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INHOUD 

 

2 preken Ds. J. D. Bart 

 

1. Des Heeren gunstrijke tegenwoordigheid bij Zijn volk. Jesaja 57:15 

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en 

Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, 

die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat Ik levend make de 

geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.  

 

2. De gelukstaat van Sion. 1 Johannes 3:2. 

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn 

zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk 

wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is.   

 

3. Ds. A. VERHAGEN, Kampen.  

EEN ERNSTIGE BETUIGING TOT DE KERK DES HEEREN. Mattheüs 3: 12,  

Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in 

Zijn schuur samenbrengen, en het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. 

 

2 preken van Ds. P. HONKOOP. – Rijssen. 

 

4. De rechtvaardige vergeleken bij een vruchtdragende boom 

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn 

tijd. Psalm 1: 3a: 

 

5. Het Godverheerlijkend wonder aan het Godonterende monster Manasse.  

Toen kende Manasse, dat de Heere God is. 2 Kronieken 33: 13b 

 

6. Ds. A. VERGUNST - Corsica (U.S.A.)  

IK ZAL VERHOREN. Biddagpredicatie  

En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de Heere; Ik zal de 

hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, 

mitsgaders de most en de olie; en die zullen Jizreël verhoren. Hoséa 2: 20-21  

Predikatie over Mattheüs 14: 28 

 

2 preken van Ds. W. DE WIT - Moerkapelle 

 

7. CHRISTUS WANDELENDE OP DE ZEE 

En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere, indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U 

te komen op het water. 

 

8. DE KRUIK MET MANNA 

Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem een kruik en doe een gomer vol Man daarin; en 

zet die voor het aangezicht des HEEREN tot bewaring voor uw geslachten. 

Gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had, alzo zette ze Aaron voor de 

getuigenis tot bewaring. Exodus 16:33 en 34, 

 

9. Ds. M. HEERSCHAP.  

DE ENIGE TOEGANG TOT HET KONINKRIJK GODS 
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Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te 

gaan, en zullen niet kunnen. Lucas 13: 24 

 

10. Ds M. van de KETTERIJ, Alblasserdam.  
De verlossing van Gods Kerk door Christus opstanding verklaard. Paaspredicatie over 

Hoséa 13: 14  

Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal hen vrijmaken van de dood; 

o dood! waar zijn uw pestilentiën? hel! waar is uw verderf? berouw zal van Mijn 

ogen verborgen zijn. 

 

11. Ds. K. DE GIER, Lisse.  

DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST. Handelingen 2: 2-4: 

En daar geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige 

gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten, en van hen werden 

gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen; en zij 

werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere 

talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 

 

12. Ds. CHR. VAN DAM – Werkendam.  

HET GROTE ONDERSCHEID  

Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de 

goddeloze; tussen die, die God dient, en die, die Hem niet dient. Maleáchi 3: 18 

 

8 PREKEN VAN Ds. M. HEIKOOP - Utrecht 
 

13. Ds. M. HEIKOOP - Utrecht  

DE TOEVLUCHTNEMENDE WEDUWE. Dankdagpredicatie 2 Koningen 4:6, 7 

En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog 

een vat aan; maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen 

kwam zij en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie 

en betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige. 

 

14. HET WELBEHAGEN DES KONINGS. Esther 6:1O, 11 

Toen zeide de koning tot Haman: Haast u, neem dat kleed en dat paard, gelijk als 

gij gesproken hebt, en doe Mordechaï den Jood alzo, die aan de poort des konings 

zit; en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. 

En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed Mordechaï aan, en deed 

hem rijden door de straten der stad, en hij riep voor hem: Alzo zal men dien man 

doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft! 

 

15. GODS KERK EN GODS HAND. Psalm 10:14 

Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het 

in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den 

wees. 

 

16. DE NOOIT BESCHAMENDE HOOP. Dankdagpredicatie Psalm 33:18-22. 

Zie, des HEFREN 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 
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heiligheid vertrouwen. Uw goedertierenheid, HEERE, zij over ons, gelijk als wij op 

U hopen. 
 

17. DE GEESTELIJKE BLIJDSCHAP. Psalm 97:11 

Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart. 

 

18. TROOST VOOR TREURIGEN. Jesaja 57:18 

Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen, en Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen 

wedergeven, namelijk aan hun treurigen. 

 

19. CHRISTUS' HEMELVAART. Hemelvaartspredicatie Handelingen 1:9-14 

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam 

Hem weg van hun ogen, enzovoort. 

 

20. DE LASTBRIEF VAN DE PREDIKING. Handelingen 5:29-32 

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer 

gehoorzaam zijn dan den mensen. De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, 

Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout. Dezen heeft God door 

Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven 

bekering en vergeving der zonden. En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden, en 

ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen die Hem gehoorzaam 

zijn. 
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Jacobus Dirk Barth, geb. 1871; Chr. Ger. Kerk Sliedrecht 1910; Harderwijk 1915; 

Werkendam 1920; Alphen a/d Rijn 1924 Ger. Gem. Bodegraven 1928; Vlaardingen 

1928; Borssele 1930; Dordrecht 1935; Emeritus 1940; Nieuwerkerk-Zeeland 1940; 

Overl. 1942. 

 

1. Des Heeren gunstrijke tegenwoordigheid bij Zijn volk 

 

Zingen: Psalm 145:6  

Lezen: Jesaja 57 

Zingen: Psalm 48:1 en 2  

Psalm 132:9 

Psalm 68:8 

 

Welk een lieflijke zang ruist ons tegemoet van de lippen van de Godvruchtige zanger 

van Israël: 'De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op de berg 

Zijner heiligheid' (Ps. 48:2). De dichter spreekt van Jeruzalem, door de Heere 

verkoren om Zijn Naam aldaar te doen wonen. Hij spreekt van de Moriaheuvel, door 

Israëls God tot de berg Zijner heiligheid verheven. 

Daar had de Heere een dienst der schaduwen ingesteld, waarin Hij Zich ontdekte als 

een God van verzoening en zaligheid voor een schuldig volk. Daar, bij de rokende en 

van bloed druppende altaren, daalde Hij neder om te wonen tussen de beide cherubs 

boven het verzoendeksel in het Heilige der heiligen, in het midden van de stammen 

van Jakob. Hoe aanschouwde Israël daar de lieflijkheid des Heeren. Hoe zag het Zijn 

sterkte en Zijn eer. Hoe verlustigde het zich in de gangen van zijn God, zijn Koning in 

het heiligdom. Hoe blonk daar de vrije zondaarsliefde Gods, om gemeenschap te 

willen oefenen met mensenkinderen, met zondaren die zich van Hem vervreemd 

hadden, dat Hij Zijn gunst wilde bewijzen aan dezulken die alle heerlijkheid Gods 

derven. 

Jeruzalem en die tempelberg met zijn schaduwendienst is de afbeelding van de Kerk 

Gods op aarde. Van haar wordt gezegd: 'De HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het 

begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik 

wonen, want Ik heb ze begeerd' (Ps. 132:13, 14). 

Welk een diepe nederbuiging van de Heere. Hoe groot zijn de wonderen van Zijn 

genade. Hij oefent gemeenschap met zondaren. Hij bewijst Zijn liefde aan hen, die elk 

bewijs van Zijn genegenheid hebben verbeurd. Hij maakt woning bij hen, die het 

geringste van Zijn gunst onwaardig zijn. Wie kan het verstaan? Daarvan spreekt de 

Heere Zelf. Beluisteren we daartoe Zijn eigen Woord: 

 

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam 

heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelde 

en nederige geest is, opdat Ik levend make de geest der nederigen, en opdat Ik 

levend make het hart der verbrijzelden. Jesaja 57:15 

 

Het waren droeve dagen waarin de woorden van onze tekst ons verplaatsen. De 

profeet tekent ons met scherpe woorden de uiterst ontaarde toestand waarin de 

stammen Jakobs gezonken waren. Het waren geen kleine zonden waaraan men zich 

had schuldig gemaakt. O nee, tegen alle waarschuwing in, door de profeten in 's 

Heeren Naam tot hen gesproken, diende Juda de afgoden. Bij vreemde vorsten had het 

hulp gezocht. Naar Egypte en Babel zond het gezanten, maar de God der vaderen had 

het trouweloos verlaten. Verblind en afkerig van hart wilde het niet opmerken hoe het 
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de toorn des Heeren tegen zich verwekte. Hoe de Heere de rechtvaardigen wegraapte 

voor de dag des kwaads. Ach, onverschrokken riepen zij tot God: 'Wijk van ons, want 

aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust' (Job 21:14). Wat een schandelijke 

ondankbaarheid van zo'n beweldadigd volk. 

Wat zal de Heere doen? Hoe lang heeft Hij gezwegen en Zich ingehouden? Immers de 

Heere is traag tot toorn. Maar wat zal het zijn als Hij Zijn grimmigheid openbaart, als 

Hij gaat spreken in Zijn toorn en in Zijn gramschap? Als Zijn lankmoedigheid een 

einde heeft en Hij Zijn bedreigingen uitvoert volgens vers 13 van ons hoofdstuk: 'De 

wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen'? Hoe bang zal het dan 

voor het afkerige Juda zijn. 

Zal de Heere dan alles verderven? Zal Hij de rechtvaardige met de goddeloze 

ombrengen? Nee, want: 

Wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,  

Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

 

Die zullen geleid worden op een veilige weg en verhoogde baan waarop zij zich niet 

zullen stoten:  

'Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam 

heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelde 

en nederige geest is, opdat Ik levend make de geest der nederigen, en opdat Ik levend 

make het hart der verbrijzelden.' 

 

Deze woorden leren ons: 

Des Heeren gunstrijke tegenwoordigheid bij Zijn volk. 

We letten erop: 

1. Hoe ons de nederbuigende liefde Gods wordt voorgesteld. 

2. Hoe ons de personen worden omschreven die in die weldaad delen. 

3. Hoe ons de vrucht wordt te kennen gegeven die daarin is gelegen. 

 

1. De tekst spreekt van Gods wonen in de hoogte en van Zijn wonen bij Zijn volk.  

Welk een treffende gedachte, die ons aanstonds met diepe eerbied moet vervullen, en 

ons voorstelt de neerbuigende liefde Gods. Welk een luisterrijke omschrijving geeft de 

profeet van de Heere. Hoe voortreffelijk voert hij Hem sprekende in. Welk een 

uitnemend voorrecht vermeldt hij. 

Een luisterrijke omschrijving: 'Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de 

eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is.' De profeet vindt haast geen woorden 

genoeg om de majesteit des Heeren en de grootheid van Hem uit te roepen, Die bij 

mensenkinderen wil wonen. 

Hij noemt Hem 'de Hoge' om de uitnemendheid en de voortreffelijkheid des Heeren 

uit te drukken. Niets of niemand in hemel en op aarde is met Hem te vergelijken. 'Wie 

mag in de hemel tegen de HEERE geschat worden? Wie is de HEERE gelijk onder de 

kinderen der sterken?' (Ps. 89:7). Hij is alleen met Zijn Naam de Heere, de 

Allerhoogste over de ganse aarde. En toch, hoe hoog de Heere is, nochtans ziet Hij de 

nederige aan. Hij is ook 'de Verhevene', Die Zich in al Zijn daden en werken in de 

verheven luister van Zijn deugden openbaart, in Zijn kracht en mogendheid, in Zijn 

wijsheid en goedheid, in Zijn gezag en opperheerschappij over alle dingen. Hij doet al 

wat Hem behaagt. 'God is grotelijks geducht in de raad der heiligen, en vreselijk 

boven allen, die rondom Hem zijn' (Ps. 89:8). Hij is de Verhevene in al Zijn 

wonderbare wegen en daden. Daarin verheerlijkt Hij Zich en wil ook van Zijn 

schepselen daarin erkend en groot gemaakt worden. Ach, hoe weinig wordt Hij 
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verheven door de kinderen der mensen. Hoewel de aarde vol is van de luister van Zijn 

goedertierenheid, hoe leeg is het hart des mensen van Zijn lof. De hemelen vertellen 

Zijn eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk (Ps.19:1), maar de mens, het 

pronkjuweel van de ganse schepping? De oorspronkelijke beelddrager Gods? Ach, hij 

kent de Hoge en Verhevene niet meer. Vervreemd van Hem door de bondsbreuk in het 

paradijs, koestert de zondaar zichzelf in zijn eigen gewaande hoogheid en wil van de 

hoogheid Gods niet weten. Alleen genade, in het hart verheerlijkt, zal kunnen doen 

instemmen met de zang van de dichter: 

Looft, looft met waar' erkentenis, 

Zijn Naam, die hoog verheven is, 

Dewijl Zijn wondre majesteit 

Door aard' en hemel is verspreid. 

 

Die Hoge en Verhevene woont in de eeuwigheid. Hij is de Alfa en de Omega, de 

Eerste zonder aanvang en de Laatste zonder einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is 

Hij God. Bij Hem is dan ook geen verandering noch schaduw van omkering. Welk een 

sterke vertroosting is hierin vervat voor Zijn volk. Want omdat Hij in de eeuwigheid 

woont, omdat de eeuwigheid is een onafscheidelijke eigenschap van het aanbiddelijke 

Wezen Gods, is er ook een eeuwige behoudenis in Hem om verloren zondaren eeuwig 

zalig te maken en eeuwig bij Hem te doen wonen. En nog is de profeet niet aan het 

einde want hij zegt ten laatste: 'Wiens Naam heilig is.'  

De eeuwige God is ook dat zuivere en reine Wezen, in Wie niet de minste smet is. Er 

is niemand heilig gelijk de Heere. De reine engelen des hemels moeten hun 

aangezichten neigen en uitroepen: 'Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen.' 

Hij is de Bron en Fontein van alle heiligheid. Hoe behoort deze lof en roem Hem te 

worden toegebracht. Hoe blijkt uit dit alles welk een diepe indruk de profeet heeft van 

de hoge God, en welk een diep besef van de grootheid en de majesteit des Heeren hem 

vervult. En wat is meer passend? Wie toch is in staat om de afstand te kunnen peilen 

tussen dat hoge en heilige Wezen en ons nietige stervelingen? Wat is meer vruchtbaar 

voor onze ziel? Een betamelijke indruk van Gods hoogheid werkt ontzag en eerbied 

voor Hem, en gaat samen met ootmoedige en kinderlijke vrees, stille onderwerping 

aan Zijn raad en wil in de bewustheid van onze geringheid en nietigheid, dat wij nog 

minder zijn dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Dan 

zullen wij onze diepe afhankelijkheid van Hem verstaan en dat Hij ons niets 

verschuldigd is, maar wij daarentegen alles aan Hem.  

O, werd het eens meer gevonden in onze dagen, waarin de ongerechtigheid van de 

kinderen der mensen die van het zondige Juda ver overtreft. Wat is er een wandelen in 

hoogheid des harten. Hoe worden de vermeende rechten van de mens schaamteloos 

verheerlijkt, maar de Hoge en Verhevene wordt veracht en Zijn heilige rechten 

worden smadelijk vertreden. Ach, waar is dat lage bukken voor de Heere? Waar is het 

ootmoedig vragen naar Zijn inzettingen? Waar is dat belijden en beleven dat er bij 

Hem een verheven majesteit is, doch bij ons niet dan geringheid en onwaardigheid?  

O zondaar, neem het nog ter harte, eer het besluit bare en de zon van Gods 

lankmoedigheid over uw schuldig hoofd ondergaat. En als we dan zien op Gods 

oprechte kinderen, is er ook dan geen oorzaak van droefenis? Hoeveel verdeeldheid is 

er onder elkander. Hoeveel benauwing is er van elkaar. Hoeveel twist en gekijf is er 

onder 's Heeren gunstgenoten tot oneer van de Hoge en Verhevene en tot schade van 

het eigen zielenleven.  

O, werden eens meer indrukken beoefend van de hoogheid des Heeren. Hoe zou dan 

de verklaring van de lijdzame Job een ruime plaats in ons hart hebben: 'Ik vermocht 
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niet vanwege Zijn hoogheid' (Job 31:23). Hoe zou dan meer gevonden worden het in 

stilte klagen en worstelen voor de Heere, het roepen uit de diepte tot Hem, het, gelijk 

Daniël, oprecht belijdenis doen voor Hem. Hoe zou dan de een de ander uitnemender 

achten dan zichzelf tot bevordering van de eer des Heeren en van ons en het welzijn 

van onze naaste. Dan zouden de woorden van onze tekst ons hart des te meer liefelijk 

innemen, waar de profeet verdergaat en de Heere op voortreffelijke wijze sprekende 

invoert, zeggende: 'Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een 

verbrijzelde en nederige geest is.' 

Hoe komt het telkens openbaar dat de Heere voor de eer van Zijn Naam en de 

hoogheid van Zijn aanbiddelijk Wezen staat. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 

Vandaar dat Hij getuigt van Zichzelf: 'Ik woon in de hoogte en in het heilige', dat is de 

hemel der hemelen, de vaste plaats van Zijn eeuwige woning. Dat is Zijn troon, daar is 

Zijn hofhouding; daar zijn Zijn legerscharen, wier lust het is op Zijne wenk te staren. 

Hoe zinrijk is dit woord. Zeker, Hij is de overalomtegenwoordige God, Die hemel en 

aarde beide vervult. Maar bijzonder is de hemel de plaats waar God woont, waar Hij 

de luister van Zijn heerlijkheid en majesteit openbaart. Die hemel is de plaats van Zijn 

heiligheid, waarin niet inkomt dat onrein is en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. 

Dat de Heere dit van Zichzelf getuigt dat Hij woont in het hoge en het verhevene, is te 

begrijpen. Eveneens dat de Hoge en Verhevene in de hemel Zijn gunstrijke 

tegenwoordigheid doet gewaarworden. Het komt met de heerlijkheid van Zijn Wezen 

overeen.  

Maar dat de Heere ook op deze lage, door de zonde vervloekte aarde wil neerdalen om 

de heerlijkheid van Zijn vrije gunst te openbaren; dat Hij ook bij mensenkinderen wil 

wonen, nietige stervelingen, welker grondslag in het stof is, gaat dat niet alle 

beschrijving te boven? 

Welk een uitnemend voorrecht vermeldt de profeet dan. Ja, het is een woord gevloeid 

van 's Heeren eigen lippen: 'Ik woon bij dien, die van een verbrijzelde en nederige 

geest is.' 

Wie kan het vatten? Immers, wij zijn verdoemenswaardige schepselen. Wij liggen 

onder erf- en dadelijke schuld. Wij hebben ons het eeuwige oordeel waardig gemaakt. 

Afgevallen van God, zijn wij vervreemd van God en van het leven Gods. Wij zijn 

vijanden geworden van God en van onze naaste en dood in de zonde en in de 

misdaden. Wij zijn een woonplaats van de satan en gevangen naar zijn wil. 

Welk een ontzaglijke tegenstelling: de hemel der hemelen, die reine en heilige plaats, 

en daartegenover een wereld die in het boze ligt, waar van nature niemand is die goed 

doet, ook niet tot één toe. 

Hoe wonderbaar is dan de nederdaling van de Almachtige. Hoe onbegrensd is Zijn 

gunst, dat Hij neerkomt tot mensenkinderen om bij hen te wonen, ze te omringen met 

de blijken van Zijn liefde en te vervullen met de uitlatingen van Zijn genegenheid. Dat 

Hij afdaalt tot mensenkinderen niet om hen te vergelden naar hun boze werken, maar 

om hun duistere harten te verlichten en vruchtbaar te maken door Zijn zielzaligende 

tegenwoordigheid en gezegende invloeden, is een onuitsprekelijk voorrecht. Maar dat 

doet de vraag geboren worden: hoe kan het, dat de Hoge en de Verhevene bij 

mensenkinderen kan wonen? Stapt God dan over de zonde heen? Kan Hij afstand 

doen van Zijn recht? Kan de Reine en de Heilige Zich te schande maken? Immers nee. 

De zonde is schuld. God kan de zonde niet ongestraft laten. Zijn gerechtigheid eist 

voldoening. Zijn heiligheid gedoogt de goddeloosheid niet. Zijn waarheid eist 

vervulling van de gedreigde straf. Het vonnis dat in de hof van Eden is geveld, moet 

worden voltrokken: 'Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven' (Gen. 2:17). 

Zijn hoogheid laat niet toe dat de zonde, die tegelijk de grootste onreinheid is, 
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ongehinderd voortwoedt. Daarom is er dat oordeel dat u in dit leven al op mensen ziet 

neerdalen, dat landen en volken teistert vanwege de roepende goddeloosheid. Daarom 

is er dat eeuwig verderf dat de duivel en zijn engelen bereid is. 

O, hoe bang zal het ook de mens zijn die volhardt in de zonde en voortgaat zich te 

verontreinigen in de ongerechtigheid, als hij valt in de handen van een levend God Die 

een verterend Vuur en een eeuwige Gloed is. Die straf hadden alle kinderen van Adam 

verdiend. Het zou recht zijn als het aan hen uitgevoerd werd. 

Eeuwige liefde wilde zich verheerlijken in het zaligen van zondaren. Het was het 

welbehagen des Heeren en het eeuwig voornemen van Zijn genade om schuldigen van 

de schuld te ontslaan en onreinen te reinigen en te heiligen op zodanige wijze dat het 

met de hoogheid en verhevenheid, met de reinheid en de zuiverheid van Zijn Wezen 

in overeenstemming was. 

Geen engel of mens had ooit een weg of een middel kunnen uitdenken, dat de Heilige 

God, Hem betamelijk, bij de mensenkinderen kon doen wonen. Gods wijsheid en 

mogendheid openbaarde zich op zulk een wijze, dat engelen begerig zijn om in te 

zien. De Vader zond de Zoon Zijner liefde, Zijn Eniggeborene op deze aarde in de 

gelijkheid van het zondige vlees. En met datzelfde welbehagen vervuld, nam de Heere 

der heerlijkheid het vlees en bloed der kinderen aan, om in die vrijwillig aangenomen 

menselijke natuur in enigheid Zijns Persoons te lijden en te sterven, en aan de volle eis 

van Gods recht te voldoen en het recht ten leven voor al de Zijnen te verwerven. Met 

niets minder kon het. Dezelfde natuur, die gezondigd had, moet betalen. O, hoe zwaar 

was dat lijden. Wie kan de diepte daarvan peilen. Welke ontzaglijke kosten heeft de 

hemel moeten maken. De beker van Gods oneindige toorn moest geledigd worden. De 

zieldoorborende vloek van de wet moest worden ondergaan, opdat de wrekende 

gerechtigheid ten volle voldaan, de beledigde Majesteit des hemels volkomen 

genoegdoening ontving en alle beletselen werden weggenomen. Dat een heilig God, in 

overeenstemming met Zijn deugdenbeeld op een Hem betamelijke wijze bij zondaren, 

bij de voorwerpen van Zijn eeuwige liefde, zou kunnen wonen en Zijn vrije liefde tot 

zondaren zou kunnen bewijzen. Maar daardoor is het dan ook dat de Hoge en de 

Verhevene Zijn vrije gunst doet neerdalen in het hart der Zijnen. Dit doet ons letten op 

de personen die in deze weldaad delen. 

 

2. 'Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelde en 

nederige geest is.' Hoe nadrukkelijk worden de voorwerpen van 's Heeren gunst 

beschreven.  

Wat betekent het van een verbrijzelde en nederige geest te zijn? Wat is het wonen 

Gods bij dezulken? 

We moeten niet denken dat het van geringe betekenis is, dat ons de personen waar de 

Heere in wonen wil zo nadrukkelijk worden voorgesteld. Acht het toch niet licht. De 

Hoge en Verhevene spreekt, Die harten en nieren proeft. Hij spreidt Zijn goedheid uit 

over al Zijn werken. Hij ziet alle mensenkinderen. Niemand is of kan zich voor Hem 

verbergen. Maar dit zegt niet dat Hij bij allen woont en Zich vertegenwoordigt met 

Zijn gunst, met Zijn liefde en genade. De voorwerpen van Zijn genegenheid noemt Hij 

Zelf. Dit recht houdt de Heere Zelf in handen. Hij wijst de voorwerpen van Zijn 

welbehagen onder zulke benamingen aan, waardoor duidelijk wordt aangetoond dat 

Hij niet ziet zoals een mens. 'Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de 

HEERE ziet het hart aan' (1 Sam. 16:7). De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. 

In slechts een natuurlijke weekheid heeft de Heere geen behagen, en niet elke 

openbaring van nederigheid is Hem welgevallig. Hoeveel verbrijzeling en nederigheid 

dient zich aan, die de toets der waarheid niet kan doorstaan. Die nog geheel buiten het 



 10 

hart omgaat en nog stoelt op de wortel van natuurlijke hardigheid en hoogmoed van 

het hart, en daarom geen vrucht is van het wederbarende werk van de Geest in de ziel. 

Waarlijk, niet elke uitspraak of belijdenis van zonde is een bewijs van verbrokenheid 

en verslagenheid des Geestes, gewerkt door de Geest des Heeren. 

Koning Saul roept uit voor de oren van David en zijn knechten: 'Ik heb gezondigd', 

maar zonder het minste spoor van waar berouw en verbrokenheid des harten voor 

God. Straks valt hij in zijn eigen zwaard. 

De goddeloze Achab trekt het boetekleed aan en bedekt zich met een zak en echter 

gaat hij voort om de wijngaard van Naboth in bezit te nemen. 

Straks lekken de honden zijn bloed als bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. 

En wat deed het goddeloze Israël? Het kleedde zich in het zwart en riep toch uit in 

hardigheid en onbekeerlijkheid des harten: '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?' (Mal. 3:14). 

Van hoeveel belang is dan de vraag wat het wil zeggen: van een verbrijzelde en 

nederige geest te zijn. 

Het is ontegenzeglijk dat 'verbrijzelen' ons doet denken aan voorwerpen die hard zijn 

en door verbrijzeling tot enig gebruik moeten dienen. Zo wordt gesproken van het 

broodkoren dat verbrijzeld moet worden. Welnu, van nature is elk zondaar hard van 

harten stijf van aangezicht. Hij heeft een stenen hart. Het is een onbesneden, afkerig 

en hoogmoedig hart. Hoe klaagt de Heere over de stammen Jakobs: 'Want het ganse 

huis Israëls is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij' (Ezech. 3:7). En hoe 

nadrukkelijk spreekt de God der waarheid op zoveel plaatsen in Zijn Woord van 'het 

stenen hart', dat door Hem moet worden weggenomen en een vlesen hart gegeven. 

Deze uitspraken van de Schrift laten zich niet wegcijferen. Er is een hele wereld van 

ellende, van hardigheid en ongevoeligheid, van hoogmoed en trotsheid om deze 

waarheid te bevestigen.  

O zondaar, oordeel niet lichtvaardig en oppervlakkig over uw natuurstaat. Denk niet 

gering over uw geestelijke ellende, over de hardigheid van uw hart en de koudheid en 

ongevoeligheid van uw binnenste. 

Elk mens van nature is blind voor de eisen van Gods heilige wet en ongevoelig voor 

alles wat hem dreigt of wat hem tot waar geluk strekken kan. Al het bedenken des 

vleses is vijandschap tegen God. Hij heeft geen begeerte naar God. Hij heeft geen 

verlangen naar gemeenschap met God en geen welgevallen in God. Elk zondaar is van 

nature een geestelijk dode. De Schrift zegt van hem dat hij vervreemd is van het leven 

Gods, door de onwetendheid, die in hem is en door de verharding zijns harten. Hij is 

een schuldige en tegelijk een onheilige, een vijand van zijn Schepper en van zijn 

naaste, een afkerige van alles wat waarlijk goed is. In zonden ontvangen en geboren is 

het leven der zonde zijn natuur. Ontdaan van alle nederigheid wandelt hij in 

hoogmoed des harten. Al ligt de verantwoordelijkheid op hem, hij schudt ze af en wil 

daarvan niet weten. Hij dient zichzelf en volgt de uitspraak van zijn eigen 

begeerlijkheden. 

Geen geboorte uit christenouders is in staat hem van zijn harde hart en van zijn 

hoogmoedig bestaan te genezen. Geen uitwendige voorrechten op zichzelf zijn daartoe 

genoegzaam. De belofte van God moet vervuld worden: 'Ik zal het stenen hart 

wegnemen en u een vlesen hart geven.' Goddelijke genade moet verheerlijkt worden 

en het Woord van God als een vuur en een hamer gebruikt worden in de hand van de 

levendmakende Geest, waardoor het eigen ik verbroken, de natuurlijke hoogmoed en 

vijandschap neergeworpen en het harde hart verbrijzeld wordt. O, als dit geschiedt, 

hoe wordt dan de zonde gezien in het licht van Gods heilige wet. Hoe wordt God dan 
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gekend, Wiens wetten overtreden en Wiens rechten versmaad zijn, als dat hoge en 

heilige Wezen, Dat met de zonde niet de minste gemeenschap kan hebben en over de 

zondaar toornen moet. Hoe wordt dan verstaan dat wij een onsterfelijke ziel voor de 

eeuwigheid bezitten. Welk een diepe verwondering baart dit in het binnenste, dat de 

lankmoedigheid en de verdraagzaamheid van dat hoge en heilige Wezen zo groot is 

over ons, dat Hij ons nog heeft willen sparen en Zijn rechtvaardig oordeel over ons 

nog niet uitgevoerd heeft. Hoe wordt dan een droefheid naar God geboren die een 

onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Welk een levendig inzicht verkrijgt men 

dan in de waarheid van Gods deugden; hoe wordt dan de verplichting gevoeld aan 

God en aan Zijn rechten. En naarmate het licht van die ontdekking doorbreekt, naar 

die mate krijgt de zondaar Gods recht lief en wil hij niet dat Hij daar afstand van zou 

doen. Dan wordt het de hartgrondige belijdenis: 

Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; 

Dies ben ik, HEER', Uw gramschap dubbel waardig;  

'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog, 

Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. 

