn".
Hij toont daarmee ook onbepaald aan, dat dit op verscheidene tijden en stonden hun
gezegend deel zou zijn van hun Koning en ook onderscheiden gevolgen zou hebben. Dit zal
dan nog het volgende in zich behelzen, namelijk, zij zouden een gedruis maken als de wijn. Dat
is, zij zouden zo levendig, zo vlug, zo werkzaam, zo gesterkt, zo onbekommerd, zo juichend en
vrolijk verruimd zijn in de krijg en in de dienst van God. Zij zouden zo vrijmoedig en
onvermoeid spreken voor en onder allerlei mensen en bij allerlei gelegenheden, tot lof van God
en Christus en van Zijn vrije genade en zondaarsliefde, als ook van Hem, hun Heere, Heirvorst
en Koning en van Zijn oneindige dierbaarheden en van Zijn algenoegzaamheid als Middelaar,
en van Zijn onvermoeide trouw. O, daar is dan door die geestelijke wijn en most, die men na
de overwinning over al die zielsdodende en verwondende helse slingerstenen drinkt, in die ziel
en mond zo'n verruimde gestalte, en door dat eten zo'n gesterkt geloofsbestaan in God, om
verruimd te juichen met David: "In God is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte,
mijn toevlucht is in God", Ps. 62:8. Ja, dan zingt men van de wegen des Heeren, want Zijn
heerlijkheid is groot, Ps. 138:5, verkondigende des Heeren mogendheden en roemende Zijn
werken, Ps. 145:4. Terwijl zo'n hart een goede rede opgeeft, zeggende zijn gedichten uit van
die ene Koning en van wie ook de tong is als de pen van een vaardige schrijver, volgens Ps.
45:2.
Ja, nog eens, zij zouden dan ook op die tijden zo onbeschroomd en vrijmoedig voor
Christus en Zijn belangen en zaak, eer en volk en Zijn Evangelie openlijk en alleszins uitkomen
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voor de wereld, zoals wij zien, dat Paulus vele malen deed voor de onbekeerde heidenen, zie
Hand. 26 en elders. En ja, zij zouden ook aan mede-Godzaligen vertellen, gedrongen door een
eerbiedige en heilige liefdesdwang des Geestes wat de Heere aan de ziel gedaan heeft, zoals
ook de apostel deed, 1 Tim. 1:13-17. Ja, daar is ook een blijdschap des aangezichts. Bij zo'n
ziel is dan geestelijk in kracht waarachtig, wat wij lezen in Ps. 104:15: "En den wijn, die het
hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie; en het brood, dat het hart
des mensen sterkt." Zelfs zijn daar ook wel eens tranen van vreugde en zielsblijdschap bij de
zodanige bevonden, met een vrolijk Gode zingen van een lied en een Psalm tot verheerlijking
van God en Jezus, Ps. 118:15, zodat de onbekeerde wereld het zelfs kan zien en merken, evenals
wij zien, Neh. 12:43 en Jes. 30:29, vergeleken met Joël 2:26: "En gij zult overvloedig en tot
verzadiging eten en prijzen de Naam des HEEREN uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld
heeft." Ja, men zingt dan zo met zijn gehele hart, zoals David, Ps. 116:5
Gij redde, HEER', mijn ziele van de dood
Mijn ogen van getraan, mijn voet van stoten,
Dies zal ik, voor Uw aanzicht onverdroten,
Omwandelen bij 's levens landgenoot.
En ja, de blijdschap des Heeren is dan de sterkte, Neh. 8:11. En de liefde, de trouw en redding
en almachtige zegeningen van hun Koning en Heil- en Heirvorst, de Heere Jezus Christus,
dringen dan de ziel en doen haar in Zijn mogendheden heengaan, om Zijn gerechtigheden te
verkondigen, Zijne alleen, Ps. 71:16.
Ziet, dit hadden wij ter opening van deze woorden uw aandacht mee te delen. Laat ons nu nog
een woord van toe-eigening melden bij het verhandelde.
TOEPASSING
O, mijn vrienden, gij die onder ons door genade de Heere hebt leren kennen en onder de
heilsbanier van Jezus de strijd des geloofs zijt ingegaan, en daar benevens meer of minder jaren
en tijden de strijdweg hebt doorwandeld. Dit deel van Gods Woord behoort inzonderheid aan
u. Ik geloof dat vele diepten van satan u nog onbekend zullen zijn. Dankt de Heere er in vele
opzichten voor. Maar ik vertrouw, dat deze woorden Gods u echter niet onbekend zijn. Gij zult
vanuit bevinding ook wel weten van deze en die gemelde helse slingerstenen, die uw ziel vele
malen en smartelijk en zwaar zielsberoerende wonden hebben aangebracht, welke u deden
wankelen ter doding. Maar o, vrije ontferming Gods! U zal des Heeren Goddelijke beschutting
en almachtige bewaring over u tevens ook niet vreemd zijn, zodat de Heere uw hoofd gedekt
heeft ten dage der wapening. En daardoor zult gij stof vinden om met de Kerk te betuigen: "Ten
ware dat de HEERE mij een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond", Ps.