 

Deze overtuiging is geen verbeelding maar bange werkelijkheid. Zonder dat wij 

hebben te bepalen hoe zwaar deze overtuiging moet zijn, moeten wij onze aandacht 

meer vestigen op haar vrucht. En wat is deze vrucht anders dan verbrokenheid des 

harten en verslagenheid des geestes, ware vernedering en verootmoediging voor God? 

O, is ooit het hart verbroken en verbrijzeld; wordt ooit de ziel tot ware vernedering 

gebracht, dan is het wanneer zij in oprechtheid de Heere rechtvaardigt en zichzelf diep 

schuldig kent. Dan ontzinken alle denkbeeldige gronden. Alle eigengerechtigheid 

wordt dan ongerechtigheid en wordt geacht als een wegwerpelijk kleed. Dan komt de 

behoefte uit het hart op: 'Ik zal mijn Rechter om genade bidden' °oh. 9:15). 

Hoe smartelijk is dan ook hoe langer hoe meer het besef dat de zonde ons beroofd 

heeft van alles wat goed genaamd mag worden. Dat we liggen onder een oneindige 

schuld en daarom onder de verplichting tot straf Dat we liggen onder de onreinheid en 

de smet der zonde en daarom walgelijk zijn voor God. Dat we liggen onder de 

onmacht van de zonde en daarom niet bekwaam zijn om onszelf te verlossen. 

O, wat is het een weldaad als de Heere ons ontdoet van alles waarbij wij niet leven 

kunnen. Dat Hij Zijn heilig recht alzo op de ziel bindt dat wij uit de diepte roepen om 

genade; om dat middel, waardoor wij, volgens onze Heidelberger Catechismus, de 

straf kunnen ontgaan en in Gods gemeenschap mogen worden hersteld. Dan wordt het 

met de klaagkerk: 'Mijn oog vliet en kan niet ophouden, omdat er geen rust is; totdat 

de HEERE van de hemel aanschouwe, en het zie' (Klaagl. 3:49). 

Want dit is de ware eigenschap van de verbrokene van hart en de nederige van geest, 

dat hij niet alleen begeert van de straf te worden ontslagen, maar ook dat hij 

inzonderheid in 's Heeren gunst en gemeenschap mag delen. Hoe wordt dan op de 

geschikte tijd het enige middel ontdekt, de weg des levens ontsloten in Christus Jezus, 

dat de Hoge en Verhevene om het genoegdoen van de Middelaar op een Hem 

betamelijke wijze kan, en wil wonen bij de verbrijzelde en nederige van hart. Hoe 

dierbaar is die Middelaar dan voor de ziel, waar Hij ontdekt en geschonken wordt als 

Degene, Die met Zijn hart Borg is geworden om in de plaats van al de Zijnen tot God 

te genaken, om aan het recht Gods de oneindige schuld Zijns volks te betalen. Hij 

heeft de oneindige rechtvaardigheid ten volle bevredigd, het recht der wet vervuld en 

al haar eisen voldaan en een onbetwistbaar kinderrecht voor al de Zijnen verworven. 

Is dit niet het middelpunt van Sions heil, dat aan een schuldige ziel een schuld- 

overnemende Borg wordt ontdekt en geschonken en door het geloof mag worden 
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omhelsd? 

En dat verbroken zijn van hart en verslagen zijn van geest keert gedurig weer in het 

leven der genade, zolang de gelovige nog uitwoont van de Heere. Sion is een volk dat 

aan veel en allerhande beproevingen en verzoekingen is onderworpen. Inzonderheid is 

het het inwonend verderf, de bitterheid van de zonde, waardoor de vertroosting van de 

ziel zo vaak wordt weggeroofd en haar met verdriet vervult. 

Maar de Heere houdt de troostelozen staande en richt de neergebogenen op. Een 

verbroken en verslagen hart is Hem aangenaam. Hij woont bij hen. O, dat wonen 

Gods bij Zijn nederig en verbrijzeld volk. Wie kan de grootheid en het geluk daarvan 

uitspreken. Het is de oorsprong en de sterkte van alle heil. 

Is de hemel de vaste plaats van Gods eeuwige woning, bestendig en duurzaam tot een 

onbepaald geluk van de hemelse heirscharen? Woonde de Heere vanouds in de 

tabernakel boven het verzoendeksel, om Zich in zalige gunst te laten vinden door een 

volk dat Hem zocht? Zo is ook het wonen Gods bij Zijn nederig en verbrijzeld volk 

een gunstrijk, een bestendig en duurzaam verblijf. Het is een wezenlijke inwoning. 

Door Zijn Geest woont de Hoge en de Verhevene in het binnenste en vervult de ziel 

met Zichzelf en met de heerlijkheid van Zijn genade. De gelovigen worden immers 

gebouwd tot een woonstede Gods in de Geest (Ef. 2:22). En hoe troostrijk sprak de 

Heere Jezus tot Zijn discipelen: 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. 14:23). 

De Hoge en Verhevene vertegenwoordigt Zich in het verstand door verlichting der 

kennis van Zijn heerlijkheid, alzo dat Sion met ongedekt aangezicht de heerlijkheid 

des Heeren als in een spiegel mag aanschouwen.  

Hij vertegenwoordigt Zich in de wil door Zijn heiligende kracht, waardoor de 

gelovige vernieuwd wordt naar Zijn beeld en de Goddelijke natuur deelachtig wordt.  

Hij vertegenwoordigt Zich in het hart en in de consciëntie door Zijn gunstrijke 

nabijheid in liefde en welgevallen. 

Hij woont bij Zijn volk als zijnde Zijn dierbaar eigendom. Zij zijn een spruit van Zijn 

planting, een werk van Zijn handen, opdat Hij verheerlijkt wordt. 

Hij woont bij Zijn volk als het voorwerp van Zijn bijzondere zorg. Hij verzorgt Sion 

uit de schatkamers van Zijn algenoegzaamheid. 'Hij zal Zijn gunstgenoten niet 

verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard' (Ps. 37:28). 

Hij woont bij Zijn volk als het voorwerp van Zijn vermaak en verlustiging. Zij zijn 

een sierlijke kroon in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand huns 

Gods. Sions zal genaamd worden: 'Mijn lust is aan haar; (...) want de HEERE heeft 

een lust aan u' (Jes. 62:4). 

Hij woont bij hen bestendig, zonder ophouden, vanwege de onveranderlijkheid van 

Zijn liefde in hen. Nooit zal Hij van hen scheiden. 'Kan ook een vrouw haar zuigeling 

vergeten, dat zij zich niet ontferme over de zoon haars buiks. Ofschoon deze vergaten, 

zo zal Ik u toch niet vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd' Jes. 

49:15). 

Daarom is het wonen Gods bij Zijn nederig en verbrijzeld volk onovertrefbaar. Hij 

maakt de Zijnen tot Zijn verborgen heiligdom, om de overvloed van Zijn genade en 

heerlijkheid bekend te maken. Dierbaar voorrecht, dat ons de zang op de lippen legt: 

 

Want Sion is van God begeerd, 

't Wordt met Zijn woning hoog vereerd.  

'Hier', sprak Hij, Die het al beheert,  

'Hier zal Ik wonen naar Mijn lust; 
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Hier is in eeuwigheid Mijn rust. 

 

3. De Heere woont bij Zijn volk, zeiden we, om de overvloed van Zijn gunst bekend 

te maken.  

En zeker, het kan niet anders, het wonen Gods bij de verbrijzelde en nederige van 

geest brengt zijn eigen vrucht voort. Het is een werkzaam inwonen in het hart van Zijn 

volk. Ook daarvan spreekt onze tekst. 'Opdat Ik levend make de geest der nederigen 

en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.' 

Er wordt gesproken van: de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden. Daarvan 

wordt gezegd dat dit levend gemaakt wordt. En hoe de Heere dit werk Zichzelf 

toekent. 

Eerst was er sprake van de verbrijzelde en nederige van geest, en nu van de geest der 

nederige en het hart der verbrijzelde. Ook dit is niet zonder nadruk. Het geeft te 

kennen hoede Heere werkt in de geest en in het hart van Zijn volk. In de geest en in 

het hart als het edelste en het voornaamste deel van de mens. Het is het ernstig 

vermaan van de wijste der koningen: 'Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 

want daaruit zijn de uitgangen des levens' (Spr. 4:23). 

Elk mens leeft uit een beginsel en dat beginsel is geworteld in het diepe hart. De 

natuurlijke mens leeft uit het natuurlijk beginsel van zijn hart, en dat beginsel is niet 

anders dan de zonde. In de staat der rechtheid was Adams hart recht en zuiver voor 

God en waren dan ook al zijn daden daarmee in overeenstemming. Maar de zonde 

kwam. Door verleiding nam satan bezit van het hart van de mens en zaaide het gif van 

de zonde in zijn binnenste. De liefde tot God werd verdreven en vijandschap nam de 

plaats van die liefde in. De kennis van de waarheid werd uitgeblust en duisternis 

kwam over de mens. Daarom wordt gezegd: 'Uit het hart komen voort boze 

bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, 

lasteringen' (Matth. 15:19). Het hart van de mens brengt van nature niet anders voort 

dan dode werken des vleses. De geestelijke mens, dat is hij die door de Geest des 

levens is levend gemaakt en uit de doodsslaap van zijn zonde is opgewekt, die 

geestelijke mens leeft uit een nieuw geestelijk beginsel van het hart, dat zich ook doet 

kennen in zuivere vruchten. Daarom sprak de Heere Jezus tot de Joden: 'De goede 

mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten' (Matth. 12:35). 

Maar dat geestelijk beginsel, of zoals onze vaderen vroeger spraken, dat nieuwe 

geestelijke grondbeginsel, door de Heere geplant in het hart en de geest des mensen, 

wordt ook door Hem gedurig onderhouden. Daartoe woont de Heere bij Zijn volk. En 

die onderhouding, dit grootbrengen van het nieuwe leven, is noodzakelijk. Steeds 

hebben 's Heeren kinderen voorkomende, bijblijvende en achtervolgende genade 

nodig en gedurig de verlevendigende invloeden van 's Heeren gunstrijke 

tegenwoordigheid. Indien de Heere daarmee ophield, hoe spoedig zou de levend 

gemaakte ziel, hoe spoedig zou de geest van de nederigen en het hart van de verbrij-

zelden geheel verdorren, verkwijnen en vergaan. Het nieuwe leven zou weldra sterven 

en alle hoop op de zaligheid te gronde gaan. Aan hoeveel strijd en worsteling, 

verdrukking en benauwdheid is Sion onderworpen.  

O, het is in het leven der genade niet altijd geestelijke zonneschijn. Het is en blijft hier 

een strijdend leven. 'Strijd de goede strijd des geloofs' is de vermaning (1 Tim. 6:12). 

Hoezeer kan het hart en de geest van Sion met dorheid en matheid geslagen zijn. O, 

die matheid van Gods erfenis! Hoe menigmaal vinden de ware gelovigen de 

gesteldheid van hun ziel terug in de klacht van David, de liefelijke in Psalmen: 

O HEER', mijn ziel en lichaam hijgen,  

En dorsten naar U in een land, 
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Dat, dor en mat, van droogte brandt,  

Waar niemand lafenis kan krijgen. 

 

Hoe kan de zonde de ziel van 's Heeren volk neerdrukken Ach, die bitterheid van de 

zonde. Van hoeveel troost berooft zij. Aan hoeveel verdriet doet zij onderworpen zijn. 

'Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde' zegt David (Ps. 38:19). O, hoe menigmaal 

vallen daarom de tranen in het verborgen; ze vallen op de opengeslagen Bijbel of op 

het nachtelijk kussen. Hoe kan dan de ziel vaak overstelpt zijn van ellende. 

En zoals de gelovige op deze wijze bekommerd is over zichzelf, zo is hij het ook over 

zijn naaste, inzonderheid als hij de verbreking van Jozef gadeslaat. Ook dat ligt in het 

verband van onze tekst. Hoeveel oorzaak hadden de verbrijzelden te Sion om te wenen 

en uit te roepen voor de Heere vanwege de ellende van het volk; vanwege de droeve 

afkeringen van de God van hun vaderen waaraan Israël zich had schuldig gemaakt. 

Maar nu zal de Heere Zijn matte erfenis niet verlaten. Hij is nabij de gebrokenen van 

hart en Hij behoudt de verslagenen van geest. Hij zal hun hart en geest levend maken. 

Het zal u duidelijk zijn dat hier niet gedacht moet worden aan de eerste levendmaking, 

als God de zondaar uit zijn natuurstaat overbrengt in de staat der genade. Nee, het 

betekent hier: verlevendigen, opbeuren uit moeiten en ellenden. Is het niet de bede van 

de bedrukte Kerk: 'Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U 

verblijde?' (Ps. 85:7). En als we dan nog herinneren aan het gebed van de dichter: 

'Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar Uw woord' (Ps. 119:25), dan zal 

het ons duidelijk zijn wat met deze toezegging van de Heere bedoeld wordt. Het is 

verlost worden uit moeilijkheden, uit verdrukkingen en noden, zodat de ziel van Gods 

volk weer in de ruimte mag weiden. 

Welk een heil is er in deze toezegging vervat. Uit zalige ervaring zingt de levende 

Kerk: 

Ik zal, nu ik mag ademhalen,  

Na zoveel bange tegenspoed, 

Al mijn geloften U betalen, 

U, Die, in nood, mij hebt behoed. 

 

Hoe wordt het hart en de geest van Sion levend gemaakt als de Heere nieuwe blijken 

van Zijn gunst schenkt. Als Hij in het wonen bij Zijn volk Zich werkzaam betoont in 

de nieuwe uitlatingen van Zijn liefde. Dan verheugen zich de beenderen die 

verbrijzeld zijn. Dan wordt ervaren dat er een ogenblik is in Zijn toorn, maar een 

leven in Zijn goedgunstigheid (Ps. 30:6). 

Hij maakt het hart van Zijn volk levend als Hij versterkt wat Hij gewerkt heeft. Als 

Hij opheft uit moedeloosheid en de struikelende knieën vaststelt. 'Hij geeft de moede 

kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft' (Jes. 40:29). 

Hij maakt het hart van Zijn volk levend als Hij bij vernieuwing verzekering geeft van 

Zijn hulp en bijstand in de vervulling van het woord: 'Vreest niet, gij wormken 

Jakobs, gij volksken Israëls. Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de 

Heilige Israëls' (Jes. 41:14). 

Hij maakt het hart van Zijn volk levend als Hij hen in wegen van druk onderwijst dat, 

hoewel Hij de overtredingen van Zijn volk met de roede bezoekt en hun 

ongerechtigheid met plagen, Hij evenwel Zijn goedertierenheid niet zal wegnemen 

van hen en in de getrouwheid van Zijn liefde niet zal feilen. O, wat is het een weldaad 

als een tuchtigend God wordt omhelsd. Dan roept Jeremia uit: 'Het zijn de 

goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden 

geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, Uw trouw is groot' (Klaagl. 3:22, 23). 
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Hij maakt het hart van Zijn volk levend als Hij de disselbomen van hun juk verbreekt 

en het geweld van hun onderdrukkers neerwerpt en bij vernieuwing uitvoert in 

vrijheid. Als Hij een effen en verhoogde baan stelt, waarop zij als de verlosten des 

Heeren mogen wandelen. 

Hij maakt het hart van Zijn volk levend als Hij opricht de trage handen en de slappe 

knieën en bij vernieuwing op Zijn Naam doet hopen, hoe Hij om het bloed van 

Christus' wil zal zwijgen in Zijn liefde. 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; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, 

Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.' Zo wordt 

uitgeroepen door de profeet Zefánja tot vertroosting en bemoediging van de 

overgeblevenen van Israël (Zef. 3:16, 17). 

O, dat levend maken van het harten de geest van Sion! Het is het behoud van de 

nederigen van hart en de verbrijzelden van geest. Welk een wolk van getuigen staat 

ons ten dienste. Zouden we spreken van vader Jakob, van Job, David, Jeremia en 

anderen, de tijd zou ons ontbreken. Hoor alleen de roemtaal van koning Hizkía: 'Wat 

zal ik spreken? Gelijk Hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan' (Jes. 

38:15). 

En dit levend maken kent de Heere Zichzelf toe. 'Ik zal levend maken.' Welk een 

sterkte ligt hierin verborgen! Hoe de Heere Zijn genade steeds verheerlijkt in het hart 

van Zijn volk. Hij zal de Zijnen nimmer aan zichzelf overlaten. O nee! Hij zal in Zijn 

trouw niet feilen. O, hoe dikwijls bekruipt hen de vrees en beklemt de benauwdheid 

het hart van de gelovige, dat hij nog een der dagen zal omkomen.  

Maar nee, de Heere verschijnt Zijn volk op de juiste tijd. Hij zal hen niet begeven 

noch verlaten. Het hele leven der genade is hieraan verbonden. De roeping van de 

gelovige, de bekering, geloof en heiligmaking, bewaring en vertroosting, vrede en alle 

blijdschap, alle opwas in de genade en kennis van God en Christus; hun hoop en 

verwachting op de hemel, om eenmaal van alle moeite en tegenspoed verlost, in te 

gaan in die rust die er overblijft voor het volk van God, om dan eeuwig in te wonen bij 

de Drie-enige en volzalige God, om Hem te loven en te prijzen. Hoe rijk en gelukzalig 

is toch het deel van Gods Jakob. 

 

Toepassing 

Hoeveel waarde hecht u aan dit woord? Het houdt een niet te bevatten heil in voor 

nederigen en verbrijzelden van hart. Hoevelen van Israël waren daarvan vreemd, 

gingen voort in hoogmoed en hardigheid des harten, hielden vast aan hun eigen wegen 

die niet goed zijn. Zij wilden voor de hoogheid des Heeren niet bukken. En wij? 

Blijven wij nog onze wegen vasthouden? Gaan wij nog voort Hem te beledigen, Die 

de Hoge en Verhevene is? Ach, wat zijn er velen die van de hoogheid des Heeren niet 

willen weten, die zeggen met Farao in hoogmoed en hardigheid des harten: 'Wie is de 

HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen zou?' Die roekeloos met God en godsdienst 

spotten. Ach, hoe wordt hun getal met de dag groter. Welk een openlijke versmading 

van de hoge God; welk een stoutmoedig vertreden van Zijn rechten; welk een 

hovaardig verachten van Zijn Woord en inzettingen. 

O mens, zie toe! Wie heeft zich tegen de Heere verhard en vrede gehad? Wie bent u 

tegenover Hem, Die is de Hoge en de Verhevene? Die in de eeuwigheid woont en 

Wiens Naam heilig is? Bent u niet een droge stoppel? Wat is uw heerlijkheid? Ze is 

als het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt. Bedenk, 

wanneer u voortgaat met spotten en verwerpen van de hoge God, weldra breekt de dag 

aan dat die hoge God zal spotten als uw vreze komt. Dan zal het te laat zijn, voor 
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eeuwig te laat. Blijft u voortgaan in uw onbekeerlijkheid en hardigheid des harten, 

weet dat de Hoge en de Verhevene ervan getuigt: 'Die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel 

geweld aan; allen, die Mij haten, hebben de dood lief' (Spr. 8:36). 

Oordeel niet licht over uw natuurstaat. Uw stenen hart moet weggenomen; uw 

hoogmoed neergeworpen; de hoge ogen der mensen moeten vernederd worden. De 

hoge God doet het; Hij kan het en wil het. Dat u er eens naar hunkeren mocht. 

Velen wandelen niet als openbare goddelozen en blijven toch de vriendschap van de 

wereld aanhangen. Anderen zijn met een uitwendige bekering tevreden of met een 

denkbeeldige bekering. Wat wij u zeggen willen, handel niet lichtvaardig. Er is een 

weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan is de dood. Er kan zoveel 

gemoedelijke weekheid zijn, schijnbare verbrokenheid en nederigheid, die echter nog 

geheel buiten het hart omgaat. 

 

Gods werk is naar waarheid. En er is een volk dat daarvan getuige is. Het zijn de 

oprechten van hart, die de bewijzen in zich omdragen dat zij uit de dood zijn 

overgegaan in het leven; dat zij overgebracht zijn uit de macht van de satan in het 

Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Die wenen en treuren vanwege de zonden. De 

bitterheid van de zonden voelen zij gedurig en zij roepen uit voor God: 

Sla de zonden nimmer gá, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven;  

Denk aan mij toch in gená, 

Om Uw goedheid eer te geven. 

 

Bij dat volk woont de Hoge en de Verhevene om hun zielen levend te maken en hen 

Zijn zalige gunst te doen smaken. Niet dat allen tot een zelfde mate van genade 

komen. Er is een volk dat zichzelf meestal waarneemt als verdrukt, door onweder 

voortgedreven, ongetroost. Die zijn beducht of hun werk wel in der waarheid is. Zij 

kennen zich niet verbroken en verbrijzeld genoeg. Zij vrezen vaak dat zij van alle 

ware nederigheid en ootmoedigheid beroofd zijn. Hoe klagen zij veel meer over de 

hardigheid en onbekeerlijkheid van hun hart, dan dat zij hun hart verbroken kennen. 

Hoe zuchten en weeklagen zij in de eenzaamheid, in het verborgen: hoe zou de Heere 

bij mij kunnen wonen? Zou Hij, dat hoge Wezen, aan mij genade kunnen bewijzen? 

Ach, werd mijn hart eens verbroken! 

Hoe behoren dezulken te bedenken dat het niet aankomt op de zwaarheid, maar op de 

waarheid van de zaak En zeker, u zegt: dit is juist de zaak. Wist ik dit, dan was het 

goed.  

Wij antwoorden: meet uzelf toch nooit met uzelf, of, wil toch niet de echtheid van het 

werk afmeten naar de maat. Zoek eerder en veel meer met alles wat u drukt en kwelt, 

wat u bevreesd en bekommerd maakt, te komen tot Hem, Die in en om het offerbloed 

van de Zoon van Zijn liefde bij schuldigen wil wonen. In Christus Jezus is behoudenis 

voor schuldigen. Geen zonden noch ongestalten staan Hem in de weg. Hij kan 

volkomen zalig maken allen die door Hem tot God gaan. Hij heeft het alles volbracht. 

Roep Hem in, opdat u zou mogen weten de dingen die u van God geschonken zijn. 

Wat is het een weldaad deel te hebben aan het wonen Gods bij ons, tot levendmaking 

van ons hart. Is dit uw voorrecht? Erken die genade; openbaar u als beweldadigden. 

Tot een woonstede Gods gemaakt, behoort u ook als zodanig te wandelen. 

Erken de neerbuigende liefde van de Heere tot u. Heeft de Hoge en de Verhevene bij u 

woning willen maken, het is, opdat ook u Hem zou vrezen, beminnen en 

verheerlijken. Hoeveel ontbreekt daaraan. Hoeveel dorheid, luiheid en zorgeloosheid 

kleeft nog aan. Hoe is steeds weer nodig de verlevendigende invloed van Hem, Die 
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woont in het hoge en het verhevene. Overdenk veel de hoogheid van dat aanbiddelijke 

Wezen en daartegenover uw eigen nietigheid. Dat het u uitdrijve tot meerdere 

geloofsoefening in kinderlijke vreze. Zoek Zijn aangezicht gedurig, dat Hij u 

verwaardige van Zijn hoogheid op u te leggen en dat u beproeven moogt welke de 

goede en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij. Hij is de Getrouwe, Die het 

ook doen zal. Hij vergeet Zijn ellendigen niet. Hij zende Zijn hulp uit het heiligdom 

en ondersteune uit Sion; Zijn oog zal op u zijn om u steeds weer op te richten, om u 

straks aan het eind als u uw loop zult volbracht hebben, in te leiden in de hemel, de 

vaste plaats van Zijn eeuwige woning, om dan eeuwig bij Hem te zijn om Hem te 

loven en te prijzen. Amen. 
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2. De toekomende geluksstaat van Sion 

 

Zingen: Psalm 138:1 

Lezen: 1 Johannes 3  

Zingen: Psalm 89:7 en 8  

Psalm 73:12 

Psalm 68:2 

 

De staat van de ware gelovigen kan en mag nooit naar het uitwendig aanzien 

beoordeeld worden. Hoeveel doet zich voor wat in tegenspraak schijnt te zijn met die 

uitnemendheid waartoe de Heere Zijn kinderen verheft. 

De koninkrijken der aarde openbaren hun heerlijkheid naar buiten in alles wat het 

zienlijke oog streelt en het trotse hart bedenken kan Maar zo is het niet bij het 

Koninkrijk van Christus. Dat komt niet met uiterlijk gelaat. Het is niet met aardse 

grootheid omhangen. Het is geen zinnelijk, voor het natuurlijk oog zichtbaar 

Koninkrijk. Het kan dan ook niet verkregen worden door grootheid en hoogheid des 

levens, want die het niet zal ontvangen als een kindeke die zal geenszins in hetzelve 

komen. Aardse rijkdom kan het ons niet bezorgen en menselijke wijsheid kan er ons 

geen verstand van geven. De dingen van dat Koninkrijk worden voor de wijzen en 

verstandigen verborgen en aan de kinderkens geopenbaard. Het moet ons dan ook niet 

vreemd voorkomen dat de onderdanen van dit Koninkrijk zo weinig aanzien hebben in 

de wereld. Immers worden zij van de wereld niet gekend omdat zij van de wereld niet 

zijn. Zij zijn aan veel verdrukkingen onderworpen; vele beproevingen en smartelijke 

ervaringen zijn vaak hun deel. 

En toch is het een welgelukzalig volk; het is het volk dat de Heere Zich tot een erfdeel 

verkoren heeft, bij hetwelk Hij woont en een toegang geeft tot de troon van Zijn 

genade. Onder hoeveel ellenden zij ook zuchten, welke kruisen zij ook moeten dragen, 

met welke verzoekingen zij ook moeten worstelen, dit doet niets tekort aan het geluk 

dat de Heere Zijn kinderen heeft toegedacht, dat zij hier in dit leven ten dele en straks 

na dit leven volkomen bezitten en genieten zullen. Hier ontvangen zij de eerstelingen, 

straks de volle oogst. Hier blijft de heerlijkheid van Sion verborgen, straks zal zijn 

schoonheid volkomen geopenbaard worden in die dag, als de overste Herder van Zijn 

schapen zal verschenen zijn. Dan zullen zij de onverderfelijke kroon der 

rechtvaardigheid ontvangen. 

Een geluksstaat die waardig is om overdacht te worden. 

 

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn 

zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk 

wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is.  1 Johannes 3:2. 

 

Voortreffelijk is het doel van de apostel met deze brief, waarin hij de ware gelovigen 

zoekt op te wekken tot standvastige beoefening van Godzaligheid. Velen zochten hen 

te verleiden. De geest van de antichrist stelde zich tegen de Geest van Christus. De 

geest der wereld tegen de Geest Die uit God is. Vandaar het ernstig vermaan van de 

apostel. Hoe krachtig bewijst hij dat de genade van God verheerlijkt in het hart zich 

openbaren moet in zuivere vruchten. Hij schrijft: 'Die zegt dat hij in Hem (dat is in 

Christus) blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft' (1 Joh. 

2:6). 

Met ons derde hoofdstuk klimt de apostel op tot het uitnemend voorrecht dat aan de 

gelovigen door de liefde Gods geschonken is, namelijk dat zij kinderen Gods genaamd 
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zouden worden. Een voorrecht, dat Johannes in onze tekst nader uitbreidt. Hij stelt ons 

voor: 

De toekomende geluksstaat van Sion en leert ons: 

1. Dat de geluksstaat van de gelovigen in dit leven voortreffelijk is. 

2. Dat de volkomenheid van hun geluksstaat hier niet bereikbaar is. 

3. Dat het toekomende van hun geluksstaat overheerlijk is. 

4. Dat de zekerheid van hun geluksstaat ontwijfelbaar is. 

 

1. Er is een volk op aarde dat door Gods eigen mond welgelukzalig genaamd wordt. 

Het staat met de Heere in zo'n nauwe betrekking dat Hij ervan zegt: 'Ik zal u tot een 

God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn' Jer. 7:23). De apostel stelt ons het geluk van 

dat volk voor als voortreffelijk in dit leven. 'Geliefden', zegt hij, 'nu zijn wij kinderen 

Gods.' Dat doet ons letten op een vriendelijke aanspraak; op een uitnemend voorrecht; 

op een opmerkelijke tijdsbepaling. 

Niet zonder oorzaak spreekt Johannes zijn medegelovigen als 'geliefden' vriendelijk 

aan. Zo ligt het in de aard van de apostel. Aan hem was de liefde niet vreemd. Met 

recht wordt hij de apostel der liefde genoemd. Was hij het niet die aan de borst van 

Jezus lag in de nacht van de instelling van het Avondmaal? Was hij het niet die de 

Heere Jezus vroeg wat zelfs Petrus niet durfde vragen? Vervuld met de liefde van God 

ziet hij diezelfde genade verheerlijkt in allen die met hem 'des Heeren Woord hebben 

ontvangen en hetzelve bewaren, want in die is de liefde Gods volmaakt geworden.' 

Daarom spreekt de apostel van geliefden. 

Het is een aanspraak die de tedere betrekking te kennen geeft waarin de Heere tot Zijn 

kinderen staat en zij tot Hem. De Heere heeft Zijn volk onuitsprekelijk lief. Wij 

kunnen het niet uitdrukken. Het is een liefde welke de kennis te boven gaat. Een 

liefde, zo groot, dat God Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 

in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Een liefde zo groot, dat 

ze de liefde van een moeder tot haar zuigeling ver overtreft. Het is een eeuwige, 

onveranderlijke liefde. Al hebben Gods gunstgenoten de vijandschap van de wereld te 

verduren; al worden zij van satan belaagd; van het inwonend verderf gekweld; al 

geven zij tot hun smart de Heere zo dikwijls reden dat Hij Zijn vriendelijk aangezicht 

verbergt, toch kan dit alles Gods liefdesbetrekking op Zijn volk niet verbreken. Zij 

zijn en blijven geliefden.  

- Zij zijn geliefden van de Vader Die hen in Christus Jezus heeft uitverkoren 

voor de grondlegging der wereld en verordineerd heeft tot aanneming tot 

kinderen, door Jezus Christus in Hemzelf, naar het welbehagen van Zijn wil. 

- Zij zijn geliefden van de Zoon Die hen gekocht heeft, niet met goud of zilver, 

maar door de prijs van Zijn dierbaar bloed. 

- Zij zijn geliefden van de Heilige Geest want Hij stort de liefde Gods in het hart 

uit. Van nature weten wij van geen liefde. Dan zijn wij geneigd God en onze 

naasten te haten. Maar de Heilige Geest verbreekt de kracht van de 

vijandschap, overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en wint ons in door 

Zijn liefde. Hij maakt woning in het hart en formeert het tot Zijn tempel. Zeg 

mij, kent u groter liefde dan deze? 

 

Aan deze geliefden kent Johannes dan ook dat grote voorrecht toe: nu zijn wij 

kinderen Gods.  

Dierbare weldaad. Wie kan het verstaan! Wie het bevatten! Van een vijand gemaakt 

tot een vriend Gods. Van een woonstede van de satan gemaakt tot een woonstede 

Gods in de geest. Van een erfwachter van de hel gesteld tot een erfgenaam Gods en 
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een mede-erfgenaam van Christus. Welk een rijkdom van genade bewezen aan een 

kind der duisternis. Welk een eer betoond aan hen, die een lemen hut bewonen en wier 

grondslag in het stof is. Hoe onnaspeurlijk is Gods welbehagen; hoe wonderbaar Zijn 

gunst. Het is een onuitsprekelijk voorrecht waarin zich echter niemand kan verblijden 

dan die de merktekenen van dit kindschap in zich omdragen. Merktekenen, die 

geworteld zijn in het wederbarend werk van de Heilige Geest.  

Want hoe dan ook, hetzij we op de akker van Gods kerk geboren zijn; van onze jeugd 

af aan onderwezen zijn in de leer der waarheid, of dat wij als een woudezel in de 

zonde hebben geleefd, het is en blijft de grondregel van het Koninkrijk der hemelen 

dat wij alleen door waarachtige wedergeboorte kinderen Gods worden gemaakt. Wij 

zijn het niet van nature, en kunnen het evenmin op veronderstelling wagen. God 

verheerlijkt Zijn liefde en genade in het hart en maakt ons door Zijn Geest de 

Goddelijke natuur deelachtig. En de vrucht hiervan is, dat aan de zonde en de wereld 

de scheidbrief gegeven wordt. Aan satan wordt de oorlog verklaard en wij krijgen 

Hem lief, Die ons eerst heeft liefgehad; dan gronden wij onze zaligheid alleen op de 

volmaakte offerande van Christus aan het kruis volbracht. Door het geloof Hem 

ingeplant, leven wij uit Hem. Dan sterven wij aan eigen wijsheid, zin en wil en alle 

vleselijke begeerlijkheden en zoeken Hem te leven Die voor ons gestorven en 

opgewekt is. 

Niet dat alle levendgemaakten zich deze weldaad, namelijk een kind van God te zijn, 

recht bewust zijn, en weten de dingen die hun van God geschonken zijn. Hoevelen 

gaan gebukt onder zelfveroordeling; onder bange vrees of hun werk wel in der 

waarheid zij. Diep bekommerd vanwege hun zonden en onder de indruk van Gods 

heiligheid en rechtvaardigheid, is menige ziel beducht dat al wat in haar is, enkel 

zelfbedrog is. Gezegende dag, als het werk des Heeren in hen tot meerdere klaarheid 

komen mag. 

Evenwel geldt van alle levendgemaakten: nu zijn wij kinderen Gods. Nu, vanaf het 

ogenblik dat God hen getrokken heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Nu, 

het gehele leven der genade hier op aarde, waarin zij nog uitwonen van de Heere. 

Opmerkelijke tijdsbepaling. Nu zijn wij kinderen Gods. Hoezeer zoekt Johannes te 

troosten en op te beuren. Hij weet dat Gods kinderen hier op aarde vreemdelingen en 

bijwoners zijn die aan veel wisselvalligheden onderworpen zijn. Dat vele en velerlei 

beproevingen hun deel zijn, die met hun voorrecht van kinderen Gods te zijn, niet 

overeen schijnen te komen. 

Helaas, het best van onze beste dagen 

Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. 

 

Het is door vele verdrukkingen ingaan. En toch, dit alles doet niets tekort aan hun 

voorrecht. Nu zijn wij kinderen Gods en delen in de zegeningen daarvan. Zij leven 

onder het toezicht van Hem, Die hen nimmer begeven noch verlaten zal. Hij verzorgt 

hen van alle nooddruft naar lichaam en naar ziel. Hij onderwijst hen in de weg die zij 

te gaan hebben. Hij beurt hen op in het uur van moedeloosheid. Hij bewaart hen als de 

appel van het oog in de dag der benauwdheid. Alle dingen doet Hij medewerken ten 

goede. Nu zijn zij kinderen Gods; dragen het beeld van Christus en worden Hem 

gelijkvormig gemaakt in Zijn lijden, opdat zij ook met Hem verheerlijkt worden. 

 

2. Dit zalig einde is nog niet verkregen. 'Het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 

zullen', zegt Johannes.  

De volkomenheid van de geluksstaat der gelovigen is hier niet bereikbaar. Die is voor 

hen weggelegd. Zij hebben die met lijdzaamheid te verwachten. Dit is de wijze van 
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handelen van de Heere met Zijn kinderen. 

Het geluk van Sion begint in dit leven maar het eindigt met dit leven niet. O nee. Het 

reikt over dood en graf tot in een onbepaalde eeuwigheid. Gods volk heeft een 

toekomst die door geen macht van de vijand kan worden ontnomen of ook zelfs 

beschadigd kan worden. 

't Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede  

Genieten, in de zoetste rust verblijd, 

En erven d' aard. Hoe ook de boot' en wrede  

Op d' onschuld loer', de tanden kners' van spijt;  

Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, 

De HEER' belacht het wrokken van die nijd. 

 

Maar nu wordende eerstelingen van de zaligheid in dit leven genoten. De voorsmaken 

verkwikken hier het hart. De ware, redelijke godsdienst heeft realiteit; dat is: 

werkelijkheid en waarheid. Daarom is de Godzaligheid hier al een groot gewin met 

vergenoeging. Maar daarom zullen Gods kinderen als zij hier Gods raad hebben 

uitgediend ook geen 'vreemde' zaligheid ontvangen. Zij zullen geen onbekende hemel 

ingaan. De voorsmaken van dat zalig hemelleven kunnen hier soms zo groot zijn en 

zozeer de ziel vervullen, dat zij als dronken is van liefde en boven het stof doet leven. 

Dat het doet uitroepen: 'O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor 

degenen die U vrezen' (Ps. 31:20). Maar de volle openbaring van dat geluk wacht nog; 

dat is weggelegd tot het moment waarop de tijd zal zijn weggeweken en de gordijnen 

der eeuwigheid zullen zijn weggeschoven. Dan zal het geloof verwisseld worden in 

een zalig aanschouwen en de hoop in een dadelijk bezit. Dan zal de liefde geheel 

volmaakt zijn. 

Van die hoop en verwachting geeft Johannes hier getuigenis. O, het is geen 

wankelmoedigheid die hem doet zeggen: 'Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn 

zullen.' Nee, maar het is de openbaring van zijn levende hoop. Die hoop, welke niet 

beschaamd maakt, omdat zij ontspringt uit het leven Gods dat in de ziel geplant is, 

want: 'Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die, naar Zijn 

grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding 

van Jezus Christus uit de doden' (1 Petrus 1:3). 

Daarom is zij een even troostvolle als zekere hoop, in staat om het zwaarste leed in dit 

leven te verzachten, en met lijdzaamheid te doen lopen de loopbaan ons voorgesteld. 

Waar zij ontspringt uit de geestelijke geboorte die uit God is, en al Gods kinderen 

krachtens die geboorte een onvervreemdbaar recht ontvangen op de eeuwige erfenis, 

daar vloeit als vanzelf uit voort dat de hoop zich richt op die erfenis. En omdat ze een 

levende hoop is, doet ze de gelovige 'verblijd zijn in de hoop', hoewel hij hier bij wijze 

van spreken nog 'een minderjarige erfgenaam' is. Daarom wordt ze genaamd: een 

hoop der heerlijkheid, omdat de toekomstige zaligheid haar voorwerp is. En nu 

ontdekt zij zich in een lijdzame verwachting, waar ze haar steun vindt in de gewisse 

beloften Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. 

Al treden z' op geen weg, bezaaid met rozen,  

Zij wachten 't heil, door God hun toegezeid;  

Hij kent hun tijd; zij zien, in spijt der bozen,  

Hun erfenis bewaard in eeuwigheid. 

 

Hoe meer Gods kinderen geestelijk en hemelsgezind zijn, des te levendiger zal de 

hoop zich ontdekken in die vrucht waar de apostel van schrijft: 'Een iegelijk die deze 

hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is' (1 Joh. 3:3). 
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Zo is Sion in hope zalig. Dit is Gods vrije en tegelijk wijze manier van doen met Zijn 

volk en gunstgenoten. Hier worden zij geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar 

licht; geroepen tot alle zegeningen in Christus Jezus, die zij in hope ontvangen. Maar 

het volle bezit is voor hiernamaals weggelegd. Nu zijn zij kinderen Gods, maar de 

volle heerlijkheid daarvan blijft verborgen en bewaard in de hemel. Gods liefde kiest 

met wijsheid het pad dat betreden, de strijd die gestreden, en het lijden dat geleden 

moet worden. O, Zijn weg is de beste. Zijn gedachten en Zijn wegen zijn hoger dan 

onze gedachten en onze wegen. Al schijnt het geen zaak van vreugde, hoe nodig en 

nuttig zijn toch de wegen van kruis en van druk. Hoe brengen zij tot de noodzakelijke 

kennis van die dingen, die anders niet zouden worden geweten. Hoe worden daarin de 

vertroostingen van God genoten. 

Het is Gods wijze handeling met Zijn kinderen hen door veel verdrukkingen te doen 

ingaan, opdat zij zouden worden gespeend aan de wereld; zouden sterven aan eigen 

zin, wil en lust, en tot verloochening gebracht van eigen eer en kracht. 

Dit is Gods wijze manier van handelen met Zijn kinderen, opdat zij des te meer 

zouden weten uit hoe grote nood en dood zij verlost zijn en nog verlost worden. O, 

hoe bang kan het Gods strijdend erfdeel hier zijn. Maar straks aan het einde, als zij 

meer dan overwinnaars zijn door Hem, Die hen heeft liefgehad, over een satan die 

omgaat als een briesende leeuw; over een wereld die in het boze ligt; over een hart dat 

zo bedrieglijk is, dan zullen zij ingaan in die rust die daar overblijft voor het volk van 

God. Dan zal de hemel des te meer getuige zijn van hun lof om Zijn wonderen te 

vertellen die Hij gedaan heeft. 

Dan delen zij in de volle zegen,  

Dan zijn zij boven strijd en kruis,  

Dan zingen zij van 's Heeren wegen,  

Dan zijn zij in huns Vaders huis. 

 

Gods wijze manier van handelen met Zijn kinderen is om hen gelijkvormig te maken 

aan hun dierbaar Hoofd en hun Heere. Hij daalde neder op deze aarde, om te zijn een 

Man van smarten en verzocht in krankheid. Het was door lijden tot heerlijkheid. 

Daarin is Christus een voorbeeld voor Zijn volk. 

Het is Gods wijze manier van handelen met Zijn kinderen, opdat het verlangen naar de 

hemel des te meer gewekt en gevoed zou worden; om in deze tabernakel te zuchten en 

te begeren met hun woonstede, die uit de hemel is, overkleed te worden. Dit mag en 

behoort het heimwee te zijn van Sion. Al is het dat de gedachte aan het sterven 

dikwijls met vrees vervult, het is toch de uitziende begeerte van het hart van de 

gelovige, eenmaal van alle zonden en ellenden verlost te zijn. Ja, verlost te zijn van de 

laatste overblijfselen van het inwonend verderf; van alles wat hier drukt en smart 

veroorzaakt en in het bezit gesteld te worden van die heerlijkheid waarvan de apostel 

getuigt: 'Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk 

wezen.' 

 

3. Het is een overheerlijke toekomst waarvan Johannes melding maakt. Van Wiens 

openbaring spreekt hij? Wat betekent het Hem gelijk te wezen? Welk weten is dit? 

Ontwijfelbaar spreekt hij van de openbaring van Christus, het Hoofd van Zijn 

duurgekochte erfdeel, Die door de Vader gesteld is tot een Erfgenaam van alles. Hij is 

Gods eigen Zoon, het afschijnsel van 's Vaders heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld 

van Zijn zelfstandigheid. Hij is de Gegevene van de Vader en tegelijk de vrijwillig 

Gekomene, de enige Middelaar Gods en der mensen; de enige Naam onder de hemel 

gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Hij is gewillig en bekwaam al onze 
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behoeften te vervullen. Van Hem is in het paradijs gesproken; met Hem werden onze 

eerste voorouders zalig getroost nadat het gebod, dat ten leven was, door hen was 

overtreden en zij gekomen waren onder de vloek; in Hem is een algenoegzaamheid tot 

zaligheid van de grootste der zondaren. In Hem vinden Gods kinderen alles wat zij tot 

het leven en de gelukzaligheid van node hebben. Hij is het leven van Zijn volk. 

Daarom is Hij zo dierbaar voor de ziel van Zijn volk. 

Deze Christus zal geopenbaard worden op de jongste dag Maar deze openbaring is 

geheel onderscheiden van toen Hij kwam in het vlees in de volheid des tijds. Toen 

kwam Hij in de diepste vernedering. De Vader zond Zijn Zoon in de gelijkheid van 

het zondige vlees. De Zoon verliet het paleis van Zijn heiligheid voor een armoedige 

stal, werd in doeken gewonden en neergelegd in de kribbe; als plaatsbekledende Borg 

Zich van het begin af aan buigend onder de zonde van Zijn volk, dragende hun 

versmading. Die diepe vernedering was een profetie voor heel Zijn volgend leven op 

aarde dat zijn eindpunt bereikte aan het vloekhout des kruises toen Hij uitriep: 'Het is 

volbracht.' 

Maar op de jongste dag zal Hij geopenbaard worden in heerlijkheid; in de luister en 

majesteit die Hem als de Eniggeborene van de Vader eigen is en Hem als de 

verhoogde Borg en Middelaar toekomt als loon op Zijn arbeid. Dan zal voor heel de 

wereld blijken dat Hij de zalige en alleen machtige Heere is, de Koning der koningen 

en de Heere der heren, Wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Die zal dan 

Zijn eeuwige triomf vieren over al Zijn vijanden. 

Ontzaglijke dag van Jezus' toekomst. Vreselijk voor allen die niet hebben gewild dat 

Hij Koning over hen zou zijn. O, hoe bang zal het hen dan zijn, als de Heere van leven 

en heerlijkheid vergelding doen zal naar hun werken. O, werd dit nog tijdig bedacht 

door een ieder die in zijn schulden wandelt. Dat men door de schrik des Heeren nog 

bewogen werd tot het geloof. Zalige en gezegende dag voor al Gods gunstvolk; voor 

allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. Die dag zal zijn de dag van hun kroning; 

de dag van hun volkomen bevrijding en verlossing. Dan zal de dood ten volle 

verslonden zijn tot eeuwige overwinning. Dan zullen zij delen in de heerlijkheid van 

Christus, hun Hoofd en Heere, want zij zullen Hem gelijk wezen. 

Welk een overheerlijke geluksstaat is er weggelegd voor Sion: Hem, hun Koning en 

Verlosser, gelijk te zijn. Wie kan het vatten! Wie kan het uitspreken! Hem 

gelijkvormig te zijn in Zijn heerlijkheid. Hoe zal het al Gods oprechte volk dan gaan 

als de koningin van Scheba, uitroepende: 'De helft is mij niet aangezegd.'  

Hier is het vaak een bange strijd. Hier blinkt zo weinig door van de heerlijkheid van 

het kindschap der gelovigen. Hier is zo dikwijls oorzaak tot de droeve klacht: 'Ik 

ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods' (Rom. 7:24). Maar 

dan zullen zij dat alles te boven zijn. Wij zullen Hem gelijk wezen. Begrijpen we dit 

wel? 

Het is geen gelijk zijn naar Zijn Goddelijke natuur of naar Zijn Middelaarschap. Neen, 

want dan munt Jezus uit in heerlijkheid boven al Zijn leden, evenals de zon uitmunt in 

heerlijkheid boven die van de maan. Dan is Hij met majesteit en eer bekleed, die Hij 

als Zoon van God bezit en als Middelaar toekomt, gezeten op Zijn troon. 

Wij zullen Hem gelijk zijn in Zijn menselijke natuur, zoals deze in de hemel 

volkomen heerlijkheid geniet naar ziel en lichaam. 

Hier op aarde was Christus' ziel bedroefd tot de dood toe. Aan de smarten van 

Gethsémané en Golgótha, ja aan heel de openbaring van Christus in Zijn vernedering 

ontbreekt die droefheid niet. Die tol moest Hij betalen, boetend voor de zonden van 

Zijn volk. Dit was een voornaam gedeelte van de vloek van de wet en het oordeel van 

de zonde. Die droefheid was Hem van de Vader opgelegd, Hij leed die gewillig.  



 24 

O, tot welk een peilloze diepte worden onze gedachten gevoerd als uit de hof dat bang 

geroep werd gehoord: 'Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij 

voorbijgaan'; als Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds. Als Hij daar hangt 

aan het vloekhout des kruises en uitroept: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verlaten.' Maar door dat dal van droefenis en lijden ging het tot eeuwige blijdschap. 

Nu geniet Hij in de hemel volmaakte vreugde en eindeloze gelukzaligheid, die door 

niets kan worden onderbroken. Waar Hij het alles heeft volbracht, geniet Jezus in de 

hemel in Zijn ziel het loon van Zijn arbeid. 

En Zijn lichaam? Hier op aarde doorploegd en doorwond? Verscheurd en verbroken? 

Genageld aan het vloekhout des kruises? O, datzelfde lichaam dat van de kribbe tot 

het kruis aan talloze smarten en versmaadheden is onderworpen, is nu in de hemel 

verheerlijkt, met onsterfelijkheid versierd en met hemelse luister bekleed. Zo leeft 

Jezus in Zijn menselijke natuur naar ziel en lichaam gelukzalig in de hemel en is naar 

die beide naturen ter verheerlijking van God werkzaam, want 'dat Hij gestorven is, dat 

is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode' (Rom. 6:10). 

Dierbaar leven van de gezegende Verlosser. Dit zal ook het deel van Zijn gunstvolk 

zijn. Als de gelovige sterft wordt zijn ziel terstond opgenomen in heerlijkheid en 

geniet de zalige gemeenschap met God. Maar ook dit blijft verborgen tot de tijd van 

het einde; dan zullen al Christus' leden naar ziel en lichaam beide gelukzalig zijn. Hoe 

zal dan de ziel volmaakt zijn in heiligheid, bevrijd van alle overblijfselen van de 

zonde. In wezen en krachten volkomen, zullen alle wolken van duisternis en onkunde 

zijn weggevaagd. De Heere zal hen wezen tot een eeuwig licht en haar God tot haar 

sierlijkheid. De wil zal volmaakt geheiligd zijn in gerechtigheid; het oordeel zuiver en 

alle genegenheden des harten volstrekt regelmatig. De liefde zal bestendig zijn en de 

ziel zal zich verlustigen in de Drie-enige en volzalige God. Satan zal niet meer kunnen 

kwellen, want hij zal onder de voeten vertreden zijn. 

De wereld zal niet meer kunnen verleiden of verdrukken en de hier inwonende zonde 

niet meer benauwen. Daar zal geen verberging meer zijn van Gods vriendelijk 

aangezicht. Alle droefenis van de ziel is daar geweerd, en eeuwige blijdschap zal haar 

deel zijn. 

En het lichaam? Opgewekt uit het stof, zal het bekleed zijn met onverderfelijkheid en 

onsterfelijkheid en gelijkvormig gemaakt aan het heerlijk lichaam van Christus zal het 

bekwaam zijn om de eeuwige zaligheid van de hemel te kunnen genieten. 

Zo zullen alle ware gelovigen Hem gelijk zijn wanneer zij als kinderen Gods zullen 

geopenbaard worden, als koningen en priesters met Hem zullen zitten in Zijn troon en 

delen zullen in diezelfde woonplaats van vrede waar geen leeuw noch verscheurend 

gedierte zijn zal. 

Dierbare toekomst. Elke maatstok schiet tekort om de toekomende geluksstaat van 

Sion af te meten waarvan Johannes zegt: 'Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard 

zijn, wij Hem zullen gelijk wezen.'  

Welk weten is dit? Hoezeer dient hierop te worden gelet. O, het is maar geen gissen of 

wankelend vermoeden. Het is niet maar een zwevende gedachte waaraan alle 

vastigheid ontbreekt. Evenmin bedoelt Johannes slechts een beschouwende kennis die 

de ziel geheel leeg laat. Nee, de wetenschap der heiligen is van een andere aard. Wat 

baat alle kennis en wetenschap die niet gefundeerd is in het onbedrieglijke werk van 

de Geest des raads en der kennis en der vreze des Heeren in het hart? Hoe laat die ons 

leeg van alle wezenlijke troost. 

Johannes spreekt van een zaligmakend kennen, van een weten door het geloof door de 

werking van God, een ware geloofskennis; daarom is het een levende kennis die haar 

eigen vrucht afwerpt. Door het geloof is het dat over de waarheid Gods zo'n schijnsel 
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valt dat zij ons leven wordt. Het doet ons de zaken in het Evangelie of in de beloften 

Gods vervat, op een geestelijke wijze kennen, dat ze werkelijkheid hebben, want 'het 

geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken, die men 

niet ziet.' Daarom betuigen Gods gunstgenoten: 'Uw Woord is mij een lamp voor mijn 

voet en een licht voor mijn pad' (Ps. 119:105). Daaruit blijkt dat het geloof, dit weten, 

rust op de onfeilbare beloften van een God Die niet liegen kan. Het steunt niet op deze 

of gene gemoedsbeweging. O nee. Dat we onze zielen niet zouden bedriegen! 

De wetenschap der heiligen weet zich gebonden aan het Woord van God; wanneer we 

een verlicht verstand en oordeel ontvangen in de zaken van God, hongert en dorst de 

gelovige naar de waarheid zoals ze in Jezus is. Hoe is dan onze betrachting: 

Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet, 

In 't onderzoek van Uw bevelen waken;  

Terwijl mijn ziel op Uwe paden let. 

In Uw geboôn zal zich mijn geest vermaken,  

En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,  

Uw heilig Woord vergeten, noch verzaken. 

 

Zo zijn Gods gunstgenoten niet blind in hun geloof, maar zij weten wat zij geloven. 

Zij weten wat het dan zal zijn als de tijd verslonden zal zijn. Zij hebben een zekere 

wetenschap die niet zal falen. Het nog aanklevend ongeloof moge de ongelovige veel 

schudden, maar de wetenschap der heiligen kan niet geschaad worden. Zo wordt 

openbaar dat de oprechten van hart niet los en roekeloos te werk gaan. Zij kunnen niet 

leven als op het onzekere. Hoe hartelijk stemmen zij in met de apostel der heidenen: 

'Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande.' 'Ik 

weet, Wien ik geloofd heb, en ben verzekerd, dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem 

weggelegd, te bewaren tot dien dag.' 

Dit doet zingen met de vrome Asaf: 

'k Zal dan gedurig bij U zijn,  

In al mijn noden, angst en pijn. 

 

4. En zou nu deze toekomstige heerlijke geluksstaat iemand te groot schijnen, haar 

ontwijfelbare zekerheid wordt ons door de apostel te kennen gegeven: 'Want', zegt 

hij, 'wij zullen Hem zien gelijk Hij is.' 

Hoeveel houdt ook dit woord in. Hoe stellig spreekt Johannes. Hoe verlustigt hij zich 

in de zekerheid van de zaligheid; in dat geluk om met alle gezaligden in de hemel 

Christus Jezus te aanschouwen in volle glans en heerlijkheid. Hem te zien gelijk Hij 

is, gezeten op Zijn troon, de gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen. O, 

als zodanig is Hij de verheerlijkte Profeet, Priester en Koning. 

Zien gelijk Hij is. Alles wat Jezus is en heeft en in Hem gevonden wordt zal dan van 

Zijn erfdeel worden gezien, worden gekend en worden genoten. 

Hoewel de gelovige weet wat hij gelooft, is het hier een wandelen door geloof en niet 

door aanschouwen. Door het geloof mogen 's Heeren kinderen hier op Christus zien in 

Zijn dierbaarheid en voortreffelijkheid, want het geloof maakt de onzienlijke dingen 

voor ons zichtbaar. Dan mogen ze Hem aanschouwen als de Schoonste der 

mensenkinderen op Wiens lippen genade is uitgestort. Ja, hoe helderder de lamp van 

het geloof mag branden, des te meer zal de heerlijkheid van Christus worden gekend 

en de ziel in verwondering doen uitroepen dat 'al wat aan Hem is, gans begeerlijk is.' 

Maar het is en blijft hier een geloofsgezicht, een geloofskennis. En dit zal worden 

verwisseld in een dadelijk aanschouwen. Al Gods kinderen zullen Hem dan zien met 

het lichamelijke oog. Zij zullen Hem zien als hun Goël en Man, als hun Heere en 
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Koning, Die Zijn eeuwig bemind erfdeel in het Koninkrijk van Zijn Vader zal 

inbrengen. Zij zullen Hem zien met het lichamelijke oog dat hier zo dikwijls met 

droefheid en matheid is geslagen; dat hier zoveel verdriet aanschouwt en vochtig is 

van tranen. Zij zullen Hem zien met het lichamelijk oog dat hier bij het sterven is 

verdonkerd. In de dag der opstanding zal het weer zien en met onverderfelijkheid 

aangedaan, de Heere der heerlijkheid van aangezicht tot aangezicht aanschouwen. De 

lijdzame Job verblijdde zich in die toekomstige zaligheid: 'Ik weet: mijn Verlosser 

leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; en als zij na mijn huid dit doorknaagd 

zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Dewelke ik voor mij 

aanschouwen zal, en mijn ogen zullen zien, en niet een vreemde; mijn nieren 

verlangen zeer in mijn schoot' (Job 19:25-27). 

Dit zal worden vergroot door een zien met het oog van de ziel. Dit wil zeggen, een 

volmaakt kennen van Hem gelijk Hij is, als die heerlijke en uitnemende Persoon des 

Zoons van God in zover dit een eindig verstand vatten kan. Welk een zalige 

hoogachting zal dit teweeg brengen. Welk een oorzaak van eeuwige verwondering zal 

dit zijn. Dat Hem kennen in Zijn grootheid en in de beminnelijkheid van al die 

gezegende betrekkingen, waarin Hij al Zijn leden tot eeuwige zaligheid zijn zal. In 

Hem zullen dan de gelovigen ook de Vader kennen en de Heilige Geest en zich 

verlustigen in de Drie-enige en volzalige God. Dan zullen zij kennen gelijk ook zij 

gekend zijn. 

 

- Het is een zien van Hem gelijk Hij is in zalige erkentenis. Met al de 

werkzaamheden van hart en mond zullen Zijn kinderen Hem dan erkennen en 

uitroepen en eeuwig de eer toebrengen. In het lied van het Lam zullen zij Hem dan 

volmaakt roemen als hun Heere en God, als hun Koning en Verlosser en Hem 

volmaakt en voortdurend beminnen als hun zaligheid. Hier is alles gebrekkig. Het 

geloof is vaak zwak; de hoop als vergaan; de liefde kwijnend. Hoe ver kan hier de 

gelovige afzwerven van de Heere; hoe dikwijls mist hij hier het genot van Gods 

vriendelijk aangezicht. Dat zal daar niet meer zijn. 'Want het Lam, Dat in het 

midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende 

fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen' (Openb. 

7:17). 

- Daarom: zij zullen Hem zien gelijk Hij is in eeuwig genieten en ondervinden van 

Hem. Dierbaar en bemoedigend is het hier als Hij Zich in het Woord Zijner 

waarheid vinden laat en Zich in het hart van Zijn volk doet kennen in de 

uitlatingen van Zijn liefde en de kracht van Zijn dierbaar bloed. Maar dat genot 

van Zijn liefde zal dan eeuwig en volmaakt zijn en al Zijn kinderen zullen zich in 

Hem verlustigen, waar zij voortdurend Zijn aangezicht in gerechtigheid zullen 

aanschouwen en verzadigd zullen worden met Zijn beeld; zij zullen Hem 

ondervinden in de kracht van Zijn genade en heerlijkheid tot in een eindeloze 

eeuwigheid. 