94:17. "God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in
benauwdheden", Ps. 46:2. En vrienden, ik vertrouw dat het eten en het drinken voor Gods
aangezicht na en op uw benauwd en dodelijk strijden, genoten met een verwijd hart, in blijde
roem van de Heere der heirscharen, als uw Koning en uw Bonds-God, door u niet vergeten zal
worden, zodat gij met de Kerk roemen moogt: "Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn
Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt
heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid; Die den verdrukten
recht doet, Die den hongerigen brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los", Ps. 146:5-7.
O, mijn vrienden, hadden deze woorden Gods nog aan u een bijzondere en
zielsversterkende boodschap door de medewerkende genade van de Geest van Christus! Ja,
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voor u en tot u is dit woord. En daarom zal ik mij ditmaal nu ook zozeer niet ophouden met:
a. Ingebeelde verzadigden, die nog nimmer in waarheid de oorlog verklaarden aan de
satan, de wereld en het vlees, maar nog leven onder de banier van de dood, en van de god dezer
eeuwen, de overste van de macht der lucht, die krachtig in hen werkt als kinderen der
ongehoorzaamheid en dan wel zo; ieder onder zijn bijzonder vaandel.
b. Veel min met gedruismakenden van de aardse wijn en die leven en verkeren bij de
drinkbeker van de duivelen.
c. Ook niet met de vleesvreters en wiens buik hun god is, en voor wie de wellust en volle
tafelen hun element en spijze op aarde is, zeggende: Laat ons eten, laat ons drinken, want
morgen sterven wij.
d. Ook niet met de strijders tot de zonde en de strijders voor de zonde en de strijders en
bestrijders van en tegen God en Jezus, en tegen het werk des Heiligen Geestes, en van de genade
in de ziel en tegen Zijn oprecht en ware volk en kinderen, en dat uit een boze vijandschap tegen
het werk Gods.
O nee! Al de zodanigen zijn niet onder de Goddelijke en vriendelijke beschutting en almachtige
bescherming van God en Christus, de Jehovah der heirscharen, maar zij zijn en staan en leven
nog onder de ganse zielsdodende macht van satan en dat zeer gewillig en blijmoedig. O, al de
zodanigen onder ons, u mag in uw zo vervreemde staat van God dikwijls vreugdegezang
opheffen. Maar weet, uw vreugde is als de doornen onder een pot. Het is een vreugde die doden
zal en u hoe langer hoe onbekwamer voor God en Zijn vrije genade maakt. Ja, het is alzo:
O, uw zingen, al uw springen al,
Is huppelen naar de hel, naar de hel.
En waarlijk, een vrolijk, zorgeloos, juichend, onbekeerd zondaar en natuurlijk mens is het
naarste schepsel dat op aarde is. Want hij wandelt vrolijk als een gedaagde en een reeds in Gods
Woord (dat Gods vierschaar en hemelse rechtbank is) veroordeelde misdadiger, naar de
Goddelijke en hemelse gerichtsplaats, waar hem God als een verterend Vuur zal aanvallen en
verslinden, 2 Thess. 1:8-9: "Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet
kennen en over degenen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
Dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en de
heerlijkheid Zijner sterkte." Vergeleken met Hebr. 12:29. O, hoe naar en zielsdodend is de
zondevreugde van zo één en in wat een ontzaglijke nare toestand leeft zo'n mens toch! En ziet,
mijn hoorders, zo gaan er duizenden onder het Evangelie levende, naar een eeuwig verderf. O,
de vreugde en het eten en het drinken en het gedruis maken van zodanigen loopt, als dat zo
blijft, uit in een eeuwig ach en wee. En daarom, ach, stonden zodanigen eens stil op hun weg.
Wel dan, onbekeerden, wie u zijn mag, weet en gelooft, sterft u zonder ware honger en
dorst naar Jezus en Zijn gerechtigheid en naar Zijn dierbare zielsverzadigende heilgoederen, en
zonder strijd tegen satan, zonde en wereld, zo zal waarlijk uw einde voor eeuwig naar zijn. En
hoe zal niet de duivel, die hier Gods ware volk vele malen zo zeer kwelde en beroerde, u dan
niet met helse wanhopende en lasterende slingerstenen in de eeuwigheid met een hopeloos en
pijnigend naberouw overdekken, beroeren en verpletteren, zonder daaronder te kunnen sterven
of vernietigd te kunnen worden, of immer daarvan vrijgemaakt te worden door de Heere der
heirscharen, die machtige Verlosser. O, denk het eens bedaard in, onbekeerd, burgerlijk
godsdienstig mens, wat zal uw verblijfplaats ontzaglijk naar zijn. En wat zal ook uw gezelschap
verschrikkelijk en hun wanhopend gedruis beroerd zijn. Wat zal tevens uw bevinding smartelijk
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zijn, ja, wanhopig. Wat zal uw werk en bezigheid godslasterend zijn, zo u zonder Christus sterft.
Och weet en geloof, dat even zoals de boze Joden de gezegende Heere Jezus mishandelden,
beschimpten, smaadden, spogen en verwondden in Zijn Borg- en lijdensweg, zo zal de duivel
alle verloren gaande onbekeerde mensen veel meer beschimpen, mishandelen en smadelijk
behandelen, als hij hen in zijn eeuwig vervloekt geweld en macht zal gevangen hebben en
houden. En dan zal het voor hen eeuwig te laat zijn om immer daaruit verlost te kunnen worden.
Och, kreeg de een of de ander van u nog eens een waar besef en indrukken hiervan en
werd u eens bevreesd en bevende en zoekende naar God en Christus, en worstelende om vrije
genade, met een droefheid naar en om God. Zie, nu is het nog de welaangename tijd en de dag
der zaligheid, ja, het heden van genade, waarin u nog als een vuurbrand gered kunt worden, zie
Zach. 3:2. "Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De
goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den
HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk",
Jes. 55:6-7. Maar weet ook dat na deze tijd, in eeuwigheid geen tijd van genade meer zal zijn,
zoals die Engel zwoer bij Dien, Die in alle eeuwigheid leeft, Openb. 10:5-6. Och, dat u dan nu
nog bedacht wat tot uw vrede dient, eer het te laat zal zijn. Nu roept de Heere der heirscharen
u nog tot Zijn verzoenende en zielsheiligende gemeenschap in de Godsspraak van Jesaja 45:19:
"Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad
Jakobs niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die
rechtmatige dingen verkondigt." En vers 22: "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij
einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer." Geloofdet u het eens met toepassing op
uzelf. Ja, God zegt het daar tot u, elk bijzonder in Zijn Woord. Ziet dan toe, dat gij Dien, Die
tot u spreekt, niet verwerpt. O, de Heere Zelf zie in grondeloze ontferming op u neer, om Zijns
Naams wil, tot uw zaligheid.
Overtuigde zielen onder ons, bij wie het in waarheid te doen is geworden in uw hart en
zielskeuze en verborgen worstelingen voor en tot de Heere, om van uw ingebeelde verzadiging
verlost te worden en geheel uitgeledigd en ontbloot van alles wat geen God en geen Christus is,
en met Gods goed verzadigd te worden.
U die onder de heilbanier van de Heere Jezus met al Zijn uitverkoren en begenadigd volk zo
graag een plaats en een naam had, ja, een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal kunnen worden,
maar ook begeert om in de kracht van de Heere Jezus eens overwinnende te mogen strijden
tegen uw boze en zielsdodende verdorvenheden van uw hart en zondebeginselen en daden, die
in en bij u zijn.
Wij zeggen tot u, vindt u in dit uw zoeken naar de Heere Jezus vele malen helse aanvallen
en verschrikkelijke lasterlijke inwerpingen in uw ziel en op uw verstand, en dat zelfs wel in uw
bidden en in andere plichtsverrichtingen? O, geef daarom de moed niet op, maar weet, als het
u waarlijk te doen is om een zalig aandeel aan de Heere Jezus en aan al Zijn volheid, en aan dat
gezegend geestelijk eten en drinken en blij zijn in God en in Zijn gemeenschap, zo zal de duivel
die u te voren zeer gerust liet heengaan, grote toorn tegen u krijgen en werkelijk oefenen om u
het zoeken zwaar en moeilijk te maken. Of, waar het hem mogelijk is, u terug te houden van
Christus en Zijn gezegende gemeenschap, tot uw eeuwig verderf. Of hij zal u met lasteringen
soms verschrikken, ten einde u tot wanhoop te voeren, wegens de gruwelijkheid en grootheid
uwer zonden. Of hij wil u wijsmaken dat u de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebt. En
dat er alzo voor u in eeuwigheid geen genade is te hopen en te verwachten. Maar wij roepen u
toe, kom aan, zodanigen, trekt u door en geeft geen gehoor aan het geweld van de vijand en de
listen van de duivel, om u te verderven, want ziet, Joh. 11:28: "De Meester is daar en Hij roept
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u." Men leest van Israël als ze uit Egypte trokken op Gods bevel, Ex. 14, dat Farao hen zeer
vurig vervolgde om heel het volk om te brengen en uit te roeien. Maar even zo doet ook veel
meer de helse farao, wanneer een ziel uit zijn Egyptische en slaafse zondige dienstbaarheid wil
uitgaan, op de Goddelijke roepstem van de Heere Jezus, 2 Kor. 6:17-18. Hij zoekt het haar dan
nog zeer bang te maken en waar het mogelijk is, haar uit te roeien. Maar o, de Heere der
heirscharen beschut dan de ziel en Hij geeft ze niet over in de handen van de vijand en het
geweld. O nee! Daarom, heilzoekende ziel, houdt u maar aan bij de genadetroon, zolang totdat
u waarlijk en dadelijk de Heere Jezus vindt, Die gezegd heeft: "Al wat Mij de Vader geeft, zal
tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen", Joh. 6:37. "Want alzo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in
Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe", Joh. 3:16.