- O, zalig zien van Hem gelijk Hij is. Dan zullen alle erfgenamen der belofte nooit 

meer hongeren noch dorsten en de zon zal op hen niet vallen noch enige hitte. 

Geen rouw noch gekrijt zal daar meer zijn, maar daarentegen eeuwige blijdschap 

op hun hoofden. 

Onuitsprekelijke weldaad; dierbare geluksstaat. Waarlijk, Gods kinderen hebben 

een toekomst; een zekere en welgelukzalige toekomst. Geen tong is bekwaam het 

uit te drukken; geen pen kan het beschrijven; geen verstand kan het bevatten wat 

God weggelegd heeft voor degenen die Hem vrezen. Tot welk een hoogte van 

geluk wil God uit enkel welbehagen verloren zondaren verheffen. Johannes vindt 
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geen woorden genoeg om het uitte roepen en de vaste zekerheid daarvan te kennen 

te geven. En toch, door hoevelen wordt dat geluk niet begeerd, noch gezocht; door 

hoe weinigen wordt het gewaardeerd. Dit doet ons met een ernstig woord van 

toepassing besluiten. 

 

Toepassing 

Door hoevelen wordt dat geluk niet begeerd, noch gezocht! Ach, waar zoekt de 

verblinde mens zijn heil niet bij, hoewel het niet vindende? Afkerig zijnde van de 

dingen die boven zijn, zoekt hij zijn geluk, zijn genot en zijn leven bij de dingen van 

deze aarde, hetzij in de rijkdom, hetzij in het genieten, hetzij in eer en aanzien of ook 

in eigen deugdzaamheid. Ach, hoevelen hebben de wereld lief en gehoorzamen de 

vorst der duisternis. Hoe treurig is hun staat reeds in dit leven; hoe donker en 

verschrikkelijk is hun toekomst. Uw staat, o mens, is toch niet minder dan een 

verloren staat; een staat der zonde en der duisternis; een staat van vervreemdheid van 

God, van vijandschap tegen God en daarom een staat van toorn en vloek. Tegenover 

de zaligheid en het geluk van een kind van God te zijn, bent u een kind van de satan, 

van de god dezer eeuw, een kind der vervloeking en een erfwachter van de hel. Welk 

een rampzalige toekomst snelt u tegemoet. Hier mist u Gods gunst en derft u Zijn 

heerlijkheid; en straks, als u onbekeerd voortleeft en onbekeerd sterft, ach, dan zult u 

eeuwig van God gescheiden zijn. Hier is het nog een leven onder de 

verdraagzaamheid en lankmoedigheid van God, maar dan moet u Gods eeuwige en 

oneindige toorn en gramschap dragen en zult u tot eeuwige afgrijzing gesteld worden 

en geworpen worden in de buitenste duisternis, waar wening zijn zal en knersing der 

tanden. Alles, waarop u hier bouwt, waarin u hier op aarde uw geluk stelt, zal u 

ontvallen. Bedenk met ernst, dat zo min wij u de heerlijke verwachting, de 

toekomende staat van geluk van Gods kinderen in alle volheid kunnen schetsen, zo 

min zijn wij in staat u de rampzalige staat in al zijn schrikkelijkheid voor te stellen van 

hen die door eigen schuld, vanwege hun zonden en volharding daarin, rechtvaardig 

zullen verloren gaan.  

Bedenk dit, o zondaar. Zoek die bange toekomst nog te ontvlieden. Nog is er 

ontkoming mogelijk. Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet, maar laat u 

leiden. Leer geloven dat u van nature boos en verkeerd bent en al het geluk dat de 

wereld u kan aanbieden, slechts een schijngeluk is. Immers, wat baat het een mens, zo 

hij de gehele wereld gewint en schade lijdt aan zijn ziel? Nog wordt u de weg 

aangewezen, langs welke u tot deze geluksstaat komen kunt. De zaligheid in Christus 

Jezus wordt u nog verkondigd. Versmaad het Evangelie der zaligheid niet langer. Hoe 

zult u ontvlieden, indien u op zo grote zaligheid, op zo'n uitnemend geluk, geen acht 

slaat? Dat u met de verloren zoon nog tot uzelf mocht komen, eer het te laat is. In het 

graf is geen verzoening meer. Zo de boom valt, zo blijft hij liggen.  

Verontschuldig u niet, o mens, door te zeggen: ik kan mijzelf niet bekeren. Weet u 

niet dat onze natuurlijke onmacht een geheel gewillige onmacht is en ons daarom des 

te meer schuldig doet zijn voor God?  

Ach, hoevelen verbergen zich achter de leugen, maar het zal niet baten. Er zijn 

anderen die zichzelf tot een kind van God hebben gestempeld, en niet twijfelen of die 

geluksstaat wacht hun. Bedrieg uw zielen niet. Wat baat het al, of wij onszelf onder de 

kinderen van God rekenen, of dat anderen er ons voor houden en de Heere, de levende 

God, heeft ons nooit een waar blijk gegeven dat Zijn liefde op ons gezet is.  

Ach, hoevelen zullen teleurgesteld uitkomen. Bedenk toch dat een schijnbekering niet 

baat. Diep ongelukkig is de tijd waarin we leven. Men bouwt op veronderstellingen; 

men heeft zich maar te houden voor een gelovige en dat te bewijzen door een 
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uitwendige godsdienstige wandel, dat dan voor heiligmaking wordt geacht, terwijl het 

hart helaas van alle ware genade vervreemd blijft en in het einde openbaar wordt dat 

ons geloof nooit een inplanting in Christus, de tweede Adam, is geweest. 

 

Hoe groot is dan het geluk van Gods oprechte volk. Hier in dit leven reeds. Van 

kinderen van de satan gemaakt te zijn tot kinderen van God. Welk een gezegende 

staatsverwisseling. Een staatsverwisseling die geschiedt in dat door God bepaalde 

ogenblik van Zijn welbehagen als Hij de ziel afsnijdt van de eerste Adam en door het 

geloof inplant in de Heere Jezus en zo vanaf dat ogenblik door Zijn Heilige Geest de 

Goddelijke natuur deelachtig maakt. Vanaf dat ogenblik zijn wij tot een kind Gods 

aangenomen. Dit zeggen wij tot vertroosting van allen die op deze wijze uit de dood 

zijn overgegaan tot het leven.  

Velen zijn zich hun kindschap niet bewust. Zij missen de zekerheid daarvan. Het zijn 

de oprechte zielen wier oprechtheid daarin blijkt dat zij ernaar staan het op goede 

gronden eens te mogen weten. Dat zijn zielen die niet gebaat zijn met een beredeneerd 

geloof. Zij snakken ernaar dat God Zelf tot hun ziel zal zeggen: 'Ik ben uw Heil.' Met 

al het gebrek dat hen aankleeft zijn zij kinderen Gods, uit genade daartoe 

aangenomen. Indien de Heere met hen doortrekt en de wolken van blindheid en 

onkunde doet wegvagen en hen de waarheid doet verstaan zoals ze in Jezus is, in die 

dag zullen zij bekennen de dingen die hun van God geschonken zijn in dit leven bij 

aanvang, om hierna dat geheel zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid 

deelachtig te worden. Welk een dierbare toekomst voor alle ware gelovigen, wier hart 

verenigd is tot de vreze van Gods Naam.  

Nu zijt gij kinderen Gods, hoezeer aan vele verdrukkingen onderworpen, van de 

wereld veracht, van satan bestreden en van het inwonend verderf geplaagd; echter uw 

kind- schap kan niet beschadigd, nog minder ontnomen worden. Het ligt vast in de 

handen van de Almachtige Jakobs. De onberouwelijke liefde van de Drie-enige God 

zal daar zorg voor dragen. Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, noch verlaten. U 

mag vrij roemen in de hoop der heerlijkheid. Is hier uw oog vaak duister; moet u hier 

uw reis vaak voortzetten onder verberging van 's Heeren aangezicht; ziet u hier de 

Koning niet in Zijn schoonheid, straks zal het veranderen in een eeuwig storeloos 

aanschouwen en voortdurend genieten van Hem, Die u door de dure prijs van Zijn 

bloed gekocht heeft en niet rusten kan voor u ook bent waar Hij is. Dan zult u altijd bij 

de Heere zijn en Hem zien gelijk Hij is. 

Laat uw ziel door het geloof zich dan daarheen uitstrekken. Uw wandel zij in de 

hemelen, waaruit u uw Zaligmaker verwacht. Gedraagt u als kinderen des lichts en des 

daags. Weest navolgers Gods als geliefde kinderen. Hij zal u leiden door Zijn raad en 

daarna in heerlijkheid opnemen. Die heerlijkheid is nog niet geopenbaard, maar wij 

weten dat, als Koning Jezus zal geopenbaard zijn, wij met Hem zullen genieten 

verzadiging van vreugde bij Gods aangezicht, liefelijkheden in Zijn rechterhand, 

eeuwiglijk en altoos, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Zo vertroost elkander met 

deze woorden. Amen. 
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3. EEN ERNSTIGE BETUIGING TOT DE KERK DES HEEREN 

 

Ds. A. VERHAGEN, Kampen 
"UIT DEN SCHAT DES WOORDS" JUNI 1955 

 

Psalm 74: 2 en 12 

Lezen Mattheüs 3  

Psalm 98: 2 en 4 

Psalm 105: 24  

Psalm 119:83 

 

Het woord onzer overdenking vindt u in het Evangelie van Mattheüs 3: 12, waar Gods 

Woord aldus luidt: 

 

Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in 

Zijn schuur samenbrengen, en het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. 

 

Dit woord bevat een ernstige betuiging tot de kerk des Heeren, waarbij wij letten 

willen op: 

1. des Heeren dorsvloer; 

2. Christus' komst tot Zijn dorsvloer;  

3. het werk, dat Hij aldaar verricht. 

 

Mijn hoorders,  

In ons tekstverband wordt ons getekend het werk van Johannes de Doper. Hij was de 

voorloper van de gezegende Heere Jezus Christus. Hij was het, van wie Jesaja getuigd 

had: "Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren en maakt 

Zijn paden recht." Over zijn arbeid wordt in ons teksthoofdstuk gesproken, dat hij was 

predikende in de woestijn van Judea, zeggende: "Bekeert u, want het Koninkrijk der 

hemelen is nabij gekomen." De noodzakelijkheid van de waarachtige bekering wordt 

door Johannes in zijn ontdekkende prediking duidelijk verkondigd. En die 

noodzakelijkheid was niet alleen nodig in de dagen van Johannes, maar die blijkt ook 

nodig tot op de stonde van heden, ja die blijft nodig tot aan het einde der dagen. Want 

het is door de zonde, dat de mens geboren wordt in een onbekeerde staat, dat wil 

zeggen, vreemd van God en vreemdeling van de verbonden der belofte, hebbende 

geen hoop voor de toekomst. Zijn dat niet de vreselijke gevolgen van het verbreken 

van het verbond der werken, waardoor we God de rug en de nek hebben toegekeerd en 

de satan het aangezicht hebben geboden? Zodat het ganse menselijke geslacht ligt in 

de diepte van de geestelijke dood, van de geestelijke ellende. Wat is het daarom een 

wonder, dat er door God Zelf een weg is uitgedacht, waardoor het nog mogelijk is, dat 

de mens uit die diepte van ellende kan worden opgehaald en weer kan worden 

teruggebracht in de gemeenschap, waarin hij gestaan heeft in de staat der rechtheid. 

Die weg nu wordt genoemd de weg der bekering.  

Nee, dat is maar niet een bekering van de zonde tot de deugd, maar dat is de 

vernieuwing des harten in de weg van de wedergeboorte. Want die twee zaken houden 

nauw verband met elkaar; de bekering en de wedergeboorte. Immers zonder 

wedergeboorte is het wel mogelijk, dat iemand een opgeknapt en verbeterd leven 

krijgt, maar door de wedergeboorte wordt de vernieuwing des harten gewerkt en 

wordt de mens gebracht in de gemeenschap met die gezegende Heere Jezus Christus, 

Die naar deze wereld gekomen is om te zoeken datgene, dat verloren was. En die 
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noodzakelijkheid nu van de waarachtige bekering wordt ons door Johannes in ons 

teksthoofdstuk voorgesteld. Eerstens bepaalt hij zijn hoorders bij de kortstondigheid 

van het leven. Immers de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Hij behoeft slechts 

te worden opgeheven en neer te vallen en onze levensboom is gevallen. En waar die 

boom valt, hetzij in het zoele zuiden van de hemel, of in het barre noorden van de hel, 

waar die boom valt, daar blijft hij eeuwig liggen. Na dit leven is er geen verandering 

meer mogelijk. 

Johannes stond daar aan de Jordaan en velen kwamen tot hem om van hem gedoopt te 

worden. Maar dat gezelschap, dat daar tot Johannes kwam, was zo machtig 

verschillend. Daar kwamen er, die overtuigd werden van zonde en schuld, en de 

zodanigen werden door Johannes gedoopt. Johannes nam maar niet een ieder aan om 

te dopen, neen, daar ging een belijdenis van zonde en schuld aan vooraf. Maar dan 

ook doopte hij in dat water, wijzende op de komende Levensvorst, Die Zichzelf geven 

zou tot een offer voor de zonde. Die Zijn bloed zou storten, want alleen dat bloed zou 

reinigen van alle zonde. Maar daar kwamen er ook, die zich er op beriepen, dat ze 

Abrahams zaad waren en dat ze nog nooit iemand gediend hadden; mensen, die de 

bekering niet van node hadden, maar die op uiterlijke en vleselijke voorrechten hun 

grond voor de eeuwigheid bouwden.  

Ook die sprak Johannes aan op een aangrijpende wijze, zeggende: "Gij 

adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te ontvlieden de toekomende toorn?" 

Met welk een ernst bond Johannes het op hun ziel, als hij hen aansprak: "Brengt dan 

vruchten voort." Vruchten, die een bewijs zijn van de waarachtige bekering. Want het 

werk der bekering blijft niet vruchteloos, dat zal zich in de vruchten openbaren. Maar 

worden de vruchten gemist, dan is er geen wezenlijk werk van bekering aanwezig. 

Immers u zult het moeten toestemmen, die niet anders kent dan dat hij Abrahams zaad 

is en dat hij nog nooit iemand gediend heeft, die zich dus uitsluitend beroept op de 

uitwendige voorrechten, daar openbaart zich toch een werk, waarin gemist wordt de 

waarachtige bekering.  

Want als God een mens bekeert, dan wordt dat een ongelukkig mens, die krijgt het 

met God en met zichzelf te doen; zo'n mens wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid 

en oordeel. Dan leert hij kloppen op zijn eigen borst en dan zal hij beseffen, dat al die 

uiterlijke voorrechten, hoe goed die op zichzelf ook wezen mogen, geen grond kunnen 

zijn voor de eeuwigheid. Vandaar, dat de prediking van Johannes zo ernstig was en zo 

zeer een ontdekkend karakter droeg. En zou dat de prediking niet moeten zijn van al 

Gods knechten? Wordt ook die taak niet gelegd op hun schouders, om elk, die leeft 

onder de bediening van het Woord, de noodzakelijkheid te prediken van de waar-

achtige bekering? Om hun aan te zeggen, dat het Koninkrijk der hemelen nabij 

gekomen is? Zijn we niet geroepen elkaar te wijzen op de kortstondigheid van het 

leven, opdat de ernst van het leven gevoeld en beseft wordt? Wat nemen wij vaak het 

leven op als kinderspel, maar zo is het toch niet, het is toch de voorbereidingstijd voor 

de eeuwigheid. Het is de zaaitijd, en naar aanleiding daarvan zien we, dat Johannes 

gezegd heeft: "Ik doop u wel met water tot bekering, maar Die na mij komt, is sterker 

dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de 

Heilige Geest en met vuur dopen."  

Dit zijn twee zaken, die wel terdege moeten onderscheiden worden. Het dopen met de 

Heilige Geest, de weldaden uit het Genadeverbond, dat grote heil, dat God in Christus 

ontsluit, zal Christus geven aan diegenen, die zichzelf leren kennen als diep verloren 

in zichzelf. Maar Hij zal ook dopen met vuur, dat wil zeggen, dat Hij komen zal met 

Zijn gerichten, zodat Johannes het hier openlijk betuigt, dat de komst van Christus een 

tweeledig karakter draagt.  
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Ten eerste, dopen met de Heilige Geest, het brengen van dat geestelijke heil; maar ten 

tweede, dat Hij ook dopen zal met vuur, met de gerichten, waarmede Hij komen zal. 

En met die boodschap komen wij ook tot u in deze ure.  

Wij schreven boven dit woord: Een ernstige betuiging tot de kerk des Heeren.  

En mijn hoorders, leest dit toch in uw tekst, we kennen toch geen ernstiger betuiging, 

als daar staat: "Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en 

Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur 

verbranden." Welk een diepe ernst ligt er in dit woord, o, dat die nadrukkelijke 

betuiging ons hart eens raken mocht, want ik vraag uw aandacht om in de eerste plaats 

met elkaar te overdenken: 

 

1. des Heeren dorsvloer. 

Er wordt in onze tekst het beeld gebruikt van de dorsvloer. Deze was in de Oosterse 

landen anders dan de onze. Meestal was hij op een vlakte gelegen, boven op een berg, 

waarheen de schoven van de akker gebracht werden. Die dorsvloer werd daarom in de 

hoogte aangebracht, opdat als er gedorst en gewand moest worden, dan de wind vrij 

spel zou hebben. Immers men had in die dagen niet de mogelijkheden, die wij heden 

ten dage kennen. Bij het dorsen en het wannen was men aangewezen op de natuur. 

Het beeld nu, dat hier gebruikt wordt, is zeer betekenisvol. 

Op die dorsvloer lag alles door elkaar. Men vond er koren en kaf dooreen gemengd. 

Het was niet al koren, maar het was ook niet al kaf. Daarom was het niet alleen nodig, 

dat er gedorst werd, opdat het koren van bet kaf zou gescheiden worden, maar er 

moest ook gewand worden. Die wan was een soort vork, waarmee men het zaad in de 

hoogte wierp, opdat de wind er vrij doorheen kon spelen, zodat er scheiding kwam 

tussen koren en kaf, met als gevolg, dat koren en kaf in twee hopen kwamen te liggen. 

Met die dorsvloer nu wordt de kerk Gods op aarde vergeleken.  

Ook in die kerk ligt alles nog door elkaar heen gemengd; daar ligt koren en daar ligt 

kaf, gelijk op de Oosterse dorsvloer. En nu voelt u wel, gelijk er op die dorsvloer 

scheiding gemaakt werd, opdat openbaar zou worden wat koren en wat kaf was, dat 

dit de ernstige betuiging is, die u aantreft in het woord van onze tekst. Christus, de 

Zoon Gods, zal komen tot Zijn dorsvloer om aldaar Zijn arbeid te verrichten. Een 

arbeid, die het karakter draagt van scheiding, om namelijk het koren van het kaf te 

scheiden. Welnee, dat is geen werk van een mens, daar was ook Johannes niet toe 

geroepen en gezonden; hij was alleen de grote heraut, hij was de voorloper van Hem, 

Die achter hem kwam. Die zou Zijn dorsvloer doorzuiveren en Die zou Zijn tarwe in 

de schuur vergaderen, maar ook het kaf zou Hij met onuitblusselijk vuur verbranden. 

Is dit niet een ernstige betuiging? Immers de Zoon Gods zal komen tot Zijn dorsvloer, 

om die te doorzuiveren. Hij toch komt tot die dorsvloer als de Alwetende en als de 

Almachtige, om daar Zijn werk te verrichten. Daarom, vergun mij, als we in de eerste 

plaats u kort hebben aangetoond des Heeren dorsvloer, dat we u in de tweede plaats 

bepalen bij 

 

2. Christus' komst tot Zijn dorsvloer. 

Christus is met Zijn Godheid altijd overal tegenwoordig geweest. Maar na Zijn komst 

in de menselijke natuur is Hij, wat Zijn mensheid betreft, op de aarde gekomen. Dat is 

het grote wonder: God geopenbaard in het vlees. Dat Hij troon en kroon verlaten heeft 

en dat Hij op deze vervloekte aarde gekomen is. Hij, de Gezondene des Vaders, Die 

de wil Zijns Vaders zou betrachten. Die op grond van de overeenkomst in de stilte der 

eeuwigheid op de aarde Zijn Borgtochtelijk werk zou verrichten, om voor de 

uitverkorenen te herstellen wat de eerste Adam zo schandelijk verbroken had, 
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waarvoor Hij Zichzelf zou geven als een offer voor de zonde. Opdat Hij zou dragen de 

straf der zonde, Hij zou betalen de schuld der zonde voor degenen, die Hem van de 

Vader gegeven waren. Van die komst van Christus naar deze wereld was het, dat het 

Evangelie betuigde: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderft, maar hete 

eeuwige leven zou hebben." Van de aarde was er geen weg meer naar de hemel, alle 

wegen waren toegesloten, alle deuren waren toegesloten. Maar wat bij de mensen 

onmogelijk was, dat was mogelijk bij God. In Zijn soevereine liefde, van Zijn eeuwig 

welbehagen, kwam God Zelf een weg uit te. denken, waardoor het mogelijk werd 

verloren schepselen op te halen uit de diepte van hun geestelijke ellende. Het was de 

liefde des Vaders, zowel als des Zoons en des Heiligen Geestes, die woningen zou 

maken in de harten van Gods gunstgenoten. 

Als u het leest in uw tekst, dan worden wij herinnerd aan de akker van de wereld, en 

in het bijzonder aan de akker van het volk Israëls, die God heeft laten bearbeiden door 

Mozes en de profeten. En na die arbeid komt de meerdere Mozes, die grote Profeet 

Zelf naar Zijn dorsvloer, naar Zijn kerk. U gevoelt met mij de grote noodzakelijkheid, 

dat Christus tot Zijn kerk komt. De Schrift zegt het ons: "Het vaste fundament Gods 

staat: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn."  

Wij zijn toch geen hartenkenners, wij zijn geen nierenproevers. En als Christus komt 

tot Zijn dorsvloer, dan is dat om scheiding te maken tussen kaf en koren. Is dat niet 

een ernstige betuiging, gelijk wij u al zeiden, dat Hij komt als de Alwetende, dat Hij 

komt als de Rechtvaardige, maar dat Hij ook komt als de Almachtige? Wat zal het 

daarom nodig zijn, dat er een gedurig, zelfonderzoek in ons leven plaats heeft. Immers 

het gaat met ons allen op de eeuwigheid aan en het is toch met geen praten in orde te 

maken. Gelijk er onderscheid is tussen koren en kaf, zo is er toch een machtig on-

derscheid tussen het leven Gods en het leven in de wereld.  

Daarom is het, dat Johannes, als de grote heraut, de noodzakelijkheid van de 

waarachtige bekering zo ernstig predikt. Hoe nauw toch zijn kaf en koren aan elkaar 

verbonden. Gelijk een stelling nodig is voor de bouw van een huis, alzo is ook het kaf 

dienstbaar aan het koren. Het kan voor het koren niet gemist worden, maar gelijk het 

gaat met de bouw van een huis, als het klaar is blijft de stelling niet staan, doch dan 

wordt die afgebroken, hoe nodig zij ook was om het huis te kunnen bouwen. Maar als 

de stelling afgebroken is, feitelijk eerst dan komt de schoonheid van het huis goed 

naar voren. Alzo is het met koren en kaf. Nauw is het aan elkander verbonden, maar 

toch, er komt een scheiding, opdat tarwe openbaar komt tarwe te zijn, maar ook kaf 

blijkt kaf te zijn. Die scheiding komt de Heere Zelf te maken. Het is opmerkelijk, dat 

de Heere Jezus Zich onder het beeld van het tarwegraan openbaart. Er wordt gezegd: 

"Als de tarwe alleen blijft, draagt die geen vrucht; maar als de tarwekorrel in de aarde 

valt en sterft, dan brengt hij vrucht voort."  

Daar krijgt u het zuivere beeld van het borgwerk van Christus. Als Hij in de hemel 

gebleven ware was er geen mogelijkheid tot zaligheid voor enig schepsel geweest, 

maar Hij is op de aarde in de menselijke natuur gekomen, Hij heeft geleden, Hij heeft 

gestreden, maar Hij is ook gestorven. En gelijk dat wonder in de natuur, dat u aantreft 

bij de tarwekorrel, die eerst een stervensproces ondergaan moet, opdat uit dat 

stervensproces nieuw leven naar voren komt, zo hebt u hier het beeld van het 

borgwerk van Christus. Hij is gestorven voor onze zonden, want in Zijn dood lag toch 

de betaling van de schuld voor al Zijn uitverkorenen.  

Hij heeft het aan het vloekhout des kruises uitgeroepen: "Het is volbracht", en in dat 

volbrachte werk van Christus was de Vader bevredigd met al Zijn gunstgenoten. Het 

sterven van Christus was het brengen van een offer. Zijn sterven was een vrijwillige 
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daad als Borg en Middelaar, Die Zichzelf tot in de dood kwam te vernederen. Immers, 

o volk, uw schuld kon met geen andere prijs betaald worden dan met de dood van de 

Heere Jezus Christus. Daarom kon Hij met recht uitroepen: "Het is volbracht." O, van 

onze kant hadden wij geen penning om die grote schuld te kunnen betalen, 

integendeel, dagelijks maken wij die schuld nog groter. Maar in dat dierbare offerwerk 

van Christus, Die met één offerande in eeuwigheid volmaakte al degenen, die 

geheiligd worden, ligt de zaligheid voor al Zijn volk. Want Hij is niet alleen 

gestorven, maar Hij is ook opgewekt, en daardoor heeft Hij dat nieuwe leven 

verworven; en dat leven komt Hij nu mee te delen aan Zijn volk en aan Zijn gunst- 

genoten. Gelijk het tarwegraan, als dit sterft, brengt het vrucht voort. Evenzo worden 

Gods kinderen levend gemaakt. Ze worden levend gemaakt met Christus, omdat Hij 

niet alleen gestorven is, maar omdat Hij ook opgewekt is en omdat Hij dat 

opstandingsleven, dat nieuwe leven komt te verheerlijken in de waarachtige bekering 

in de harten van Zijn gunstgenoten. Vandaar dat de apostel het uitroept in Eféze 2: 

"En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar u dood waart door de misdaden en de 

zonden." Laten we toch de volle nadruk laten vallen op de waarachtige levendmaking. 

Dat er een staatsverwisseling moet plaats grijpen in het leven van een mens, zodat het 

niet een bekering is, waarvan de mens zelf de auteur is, dat hij maar iets aanneemt en 

zich iets inbeeldt; maar de waarachtige bekering, het werk Gods in de mens, waardoor 

hij afgesneden wordt van Adam en ingeplant in de levende Wijnstok, namelijk 

Christus, om uit die wortel bediend te mogen worden. Dat volk draagt vruchten van de 

waarachtige bekering, dat blijft niet vruchteloos, en die vruchten zullen zich 

gewisselijk in het leven openbaren. 

 

Maar nu het onderscheid wat het kaf betreft. Dat kaf is dienstbaar geweest voor de 

ontwikkeling van het koren, maar het mist datgene, dat in het koren aanwezig is. Het 

mist de weldaden uit Christus, het mist de waarachtige vernieuwing des harten, het 

mist het ware leven Gods, ja het mist de waarachtige vreze Gods. Daarom, wat is het 

zelf onderzoek dringend noodzakelijk op weg en reis naar die nimmer eindigende 

eeuwigheid, of we door genade, door de kracht van de vereniging met Christus, een 

tarwekorrel zijn, of dat we tot het kaf behoren, dat wel dicht bij het tarwegraan komt, 

maar er toch van zal worden afgescheiden.  

U leest in uw tekst, dat Christus zal komen tot die dorsvloer. Hij komt tot Zijn kerk. 

Legt daarom toch daar uw leven eens bij; laat daarom toch een onderzoek in uw hart 

plaats grijpen. Ik weet, van nature willen we alles maar in rust houden; dan is het: 

Spreek toch maar zachte dingen tegen ons. En dan is het een eigenschap van een 

mens, dat hij bouwt op een grond, die hij zelf gelegd heeft, maar waarin gemist wordt 

het waarachtige werk Gods. Maar met minder dan dat waarachtige werk Gods in ons 

zal het toch niet kunnen. We mogen u geen algemene verzoening prediken; we mogen 

u niet verkondigen: Neem het maar aan en de zaak is in orde. Integendeel, we roepen 

daarbij uw eigen consciëntie tot getuige, dat het karakter van de prediking moet zijn 

gelijk dat van Johannes gehoord werd: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabij gekomen." Laat daarom de prediking toch te allen tijde een onderzoekend karak-

ter dragen, waarmede de mens tot zichzelf inkere en zich stelle voor het aangezicht 

des Heeren. Dit leidt mij tot mijn derde hoofdgedachte, als wij letten zullen op 

 

3. het werk, dat Christus op die dorsvloer komt te doen. 