Ja, zie eens wat Hij aan de vuile Jozua deed in Zach. 3. En zie, dat wil Hij ook aan u doen.
Daarom, vlied maar steeds tot Koning Jezus met uw arme, gejaagde en dikwijls zo verharde
ziel. En weet, Hij is oneindig gewillig om u ook aan te nemen en te behouden. Laat u dan door
geen ding van Hem afhouden of afschrikken. O nee, maar zie op Zijn woord, Jes. 49:25-26:
"Maar alzo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en
de vang des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten en uw kinderen zal Ik
verlossen. En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen
zij dronken worden als van zoeten wijn; en alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw
Heiland ben en uw Verlosser, de Machtige Jakobs." En heeft uw ziel het soms zeer bang wegens
al de helse slingerstenen en is uw hart diep benauwd en beklemd, zoals u ervaart? Och, roep
dan te meer met koning Jósafath: O Heere, in mij is geen kracht tegen deze grote menigte, die
tegen mij komt. Maar mijn ogen zijn op U geslagen. O Heere, zult Gij geen recht tegen hen
oefenen? 2 Kron. 20. Roep met de man Gods David, Ps. 143:3: "De vijand vervolgt mijn ziel.
Hij vertreedt mij leven ter aarde." En geloof, dat de Heere uw benauwdheden en bange
worstelingen ziet en hoort en dat Hij u op Zijn tijd zal uitredden en u uit de muil des leeuws zal
verlossen en uw verloren en bestreden ziel zal doen delen in dat grote Evangelieheil, zoals dat
door de apostel wordt gemeld: "Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel
te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis,
en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in Denwelken wij de verlossing
hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kol. 1:12-14. En ja, dat heil wordt
u waarachtig en welmenend aangeboden, ja, dadelijk overgemaakt en geschonken door de
Heere Jezus in het Evangelie van de zalige God, zie Hand. 26:18 en 1 Tim. 1:15. Wel dan, neem
het, als de onwaardigste, voor u aan.
En wat u betreft, begenadigd volk des Heeren, die onder de heil- en kruisbanier van de
al-waardige Heere Jezus behoort, laat mij tot u ook een woord melden. Hetzij dat uw weg thans
zijn mocht onder bange strijd en onder het geweld van helse slingerstenen, of dat de Heere Jezus
uw ziel thans meer na een benauwde strijd en na het onderbrengen van de slingerstenen op een
meer genoeglijke wijze doet eten en drinken en u dus in een uur en tijd van verkwikking leeft
en legert: O vrienden, wat leeft en strijdt u toch onder een teder Heir- en Kruisvorst, Die u
nimmer zal laten verzocht worden boven vermogen, zoals Hij u tot heden deed ondervinden.
En o, welk een menigte vijanden en helse slingerstenen, mijn vrienden, heeft de almachtige
Heere Jezus dan al in en voor u ten ondergebracht en uitgeroeid, zodat als de vijand kwam als
een stroom, de Geest des Heeren de banier daartegen oprichtte, Jes. 59:19. Ja, waarlijk, uw
Koning was en bleef in en op al uw weg steeds in uw voorspits en voerde uw ziel vele malen
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uit in de ruimte, en wel ook dan als het u zeer bange was en uw voet scheen te wankelen. Zodat
u betuigen moest: "Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt
mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela", Ps. 32:7. En dat het gezang van uw ziel met
David bevonden was, Ps. 18:6a (Datheen):
Hij verloste mij van alle de scharen
Der vijanden, die mij veel te sterk waren;
In nood Hij mij voorkomt ende bijstaat,
Ter rechter tijd is God mijn Toeverlaat.
En Ps. 118:
Gij vijand hadt mij hard gestoten,
En schier tot vallens toe gebracht,
De Heer', Die 't anders had besloten,
Kwam mij te hulp en brak uw macht.
Ik zal niet sterven, maar voorts leven,
Ten spijt van vijand, dood en hel,
Dat ik den Heer', Zijn eer mag geven,
En Zijn wond'ren steeds vertel.
O aanbid, herdenk en erken meer de rijkdom van Zijn verlossende genade en goedertierenheid.
Maar verder, mijn vrienden, o, wat is en was uw grote Heirvorst ook niet menigmaal een
Goddelijk Uitdeler en een ontfermend Onthaler voor u bevonden. En ja, wat een volheid en
veelheid van spijze en wat een groot, Goddelijk goed en zielsgenot deed Hij u niet ondervinden,
waardoor Hij u als Zijn matte erfenis sterkte en al uw nooddruft vervulde en uw vermoeide
zielen dronken maakte, Jer. 31:25. En dat deed Hij, o wat een ontferming, aan u, zulke
machteloze krijgslieden en zulke onwaardigste gasten. O, verhef de rijkdom van Zijn
Goddelijke genade voor u en aanbid Hem in de heerlijkheid van Zijn heiligdom. En verder, hoe
menigmaal vergewiste Hij uw ziel niet door Zijn woord, Zijn eed, Zijn zegelen en eerstelingen
Zijns Geestes, van uw zalige verwachtingen op het avondmaal van de bruiloft des Lams en uw
zalig erfrecht op Zijn voldierbare beloften, die ook aan u gedaan zijn: "En gij zijt degenen die
met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. En Ik verordineer u het Koninkrijk,
gelijkerwijs Mijn Vader Mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in
Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls", Luk. 22:28-30.
Maar O, Godzaligen, keert dat woord van Christus veel om, en zegt: Heere Jezus, omdat
Gij steeds met mij gebleven zijt in mijn verzoekingen, daarom ben ik niet een dezer dagen
omgekomen. De lof zij Uwe, o mijn getrouwe Koning en tedere Heirvorst en Leidsman.
Het is waar, uw bevinding leert u dat u na en ook soms onder uw strijd hier van uw Veldheer
en Vorst verwaardigd geworden zijt eens genoeglijk en verwijd een goede maaltijd des wijns
te ontvangen, en gesterkt te worden door Zijn appelen en te eten het brood van de Machtige.
Maar het gebeurt u niet zelden, (want uw boze vijanden gunnen u geen één goede maaltijd bij
en van uw Koning), dat u op het onverwachts van dat zoet genot beroofd wordt, en uw vijanden
door een onverwachte aanval en door hun vernieuwde aanslingerende helse en zielsberoerende
stenen u van de heiltafel en spijze als verjagen, en al de heilschotels van de beloften van u als
wegroven en geheel verdonkeren. Was uw hart dan niet reeds gesterkt door genade en werd u
tevens niet overdekt en beschut door de almachtige en algenoegzame Verbonds-God, zo zou
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het er op die tijden zeer gevaarlijk met u uitzien. En wie weet (de Heere alleen weet het), of
sommigen van u zulks thans niet ondervinden, en dat u heden maar zeer kleine krachten hebt
en dat al verscheidene slingerstenen, hetzij reeds in deze stof van ons gemeld of deze en die
andere soorten u benauwen en uw ziel als geheel verdringen en beroeren. Of misschien leeft u
thans meer besloten en gebonden, door en met verschrikkende en verstrooiende slingerstenen
en zielsverwarrende gedachten, hartswoelingen en kracht van inwonende verdorvenheden of
andere zielsverterende malingen en met een ongelovig oog dat uw zonden vergroot. Of u zijt
omgeven met en door dodelijke vervolging en zeer angstvallige gemoedsberoeringen en gaat
daarin steeds heen, niet wetende wat van u zelf te oordelen, waardoor u voor het tegenwoordige
geen vatbaarheid hebt of gedachten kunt maken om te eten in een toe-eigenend geloof van
Christus en al Zijn gerechtigheid en volheid, voor u in het bijzonder, maar veeleer stof vindt
om te zuchten met de Klaagkerk: Mijn ziel is ver van de vrede verstoten. En volgens Klaagl.
3:52-53: "Die mijn vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogelken dapperlijk
gejaagd. Zij hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid, en zij hebben een steen op mij geworpen."
Zodat uw ziel waarlijk nodig heeft dat de Heere thans geestelijk aan u doe en vervulle wat wij
lezen in een ander opzicht, Spr. 31:6-7: "Geeft sterken drank dengene die verloren gaat, en wijn
degenen die bitterlijk bedroefd van ziel zijn; Dat hij drinke en zijn armoede vergete, en zijner
moeite niet meer gedenke." Och, matte krijgslieden van de Heere Jezus, Zijn Geest schenke dit
u geestelijk te ondervinden, dat is mijn wens.