Uw tekst zegt het: "Wiens wan in Zijn hand is." Christus komt om te wannen. Er is 

een groot onderscheid tussen dorsen en wannen. Als er gedorst werd, dan bleven kaf 

en koren toch nog ondereen vermengd. Maar als de wan kwam, dan werd het anders. 
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We zeiden u reeds, dit was een vork, waarmee het gedorste in de hoogte werd 

geworpen, opdat de wind daar doorheen zou kunnen blazen. U gevoelt, dan kwam het 

onderscheid openbaar. De tarwe viel dan loodrecht naar beneden, maar het kaf werd 

op een andere hoop gedreven; dus er kwam een scheiding. Ook werd aan de tarwe nog 

meer gedaan. Ze werd in een zeef geworpen en die zeef werd geschud, opdat alles, 

wat geen tarwe was, er van ontdaan zou worden, zodat er enkel tarwe en niets meer 

overbleef. Wat een arbeid was daaraan verbonden. En die arbeid nu komt volgens uw 

tekstwoord Christus te verrichten als Hij op de dorsvloer komt.  

U leest zo opmerkelijk, dat er staat wat Hij met Zijn tarwe zal doen, en wat Hij met 

het kaf zal doen. O, wat een onderscheid. De tarwe wordt genoemd: Zijn tarwe, Zijn 

eigendom, waarmee Hij op het nauwst verbonden is, die Hij gekocht heeft met de prijs 

van Zijn dierbaar harte- bloed, waarvoor Hij gestorven is en opgestaan. Die Hij Zich 

tot een eigendom gemaakt heeft, zodat hier het volk van God mag horen, dat ze 

zichzelf niet meer ten eigendom zijn, maar dat ze het eigendom van Christus zijn 

geworden. Is dat niet de troost van Gods volk in leven en sterven?  

Gaat naar uw catechismus, dan kunt u het lezen: "Dat ik niet mijn, maar mijns 

getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben." Dat wordt u hier in dit tekstwoord 

zo duidelijk meegedeeld, want daar wordt gesproken van Zijn tarwe. O volk, Hij was 

het toch, Die uw rechterhand gevat heeft; Hij was het toch, Die u ophaalde uit de 

diepte van uw geestelijke ellende. Hij was het toch, Die Zich in uw leven kwam te 

openbaren: "Dit is Mijn berg, daar zal Ik wonen; daar zal Ik Mijn heerlijkheid 

vertonen." Zijn tarwe, omdat Hij dat volk heeft liefgehad met een eeuwige liefde en 

dat Hij ze daarom kwam te trekken met koorden van goedertierenheden. Het is het 

loon, dat Christus ontving uit de hand Zijns Vaders, en daarom zal er geen klauw van 

achterblijven. Daarom zal Hij uit alle talen en uit al de natiën de Zijnen halen. De 

gehele wereld wacht op de toebrenging van de uitverkorenen, want als de laatste zal 

zijn toegebracht, dan zullen de hemelen worden opgerold als een dunne doek. Niet één 

van hen zal achterblijven. 

Maar gaat nu eens zien wat de Heere Jezus aan die tarwe, aan Zijn volk, komt te doen. 

Wat is het noodzakelijk, dat ze in die zeef komen, want wat kleeft Gods kind al aan, 

wat tenslotte toch niet anders dan kaf is, waar ze van ontdaan moeten worden. Van 

alle eigen kracht, van alle eigen werk. Wat is de weg der ontdekking toch 

noodzakelijk, opdat we leren wat het zegt: Uit genade te zullen zalig worden. Opdat 

alles wat van de mens is er van zal ontnomen worden. O zeker, het is een smartelijke 

weg om te leren wat de apostel zegt: "Wij die leven, worden altijd in de dood 

overgegeven om Jezus wil, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk leven zal 

geopenbaard worden." Om overgegeven te worden in de dood, om te sterven aan alles 

wat van ons is, opdat we zullen geplaatst worden in de grote rijkdom, in de 

heerlijkheid en in de zaligheid van de Heere Jezus Christus, Die getuigd heeft, als 

zijnde een volkomen Zaligmaker: "Al het Mijne is het uwe, en al het uwe is het 

Mijne." Om nu alle waardigheid uit onszelf te verliezen en om in de praktijk te leren: 

"En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing, die in 

Christus Jezus is." Zodat alles van het schepsel wegvalt en alle roem ten enenmale is 

uitgesloten, en dat dat volk in de oefeningen van het geloof leert zingen: "Door u, door 

u alleen, om 't eeuwig welbehagen."  

Dan valt alle zelfverheffing weg. Dat werk nu komt de Heere Jezus te doen op de 

dorsvloer van Zijn kerk, opdat Hij alles voor Zijn volk zal worden, opdat zij in de 

praktijk van het leven en in de oefeningen des geloofs zullen ervaren hetgeen de 

apostel zegt: "En wat ik leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij 

liefgehad heeft en Zichzelf voor Mij heeft overgegeven."  
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Volk, die arbeid komt de Heere in uw leven te verheerlijken, omdat u Zijn tarwe bent. 

En als u dan leest wat Hij met die tarwe doet: Die zal Hij in de schuur vergaderen. 

Mijn toehoorders, dat ziet ook wel op de jongste dag. Op die dag, als Christus het 

laatste woord over alles hebben zal, dan zal die vergadering in de hemelschuur plaats 

grijpen. En och, wat is het dan een voorrecht, dat alles wat Gods kinderen van elkaar 

op deze aarde komt te scheiden, dan zal wegvallen, omdat God alleen Zijn eigen werk 

verheerlijkt. Het is alleen de tarwe der genade, die door Hem in de schuur zal worden 

vergaderd.  

Nee, in die schuur zullen geen aparte afdelingen zijn; dan zal het niet zijn A, B of C, 

maar daar zal de eenheid van Christus' kerk op een volmaakte wijze tot openbaring 

komen. O, onder al de troebelen van de tijd, die ons zo meningmaal bedroeven en 

benauwen, mag ons dat toch wel bij ogenblikken tot blijdschap zijn, dat dat niet 

eeuwig duren zal, maar dat God Zijn tarwe eenmaal in die hemelschuur zal 

samenbrengen. En dan zal al dat kaf, dat zo menigmaal ook in het leven van Gods 

volk verdrietelijkheden teweeg brengt, dat zal aldaar voor altijd weg zijn en dan zal 

God alleen de eer, de lof en de dankzegging ontvangen. Dan zal alle twist en wrok 

verdwenen zijn en dan zal alles in de vrede ademen. Die samenbrenging in die 

hemelschuur van hen, die door de Vader zijn geliefd en die door Christus zijn gekocht 

en verlost, en in wier hart Zich de Heilige Geest als die Leidsman geopenbaard heeft, 

komt.  

Nogmaals, ondanks alles wat ons drukt en benauwt, dat zal toch eenmaal gebeuren. 

De strijd en de moeite zullen toch niet eeuwig duren, omdat Christus Zijn tarwe in 

Zijn schuur zal samenbrengen. Daarin komt niet wat onrein is en wat gruwelen 

bedrijft, maar in die hemelschuur zal Christus alles en in allen zijn. En, wat een 

voorrecht, clan zal dat volk altijd bij de Heere wezen en dan zullen ze nooit meer 

bedroefd zijn vanwege hun zonden, God nooit meer vermoeien met hun 

ongerechtigheden, maar dan zullen ze de palmtakken der eeuwige overwinning in hun 

handen nemen en zal uit hun monden gehoord worden het lied van Mozes en het Lam: 

"Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed."  

Dat, mijn hoorders, is het vooruitzicht van Gods strijdende volk hier op aarde. O, al 

zal het dan een nauwelijks zalig worden van hun kant zijn, de grondslag ligt nu niet in 

het schepsel, doch de grondslag ligt in God Zelf, gelijk Hij zegt in ons tekstwoord: 

"Hij zal Zijn tarwe in de schuur vergaderen."  

O volk, u mocht er door bemoedigd worden, u mocht er nog eens houvast aan krijgen. 

Maar aan de andere kant, wat zal het zijn voor dat kaf, dat Hij met onuitblusselijk vuur 

zal verbranden. Daartoe behoren niet alleen de openbare wereldlingen, die met God en 

met Zijn Woord, zoals ze menen, afgerekend hebben, en die de zonden indrinken als 

water. Neen, dat kaf behoort zo nauw bij het koren, het ligt op één dorsvloer, het leeft 

in één kerk, het woont in één gemeente.  

Mijn hoorders, is dat niet zeer betekenend? Is dat niet een hoogst ernstige betuiging? 

Want als er gesproken wordt van het kaf, dan staat er niet van Zijn kaf, maar dan leest 

ge: het kaf. Merkt u dadelijk niet het machtige onderscheid, dat daarin openbaar 

komt? En als dan Johannes staat tegenover hen, die uiterlijke voorrechten hebben, 

maar die de waarachtige bekering niet nodig hebben, worden zij door hem dan niet 

met dat kaf vergeleken? Hoe ontzaggelijk schildert dan Johannes de toekomst van dat 

kaf. Want God brengt niet alleen Zijn heil, maar Hij brengt ook Zijn gerichten. Hij 

doopt met de Heilige Geest, maar Hij doopt ook met vuur; want onze God is een 

verterend vuur, waarbij niemand wonen kan. En als u dan hoort wat de toekomst van 

dat kaf is, gelijk uw tekstwoord zegt: "Met onuitblusselijk vuur zal het verbrand 

worden." Als u kijkt naar het kaf op de dorsvloer, dan is dat in een ogenblik tijds 
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verbrand, maar zó zal het niet wezen; het zal een vuur zijn, dat niet uitgeblust wordt, 

want hun worm sterft niet en blijft knagen. Houdt dit woord in de gedachten: Met een 

onuitblusselijk vuur zal het gericht Gods komen. Welk een onderscheid tussen dege-

nen, die God dienen en die Hem niet dienen. Wat een onderscheid in één gemeente, in 

één gezin, als de Heere scheiding maakt.  

Laat daarom deze ernstige betuiging u eens aangrijpen. Beschouwt het toch eens niet 

als een mensenwoord, maar als een woord des Heeren, dat de wan is in Zijn hand en 

dat Hij tot Zijn dorsvloer zal komen, en dat Hij Zijn tarwe zal vergaderen in Zijn 

schuur, maar het kaf met onuitblusselijk vuur zal verbranden.  

Zou dat ons niet gaande maken om met alle ernst, die in ons is, het woord van 

Johannes tot het onze te maken: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij 

gekomen." Ik - zo zegt Johannes de Doper - doop u wel met water tot bekering. 

Johannes was er van overtuigd, dat hij de mensen niet kon bekeren, maar gelijk hij 

zegt, hij deed het tot bekering. Maar Die na mij komt, Die zal u dopen met de Heilige 

Geest en met vuur. Eén van die beide dopen ontvangen wij in dit leven, hetzij dat we 

gedoopt worden door de Heilige Geest, hetzij dat we gedoopt zullen worden met vuur. 

Maar waar de kostelijke genadetijd nog voor ons open staat, mogen we met dit woord 

tot onszelf inkeren. Och, dat God Zelf de toepassing mocht schenken. Doch vóór we 

daartoe overgaan, zingen we met elkaar Psalm 105: 24: 

 

Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,  

Opdat het altoos. Hem zou vrezen.  

Zijn wet betrachten en voortaan 

Volstandig in Zijn wegen gaan. 

Men roem' dan d' Oppermajesteit  

Om zoveel gunst in eeuwigheid! 

 

Toepassing. 

Van die gunst mag nu het volk van God zingen, van die vrije gunst, die eeuwig Hem 

bewoog. Dat Hij hen gemaakt heeft wat ze niet waren, ja dat ze geworden zijn wat ze 

uit en van zichzelf niet wilden. Want naar luidt van de Schrift is de ellende van de 

mens niet alleen zijn onmacht, maar bovenal zijn onwil. Maar dat Gods eeuwige 

genade daar nu boven staat, om voor een doorn een dennenboom en voor een distel 

een mirtenboom te doen opgaan. Dat werk van de genade, als vrucht van de liefde des 

Vaders, gewerkt door het borgwerk van Christus en toegepast door de Heilige Geest, 

wat is dat een rijk en wat is dat een groot werk. En wat is het nu nog een voorrecht, 

dat wij nog mogen verkeren onder de boodschap: "Bekeert u, want het Koninkrijk der 

hemelen is nabij gekomen." Er staat van Johannes, dat hij de stem des roependen was 

in de woestijn, en inderdaad, wat is ons hart van nature anders dan een woestijn, 

waarin gemist wordt het leven Gods en waarin niet gevonden wordt de vreze Gods? 

Ach, vaak hebben wij daarover een geheel andere gedachte. Wij menen vaak, dat daar 

nog bloemen bloeien, die nog waarde voor God kunnen hebben.  

Uw tekstverband zegt het zo geheel anders. Maar dat nu Johannes is de stem des 

roependen in de woestijn: "Bereidt de weg des Heeren", en dat dit nu nog mogelijk is, 

dat die weg des Heeren bereid wordt, waardoor God tot de zondaar komt in het 

aangezicht van de Heere Jezus Christus. Is het niet wat groots, dat wij nog leven in de 

mogelijkheid, dat we die boodschap nog mogen beluisteren, dat het Koninkrijk der 

hemelen is nabij genomen? En al is het waar, dat we de overtuiging wegdragen, dat de 

mogelijkheid van des schepsels zijde om zich te bekeren uitgesloten is, dat neemt toch 

echter onze verantwoordelijkheid niet weg. We zouden u de vraag willen stellen: Hoe 
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is u aan de weet gekomen, dat u het niet doen kunt? Is dat maar een kwestie van horen 

zeggen; is het maar een zaak van napraten? Of hebt u daar wat van geleerd? Want dat 

verschil is toch zo machtig groot.  

Wij, die onder de waarheid leven, misbruiken zo vaak hetgeen ons gepredikt wordt, 

om de schuld op God te werpen, om te zeggen: Als God het niet doet, wat kan ik er 

dan aan doen? Maar o, denkt er om, dat zult u nooit kunnen volhouden in die grote 

dag aller dagen, want dan staat er niet: u hebt niet gekund; maar: u hebt niet gewild. 

En mocht dat voorrecht ons eens geworden, dat we aan de ene kant gevoelen, dat we 

niet kunnen, maar dat aan de andere kant de verantwoordelijkheid ons eens mocht 

drukken, dat we redelijke schepselen zijn; want we zijn geen stokken en we zijn geen 

blokken, maar dat we onze knieën nog eens mochten leren buigen en uitroepen: O 

God, ik leef nog, het kan nog. Want moeten we dan nu maar zeggen: Leeft maar raak, 

holt maar door op de weg naar de rampzaligheid? Moeten we u dat prediken? Moeten 

we tot u zeggen: Wij hebben geen boodschap voor u? God heeft Zijn knechten 

gezonden, gelijk Johannes, met de boodschap: Bekeert u! Ook Johannes wist het wel, 

dat de mensen dat niet konden, maar God heeft recht op elk mens en dat recht laat 

God nooit los. O, dat dit nu eens gevoeld werd door jong en oud, die dit lezen; te 

moeten en niet te kunnen. Dat dit ons nu eens op de knieën mocht brengen, in het 

innerlijke besef, dat we er nooit meer recht op kunnen laten gelden, want de staat van 

ellende is een schuldige staat, door eigen schuld is die gekomen. Maar dat u het heden 

der genade nog leerde waarderen, dat u daarvan eens een indruk mocht krijgen. 

Hoevelen zijn er al gestorven, voor wie het niet meer mogelijk is.  

Ook jonge mensen, waar de zuigkracht van de wereld zo ontzaggelijk groot is en de 

ernst van het leven wordt verdoezeld, dat we de tijd beleven als in de dagen van 

Noach, dat het slechts gaat om brood en spelen. Nog staan we in het midden van u, uit 

kracht van de Goddelijke bediening, met de boodschap: "Bekeert u, want het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." En dat de bijl reeds ligt aan de wortel van 

de boom. De kortstondigheid van het leven mocht ons nog eens aangrijpen, wie weet, 

de Heere mocht Zich nog eens wenden. O, de hartelijke gunning is in ons hart, want 

dan gunnen we de duivel er niet één. 

 

Volk des Heeren, aan de andere kant, wat is het een voorrecht, dat Hij Zijn tarwe zal 

brengen in Zijn schuur. Niets, maar dan ook niemendal van uw eigen werk zal daarbij 

in aanmerking komen, zodat het enkel gegeven goed is. Daarom zegt dan ook de 

apostel: "Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hovaardigen, maar 

de nederigen geeft Hij genade." Welaan dan, dat dan die, als het werk van genade, 

verheerlijkt in het hart, mogen gezien worden, Gode tot eer en onze zielen tot 

zaligheid. Amen. 
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4. De rechtvaardige vergeleken bij een vruchtdragende boom 

 

Ds. P. HONKOOP 
"UIT DEN SCHAT DES WOORDS" JULI 1956 

 

Psalm 92: 7 en 8  

Lezen Psalm 1  

Psalm 1: 1 en 2  

Psalm 115: 1 

Psalm 126: 3 

 

Tekst: Psalm 1: 3a: 

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn 

tijd. 

 

In de tekst wordt de rechtvaardige vergeleken bij een vruchtdragende boom. En letten 

we dan 

 

1. op de planting van die boom; 

2. op de levenskracht van die boom;  

3. op de vruchten van die boom. 

 

1. Mijn hoorders, de Godzaligen worden dikwijls vergeleken bij een vruchtdragende 

boom, door God geplant. In de hof des Heeren wassen geen andere bomen dan 

wijnstokken, vijgenbomen, olijfbomen, granaatappelbomen, amandelbomen en zulke 

eiken- en palmbomen, die vruchtdragende zijn, waarin de Heere ook alleen Zijn 

vermaak heeft. 

Mensen mogen soms bomen beminnen om haar schaduw, gelijk Jona zijn 

wonderboom, maar God verlustigt Zich alleen in vruchtdragende bomen; die alleen 

zijn Hem aangenaam, terwijl Hij de onvruchtbare bomen vervloekt en dreigt uit te 

roeien. Hierom wordt de Heere in het Oude en in het Nieuwe Testament ingevoerd als 

bezoekende de hof van Zijn kerk, om te zien naar de vrucht en daarvan te eten, 

Hooglied 4: 16: "O, dat mijn liefste tot zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten." 

Nu is het zeer opvallend, dat deze eerste Psalm een zekere overeenstemming heeft met 

de staat van onze eerste voorouders Adam en Eva, naardien het eerste woord van deze 

Psalm is "welgelukzalig", en het laatste woord is "vergaan" Immers de mens was in 

den beginne welgelukzalig.  

Wij begonnen als een planting des Allerhoogsten in de hof van Eden te leven in 

gelukzaligheid, terwijl de boom des levens ons tot een spijze en sacrament van het 

werkverbond gegeven was. Eén boom slechts had God hun verboden daarvan te eten, 

op straffe des doods. En aan die boom der kennis des goeds en des kwaads hebben 

onze eerste ouders zich dood gegeten, en wij in hen, en zijn wij daardoor vergaan en 

eindigen wij in vergankelijkheid, met gevolg, dat God ons het Paradijs uitdreef en het 

ganse menselijke geslacht in die boom vervloekte: "Uit u geen vrucht meer in der 

eeuwigheid." En ware Jezus niet als een nieuwe Spruit gegeven van de Vader en 

geplant geworden in de wereld als de ware Levensboom, het ware voor eeuwig kwijt 

geweest. Nooit zal nu enige levensvrucht worden voortgebracht, die Gode zal 
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aangenaam zijn, tenzij wij eerst tegen nature in die Levens- en Olijfboom Christus 

worden ingeënt, of wilt ge, gelijk het onze tekst weergeeft: "weder in Zijn hof geplant 

worden."  

"Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken." Gelijk dan een boom zijn 

planting heeft, zo hebben ook degenen, die de Heere vrezen, hun planting in de hof 

des Heeren. De dichter zegt, dat ze "in het huis des Heeren geplant zijn." 

Immers van nature zijn wij wilde bomen, staande in de woestijn dezer wereld, zonder 

God en zonder Christus in de wereld, vervreemd van het leven Gods en de verbonden 

der beloften en van het burgerschap Israëls, terwijl de aangeboren verdorvenheid 

diepe wortelen geschoten heeft en de takken der dadelijke zonden tot de hemel 

reikende zijn. Ja geliefden, wij zijn enkel zonde, niets dan zonde, van de hoofdschedel 

tot de voetzool gans melaats, en - zo zegt de Heere - "er is geen geheel aan u." En de 

overplanting nu in de hof des Heeren, in Christus, is Gods werk alleen, hoor. Dit zal 

de Heere doen; daar is niets, maar dan ook niets van mij of u bij. Geen nagelschrapsel 

brengen wij toe aan de zaligheid, noch bij de aanvang, noch bij de voortgang. Zo min 

een wilde boom zichzelf verplanten kan, zo min kan de mens, als een wilde boom, 

zichzelf verplanten, dat is in Christus overbrengen.  

Maar gelijk er nu in een overplanting twee dingen zijn, een uittrekken en een 

inplanten, zo worden ook de uitverkorenen in het uur der minne door Gods genade en 

onweerstandelijke kracht uitgetrokken uit die oude grond van hun verdoemelijke 

natuurstaat en afgescheurd van die verdorven Adamsstam en van die bittere wortel, 

die niets dan gal en alsem draagt, en worden ze overgeplant in de nieuwe hof der kerk 

en in de goede grond Christus. 

Vraagt u nu nog naar de wijze, waarop dit geschiedt?  

Mijn hoorders, eerst worden de takken van hun dadelijke zonden afgehouwen, gelijk 

bij de verloren zoon, die zich met de draf der zwijnen, de draf der zonde, niet meer 

voeden mocht en kon, en wederkeerde; en gelijk Manasse zijn eertijds verlaten en 

bitter beweend heeft; en gelijk de stokbewaarder zijn zwaard terneder wierp; gelijk 

Paulus over zijn gruwel en bloeddorst zich schier doodgeschaamd heeft. Ach, de 

Heere neemt al die vuile ruigte van hun zonden, gruwel, goddeloosheid en 

zedeloosheid weg, geeft ze te bewenen en te belijden, met de zondares, die in de 

tranen van rouw en spijt al haar goddeloosheid en zedeloosheid heeft weggespoeld en 

van Jezus' voeten niet opstond alvorens zij de kracht der verzoening ervaren had. 

Ja, dat volk ontvangt dan ook een begeerte tot het goede, door de heiliging van Gods 

wil. Dit doet hen vragen naar de Gode welbehaaglijke wil en menigmaal, aan de zonde 

terugdenkend, uitroepen met de handen in het haar geslagen: De zonde, de zonde, de 

zonde! o God, genade! 

Vervolgens worden zij ook losgerukt van al datgene, dat ze met hun hart nog 

aankleven en waar zij nog aan vast zitten, en ze zullen met Mozes de smaadheid van 

Christus meerdere rijkdom leren achten dan al de goederen van Egypte en de liefde 

van Farao's dochter. Ze worden afgehouwen van al hetgeen, waar zij te veel op 

steunen, hun deugden, zeden, gerechtigheden, Godzaligheid, heiligheid, waardigheid, 

dienstbaarheid, tranen en gebeden. De Heere zal zeggen: Daar is niemand, die goed 

doet, dan Eén, dat is Christus; en tot Zijn Martha's: Martha, Martha, gij bekommert u 

over vele dingen. Gij slooft u uit in dienstbaarheid, waarvan Ik walg en waar gij aan 

moet sterven, want indien uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die der 

Farizeeën, ze is Mij niets waard. Daar is geen gerechtigheid, waarmede gij voor God 

kunt bestaan, behalve in Mij. Martha's, Maria heeft het goede deel uitgekozen; die laat 

zich zaligen aan de voeten van Immanuël, die laat zich bedienen uit Christus' 

offerande, die laat zich neerzakken op Christus' verdiensten, op Christus' 
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gerechtigheid, op Christus' waardigheid, op Christus' voldoening. 

Er zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden in der eeuwigheid, 

maar die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, diens 

geloof zal gerekend worden tot rechtvaardigheid. 

Mijn hoorders, wanneer die gerechtigheid van Christus door het geloof aanschouwd of 

toegeëigend mag worden, dan is er ruimte, dan is er een mogelijkheid, dan is er een 

weg om met God verzoend en bevredigd te worden. O, dat mogen en kunnen zalig 

worden, zulk een waardeloze en verdoemelijke zondaar, in die dierbare 

bloedofferande en eeuwige gerechtigheid doet de voorhoven Gods weergalmen van 

vreugde en Psalmgezang: 

Dan zingen zij, in God verblijd, 

Aan Hem gewijd, 

Van 's Heeren wegen; 

Want groot is 's Heeren heerlijkheid,  

Zijn majesteit 

Ten top gestegen. 

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,  

Op hen het oog, 

Die need'rig knielen; 

Maar ziet van ver met gramschap aan  

De ijd'le waan 

Der trotse zielen. 

 

Ja, dezen zal gegeven worden te groeien in de voorhoven des Heeren, geplant zijnde 

aan de waterbeken, zegt de tekst, wat ons brengt tot ons tweede punt: 

 

2. te letten op de levenskracht van die boom. 

Aan die waterbeken van Gods Woord, het Evangelie der zaligheid, de stroom des 

eeuwigen levens, de rivier Gods, het water des Geestes, tiert de kerk Gods en verkrijgt 

zij haar wasdom, heerlijkheid en vruchtbaarheid. Gelijk nu de waterbeek de boom 

bevochtigt en vruchtbaar maakt, alzo is het de Heilige Geest, Die elke Godzalige 

bevochtigt met de dauw en regen des hemels en hem vruchtbaar maakt. Neemt de 

werking en bediening van de Heilige Geest weg, wat blijft er dan over voor de kerk? 

Niets dan dorheid, waarover David klaagt, gelijk te zijn aan een uitgedroogde lederen 

zak, wiens vocht in de rook is verdwenen. O, die tijden, dat de tong aan het gehemelte 

kleeft en van dorheid brandt, en men nergens lafenis kan krijgen. 

Wanneer de tranenbuizen schijnen uitgedroogd, wanneer er geen zucht is om te 

zuchten, geen klacht om te klagen, men de nood aan Jezus niet weet op te dragen, kan 

het de ziel wel eens bang zijn. Als de bediening des Geestes geweken is, grijpen dood 

en verderf ons aan en heet het met David: "Waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga 

ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?" "Ga ik voorwaarts, ik zie Hem 

niet; ga ik achterwaarts, ik bemerk Hem niet." O, de hemel van koper en de aarde van 

ijzer! 

Wanneer die gezegende Heilige Geest Zijn werking inhoudt, is er ellendigheid in hun 

beenderen en gaan zij klagende over de wereld: "De Heere heeft mij vergeten, de 

Heere heeft mij verlaten." Of men zinkt van moedeloosheid met Elia neer onder een 

jeneverboom, begerende maar dood te zijn. 

Mijn hoorders, alleen de bediening van de Heilige Geest maakt Gods kind vatbaar 

voor het hemels onderwijs en vruchtbaar om vruchten voort te brengen, van geloof en 

bekering waardig. Hij, die Heilige Geest, werkt die ootmoed als bij Hanna, die met 
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haar neus in het stof lag; die vernedering als bij Petrus: "Heere, ga maar uit van mij, 

want ik ben een zondig mens"; die tederheid als bij Esther, zich buigende voor de 

koning met het smeekschrift in haar hand; die Godzaligheid als bij Jozef: "Zal ik zulk 

een kwaad doen en zondigen tegen God?"; die waardeloosheid als bij Naómi: ,,Noemt 

mij niet Naomi, maar Mara"; die verloochening als bij David: "Ik zal mij nog geringer 

aanstellen dan alzo." 

De werking en bediening des Geestes maakt Gods Woord tot een heerlijke beek, en 

het Evangelie tot een heilzame bron. Gods Woord is een liefelijke beek, verkwikkend 

ons te goeder uur, en een troostbron voor een arme, ellendige, bestreden zondaar, 

sprekende naar het hart van Jeruzalem, haar aanzeggende, dat haar strijd vervuld is en 

dat zij dubbel zal ontvangen voor al haar ongerechtigheid. 

Gods Woord is die honingraat, waaruit de honing van Christus' verdiensten gezogen 

wordt. Gods Woord is die vergaderkom der beloften, die in Christus ja en amen zijn 

voor het volk. Gods Woord is die bornput, waarin de kerk de emmer des geloofs alle 

heil, alle vrede, alle zaligheid. 

Het Evangelie is door de Heilige Geest als een rivier, die aan beide oevers gevuld is, 

zodat de beekjes der rivier - de Evangelieprediking - de stad Gods verblijden. Wat in 

de binnenkameren geschiedde, zal op de daken gepredikt worden. 

In die wateren der genade, die vloeien van onder de dorpel des huizes, vanuit de 

rechterzijde van het altaar, de doorstoken zijde van Christus, mogen Gods kinderen 

baden tot aan de enkels, anderen tot aan de knieën, en sommigen mogen er in 

zwemmen, namelijk zij, wie alle gronden buiten Christus mogen ontvallen, die Zijn 

recht mogen omhelzen en Gods deugden lief krijgen boven hun behoudenis. 

Immers die Heilige Geest, die hemelse Gave, brengt toch alle wasdom aan. Hoe meer 

die Geest ons inleidt in de diepte van Adams val, hoe meer oefeningen des geloofs de 

ziel krijgt in Christus en zij haar wasdom krijgt in Christus, om te komen tot Zijn 

volheid, geen andere grond meer hebbende dan Christus en Zijn gerechtigheid. 