Kom, wij raden u, voor uzelf veel af te vragen de volgende dingen, ten einde u in den
Heere te sterken en uw vijand geen voet te geven en voorts bereid te blijven tot de strijd en
daarin voort te gaan in des Heeren kracht. Ja, om opnieuw verwaardigd te worden met een
nieuwe maaltijd, uw ziel tot sterkte en ter blijde verheffing in God. Ik zeg, vraag dit uzelf af in
deze stand:
Mijn ziel, waarheen gaat uw keuze uit? En waarmede kan die voldaan zijn en alleen
voldaan zijn? Is het niet God en Zijn gemeenschap? Ps. 63:2: "O God, Gij zijt mijn God; ik
zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een land dor en
mat zonder water."
Wilt u Jezus' heilbanier en Zijn volk verlaten en uit de strijd wegvluchten, mijn ziel? O
nee, het is mij alleen goed nabij God te wezen. "Ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE,
om al Uw werken te vertellen", Ps. 73:28. En om te kunnen zeggen: "Mijn Liefste is blank en
rood; Hij draagt de banier boven tienduizend", Hoogl. 5:10.
Mijn ziel, wilt u met een oog op de beloften Gods niet volharden in de strijd en betuigen:
"Ook hebt Gij mij gegeven het schild Uws heils, en door Uw verootmoedigen hebt Gij mij groot
gemaakt", 2 Sam. 22:36.
Zou het u, mijn ziel, niet zalig en tot blijdschap zijn! Mocht u al de helse en zondige
slingerstenen meer ten onderbrengen en een vrijgelatene Gods in dezen zijn, om met een
verwijd hart te lopen het pad van Gods geboden. O, er is geen wenselijker zaak als deze, om zo
van kracht tot kracht naar Sion te wandelen, Ps. 84:8.
Is er wel enige andere spijs dan die van Jezus, Sions Veldheer en Koning, Die u, o mijn
ziel, vergenoegen, voldoen en verzadigen kan? En om de wijn Zijner genade te drinken, gaat u
daar niet naar uit? Ja, zou gij, mijn ziel, zonder het onthaal van de Heere Jezus te genieten, niet
moeten sterven? O gewis. En mijn ziel, waarin ligt al uw grond van vertrouwen en verwachting?
Is het niet hierin, om te betuigen: "Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij
een eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al
mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten", 2 Sam. 23:5. O vrienden, zo
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veel u waarheid in uw binnenste ontvangen hebt, en werkelijk de wortel der zaak in u bezit, ik
weet, dat de antwoorden en het bestaan van uw ziel zo bevonden is voor God. Wel, weet dan
en geloof, God is uw Deel en eeuwig Al. En daarom kom aan, wek uw geloof op om te komen
tot de beoefening van deze weinige volgende zaken en zoek daartoe genade des Geestes bij uw
Hoofd en Koning, de Heere Jezus, de overste Leidsman uwer zaligheid. Geef uzelf veel
opnieuw geheel en onbepaald over aan en onder deze uw Goddelijke Beschermheer en Koning,
betuigende zoals Amásai in een ander opzicht deed: "En de Geest toog Amásai aan, den overste
der hoofdlieden, en hij zeide: Wij zijn uwe, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaï; vrede,
vrede zij u en vrede uw helpers, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen
tot hoofden der benden", 1 Kron. 12:18. Om alzo te ondervinden de kracht van de Goddelijke
beloften: "En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind en een schuilplaats tegen den
vloed; als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een
dorstig land", Jes. 32:2 En zingt ook eens uit uw diepten. Gij zult mij mogelijk antwoorden:
Zou ik thans zingen, daar mij het hart soms barsten zal van benauwdheden en gemoedsangsten?
Ik weet het, ziel, dat gij vele malen zo zijt, maar echter, u moet zingen naar uw stand, al is het
maar met een nederig geluid, en als een duif der dalen en een piepende zwaluw. En laat dan uw
Psalm zijn, want u zult leven en herleven voor God, Ps. 69:12b en 13b (Datheen):
Maar hoewel ik ellendig ben en krank,
Gij zult nochtans mijn troost en toevlucht wezen.
Ik zal Uwen Naam loven met gezang,
Met dankbaarheid wordt Gij van mij geprezen.
Haar hart zal wederom 't leven ontvaan;
Want God verhoort de benauwden en armen;
Hij zal Zijn volk ook niet laten vergaan
In den put, maar Hem daarover ontfarmen.
Strijd de goede strijd des geloofs, maar strijd dan ook met rechte wapenen, die gij vindt, en
alleen halen moet uit het genadeverbond, Ps. 18:35-37. Zoek toch alleen te strijden in de kracht
en in de gemeenschap van uw Vorst en Gebieder, die Held, daar al uw hulp bij besteld is en Die
u meer dan overwinnaars wil en zal maken, Rom. 8:37, en u alles zal doen vermogen, Fil. 4:13.