Een boom heeft een wortel, uit welke hij sap en voedsel trekt. Zo worden ook de 

gelovigen geworteld in Christus, uit Wie zij door het geloof hun geestelijk voedsel en 

leven trekken, en nooit, ook nooit ergens anders uit. Buiten Christus is geen leven; alle 

leven, heil en zaligheid is uit God. Gelijk een boom zijn grond heeft, waarin die 

geplant is, zo hebben ook de Godzaligen hun grond, waarin zij staan, groeien en 

bloeien; het is de grond van Gods eeuwig, onveranderlijk, onverbrekelijk zoen- en 

zoutverbond, bevestigd in het bloed van het heilig Kind Jezus. Het is de grond van 

Zijn zoen- en kruisverdienste, van Zijn aangebrachte gerechtigheid en Zijn voldoening 

aan Gods heilig recht. Het is de grond van Zijn eeuwige liefde. "Want Ik heb u lief-

gehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met de koorden Mijner 

goedertierenheid." 

Deze grond wankelt niet, wankelt nooit, al wankelen wij duizendmaal door ons te 

gronden in ons gevoel en in onze gestalten en hebbelijkheden des geloofs. Gelijk 

Thomas, wiens geloof nog hing aan de toppen van zijn vingers, zeggende geenszins te 

geloven tot hij zijn vingers zou gelegd hebben in de tekenen der nagelen. De Heere 

Jezus bestrafte hem daar liefelijk over, zeggende: "Zalig zijn zij, die niet gezien en 

toch geloofd hebben." Doch daarom worden ze evenwel zalig, want die in dat verbond 

van Gods genade is ingegaan, valt er nooit meer uit. Petrus kon er zich niet uit zweren, 

David kon er zich niet uit hoereren, uit liegen, Jacob kon er zich niet uit huichelen. 

Allen zijn zij zalig geworden, hoewel hun zonden en afwijkingen duur betaald 

geworden zijn. Maar die in het verbond is mag zalig worden, kan zalig worden en 

moet zalig worden. "Ik wil en zij zullen." "Omdat Ik, de Heere, uw God, niet 

verander, zijt gij, o kind Jacobs, niet verteerd." 
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Een boom heeft takken, en deze schieten altijd omhoog, behalve bij treurwilgen. En 

Godzaligen hebben ook hun geestelijke takken, de velerlei genadegaven, 

hebbelijkheden, bekwaamheden, begeerten en gebeden, altijd naar boven schietende, 

zoekende met Paulus de dingen, die boven zijn, ja verheffende zich met Asaf boven de 

aarde, zeggende: "Wie heb ik nevens U in de hemel? nevens U lust mij ook niets op 

de aarde", en soms met David meezingende: 

Z' is 't mensdom meerder waard  

Dan 't fijnste goud op aard';  

Niets kan haar glans verdoven.  

Zij streeft in heilzaam zoet,  

Tot streling van 't gemoed, 

De honing ver te boven. 

 

Een boom krijgt zijn vastigheid in de grond door van de wind ginds en weder geschud 

te worden. Zo hebben ook de Godzaligen hun vastheid en sterkte in Christus. Neen, 

hun huis is op geen zandgrond gebouwd, maar op de Steenrots, Die onvermurwbaar 

is: Hoe dat dit volk ook heen en weer geslingerd wordt, door de macht van het 

ongeloof gekweld wordt, door de wet vervloekt wordt, door de satan bespot wordt en 

door de toorn Gods bedreigd wordt, geen nood! ze zijn in Christus' armen veilig. Hij, 

de Leeuw uit de stam van Juda, heeft overwonnen en houdt hen vast. "Niemand zal 

hen uit Mijn hand rukken." 

Gelijk nu een boom zijn harde bast en schors heeft, waarmede hij tegen 

beschadigingen van buiten gedekt is, zo hebben ook de gelovigen hun harde bast en 

schors, waardoor ze tegen beledigingen gedekt zijn. Die harde schors krijgen zij door 

de vele oefeningen, verzoekingen, kastijdingen, beproevingen, omstandigheden en 

wederwaardigheden.  

Nee, een oud en geoefend christen laat zich maar niet zo uit het veld slaan. Laat Job 

verdacht worden, veroordeeld worden en ten laatste van zijn vrienden verdoemd 

worden, ze krijgen hem niet uit zijn gareel, want hij zegt: ge kunt mij verdoemen zo 

veel u wilt, maar hij zegt: "Ik weet: mijn Verlosser leeft." 

Ook Jona werd maar niet dadelijk bewogen. Het lot viel op hem en hij werd door de 

schepelingen ondervraagd omtrent het door hem bedreven kwaad. Maar hij zeide: "Ik 

ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, Die de zee en het droge 

gemaakt heeft" (dus vrees ik geen dood en graf). 

Denkt aan Daniël, die zich door geen leeuwen liet afschrikken; aan de jongelingen, die 

zich gewillig lieten binden en in het vuur werpen; aan Paulus, die in het vooruitzicht 

van een bloedige drankofferande rustig zijn zwanenzang zong. En waarom? Omdat zij 

de wortelen des geloofs diep in de gerechtigheid van Christus mochten slaan en de 

rechtvaardigen alzo worden een eeuwige grondvest, waarvan de vruchten worden 

gezien. 

 

3. Dit brengt ons tot ons derde punt: te letten op de vruchten van die boom. 

Een boom geeft zijn vruchten op de bestemde tijd des jaars, en elke boom heeft zijn 

eigen jaargetijde. Zo geven ook de gelovigen hun vruchten op de van God bestemde 

tijd. Let wel, niet op onze tijd, maar op Gods tijd; en niet allen tegelijk, maar op hun 

beurt, naar Gods soeverein welbehagen, gelijk de kinderen Israëls zongen bij beurten. 

Nee, zij dragen geen vruchten in de herfsttijd van de ziel, zo min als enige boom. 

Hoewel die tijd voor de ziel zeer nuttig is, gelijk ook de boom zich dan ontwikkelt, 

maar geen vrucht geeft. Nuttig is die herfsttijd der ziel, want dan onttrekt die grote 

Zon der gerechtigheid Zich aan haar en stormt de wind van vervolging en bestrijding 
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op haar los, terwijl de wateren der verdrukking menigmaal over de ziel uitstorten. En 

juist onder en door dit alles ontwikkelt de nieuwe mens in het geloof, opdat hij 

krachtig worde, niet in zichzelf, maar in de Heere en in de sterkte Zijner macht. 

Immers de verdrukking werkt lijdzaamheid; wachten, wachten, wachten tot God 

verlossing schenkt. En de lijdzaamheid werkt ;bevinding, namelijk dat God getrouw 

is, Die Zich wel verbergen kan, maar hen nooit verlaten zal. En de bevinding werkt 

hoop, gelijk Paulus zegt: "Hij, Die ons verlost heeft, en nog verlost, op Welke wij 

hopen, dat Hij ons nog verlossen zal", dus uit kracht van ervaring. En de hoop 

beschaamt niet, omdat de liefde in het hart is uitgestort. Dat is de grond, de 

eeuwige soevereine liefde Gods, waarom zij zich in God nooit zullen bedrogen zien. 

Zo leert Gods kerk zich meer en meer op God werpen en zich aan God vastklemmen 

in de wegen van beproeving, donkerheid en Godsverlating. Nee, niet aan haar 

gestalten, die worden haar uit de hand geslagen, maar aan het woord der beloften, die 

yin Christus ja en amen zijn. Gelijk Abraham Izak geofferd heeft op hoop tegen hoop, 

of geloof op geloof, alle bestrijders overwinnende, en na zijn gebed, door God 

gesterkt, uitriep, dat God machtig was hem uit de dood weer te geven. Gelijk job in 

zijn nachtelijke duisternis en verberging Gods zich wierp op God en zich vastklemde 

aan God, zeggende: "Al zal de Heere mij doden, nochtans zal ik op Hem hopen." 

Ook wordt aan een boom geen vrucht gezien in de wintertijd,  want bloeide een boom 

altijd door, hij bloeide zich dood. Daarom doet hij in de winter zijn winterslaap. Alzo 

is het ook met Gods kerk. Zij geven niet altijd vrucht, hoewel de kiem in hen 

gevonden wordt. Zouden zij altijd in brandend verlangen zijn en zouden altijd hun 

genegenheden gespannen zijn, altijd de kracht des geloofs ervaren worden, altijd met 

het licht des hemels bestraald worden, altijd door liefde gedreven worden en 

altijd in blijdschap roemen, zij zouden bezwijken. Ook zij hebben tijden van rust 

nodig, een winterslaapje nodig. In stilheid en vertrouwen zal dan hun sterkte zijn. 

En als het eens stormt en de onweders losbarsten van beproevingen en louteringen, 

dan maakt dat ruimte in de grond, opdat de wortels des geloofs zich dieper in Christus, 

in Zijn gerechtigheid en in Zijn bloedig verbond vastslaan. Alle grond in keuze, 

bevinding en rechtvaardigmaking moet er aan, om geheel gegrond te worden - én in 

rechtvaardigmaking, én in heiligmaking - in Christus, en opdat wij ons betrouwen in 

het hachelijkst lot leren vestigen op de Heere, onze God. 

Ook geeft een boom geen vrucht in het voorjaar, dat is in de ontwikkelingstijd. Dan 

ontluikt de vrucht en zet zich, wachtend op de koestering van de zon. In het 

geestelijke wacht het dan op de koestering van de Zon der gerechtigheid. Veel hebben 

de bomen, in het natuurlijke zowel als in het geestelijke, te verdragen van de 

Noordenwind, want die is hard en koud. Doch ook die is nodig voor Gods kerk, anders 

zijn de vruchten te vroeg rijp, en ... vroeg rijp, vroeg rot; vroeg wijs, vroeg zot. 

Wanneer wij veel gekoesterd worden, gaan wij zo gemakkelijk aan het doorvloeien. 

Men ziet dit in Petrus, die met zijn zwaard Malchus' oor afsloeg en voor Jezus borg 

wilde zijn, zeggende: "Allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan." 

Dit moesten de discipelen en Petrus nog leren.  

Wij zien dit ook op Thabor. Hun ogen mochten wel zalig zijn in het zien - zij zagen 

niemand meer dan Jezus alleen! - maar ze zeiden de grootste dwaasheid door daar te 

willen blijven en drie tabernakelen te willen bouwen; en de kerk Gods in het algemeen 

moest dan maar verloren gaan, want zonder voldoening is er toch geen zaligheid. 

Zo kan Gods volk in de liefde nog grotelijks dwalen en dwaze dingen doen. Het is 

nodig, dat wij gehard worden in het leven:  

1. Om voor doorvloeien bewaard te blijven;  

2. Om de macht der verleiding te weerstaan, als Jozef;  
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3. Om een zottin een recht antwoord te kunnen geven, gelijk Job;  

4. Om niet zo spoedig gereed te zijn om weg te vluchten voor het zuur gezicht 

van een dienstmaagd, wat we in Petrus zien. 

Ook moeten die aangestoken vruchten, die wormsteken van eigenliefde eigen kracht, 

eigenbedoeling, eigen eer, eigen-ik, weggestormd worden door de Noordenwind van 

ontdekking, opdat men op Gods tijd, door de Geest der verwarming en het koesteren 

van de Zon der gerechtigheid, vruchten voortbrenge, die Gode welbehaaglijk zijn; 

namelijk de vruchten der gerechtigheid, de vruchten des Geestes, die zijn liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoe-

digheid en matigheid. Het is alles Gods werk en is gezuiverd van ons werk. 

Daarom moeten jonge bomen inzonderheid gesnoeid worden. Bij Israël mocht men de 

vruchten niet eten, dan alleen van een vijfjarige boom. De eerste drie jaren werd de 

bloesem, en daarmede de vrucht, afgeplukt. De vrucht van het vierde jaar moest de 

Heere heilig zijn en gegeven worden aan des Heeren dienaren, de priesters en de 

Levieten. En de vrucht van het vijfde jaar mocht men zelf genieten. 

Waarom dit alles, mijn hoorders?  

Omdat die jonge vruchten waterachtig en daardoor een weinig smakeloos waren, las 

ik in de werken van één onzer vaderen. En inderdaad, zo is het ook met de vruchten 

van een nieuwe geestelijke boom. Veelal zijn ze wat waterachtig en niet alt ijd even 

smakelijk door dat water van zelfverheffing. Daarom is het zo goed, dat hun bloesem 

en vrucht wel met tact, maar toch afgeplukt, dus hun ontnomen worden. Maar nog 

eens, met dien verstande, door hun een weg aan te wijzen, die uitnemender is; met 

andere woorden, hen af te brengen van al hun bewegelijkheden, gemoedelijkheden, 

hebbelijkheden en gestalten, en hen dan naar Christus heen te wijzen, Die alleen de 

grond en alleen het leven is. 

Gaat een jonge boom in zijn vrucht op, dan groeit die uit zichzelf niet meer en blijft 

een gedrocht. Alzo is het ook met Gods kinderen. Gaan zij op in de vrucht, dan 

worden ze de bekeerde man of vrouw, de gevierde christen of christin. Vastgevaren 

scheepjes, en wel met hoog water, die niet gemakkelijk meer vlot te krijgen zijn. En 

dan groeit die boom niet meer. Ja, ze verbeelden zich alles en zijn maar gedrochten, 

want daar is geen bediening meer uit en geen wasdom meer in Christus. Zij zijn grote 

christenen zonder kracht. Ik spuw er van en God walgt er van. Geen spoor is er bij 

dezulken meer van het arme zondaarsleven. Men belijdt het wel met dikke tranen, 

maar de inleving is er niet, en dat juist maakt hen walgelijk. 

Daarom snoeien, snoeien, ja nog eens snoeien. Hoe meer men snoeit en snijdt in een 

boom, hoe meer en zuiverder vruchten. Nee, geen christen-, maar een 

Christusprediking. Dan krijgt God de eer, de eerste of vierjarige vruchten, en wij de 

zaligheid, de vijfjarige vruchten, namelijk de genieting der zaligheid, waarvan wij 

zingen uit Psalm 115: 1: 

 

Niet ons, o Heer', niet ons, Uw Naam alleen  

Zij, om Uw trouw en goedertierenheên,  

All' eer en roem gegeven. 

Waarom, o Heer', zou 't heidendom, met spot,  

Dan zeggen: Waar, waar is toch nu hun God,  

Bij hen zo hoog verheven? 

 

Toepassing. 

Mijn hoorders, nu zal een boom aan zijn vrucht gekend worden. Welke vruchten 

draagt gij? Daaruit zal men het weten of men tot God bekeerd is. Of men als een wilde 
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boom is uitgerukt uit de woestijn der wereld en is overgeplant in de hof des Heeren, in 

de vaste en eeuwige grond Christus. 

Er zijn bomen, sierlijk voor het oog, met een prachtige kroon en rijk met bloesem, 

waarvan de verwachting groot is; maar helaas, geen vrucht. En zo zijn er zo velen in 

de godsdienstige wereld, die een schijn van Godzaligheid aannemen, sierlijk zijn in 

hun gehele openbaring des levens, en rijk zijn in bloesems, in gaven, in kennis, in 

licht, in bediening, in belijdenis; maar geen vrucht, want die groeit alleen uit de 

vereniging met Christus. De vruchten, die men ziet, zijn vruchten des doods, 

kolokwinten, er is geen geest, geen liefde en geen leven in. Alle levenssappen worden 

er in gemist. 

Van jaar tot jaar wordt nog mest om de boom gelegd. En ziet nu toe, geen vrucht of 

vruchten des doods dragende, als de Hovenier tot Zijn hof komt, gewis, gij zult 

uitgeroeid en met vuur verbrand worden. Ja, maar ik kan mij zelf toch niet tot God 

bekeren en overplanten in die hof? Dit is waar. Maar wat gij niet kunt, dat kan de 

Heere wel. Bidt dan tot God. Dat kunt gij wel! En als gij dat niet kunt, schreit dan 

maar; en als u niet schreien kunt, roept dan maar; en als u niet roepen kunt, kermt dan 

maar en laat nooit af, vallende aan Zijn voeten. Wie weet, God mocht Zich wenden, 

Hij mocht u genadig zijn en Zich over u ontfermen. 

En volk des Heeren, wij zullen kort zijn. Uw vruchten, uit de vereniging met Christus 

vloeiende, die vruchten van ootmoed, als van de zondares, van vernedering, als van 

Petrus, van schaamte, als van de tollenaar, van waardeloosheid, als van de verloren 

zoon, van verloochening, als van Esther, van zachtmoedigheid, als van Mozes, van 

liefde, als van Johannes, en dergelijke meer, zijn Gode aangenaam, omdat zij uit 

Christus zijn, want "uw vrucht is uit Mij gevonden."  

Doch niettegenstaande dat kunnen ze waterachtig zijn, of er lopen verkeerde door, die 

uit uw overgebleven verdorven bestaan vloeien, en vruchten, die aangestoken zijn. Die 

moet u kwijt, hoor, anders wordt u een gedrocht en blijft alle wasdom in Christus 

achterwege, Roept met de bruid: "Ontwaak, gij Noordenwind, en kom, gij 

Zuidenwind, doorwaai mijn hof", opdat gij gehard en geoefend moogt worden en 

Christus kenne en vervolge te kennen; te sterven aan uzelf, om in Christus te leven, 

opdat Hij alleen u alles moge worden, Gode tot heerlijkheid en uw ziel tot zaligheid. 

Amen. 
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5. Het Godverheerlijkend wonder aan het Godonterende monster Manasse 

 

Ds. P. HONKOOP 
 

"UIT DEN SCHAT DES WOORDS" 15 April 1951 

 

Psalm 97: 4, 5 

Lezen 2 Kronieken 33: 1-20  

Psalm 65: 1, 2 

Psalm 25: 4 

Psalm 89: 8 

 

Mijn hoorders, 

Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij allen hebben het 

beeld Gods verloren; het is ons ontrukt door God vanwege onze misdaad. Wij allen 

zijn verdorven in het verstand en vervreemd van het leven Gods en het burgerschap 

van Israël. Ja, wij allen zijn weggeworpen uit het Paradijs en liggen waardeloos en 

verdoemelijk voor God op de vlakte des velds en zijn reddeloos verloren … tenzij wij 

door de Geest Gods wedergeboren en vernieuwd worden naar het evenbeeld 

Desgenen, Die ons geschapen heeft. Zonder waarachtige bekering is er geen zaligheid; 

voor niemand, wie hij ook zij, van welke rang, stand of staat hij ook moge zijn. De 

Heere Jezus bezweert het u, o mens, in Joh. 3: 5, zeggende: "Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk van God 

niet ingaan." Daarom roept ook Israëls zanger uit in de 65ste Psalm: "Welgelukzalig is 

hij, die u 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." 

 

Zulk een getuigenis legt nu de Heilige Schrift af van het gruwelijke monster Manasse, 

de schrik der wereld van die dagen, hetwelk u vindt opgetekend in 2 Kronieken 33: 

13b: 

 

Toen kende Manasse, dat de Heere God is. 

 

Wij wensen u te bepalen bij het Godeverheerlijkende wonder aan het Godonterend 

monster Manasse en bezien: 

1. Manasse in zijn gruwel; 

2. Manasse in zijn vernedering;  

3. Manasse in zijn reformatie. 

 

Mijn hoorders, wie was Manasse? Zijn grootvader was koning Achaz, de goddelooste 

koning, die Juda ooit gekend heeft. Maar Manasse's vader was de vrome Hiskia, een 

Godzaliger koning heeft Israël nooit geregeerd na Davids dood. Hierin ziet men weer 

zo schoon Gods soevereiniteit en het eeuwig welbehagen des Heeren uitblinken. Kan 

uit Nazareth iets goeds komen? riepen de Joden eens uit.  

O, geliefde toehoorders, als het God maar lust, dan brengt Hij er niet alleen een Hiskia 

en Manasse, maar zelfs de gezegende Heere Jezus uit voort. Daarvan zingt de kerk 

ook bij tijden: Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen. Hiskia, Manasse's 

vader, was een man, wiens lust het was, door Gods genade aan hem bewezen, Jehova, 

de Heere zijn God te dienen en Zijn getuigenissen te bewaren. Stellig zal de 

Godvruchtige Hiskia ook zijn kind Manasse in de vreze des Heeren hebben opgevoed 

en alles hebben gedaan om hem aan God en Zijn dienst te gewennen; gelijk alle 
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Godvrezende ouders niet kunnen nalaten hun dierbare kinderen in de gebeden de 

Heere op te dragen. Zeker, er kunnen tijden zijn, dat het schijnt alsof die zielen niet op 

onze harten gebonden zijn; maar ook is het niet zelden, en inzonderheid wanneer de 

kinderen in nood en dood geraken, dat het hart van Gods volk ineen krimpt en worden 

zij verwaardigd, met Jacob, met hen te worstelen aan de Jabbok des doods, zich 

vastklemmende aan de belofte des verbonds, zeggende: Ik zal U niet laten gaan, tenzij 

u mij zegent. Zij zullen dan hun kinderen als uit de dood terug ontvangen, of hen uit 

alle nood verlost mogen zien. 

Maar hier was het, alsof, God Hiskia niet hoorde en of zijn bidden vruchteloos was. 

Niet zelden zal dit ook de ervaring van Gods kinderen zijn. Hoe sterker dat men bidt, 

hoe goddelozer de kinderen worden. Hoe meer, men hen de Heere krijgt op te dragen, 

hoe verder ze van ons afgaan. Hoe ernstiger men hen vermaant, hoe onterender zij 

tegen alles indruisen en achteruit slaan als vurige paarden. Ja, er is niet meer mee te 

eggen of te ploegen.  

En toch, geliefde ouders, de hoop niet te vroeg verloren. Ik denk hier aan Augustinus, 

die ook zijn nek verhardde en alle raadgevingen van zijn moeder in de wind sloeg, 

zich werpend in de armen van het Manicheïsme. Het scheen, dat hij geheel verloren 

was, maar toen zijn Godvruchtige moeder Monica tot Ambrosius kwam, die in die 

dagen bisschop was en haar gehele hart voor hem uitstortte, sprak deze: Hoe kan een 

kind van zoveel gebeden verloren gaan?  

En eeuwig wonder, Gods genade triumfeerde en Augustinus werd als een lichtende 

kandelaar onder de volkeren. Geliefde ouders, hoe zullen die kinderen, die in de 

kracht van Gods genade, door het geloof, op God geworpen worden, ooit verloren 

gaan? Het is God, die hen te Zijner tijd zal wederbrengen gelijk Manasse, al is het, dat 

zijn vader het nooit met zijn ogen heeft mogen aanschouwen, want Manasse was 12 

jaar oud toen zijn vader, de vrome en getrouwe leidsman, door de dood werd 

weggenomen. Als wettige opvolger beklom hij de troon en aan zijn zwakke, 

onbedreven handen werden de teugels van de regering toevertrouwd. 

De goddeloze, verdorven hovelingen (volgelingen van Achaz) vermoordden hem, nog 

zo jong als hij was, in zedelijk opzicht. Laten wij het maar niet verbergen. Manasse 

werd een spotboef, een verachter van de ware godsdienst en van jehova. Hij werd een 

ontzettend wrede afgodendienaar; hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, zegt 

dé Schrift. Hij volgde zelfs de gruwelen der heidenen, die de Heere om hun 

ongerechtigheden van hun erve had verdreven. Openlijk tergde hij God, de Almach-

tige, brak al het goede af, dat zijn Godvruchtige vader gebouwd had en ging zelfs het 

volk voor in het dienen der afgoden. Hij bouwde altaren, Baäls en bossen en knielde 

voor hout en steen. Zelfs het huis des Heeren ontzag hij niet; ook in de tempel bracht 

hij de afgoden, de altaren en de beelden.  

Mijn hoorders, men moet hier toch zeggen: Hoe kan het toch in de wereld bestaan! 

Dat Rome nu zoiets doet, dat heeft nooit anders geleerd, dat is nog enigszins te 

begrijpen; maar een Manasse, die in de godsvrucht is opgekweekt door Godzalige 

ouders en is opgevoed in de dienst van de levende God. Nee, dat is onbegrijpelijk. 

Zich neer te werpen voor hout en steen, wat toch dode elementen. zijn. Wij zouden 

zeggen: Waar zit de man zijn verstand toch?  

Geliefden, u ziet hier wat de mens is als God hem overgeeft aan zichzelf, aan het 

goeddunken van zijn hart en zijn geestelijke blindheid. Het scheen, dat hij, Manasse, 

alle menselijke gevoel had uitgeschud. Ik zeg niet te veel, als ik beweer, dat Manasse 

zonk beneden het peil van het redeloos gedierte. Goddeloos en zedeloos was zijn 

bestaan, ja zo ontaard, dat hij zijn kinderen offerde in de armen van de gloeiende 

Moloch, onder het oorverdovend lawaai van de muziek en de jubelkreten van het dan-
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sende volk, waardoor het geschrei, gekerm en gegil der kinderen werd overstemd. 

Manasse zag er ook geen been in de kerke Gods te vervolgen en uit te roeien al wat de 

ware dienst van de levende God aankleefde. 

Ook Jesaja, die een schuilplaats had gezocht in een holle boom, liet hij doormidden 

zagen, naar men wel zegt. Dit was Manasse in zijn zondig bestaan. O gruwelmens! 

Hoe kan God gedogen, dat die weerloze wichten zo koelbloedig vermoord worden? 

Waarom, zo vraagt men zich af, werpt God hem niet in het eeuwige vuur, in de hel? 

Daar immers hoort hij thuis. Wie wil nu zulk een helleveeg in de hemel zien? Weg 

met deze! 

Maar als dan niemand Manasse in de hemel wil hebben, dan is het God, Wiens 

barmhartigheden roemende zijn tegen een welverdiend oordeel. O eeuwig wonder van 

Goddelijke soevereiniteit en genade! Wat wij mensen in de hel rekenen, plaatst God in 

de hemel. Wat wij eeuwig van God gescheiden willen zien, brengt God nabij om voor 

Zijn voeten neer te zinken. 

Manasse, hoe hij zich ook uitleefde, was een door God verkorene, door God beminde 

en door God geliefde, om eeuwig Zijn deugden te verkondigen en het welbehagen des 

Heeren uit te roepen. Daarom bevestigt God aan hem en aan al Zijn uitverkorenen 

Zijn Woord: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere Heere, zo Ik lust heb in de 

dood des goddelozen; maar daarin heb Ik lust, dat hij zich bekere van zijn weg en 

leve. 

 

2. Uit ons tweede punt zal dit nader blijken, als wij u bepalen bij Manasse in zijn 

vernedering. 

Laat ons allereerst de weg nu volgen, waardoor Manasse tot vernedering werd 

gebracht. Eerst zond de Heere de middelen tot hem. In zijn dagen waren er nog 

getrouwe knechten des Heeren, zoals Jesaja, Micha en Habakuk. Dezen kondigden 

hem de oordelen aan, die over Juda zouden komen vanwege hun gruweldaden. Maar 

dacht ge, dat Manasse naar hen wilde luisteren? Integendeel! hun vermaningen waren 

hem een bitterheid des geestes en hij werd er nog wreder tegen in. 

Zo is het niet zelden, wanneer God Zijn Woord brengt bij deze of gene van Zijn 

uitverkorenen, die zich nog in de wereld uitleven. Zij gaan zich nog bitterder en 

godonterender gedragen dan tevoren, om daarmede hun consciëntie te smoren en alle 

inspraken van binnen het zwijgen op te leggen. De verbonden met de satan en de 

verdragen met de hel worden dan als het ware vernieuwd ... maar het zal hun niet 

baten, Psalm 33: 9. 

Het briesend paard moet eind'lijk sneven,  

Hoe snel het draav' in 't oorlogsveld; 

't Kan niemand d' overwinning geven,  

Zijn grote sterkte baat geen held. 

 

En Psalm 33: 5: 

Geen ding geschiedt er ooit gewisser  

Dan 't hoog bevel van 's Heeren mond.  

Zijn Godd'lijk almacht spreekt en 't is er, 

Zijn wil gebiedt en 't wordt terstond. 

Schoon de heid'nen samen 

List op list beramen, 

God verbreekt hun raad; 

Schoon de mogendheden 

Snood' ontwerpen smeden: 
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Hij belacht hun raad. 

 

Nee Manasse, u houdt het niet uit, u gaat er aan. God weet wel raad om Zijn soeverein 

plan ten uitvoer te brengen. Hij nam Assyrië, de grote wereldmacht, als een tuchtroede 

in Zijn hand en deed hem uitgaan naar Jeruzalem. Vrees greep de kinderen Israëls aan 

en ieder bukte voor zijn macht. Het hart van Manasse, de bruut, krimpt ineen, hij 

vlucht weg. Waarheen? Ja geliefden, waarheen, als God komt om te arresteren? Dan 

worden de woorden van David waar, als hij zingt: 

'k Wou vluchten, maar kon nergens heen  

Terwijl mijn dood voor ogen scheen. 

 

Manasse zocht zich te verbergen in het kreupelhout. Doch wat vermogen dat gewas en 

die paar bladeren voor het alziend oog des Heeren? Manasse werd ontdekt, gevangen 

genomen, in ketenen geslagen, naar Babel weggevoerd en in het vuile hol van de 

kerker neergesmakt en zeer ruw behandeld. Zo hoog als Manasse geklommen was, zo 

diep werd hij nu vernederd. Alle bomen des velds zullen weten, dat Ik de hoge boom 

vernederd heb. Zo grotelijks hij vereerd was, zo smadelijk werd hij nu veracht en 

gehoond. Kortom, alle luister en heerlijkheid werden hem ontnomen en hij werd in de 

grootste ellende gedompeld en was ten dode opgeschreven. Laat nu Baal, laat nu de 

Moloch, laten nu de waarzeggers en guichelaars en duivelskunstenaars hem verlossen. 

Die waren toch zijn raadgevers en goden geweest?  

O, ware er geen levende God geweest, Die van eeuwigheid bewogen was geweest 

over Manasse en Zich daarom over hem wilde ontfermen, het ware voor eeuwig, voor 

eeuwig voor hem kwijt geweest. 

Het is nog als in de dagen van Manasse en Elia, de goden van hout en steen kunt u 

aanbidden, wereldling, maar u komt er mede in de hel terecht. De levende God alleen, 

Die redt, Die verlost, Die helpt daar, waar het voor hemel en aarde, voor mensen en 

engelen is afgedaan. 

De kerker werd de plaats, waar de Heere Manasse opzocht en Manasse tot bekentenis 

kwam.  

Mijn hoorders, bekeert dan de kerker mensen? Brengen de honger en de ellende ons 

tot God, zoals de verloren zoon? Nee, dat kan nooit. Bekeren is Gods werk, een 

bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest. Maar de Heere wil gevangenis, ellende, 

honger, naaktheid en andere rampspoeden wel eens dienstbaar maken tot de bekering, 

opdat Zijn volk uit de nood tot Hem gaat roepen, gelijk men leest over Manasse: En 

als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijns Gods ernstiglijk aan. En 

God liet Zich daarin vinden, deed Zelf hem bidden, kermen en worstelen en roepen tot 

de Heere. In de gevangenis kwam Manasse tot nadenken en boven de benauwdheid, 

door de Babyloniërs hem aangedaan, heeft God hem benauwd, doordat de Heilige 

Geest intrek nam in de kerker van zijn hart en hem overtuigen ging, zoals alle 

levendgemaakte zondaren en zondaressen overtuigd worden van zonde, gerechtigheid 

en oordeel. Manasse's geweten ontwaakte en hij werd een gruwelmens voor God. Het 

bloed der onschuldigen riep tot de hemel om wraak. De pijlen van Gods toorn vliegen 

door de ziel, zijn gehele leven buiten God getuigt tegen hem, Banden des doods 

omvingen hem en angsten der hel troffen hem. Hij wilde vluchten, maar kon nergens 

heen, terwijl hem de dood voor ogen scheen.  

De wet klaagde hem niet alleen aan, maar bedreigde en vervloekte hem ook. Radeloos 

lag hij daar in zijn kerker voor een heilig en rechtvaardig God, Die afkerig is van al 

zijn gruwel en van Zijn heilig recht nooit afstand kan en wil doen. Niets bleef er voor 

Manasse over, zo min als voor elk, die zijn schuldbrief thuis krijgt, dan God te 
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rechtvaardigen en zichzelf te verdoemen. 

Inderdaad er is ook niets rechtvaardiger dan zijn eigen verdoemenis. God is vrij van 

zijn bloed. Hoor maar de belijdenis van Adam: "Ik heb gegeten"; en van de 

moordenaar aan het kruis: En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, 

waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 

De brute Manasse, die de duivelen en de hel niet vreesde, kroop nu als een worm door 

het stof en bad het aangezicht des Heeren, zijns Gods, uit de ware verbrokenheid van 

zijn hart, niet uit een uitwendige verbondsbetrekking, maar uit een innerlijke 

verbondsbetrekking, verheerlijkt aan zijn ziel.  

Ernstiglijk bad hij aan en vernederde zich voor het aangezicht van de God zijner 

vaderen. O, eeuwig wonder van genade. Hier ligt het grote monster met de neus in het 

stof. Hier kruipt de wraaknemer zelf voor de troon van de hemelse Wraaknemer over 

de zonde. Hier worstelt de man van kracht als een krachteloze zondaar met de 

almachtige God. Hier bidt de verheven afgodendienaar in de grootste nederigheid de 

enige, ware en levende God aan. 

Waarom bad hij nu?  

Ten eerste om de vergiffenis van zijn zonden en ten tweede om de verlossing uit zijn 

kerker. En de Heere liet Zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. 

Is u dit te wonderlijk, in zulk een korte tijd gebracht te worden tot een volkomen 

vergiffenis der zonden. Is dan de Heere niet almachtig en is Hij niet vrij, al wilde Hij 

een mens tot die weldaad brengen in enkele dagen, terwijl Manasse toch nog ongeveer 

6 jaren in de gevangenis heeft doorgebracht. Het ging Manasse ook niet als velen in 

onze dagen, die een groot gedeelte van hun leven doorbrengen op het bed van 

zorgeloosheid, liefdeloosheid en harteloosheid, ja soms geheel wegzinken in een 

Laodiceërs gestalte. Zij leven bij conclusie, rusten op hun kenmerken en 

werkzaamheden en gronden zich op hun bekering, keuze, Bethels en allerlei 

heiligdommen, terwijl aan Christus en Zijn gerechtigheid geen behoefte is, Die toch 

de enige grond is voor een verdoemelijke zondaar in zichzelf. 

Manasse kon zich niet tevreden stellen met de vruchten uit Christus; hoe aangenaam 

die ook mogen zijn, maar hij moest de Persoon Zelf bezitten. Hij kon evenmin rusten 

op de belofte der vergiffenis, maar had behoefte aan de vervulling der belofte in de 

Persoon van Jezus Christus. Het verging Manasse als de zondares, die met haar tranen 

haar zedeloosheid en goddeloosheid heeft weggespoeld en bleef liggen aan de voeten 

van Jezus, totdat de kracht van Zijn bloed door haar mocht ervaren worden. Want 

Manasse vernederde zich zeer. 

Het ging hem eenmaal als Jacob aan de Jabbok des doods, waar hij worstelde met 

God; want zo staat er: Een Man worstelde met hem. Voor Manasse was er geen 

ontkomen aan het zwaard van Gods gerechtigheid, terwijl hem de dood natuurlijk en 

geestelijk voor ogen scheen en daarom riep hij de God van zijn vaderen ernstig aan. 

Een man worstelde met hem en hij overmocht op God, duivelen mensen, want God 

liet Zich van hem verbidden. De wijze, waarop dit alles is toegegaan, wordt ons niet 

medegedeeld maar dit weten wij: Als God vergeeft, vergeeft Hij alle zonden, alle 

schuld en gevolgen der zonden. Wanneer God vergeeft, vergeeft Hij geheel en 

volkomen, voor het heden, het verleden, ja zelfs voor de toekomst, zowel de daden als 

haar zaden. 

En de Heere hoorde zijn smekingen en bracht hem weder te Jeruzalem in zijn 

koninkrijk. O, eeuwig wonder van genade: de koning van Babel doodde hem niet, 

doch gaf hem de vrijheid om weer naar zijn eigen land terug te keren, om weer in zijn 

vroegere luister hersteld te worden. O, wat weet God het toch goed te maken met zulk 

een ziel, die God God kan laten en Zijn eer hoger stelt dan zijn eigen leven, gelijk de 
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Heere zegt: Wanneer zij een welgevallen nemen in de straffen hunner ongerechtig-

heid, zal Ik aan Mijn verbond gedenken. 

De vrucht van zulk een Gode verheerlijkende weldaad blijft dan ook niet uit.  

 

3. Dit brengt ons tot ons derde punt: Manasse in zijn reformatie. 

Toen kende Manasse, dat de Heere God is.  

Niet de stomme afgoden hadden Manasse de zonden vergeven en hem uit de ge-

vangenis verlost, maar de eeuwige, levende God der vaderen en des verbonds. Met die 

belijdenis aanvaardt hij het nieuwe tijdperk van zijn regering. Hij deed het uitkomen, 

dat de Heere, de Jehovah, alleen God is. 

Wie wij ook mogen zijn en welke goden wij ook hebben gediend en aangebeden, als 

de levende God van de hemel daalt en ons brengt tot de waarachtige bekering en ons 

voor Zijn voeten doet neerzinken om onze schuld en zonden te belijden en Hij ons de 

kracht der verzoening in Jezus Christus doet ervaren, dan zullen wij met Manasse 

moeten belijden en bekennen, dat de Heere God is, ja, dat Hij alleen God is, die de 

oren wonderen doet op wonderen horen. En dit zullen Gods kinderen in hun leven 

openbaren en doen uitkomen. 

Manasse, eens de verderver van het volk, werd door deze reformatie zijner ziel een 

vader des vaderlands. Al zat hij in koninklijke pracht op zijn troon, hij schaamde zich 

niet om openhartig voor de Heere en de waarheid uit te komen. Manasse zocht te 

herstellen wat hij in zijn onbekeerlijkheid verwoest had. Hij liet de altaren afbreken, 

de afgoden stukslaan, ja verbrijzelen en verbranden. Hij duldde geen valse 

afgodendienst meer. 

Deze reformatie gelukte hem in zover, dat zijn onderdanen nog wel op de hoogten 

offerden, doch niet meer aan de afgoden. Een kostelijk beeld van al Gods kinderen, 

aan wier ziel de Goddelijke genade verheerlijkt is geworden en tot de kennis van 

Christus worden gebracht. Zij worden ook door Gods soevereine liefde tot reformeren 

gebracht, in hun hart, hun huis en in hun gehele leven. Zij keren zich af van al de 

goden van de tijd, als van die grote wereldgod, die Delila, in wier armen zij zo gaarne 

sluimerden en in wier schoot zij zoveel hoererij bedreven. Zij roepen haar toe: Henen 

uit! Henen uit! Zij geven haar de scheidbrief, om nooit meer naar haar om te zien en 

zich door haar nimmer meer te laten verschrikken. Zij belijden met Ruth: Uw volk is 

mijn volk en uw God mijn God. Zij achten met Mozes de smaadheid van Christus 

meerdere rijkdom dan de zoon van Farao's dochter genaamd te worden.  

Weg met de miljoenen uit de schatkist, weg met de beloofde vorstelijke kroon, weg 

met alles, wat Gode mishaagt. Liever als een arme tichelaar in de rook van Israëls 

oven en 40 jaren op de droge stoppelen met de schaapjes van Jethro achter de berg van 

Midian, dan langer te leven in de zonden aan het zielsverpestende hof. Immers, bij al 

die grootheid en heerlijkheid, dat goud en die edelgesteenten is nog niet één dubbeltje, 

dat dienen kan tot rantsoen voor de zonden. Maar één druppel van dat purperbloed van 

die versmade, verachte en gekruiste Christus reinigt ons van alle zonden. Ja, zo is Hij 

mij alles, zegt de ziel, zo dood als Hij daar hangt, want Zijn dood is mijn leven. 

O, dat volk zal alles schade en drek achten om de uitnemendheid, die in Christus is. 

Zij breken dan ook met alle goden; met de turngod, de voetbalgod, de, dansgod, de 

modegod en de buikgod. Zij mogen de enige, levende Verbondsjehovah offeren op het 

altaar van hun ziel, zingend met de dichter van Psalm 141: 2: 

 

Mijn bee, met opgeheven handen,  

Klimm' voor Uw heilig aangezicht  

Als reukwerk, voor U toegericht,  
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Als offers, die des avonds branden. 

 

Reformeren gaan ze in hun huis, als eenmaal Jacob, toen hij sprak tot zijn vrouwen en 

kinderen en dienstbaren: Doet weg die vreemde goden, die in uw midden zijn. Reinigt 

u en verandert uw kleding. En begraven werd Rachels Therafim en alle gouden ringen 

en oorversierselen der Sichemieten, die in Jacobs huis gevonden 'werden. De 

bloedklederen van Simeon en Levi werden gewassen en gereinigd en geheiligd trok 

men naar Bethel. Gaat het bij Gods kinderen anders? Begraven zullen zij hun afgoden. 

Neen nu geen schepsel vergoden meer. Weg met hun eigen gevormde goden, weg met 

die eigenwillige godsdienst, deugden en gerechtigheid. Verbrijzelen zullen zij, in 

Gods kracht en genade, die Dagons van eigen eer, eigen roem, eigen kracht, eigen zin, 

eigen wil en eigen ik. Begraven die oude mens, die afgodendienaar, die troonbestijger 

en zelf verheffer tot heer, meester en god. Ja, dan mogen zij ten offer gaan in kleding, 

rijk gestikt, gewassen in het alleen reinigende bloed van Jezus Christus. Want weet, o 

volk, zonder heiliging komt men tot het offer niet. God loven kan alleen in de 

verwisseling van kleding.  

Aan het Loofhuttenfeest ging de grote verzoendag vooraf en aan Pascha de Goede 

Vrijdag. Welgelukzalig is hij, die dit niet alleen statelijk met Manasse mag kennen, tot 

rechtvaardigmaking, maar ook standelijk in de heiligmaking gedurig beoefenen mag 

met Jacob. O, steeds te mogen opgaan, gereinigd en geheiligd door het geloof, naar 

Bethel, om in die dierbare geloofsgemeenschap in God te eindigen, nl. in Jezus 

Christus, Die ons zond-, schuld-, bid- en dankoffer is. Ja, dan drukt men die 

Hemelgave met die oude Simeon aan het hart, zingende: Nu laat Gij, Heere, Uw 

dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid 

gezien. 

Ja dan offert men lof- en dankoffers, gelijk Manasse en gelijk David, die geen 

woorden vinden kon om Zijn God toe te brengen de lof, eer en heerlijkheid, die Hij 

waardig is. Psalm 116: 7:  

Wat zal ik, met, Gods gunsten overlaan,  

Die trouwe God voor Zijn gena vergelden? 

'k Zal bij de kelk des heils Zijn Naam vermelden  

En roepen Hem met Mijd' erkent'nis aan. 

 

Doch hoe sterk Manasse was in zijn reformatie, hij bracht het toch niet verder dan dat 

zijn onderdanen niet meer de afgoden offerden, maar de Heere hun God; maar zij 

bleven toch op de hoogten offeren. 

Volk des Heeren, heeft u het ooit verder gebracht? Het is waar, alle afgoden hebt u 

prijs gegeven en de eeuwig levende God is uw leven, heil, kracht en zaligheid, ja alles 

... maar de hoogten, die in u zijn overgebleven, o, wat zijn ze nog talrijk. Daar worstelt 

u mee tot de dag van uw dood, zodat u menigmaal moet uitkrijten met Paulus: Wie zal 

mij verlossen van het lichaam dezes doods?  

Maar eenmaal, volk, komt de dag, dat u geen last meer hebben zult van uzelf, uw 

hoogten, die u beklommen hebt in Adam. Dan zal het buigen zijn, ja buigen tot in 

eeuwigheid. Dan zal God alles in allen zijn. 

Nee, dan zult u niet meer sjouwen met die kist van dorre doodsbeenderen, maar dan 

zal men met Paulus uitroepen: Ik dank God door onze Heere Jezus Christus! 

Is het dan wonder, dat de kerk verlangt, ja begerig uitziet naar de dag des doods, die 

beter is dan de dag, waarop wij geboren werden. Uitziet naar die dag, waarvan de 

dichter zong in Psalm 17: 

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt)  
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Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 

U in gerechtigheid aanschouwen,  

Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 

 

En nu ten laatste, Manasse mocht nog geruime tijd in vrede regeren. Op 67-jarige 

leeftijd stierf hij.  

En wat nu mijns inziens tot één van de grootste weldaden gerekend mag worden, is, 

dat hij na zijn bekering nederig, ootmoedig en de grootste, snoodste zondaar bleef in 

zijn eigen ogen. Helaas, velen groeien in onze dagen daar boven uit. Zij worden de 

bekeerde man of vrouw. Zij weten het en kennen het en hun bevinding stellen zij 

boven Gods Woord. Zij maken van hun rechtvaardigmaking hun grond, maar zijn 

nooit, hoe schoon hun belijdenis mag zijn, over hun armoede in de ware armoede 

teruggebracht, mitsdien wel de bekeerde man of vrouw, doch geen zondaar voor God 

en dit is de Heere een walging. Het tegendeel was waar bij Manasse. Die kon het niet 

te boven komen, dat Hij Gods Naam zo had onteerd en duizenden kinderen door de 

armen van de Moloch had laten gaan. Zijn ziel kromp in elkaar bij de gedachte aan 

wat hij geweest was en wat. God voor hem geweest was, nog was en bleef. Zo 

waardeloos kende hij zich voor God, dat hij begeerde, omdat hij zich niets anders 

waardig achtte, dat zijn stoffelijk overschot niet in de koninklijke begraafplaats van 

zijn vaderen gelegd zou worden, maar in de tuin van zijn paleis.  

Nu, wat zegt u daarvan? Dat is het wat Gode aangenaam is: Zondaar te worden 

wanneer Hij ons te sterk wordt; zondaar te zijn in de praktijk van het leven; zondaar te 

blijven tot de dag van onze dood. Wat men nu meer is dan zondaar, dat is men te veel. 

Wanneer wij zondaar mogen zijn, zullen wij uit Christus leven en met de zondaarssnik 

sterven, namelijk: O God, wees mij, arme zondaar, genadig. Om dan gerechtvaardigd 

naar huis te gaan en het lied van Mozes en het Lam zal niet van hun lippen zijn: Gij, 

Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. 

 

Toepassing. 

Mijne hoorders, nu zal het welbehagen des Heeren door Zijn hand gelukkiglijk 

voortgaan. Welgelukzalig is dan hij, bij wie de dierbare Heilige Geest komt af te dalen 

in de gevangenis des doods, om de grendelen te verbreken en de boeien los te maken. 

Geen zondaar te groot om tot God bekeerd te worden. Al had men al de zonden van 

Adams nakroost saamgebonden, het bloed van Jezus Christus wist alle zonden uit. O, 

u onbekeerden, dat de Heere u verwaardigen mocht met uw ellende, omstandigheden, 

banden en boeien tot God te gaan en aan te roepen de God onzer vaderen. Wie weet, 

Hij mocht ook invloeien bij u om Hem te kennen als een rechtvaardig God, maar ook 

als een vergevend God en te belijden dat God Gód is en u doemwaardig, opdat 

Christus u zou mogen belijden voor Zijn hemelse Vader tot uw eeuwige vrede. 

Zeg nu niet: Dit zal mij niet gebeuren. Had Manasse ooit gedacht, dat er voor hem, die 

grote, afschuwelijke afgodendienaar nog redding mogelijk zou zijn? Hij bad toch 

echter het aangezicht des Heeren zijns Gods ernstiglijk aan en vernederde zich. Neen, 

u behoeft niets mee te brengen, laat al uw vroom gedoe maar achter en kom zoals u 

zijt. Laat uw gedaante maar zien en uw stem maar horen. Wat is onze gedaante? 

Goddeloos, goddeloos, goddeloos. En onze stem? Gena, o God, gena!  

Dit is het wat de hemel scheurt en het harte Gods verovert. Toen de broeders van 

Jozef zich als het ware kromden aan zijn voeten en elkander beleden: Voorwaar, wij 

zijn schuldig aan onze broeder; kon Jozef zich niet bedwingen. 

Schuldverslagen zondaar, val toch aan Jezus' voeten neer en grijp Hem aan met tranen 

en gebeden; zeg: Ik zal U niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En wanneer het u ernst 
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moge zijn in de diepe vernedering des harten, gelijk bij Manasse, dan zal de Heere 

Zich zekerlijk over u ontfermen. 

Geliefden, wat zijn zij toch bevoorrecht, die met al die afgoden hebben mogen breken 

en bij wie God Zich heeft laten verbidden en heeft laten vinden in Zijn kruis en Zijn 

bloed, tot vergiffenis van hun zonden. U klaagt, dat u zo veel kwaad bij uzelf vindt en 

dat u daarover geen verootmoediging of verbrijzeling des harten ondervindt, geen 

rechte haat tegen de zonden, geen tranen, geen liefde en geen geloof hebt. Nu, dat 

moge zo zijn. Maar meent u dan, dat uw gebrek door innig beschouwen van uw 

armoede en ellende vervuld kan worden? Geenszins Onder het kruis, daar druipt het 

bloed tot vergiffenis uwer zonden. Ziet het Lam Gods, Dat de zonden der wereld 

wegneemt. Wordt u misschien nog door vele bekommernissen gekweld, door duivelse 

gedachten bestormd, door het gruwelmonster van ongeloof benauwd, door de wet 

vervloekt en door de toorn Gods verteerd? O, vernedert u dan met Manasse en de 

moordenaar en aanvaardt, dat er niets verdoemelijker is dan gij. Grijpt Zijn voeten 

vast en bidt, schreit en worstelt tot God Zich laat verbidden, Die Zelf beloofd heeft: 

Die Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot. En Ik zal hen bekend 

maken grote en vaste dingen. 

Verkeert u misschien in lichamelijke rampspoed, ellende en uitwendige behoefte, 

armoede, verliezen, smaad of krankheid en ziet u dan met Petrus meer op de storm 

dan op de Heere, Die de storm bedwingen kan, of met Martha meer op de reuk der 

verrotting dan op Hem, Die de Opstanding en het leven is, dan heet het ook weer voor 

u: Vernedert u dan, met Manasse, onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 

te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.  

Dan zult u met de dichter de voorhoven Gods doen weergalmen van vreugde en 

Psalmgezang, zingende: 

O Heer', ik ben, o ja, ik ben Uw knecht, 

Uws dienstmaagds zoon, Gij slaakte mijne banden, 

Dies doe ik U gewillig offeranden. 

Van lof en dank, U plechtig toegezegd. 

 

Willen wij ons gevangen geven, dan zij het slechts in de geboeide, geketende 

bloedhanden van die gezegende kruis-Immanuël, in Wie men veilig, zalig en rustend 

is; dan zij het in Zijn wonden tot vergiffenis van al onze Godonterende zonden. Ja, 

dan zingen wij met de dichter van Psalm 32: 

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,  

Die van de straf voor eeuwig is ontheven. 

Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,  

Voor 't heilig oog des Heeren is bedekt. 

Welzalig is de mens, wie 't mag gebeuren, 

Dat God, naar recht, hem niet wil schuldig keuren;  

En die in 't vroom en ongeveinsd gemoed 

Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 

 

O volk, houdt moed, al waren uw zonden zo rood als karmozijn, zo veel als het zand 

aan de oever der zee, zo afschuwelijk als van Manasse: In dat kruis zult u eeuwig 

roemen, en geen wet zal u verdoemen. 

God is Rechter, Die beslist;  

Die, als aller Oppervoogd,  

Deez' vernedert, die verhoogt. 

Amen. 
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6. IK ZAL VERHOREN 

 

Ds. A. VERGUNST 

 

Predikant der Geref. Gemeente te Corsica (U.S.A.) 
"UIT DEN SCHAT DES WOORDS" FEBRUARI 1955 

 

Psalm 66:1  

Lezen Hoséa 2 

Psalm 119: 45 en 46  

Psalm 33:10 

Psalm 65: 7 

 

"Wentel uw werken op de Heere, en uw gedachten zullen bevestigd worden", zegt de 

wijze Spreukendichter. In dit woord is het houden van een biddag bij de aanvang van 

een nieuw arbeidsseizoen gerechtvaardigd. Wij kunnen hier toch lezen, dat door de 

Heere Zelf gebed en arbeid worden tezamen gevoegd. In de bede van het volmaakte 

gebed, waarin de Heere Jezus Zijn gemeente leerde vragen om het dagelijks brood, 

belijdt de gemeente des Heeren, dat noch onze arbeid en zorg, noch Gods gaven ons 

zonder Gods zegen zullen gedijen. Wanneer wij deze bede lezen, zoals deze in de 

Heidelbergse Catechismus ons verklaard wordt, moet ons in het bijzonder wel treffen 

hoe zuiver inzicht de verklaarders van onze catechismus hebben gehad in de juiste 

verhouding tussen onze arbeid en Gods zegen. Nergens scheiden zij de arbeid van de 

mens van de zegen des Heeren, wetend, dat die arbeid zonder die zegen ijdel en 

vergeefs is; maar ook nergens scheiden zij de zegen des Heeren van onze arbeid, 

wetend, dat de Heere Zijn zegen juist aan die aan Hem bevolen arbeid verbinden wil. 

Hoe betaamt het ons dan, gemeente, om op deze bijzondere dag, waarop wij in het 

huis des Heeren tezamen gekomen zijn om biddag te houden, dat zo noodzakelijke 

inzicht in de Schriftuurlijke samenvoeging van gebed en arbeid te hebben. 

Het is onze dagelijkse roeping om onze werken op de Heere te wentelen. Bij de 

aanvang van elke werkdag betaamt het ons als ook in het huiselijke leven, en aan de 

Heere des hemels en der aarde al onze behoeften voor te leggen, al onze werken te be-

velen, Zijn zorg over ons en de onzen af te smeken, en Zijn zegen over het werk onzer 

handen te begeren. 

Maar het is een schone gewoonte, nationaal maar al te veel versmaad, om bij het begin 

van de arbeid op de velden gemeenschappelijk samen te komen in het huis Gods en 

gemeenschappelijk te belijden, dat al onze arbeid en zorg, noch Gods gaven ons 

zonder Zijn zegen zullen gedijen. Daarmede is de aard van ons samenzijn op deze dag 

ook bepaald. En dan vragen wij ons af, of ons gebed en onze smekingen door de 

Heere zullen worden gehoord, ja ook verhoord. Laat het antwoord op deze vraag ons 

gegeven worden in de overdenking van het Schriftwoord, waarvoor wij in deze ure 

van verootmoediging uw aandacht vragen. U vindt het Woord Gods, dat wij met de 

hulp des Heeren u willen bedienen, in Hoséa 2: 20-21: 

 

En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de Heere; Ik zal de 

hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, 

mitsgaders de most en de olie; en die zullen Jizreël verhoren. 

 

Ons Schriftwoord spreekt ons over de verhoring Gods. Onderscheidenlijk bepalen wij 

er uw aandacht bij, dat deze verhoring Gods plaats grijpt 



 56 

1. op de tijd der genade; 

2. in de weg der voorzienigheid;  

3. tot bewijs der herstelling. 

 

1. Op de tijd der genade. 

Ons Schriftwoord zegt: "En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal." Dit 

noopt ons om in de eerste plaats te overdenken, welke tijd het is, waarop de Heere 

verhoren zal, en daartoe moeten wij letten op het gehele verband, waarin dit 

Schriftwoord geschreven staat. 

De profeet Hoséa was in het bijzonder geroepen om te profeteren in het midden van 

het volk van Israël, het Tien-stammenrijk. Tijdens de regering van de tweede 

Jerobeam maakte dit volk een tijdperk van ongekende bloei mee. Helaas erkende 

Israël niet, dat het de Heere was, Die hen in die dagen zo overvloedig met Zijn gaven 

voorkwam. Neen, het tegenovergestelde werd gevonden. Men erkende vreemde goden 

voor dit alles. Dit moest de toorn des Heeren verwekken, want Hij is een ijverig God, 

jaloers op Zijn eer, en Hij heeft het eenmaal gesproken: "Ik ben de Heere, dat is Mijn 

Naam, en Mijn eer zal Ik geen ander geven,  noch Mijn lof aan de gesneden beelden." 

Daarom moest Hoséa in de Naam des Heeren toornen over het volk en kondigde hij, 

vanwege de volharding in de zonde, de volkomen verwoesting van Israël aan. 

Zo kunt u het ook lezen in ons teksthoofdstuk.  

De profeet roept de getrouwen in Israël op om te twisten met het, volk vanwege de 

gruwelijke verlating des Heeren, en de dienst van de afgoden. Hij vergelijkt de 

verlating van de Heere met de echtbreuk, omdat de verhouding tussen God en Zijn 

volk Israël is gelijk die tussen de man en zijn vrouw. Dit heilig huwelijksverbond 

heeft Israël verbroken door andere goden na te volgen, en zich over te geven aan een 

geestelijke hoererij. En zou dan de Rechtvaardige niet twisten? Gewisselijk, Hij zal 

Zijn heilig en hemels ongenoegen over Israël openbaren en Zijn Goddelijke straffende 

hand aan dat volk doen gevoelen. En die straffen des Heeren zullen openbaar worden 

op allerlei gebied, ook op het terrein van het dagelijks leven. De Heere zal wegnemen 

het koren en de most en de olie, en zal, de staf des broods over Israël brekende, hen 

tuchtigen met gebrek en armoede. 

Maar hoe zware oordelen ook over Israël komen zullen, nooit zal God Zijn volk 

volkomen verlaten, omdat Hij de Trouwe en Trouwhoudende is. Daarom zal het 

overblijfsel behouden blijven, en zal dit, door al de tuchtigingen Gods verootmoedigd, 

weder door Hem in gunst vergaderd worden en zal het delen in de rijke uitgieting van 

Zijn hemelse gaven, die niet alleen van geestelijke aard zijn, maar die ze ook zullen 

verkrijgen op het terrein van het natuurlijke leven. 

 

God vergadert Zich een volk, dat Hij met de naam Jizreël aanduidt. Die naam heeft 

een tweeledige betekenis in dit verband. De naam Jizreël was de naam van een stad, 

aan de voet van het gebergte Gilboa. Bij deze stad bezat Achab zijn winterpaleis, 

gelegen bij de wijngaard van Naboth. Tevens was de naam Jizreël gegeven aan een 

vlakte, het dal van Jizreël, welk dal gedurende Israëls geschiedenis herhaalde malen 

gefungeerd heeft als een slagveld. Stad en dal van Jizreël herinnerden het volk aan de 

vele zonden, die er hadden plaats gehad in het leven van de natie, maar ook aan het 

gedurig richten Gods, dat over Zijn volk ging.  