In Hem toch kunt gij alleen overwinnen. En weet, dat zijn toeroep is aan u, Ex. 14:14: "De
HEERE zal voor ulieden strijden en gij zult stille zijn."
Tot uw sterkte, zie in een wachtend geloof veel en gemoedigd op de volle en zekere
overwinning, die u zo ras en onverwacht van uw Heirvorst kan geschonken worden, Openb.
21:7: "Die overwint, zal alles beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn",
en dan zal uw deel ook zijn: "Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de
vermoeiden van kracht; Daar zijn de gebondenen tezamen in rust; zij horen de stem des drijvers
niet", Job 3:17-18.
Herdenk toch ook meer hoe menig bange strijd gij al door zijt gevoerd, en hoe vele
overwinningen door u zijn behaald tegenover uw vijanden. Is het u niet gegaan volgens Ps.
18:18-20: "Hij verloste mij van mijn sterken vijand, en van mijn haters, omdat zij machtiger
waren dan ik. Zij hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals, maar de HEERE was mij tot een
Steunsel. En Hij voerde mij uit in de ruimte, Hij rukte mij uit; want Hij had lust aan mij."
Waarlijk, ik weet, het is alzo; hier veel aan te gedenken, dat zal u bemoedigen en sterken tegen
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nieuwe strijden en slingerstenen. Ja, de Heere uw God beveelt u dit Zelf (zowel als weleer aan
't oude Israël). Zie het en lees het na in Deut. 7:17-19 en 21.
En eindelijk raden wij u tot uw eigen zielsnut en sterkte: verzuim toch ook het eten en
drinken zo niet, daar alle dingen voor u gereed zijn, zowel in het verbond, als op des Konings
tafel. Ja, uw Goddelijke Boaz heeft u ten volle vrijheid gegeven om tot de vaten te gaan en om
van zijn geroost koren te nemen en te eten. Waarom eet gij dan zo spaarzaam, Godzaligen?
Immers is Zijn stem tot u: "Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, o liefsten", Hoogl. 5:1. En
ja, eet soms met de man Gods, Elia, liever tot tweemalen toe. De Heere geeft er u vrijheid en
bevel toe: "En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom; en zie, toen roerde hem een
engel aan en zeide tot hem: Sta op, eet. En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder,
en roerde hem aan en zeide: Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op,
en at en dronk; en hij ging door de kracht derzelver spijze veertig dagen en veertig nachten, tot
aan den berg Gods, Horeb", 1 Kon. 19:5, 7 en 8. O, volg gij deze man Gods na.
Ja, kom, gelovig en begenadigd volk, zoek genade om daarnaar te staan, om nu de satan
en al uw beweende zonden en al de slingerstenen en al uw nog volgende strijden, die nog komen
mochten, eens in het geloof geheel daar te laten, en vertrouw die aan uw Koning eens
onbekommerd toe. Ja, leg nu eens al uw treur- en weenstof af, en laat uw ziel eens een tijd en
dagen van vreugde en van de wijn genieten, opdat het geestelijk met uw ziel zijn mag, volgens
Jes. 29:19: "En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den HEERE; en de
behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israëls verheugen." En volgens Jer.
31:12: "Dies zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des HEEREN
goed, tot het koren en tot den most, en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen; en hun
ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn."
En Godzaligen, vindt u op uw weg, dat gij veel meer dagen van strijd en van slingerstenen
hebt, dan feest- en eetdagen in de gemeenschap van Christus? Denk aan het woord van de Heere
Jezus: "En moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?" Luk.
24:26. En in dezen is een krijgsknecht niet meerder dan zijn Koning en Veldheer. U overkomt
dan niets vreemds, zie Joh. 16:33: "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede
hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld
overwonnen." Zie ook Hand. 14:22. En ja, het is u een zeer gezegend bewijs, dat gij niet meer
behoort onder het vaandel van de duivel, zie Openb. 12:17: "En de draak vergrimde op de
vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods
bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben."
Maar onder de Heilbanier van Koning Jezus leeft en strijdt gij veilig, bij dagen en bij
nachten. Jes. 50:10: "Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns
Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den
Naam des HEEREN en steune op zijn God." Ten einde uw gezang te maken met de dichter, Ps.
91:1 en 2:
Die in des Allerhoogsten hut
En schuilplaats is gezeten,
Zal in Zijn schaduw, wel beschut,
's Nachts van geen onheil weten.
Dies zeg ik, HEER', mijn Burcht en Slot,
Waarop ik zeker bouwe,
Gij zijt mijn Toevlucht, Heil en God,
Op Welke ik vertrouwe.
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Hij zal u redden van de strik,
En 't net des vogelvangers,
Van 't pestvuur zo verderfelijk,
Of dreigt u nog iets bangers,
Betrouw dat Hij u in 't gevaar,
Zal met Zijn vlerken dekken.
Voor een rondas en beukelaar,
Zijn waarheid zal verstrekken.
Eet u hier zoveel niet als u wel wenste, of zoals het anderen wel gebeuren mag, of zoals u
voorheen wel ondervond. O, laat u dat niet slingeren. De Heere weet wat voor u meest nodig
is. Laat dit maar veel uw spijze zijn, in navolging van uw Koning, volgens Joh. 4:34: "Mijn
spijze is dat Ik doe de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft." En Zijn werk volbrengende,
zeggende:
Wijze God, Uw wille goed,
Billijk maar geschieden moet,
Zalig is het ons als wij onze wil
Buigen onder d' Uwe, en zwijgen stil.
Erken het minste, dat gij ontvangt, hoog. O, betwist des Heeren vrije en wijze bedeling
niet. Zie op Ps. 73:24: "Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna zult Gij mij in heerlijkheid
opnemen." En de apostel zegt: in Ef. 4:7: "Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de
mate der gave van Christus."
Weet en geloof dat vele malen Zijn Goddelijk volwijze inhouden en uitstel omtrent u is,
om u maar meer hongerig te maken en te meer hoogachting voor deze Zijn spijs in u te
verwekken. En ook om u meer van die dingen af te leiden, welke waarlijk maar draf voor uw
ziel zijn en waar u ongemerkt nog te vast aan kleeft. Ja, om u meer naar die eeuwige bruiloft en
vreugdemaaltijd des Lams en des wijns voor de troon te doen uitzien, en in meer verlangen te
doen leven, naar de werkelijke gemoedsbevinding en betuiging van de apostel in 2 Tim. 4:7-8:
"Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den 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; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad
hebben."
En weet Godzaligen, Gods aanbiddelijke weg, leiding en bedeling zij dan vervolgens met
u zodanig als het ook zijn mag, die zal goed en wijs en heilig zijn. Hetzij onder slingerstenen
en strijd, of onder tijden van verkwikking, de Heere der heirscharen zal aan u vervullen uw
gehele weg over dat Zijn woord: "En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur
rondom, en Ik zal tot Heerlijkheid wezen in het midden van haar", Zach. 2:5. "Want er is geen
toverij tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël", Num. 23:23. "Die in de schuilplaats des
Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Want Hij zal u
redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken
met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en
beukelaar", Ps. 91:1-4. "Hij heeft degenen die Hem vrezen, spijze gegeven", Ps. 111:5. "Die
overwint, Ik zal hem geven te eten van het Manna, Dat verborgen is", Openb. 2:17. En ook
hiernamaals zal uw deel zijn: "Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon,
gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon", Openb. 3:21.
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Vergeleken met het heilwoord van de Heere Jezus in Matth. 8:11: "Velen zullen komen van
oosten en westen, en zullen met Abraham en Izaäk en Jakob aanzitten in het Koninkrijk der
hemelen."
En vrienden, dat zal dan zijn om voor eeuwig onderling gedruis van God verheerlijkende
lofgalmen te maken voor de troon, onder eeuwige lofverheffing aan God en het Lam, volgens
Openb. 7:9-10: "Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie
en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het Lam, bekleed zijnde met
lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem,
zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam." En hetgeen verder
volgt in Openb. 7:11-17. O, welk een vlekkeloos hemelgedruis zal dan die wijn en most der
heerlijkheid het hart en de mond van de verheerlijkten voor eeuwig vervullen met
weergalmende Halleluja's. Nu, dit zal het deel van alle gelovigen zijn boven alle strijd en
slingerstenen. En zo ook uw deel, gelovig en Godzalig volk, u die onder alle strijd de Heere
wenst aan te kleven en de verschijning van de Heere Jezus in waarheid met uw ziel liefhebt.
Wel, geloof dan alleenlijk, want gewis, u zult nog eens de heerlijkheid Gods in en op uw weg
zien. En laat ondertussen uw roem veel zijn met David: "De HEERE leeft, en geloofd zij mijn
Rotssteen, en verhoogd zij de God mijns heils", Ps. 18:47. Hij is het, Die mijn hoofd bedekt ten
dage des strijds en mij in Hem meer dan overwinnaar maakt.
Nu, mijn vrienden, de Heere heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten. Dat
woord vervat alles en daarop mag u het wagen en u veilig verlaten, Amen.
De Heere gebiede nog Zijn zegen over dit verhandelde woord tot Zijn eeuwige roem, en tot
besturing en nut van zielen, die vele malen onder helse slingerstenen gedrukt heengaan. AMEN.
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