Daarom wordt dat dal van Jizreël ook door de profeet aangeduid als de plaats, waar 

het gericht Gods zich volkomen over Israël zal voltrekken, want hij kondigt aan: 

"En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Israëls boog verbreken zal in het dal van 

Jizreël." En toch, in het gericht is Gods ontferming want Jizreëls dal zal ook de plaats 
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zijn, waar Hij Zijn Goddelijke verlossing zal openbaren: "En de kinderen van Juda en 

de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en 

uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn." 

Deze naam is dan ook bijzonder zinvol, want Jizreël herinnert aan de zonde van 

weleer en het daarover gekomen gericht, maar ook aan de ontferming Gods en Zijn 

verlossende hand. Israël, met de naam Jizreël aangeduid, blijft "het gezaaide Gods", 

de planting van Zijn handen. 

Met die naam aangeduid, spreekt de Heere dan ook tot het volk van Zijn grote genade, 

en als het volk zich die naam bewust mag worden, dan heeft het geleerd onder het 

gericht Gods te buigen en zich in de genade Gods te verlustigen. Hoe ook afgedwaald 

en andere goden nagewandeld, waardoor men zich aan geestelijke hoererij schuldig 

maakte, toch zal God Zijn volk Zich ondertrouwen in eeuwigheid, want de 

huwelijksband, in het verbond gegrond, zal eeuwig onverbrekelijk zijn; Hij zal Zich 

dat volk ondertrouwen in gerechtigheid en gericht, en in goedertierenheid en 

barmhartigheden, want in Jizreëls dal zullen in de Gezegende Gods, in het enig Hoofd, 

dat Juda en Israël zich door de genade Gods stellen zullen, gericht en ontferming, ge-

nade en waarheid elkaar ontmoeten. Dan zal de Heere weer met Zijn volk verzoend 

zijn en dan, te dien dage zal ik verhoren, zegt de Heere. 

Die tijd der genade, waarop de Heere het gebed van Zijn volk verhoren zal, is de tijd, 

waarop Hij weer met Zijn volk zal verzoend zijn. 

 

Er liggen in dit schiftgedeelte bijzondere lessen, gemeente, voor ons, die op deze dag 

zijn samengekomen om biddag in het huis des Heeren te houden.  

Wij zijn samen om de zegen Gods over de vernieuwde arbeid op de velden af te 

smeken. Dat gebed is niet gericht op de veelheid van de voortbrengselen van de 

velden en al de arbeid van onze handen. Maar al te veel helaas wil men zegen afmeten 

naar de omvang van hetgeen wij verkrijgen. Zegen bestaat altijd niet in overvloed. Er 

is soms een gezegende armoede en een vervloekte rijkdom; een zegenend gebrek en 

een vloekende overvloed. Zegen bestaat in de gunst Gods, de genadige gezindheid des 

Heeren ten opzichte van ons in de Zoon Zijner liefde. Om de zegen Gods vragen 

betekent dan ook vragen om de gunst Gods. Vragen. of wij onze arbeid in Zijn gunst 

mogen verrichten, en of wij alles, dat wij in de weg onzer arbeid ons verwerven, in 

Zijn gunst mogen verkrijgen en gebruiken. Of dat veel zal zijn of weinig, heeft geen 

betekenis en mag voor ons geen betekenis hebben. Wanneer wij om het vele verlegen 

zijn, geeft dat blijk van een verkeerde gezindheid van ons hart, van een gehechtheid 

aan het vergankelijke, van een onjuiste waardering van het aardse goed. Neerknielen 

bij het bewerkte veld moet betekenen een vragen om de gunst des Heeren, welke 

gunst des Heeren ons alleen in Christus gegeven worden kan. Aan het "te dien dage" 

van onze tekst gaat vooraf de ondertrouw in gerechtigheid en goedertierenheid, dat wil 

zeggen de verzoening met de Heere in Christus. 

Zo vinden wij dan hier de eerste les, die wij voor deze biddag uit het voorgestelde 

Schriftwoord trekken, namelijk deze, dat wij eerst hebben te zoeken het Koninkrijk 

Gods en Zijn gerechtigheid, en alle overige dingen zullen ons dan toegeworpen wor-

den. Daarom werd een biddag door onze vaderen dan ook een boetedag genoemd, een 

dag van verootmoediging voor het aangezicht Gods. Het moet op deze dag door ons 

beseft worden, dat we ons hebben te, bezinnen op de vraag, in welke verhouding wij 

tot de Heere staan; of wij Jizreël zijn geworden. Jizreël deelt in. Gods gunst en heeft 

die gunst Gods gevonden daar, waar het het gericht Gods waardig werd. Jizreël kent 

een tijd der genade, welke ook tijd van verhoring is van haar gebed, tot de God des 

levens opgezonden. 
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De noodzakelijkheid, om ons juist op deze vraag te bezinnen, kan niet genoeg naar 

voren gebracht worden, ook op een biddag, waar wij wel spreken moeten over ons 

dagelijks leven en over dagelijkse arbeid, maar deze arbeid en dit leven kunnen niet 

gescheiden worden van de verhouding, waarin wij tot de Heere staan. Laten wij 

daarom op die vraag eens nader ingaan en u enige Schriftuurlijke regelen voorstellen, 

waarnaar u die verhouding tussen God en uw ziel te beproeven hebt. 

Jizreël betekent het gezaaide Gods, en is dan ook als volk Gods, als voorwerp van Zijn 

gunst, geheel het werk van Zijn handen. Het brengen van Gods kinderen tot de 

ervaring van de gunst en de genade Gods is het werk des Heeren alleen. Het zaligen 

van zondaren is een Godswerk, een eenzijdig Godswerk, waarin alle 

werk van de mens, als verdienstelijk voor de Heere, wordt buitengesloten. En dat werk 

Gods is een onderscheiden werk, zoals in dit hoofdstuk blijkt, want het "te dien dage" 

komt bij herhaling voor in dit hoofdstuk. U moet dit woord dan ook niet opvatten als 

een tijdsaanduiding in de zin van een ogenblik, dat hier genoemd wordt, maar veel 

meer als de aanduiding van een nieuwe verhouding, waarin dat volk dan gebracht is. 

Het "te dien dage" ziet op de ganse gang van het werk van Gods genade, en dat werk 

wordt eerst genoemd een lokken, omdat de Heere hen trekt met de koorden van Zijn 

goedertierenheid, en het hart gaat innemen voor Zijn dienst. O, in de lokkenstijd gaat 

de ziel waarde in de Heere en in Zijn dienst vinden; dan doet het volk de keus om 

voortaan alle andere goden vaarwel te zeggen en alleen God te beminnen en Zijn 

dienst. 

Maar die zalige lokkenstijd wordt gevolgd door een "voeren in de woestijn", in welke 

tijd het volk Gods leren moet hoe zij zijn; waarin het ontdekkend werk van. Gods 

Geest richtend en oordelend in de ziel waargenomen moet worden; maar dan gaat de 

Heere ook tot dat volk spreken, en wel naar het hart er van. De Heere zal hen, die zich 

voor Hem verootmoedigen, en die met een gebroken hart en een verslagen geest voor 

Zijn aangezicht komen, ook vertroosten met de woorden van Zijn Goddelijk 

Evangelie. 

En niet alleen, dat door het Woord Gods de Heere hen troosten zal, maar Hij zal hen 

ook Zich ondertrouwen in gerechtigheid en goedertierenheid en in geloof, en Hij zal 

het volk God weer doen kennen zoals Hij is en voor Zijn volk zijn wil en blijven zal. 

Het gezegende en eeuwige verbond zal de Heere voor hen dierbaar maken en Hij zal 

Zich met Zijn volk in een eeuwig verbond begeven. Een verbond, dat op gerechtigheid 

gegrond is en waarin de stroom van eeuwige liefde en ontferming tot dat volk komen 

zal, en wel op zulk een hartverheugende manier, dat Zijn volk door het geloof in die 

verbondsweg vrijmoedigheid zal verkrijgen om tot de Heere te komen als een 

onwaardige, die zich het richten Gods waardig weet, maar die toch vrijmoedigheid 

heeft om in dat gezegende verbond de Heere als een ontfermend God aan te grijpen. 

Door die geloofsvrijmoedigheid mag Israël de Heere om Zijn gunst ook vragen; het 

heeft geen grond om die gunst te ontvangen in zichzelf, maar deze buiten zichzelf in 

Christus gevonden. Het volk Gods nadert dan met de noden tot de Heere, Die de troon 

van Zijn genade in Zijn in Christus genoeggedane gerechtigheid gegrond en 

onwankelbaar vastgemaakt heeft.  

"Te dien dage" nadert een volk tot God, met vrijmoedigheid vragend om onverdiende, 

maar toch verworven gunst. 

Aller-noodzakelijkst is het inzicht, dat we Gods gunst alleen in Christus maar 

verkrijgen kunnen, en alleen om Zijn werk. Met al onze werken, hoe schoon die ook 

schijnen, hoe waardig die ook door ons geacht worden, kunnen wij die gunst Gods 

niet verkrijgen. Ja, ook niet op grond van uw vorige ervaringen kunt u de vernieuwde 

blijken van Gods gunst verkrijgen, maar alleen in die heilige verbondsgemeenschap 
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door het geloof. 

Dat geloof is altijd een zielverootmoedigend geloof, omdat het de ziel van eigen 

waarde en gerechtigheid doet afzien. Het geloof vlucht ook niet naar de vorige 

ervaringen, om daarop te steunen, maar het geloof vlucht tot de God des verbonds en 

tot Zijn waarachtig getuigenis, omtrent Zijn Zoon ons gegeven. 

Hoe schromelijk dwaalde Israël, wanneer het, op grond van vorige ervaringen, zich 

van de gunst Gods verzekerd dacht, buiten de waarachtige geloofsgemeenschap met 

de God des verbonds om en buiten de ware vreze des Heeren. Nooit kan er zekerheid 

zijn buiten de praktijk van de vreze Gods, en die praktijk van de vreze Gods is er niet 

buiten het geloof om. Hoe vele zielen gaan vierjaren in een dorre en dode duisternis 

voort, die zich toch maar verzekeren van de gunst Gods op grond van zo vele 

ervaringen in het verleden. Er is een zekerheid van Gods gunst en van Zijn genade, 

maar die ligt in het onwankelbaar verbond, en de troost van deze zekerheid hebben wij 

alleen, wanneer wij onder de vleugelen van dat verbond door het geloof schuilen.  

Ondanks het vele twisten over verbondsopvattingen in deze tijden, moet helaas gezien 

worden, dat, hoe rechtzinnige bevattingen over het verbond wij ook hebben of menen 

te hebben, deze waarachtige verbondspraktijk in de reine oefening van het geloof 

bijna niet gevonden wordt. 

Wij stellen de vraag, gemeente, of gij in deze verhouding tot de Heere gekomen zijt, 

of u al uw waarde en gerechtigheid verloor, en als een arme, schuldige zondaar tot het 

altaar van Gods verbond hebt leren vluchten, om daar te zien hoe het heilig vuur van 

het richten Gods het door Hem Zelf gegeven Offer verteerd heeft, en dat in het 

verteren van dat Offer de gunst Gods aan uw schuldige ziel verklaard werd. Hierin ligt 

toch maar alleen voor de ziel van Gods kind de grond der hoop en der zalige 

verwachting, en die allen, die buiten Christus en de kennis van Zijn gezegende Naam 

om tot de Heere komen, hebben geen grond om de verhoring van hun gebed te 

verwachten. In. Christus en om Zijn gerechtigheid alleen wil de Heere Zijn volk in 

gunst horen en verhoren. En alleen dat gebed, dat opkomt uit de boezem van een 

verslagen en verootmoedigde zondaar, en besteld wordt door het geloof in de handen 

van de Hogepriester aan Gods rechterhand, klimt voor het aangezicht Gods als een 

welriekende offerande, en daarnaar zal de hemelse Ontfermer ook Zijn oor neigen. 

"Te dien dage" zal de Heere om Zijns verbonds wil horen en vervullen de noden van 

Zijn volk. 

O, als wij dat bidden niet kennen, dat bidden door het geloof, dat een heilig pleiten is 

op de Goddelijke verbondstoezeggingen in Christus, dan is ons bidden nog nooit het 

rechte bidden geweest. O, als ook ons biddag houden van deze dag dat mist, zal ook 

deze dag ijdel zijn en zal daarop de gunst des Heeren niet volgen. 

 

Dat het volk Gods vandaag de naam Jizreël zich levendig bewust zij. Die naam, volk 

des Heeren, die aan uw verleden herinnert, waardoor het richten Gods door uw zonden 

over u moest gaan; die naam, die al uw heerlijkheid u in uzelf ontneemt en die, zo hij 

bewust gedragen wordt, dat volk, welke genade zij ook van de Heere ontvangen 

mochten, zich des te dieper voor de Heere zal doen verootmoedigen. Maar ook de 

naam, die u van het eenzijdige werk Gods spreekt in uw verlossing; van Zijn trekken, 

overtuigen, vernederen, en de handelingen van Zijn gezegend verbond, dat Hij aan u 

openbaarde. O, dat het verbond in Christus u vandaag de heilige vrijmoedigheid 

verlenen mag om tot de God des verbonds te vluchten met een bede om Zijn reine 

gunst over u en uw arbeid, over kerk en natie, overheid en onderdaan, opdat God Zijn 

gunst in het nieuwe arbeidsseizoen ons nog openbaren mag en wij Zijn genadig 

nederbukken mogen ontmoeten in de weg van Zijn voorzienig handelen. De Heere 
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verhoort toch op de tijd der genade en wil deze verhoring aan Zijn volk verlenen in de 

weg der voorzienigheid. 

Daarvoor vragen wij, gemeente, uw aandacht in onze tweede gedachte, wanneer wij u 

in het bijzonder bepalen bij: 

 

2. In de weg der voorzienigheid. 

"Te dien dage" zal de Heere verhoren. De Heere noemt Zichzelf hier met de grootste 

Naam, die de heerlijkheid van Zijn onveranderlijk Verbondswezen op het allermeest 

openbaart. De Naam Heere toch is de Verbondsnaam, waarin de Heere in het 

bijzonder uitdrukking geeft aan de verbondsverhouding, waarin de God Israëls tot Zijn 

volk staat. Wanneer de Heere dan ook zegt te verhoren, dan bedoelt Hij te verhoren 

om Zijns verbonds wil. God aanschouwt Hem, Die in het verbond Zijn ganse 

gemeente vertegenwoordigt, de Heere Jezus Christus. Om Zijnentwil, om Zijn 

gerechtigheid en volmaakte gehoorzaamheid, neigt God de oren tot Zijn volk, tot 

Jizreël. 

Op de tijd der genade ziet God Zijn volk in Christus, en dan ziet Hij dat volk, door het 

geloof in Christus schuilende, als een volmaakt volk, zonder zonde en gebrek. God 

ziet dan het werk Zijner genadige handen, want Jizreël betekende het gezaaide Gods, 

is dan in het bijzonder Zijn werk, waarop Zijn beeld is afgedrukt. En de gebeden van 

dat volk komen dan om het verbond en door de Verbondsmiddelaar voor Zijn 

aangezicht en behagen Hem. 

Hoe vindt nu die verhoring plaats? Wel, daarover geeft ons Schriftwoord ons 

bijzonder licht. Tussen God en Zijn volk stelt de Heere de ladder van Zijn heilige 

voorzienigheid. Wat een schoon licht spreidt ons Schriftwoord over die bijzondere 

voorzienigheid Gods, omdat die voorzienigheid geheel gesteld wordt in het licht der 

genade. Wij mogen dan ook nooit die voorzienigheid Gods losmaken van de arbeid 

van de Heere Jezus Christus. Wel is de voorzienigheid Gods het bijzondere werk des 

Vaders, maar toch vindt dat werk des Vaders niet plaats zonder het werk des Zoons. 

De Vader werkt alle dingen door Christus, door Wie Hij hemel en aarde regeert. 

Onze Heidelbergse Catechismus geeft in de beantwoording van de vragen, die op de 

voorzienigheid Gods in het bijzonder betrekking hebben, ons er zo'n overduidelijk 

antwoord op, dat dit werk van voorzienig onderhouden en regeren juist plaats vindt 

door die God, Die in Christus de Vader van Zijn volk geworden is, en dat in Zijn 

regeren in alle dingen die Vaderlijke regering en trouw openbaar worden.  

Wie Christus in de regering van alle dingen en de onderhouding ervan geen plaats 

meer verleent, komt in strijd met het beledene van de catechismus in Zondag 19, waar 

de kerk belijdt, dat de Vader alle dingen door Christus regeert. Er staat daar niet, dat 

alle dingen door de tweede Persoon in het Goddelijk Wezen geregeerd worden, maar 

met nadruk wordt beleden, dat alle dingen geregeerd worden door Hem, Die 

opgevaren is in de hoogte en nu aan de rechterhand Gods is, dat is dus de Middelaar 

Gods en der mensen. En vanzelfsprekend brengt ons tekstverband ons dan ook op de 

verhouding, die er is tussen Christus en het rijk der natuur. 

Het zij ons duidelijk, dat het verwervend werk van Christus de uitvoering van de raad 

Gods is, en die raad Gods beoogt de zaligheid van de uitverkoren zondaren van het 

menselijke geslacht. Alles, wat Christus verwerft, is voor de uitverkorenen alleen 

bestemd, maar wij mogen nimmer uit het oog verliezen, dat de arbeid van Christus, als 

de Knecht des Vaders, zich in zijn vruchten wijder uitstrekt dan alleen die zaliging 

van de uitverkorenen Gods. Eén van de gevolgen van dit tussenstaan van Christus 

voor Zijn uitverkorenen is, dat de wereld in de voorzienigheid Gods gedragen en 

geregeerd wordt, opdat die volheerlijke arbeid van Christus zijn loop zal hebben. Om 
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Zijn volk te zaligen moet deze wereld gespaard blijven totdat de Knecht Gods Zijn 

werk zal hebben voltooid. Die algemene genade Gods staat dus wel zeker met de 

arbeid van de Zoon Gods in het aller-nauwste verband, en niet dan tot grote oneer van 

Hem, Die met eeuwige heerlijkheid gekroond is, kunnen wij die Goddelijke 

voorzienigheid van Christus en Zijn arbeid losmaken. Het ijdele denken van de mens, 

die de samenhang van de verborgenheden des Heeren tracht na te speuren, brengt ons 

op een spoor, dat van de regel der Heilige Schrift afwijkt. 

Welk doel zou het werk van de voorzienigheid Gods hebben, als het ons uit het Woord 

des Heeren niet bekend ware, dat God deze wereld onderhoudend en regerend draagt, 

opdat de Zoon Gods tot eer van Zijn Vader en verlossing van zondaren Zijn gemeente 

bijeenvergadere. Zonder de tussenstelling van Christus voor Zijn uitverkorenen zou 

deze aarde in het oordeel Gods verzonken zijn en zou over de zondaren zich de 

majesteit van een straffend God reeds hebben uitgestrekt. Geheel het sparend, 

dragend, onderhoudend en regerend handelen Gods staat met de tussenstelling van 

Christus in het nauwste verband en zou zonder die tussenstelling niet plaats gehad 

hebben. Nee, het is onwaar om uit deze voorstelling de onjuiste gevolgtrekking te 

maken, alsof wij leren zouden, dat Christus iets voor de verworpenen zou hebben 

verworven; alsof wij volgelingen van de remonstrantse of roomse voorstellingswijzen 

zouden zijn, die zeggen, dat de tijdelijke gaven voor de verworpenen door. Christus 

voor ben verworven zouden zijn.  

In genen dele is dit een gerechtvaardigde gevolgtrekking van onze Bijbelse gedachte. 

Maar wel is het zeker, dat die tussenstelling van Christus voor Zijn uitverkorenen de 

wereld nog doet gedragen worden in Gods heilige voorzienigheid. 

Het maken van veronderstellingen, die hetgeen God geopenbaard heeft uit onze 

gedachten schakelen willen, is bij de behandeling van de waarheden Gods ten 

enenmale verboden. Ter verdediging van zijn gedachten schreef een godgeleerde; 

"Stel eens, dat God alleen maar had willen straffen zó vele mensen, als Hij metterdaad 

eeuwig straffen zal, dan hadden die mensen toch eerst geboren moeten worden? Dan 

zou dus reeds om tot een hel met zó veel voorwerpen van toorn, als er eenmaal zullen 

zijn, te geraken, God toch de tijd hebben moeten verlengen?"  

Zulk een veronderstelling achten wij bij de behandeling van de voorzienigheid Gods 

ten enenmale verwerpelijk, want God heeft met nadruk in Zijn Woord geopenbaard, 

dat Hij niet alleen maar wil straffen, maar dat Hij naar Zijn eeuwige raad. Zich een 

gemeente tot het eeuwige leven vergaderen zal. De veronderstelling, die hier gemaakt 

wordt, veracht, al is het voor een ogenblik, de geopenbaarde waarheid Gods. Met 

nadruk heeft de Heere gezegd, dat Hij Zijn Zoon tot zaliging zenden zal, en alle 

dingen in Zijn hand gegeven heeft. 

Alle dingen, dus ook het rijk der natuur, liggen in de handen van Christus, en Die 

gebruikt hen tot eer Zijns Vaders en tot verlossing van Zijn volk. Daarom biedt dit 

Schriftgedeelte dan ook zo'n rijke vertroosting aan Gods kinderen. Het wordt ons hier 

geopenbaard, hoe alle schepselen in de regering Gods worden aangewend om Gods 

kinderen te betonen de gunst, waarmede de Heere hen wil gadeslaan. De hemel, de 

aarde, het koren, de most en de olie worden door de Heere gebruikt, wanneer Hij Zijn 

oor neigt tot het gebed Zijns volks. Dit moet de gemeente des Heeren tot een heilige 

aanbidding voeren. De profeet merkt hier de behoeften aan als smeekstemmen, die tot 

God in de hemel worden opgezonden. 

 

Er is van Jizreël een roepstem om koren, most en olie. In deze drie verschillende 

spijzen worden al de levensbehoeften van Jizreël aangeduid. 

Het koren moet dienen tot onderhoud van ons leven, de most tot verkwikking van ons 
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leven en de olie tot verzachting van ons leven. In deze drie verschillende zaken duidt 

de profeet dan aan alles, wat wij in het leven voor onderhoud en verkwikking 

benodigen. Maar hoe moeten wij dat roepen tot het koren en. de most en de olie 

verstaan? Op een tweevoudige wijze, namelijk een roepen door gebed en arbeid. In 

ons gebed leggen wij, naar Gods eigen Woord, al onze noden voor Zijn aangezicht 

neer. Dit maakt echter de mens niet lijdelijk, alsof hij zich tot de Heere in het gebed 

alleen maar heeft te wenden, en niet tevens alles zal doen wat God op zijn hand gezet 

heeft. Integendeel, de christen zal getrouw zijn in de vervulling van zijn 

levensroeping, op welke plaats de Heere hem ook stellen moge. Hetzij op het veld, 

hetzij in de fabriek of op het kantoor, waar de Heere in Zijn leiding in ons leven ons 

ook brengt, daar hebben wij een Goddelijke "beroeping." Zo moet alle arbeid 

geestelijk zijn, wanneer zij in het besef van een Goddelijke 'beroeping' geschiedt. Het 

is heus niet overbodig om in deze tijden van maatschappelijke ontwrichting daaraan te 

herinneren. Getrouwheid in de levenstaak wordt in deze tijden hoe langer hoe minder 

gevonden. Hoe ernstig moet toch elke arbeid opgevat worden. Denkt er toch niet 

lichtvaardig over, want het is God, Die in Zijn leiding het op uw schouders gelegd 

heeft. God zegt in Zijn Woord op zo vele plaatsen en op ondubbelzinnige wijze, dat de 

hand des vlijtigen zal gezegend zijn. Een ijver, vlijt, eerlijkheid en getrouwheid 

betaamt in het bijzonder de mens, die naar de waarheid leven wil. Men moet het dan 

ook in uw dagelijks leven kunnen zien. Zo zal er een roepen zijn tot het koren en de 

most en de olie. 

 

Tevens echter gaat daaraan gepaard een roepen tot Hem, Die de eerste oorzaak van 

alle zegen is. Niet zonder de zegen des Heeren zal onze arbeid ons gedijen. Het is 

God, Die de roepstem tot liet koren moet horen, en daartoe een ganse reeks van andere 

schepselen in de dienst van Zijn volk brengt. 

Van het koren toch gaat een roepstem uit naar de aarde. Het in. de aarde gebrachte 

zaad behoeft de sappen, die in de bodem voorkomen, en de groeikracht die de aarde, 

als vruchtbaarheid, aan het gezaaide verleent. Neen, die groeikracht is niet een in. de 

aarde verborgen kracht, die door de godloochenaar als het wonder van moeder aarde 

geëerd wordt. Die groeikracht moet aitijd weer door de alles onderhoudende God aan 

de aarde worden medegedeeld. Daarom is er een roep van de aarde tot de hemel; een 

roepstem, die gedragen wordt in het gebed van Gods volk. De aarde heeft behoefte 

aan de warmte van de zon en de bevochtiging van de regen en de dauw. Zonder deze 

kan het geen groei aan het gezaaide zaad verlenen. 

Hoe afhankelijk zijn wij toch in alles van de schikkingen van de Allerhoogste. De 

hemel toch kan deze zo nodige zonnewarmte en deze vruchtbaarmakende kracht van 

de regen niet verlenen zonder de wil Gods en Zijn bevel. Alles heeft de door Hem ge-

zette ordeningen en alles zet zich in beweging naar Zijn bevel. Het is niet aan de 

natuur zelf overgelaten, hoe haar loop en welke haar handelingen zullen zijn. Dit wil 

ons een wetenschap doen geloven, die in haar denken God geen plaats in het bestuur 

van alle dingen geven wil. Maar het Woord des Heeren spreekt ons over deze zaken 

anders en eindigt niet met alle dingen in de krachten der natuur, maar geeft Hem de 

eer, Die in Zijn wondere wijsheid en naar Zijn ondoorgrondelijke raad alle dingen 

bestuurt, en in Zijn Woord vraagt: "Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit, en 

een weg voor het weerlicht der donderen? Om te regenen op het land, waar niemand 

is, op de woestijn, waar geen mens is; om het woeste en het verwoeste te verzadigen, 

en om het uitspruitsel der grasscheutjes te doen wassen. Heeft de regen een vader? Of 

wie baart de druppelen des dauws? Uit wiens schoot komt het ijs voort? En wie baart 

de rijm des hemels?" 
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Als God toornt over Zijn volk, doet Hij de hemel van koper en de aarde van ijzer zijn, 

zodat er geen dauw, noch regen op zijn zal. En in het bijzonder in Israëls geschiedenis 

vinden wij telkens de blijken er van, dat het Goddelijk ongenoegen aan dat volk 

betoond werd, doordat de Heere Zijn hand in het rijk der natuur niet als een 

zegenende, maar als een slaande hand openbaarde. Toen God het oordeel aankondigde 

door middel van Jesaja, sprak Hij: "En Ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen 

daarop regenen."  

Gewis, gemeente, wanneer de Heere Zijn oordelen over ons uitgieten wil, staan vele 

middelen te Zijnen dienste. Niet alleen oorlogen en twisten der natiën, maar ook 

hongersnoden en pestilentiën. God kan de regen inhouden; God kan overvloedige 

regen geven, zodat de regen niet meer als een zegen, maar meer als een vloek moet 

worden aangemerkt, en zo vele andere dingen meer. Maar in Zijn gunst zal de Heere 

al die schepselen van de aarde en de hemel in de dienst van Zijn Jizreël zetten, en zal 

Hij de hemel horen, en die zal de aarde verhoren, en die het koren en de most, en die 

zullen Jizreël verhoren. 

 

Langs deze heilige ladder daalt de Heere tot Zijn volk af. Wat een vele en 

onderscheidene lessen liggen er in dit Schriftgedeelte verborgen. 

Zou dit niet zeker tot aanbidding moeten leiden, volk des Heeren? Wanneer u zien en 

aanschouwen mag hoe de Heere al die schepselen in uw dienst stelt tot uw nut en 

voordeel. Hoe langs de weg van uiterlijke zegeningen de Heere van de hemel op u 

neerziet? Gewis, de Heere is niet van de middelen afhankelijk, gelijk Hij betoonde 

toen Hij Mozes op de berg onmiddellijk onderhield; ja ook op buitengewone wijze 

kan de Heere Zijn zegeningen aan de Zijnen verlenen, zoals Hij deed toen Hij Israël 

veertig lange jaren door het hemelse manna onderhouden heeft. Maar deze 

onmiddellijke en buitengewone middellijke onderhouding blijft uitzondering. Daarom 

moeten wij ook nooit naar het onmiddellijke staan, noch naar het buitengewone, maar 

het meest naar de zegen Gods in de weg van Zijn eigen ordeningen. Wij mogen de 

Heere niet verzoeken door Zijn zegen te begeren op een wijze, die buiten de door Hem 

gestelde orde omgaat. Wel heeft, zoals wij u voorstelden, de Heere dit somtijds 

gedaan, maar dat is om te betonen, dat de Heere de Onafhankelijke is, Die, alhoewel 

de ordeningen des hemels en der aarde door Hem Zelf bepaald zijn, nochtans Zelf 

daaraan niet verbonden is. Wij zijn echter aan de ordeningen gebonden en moeten er 

ons voor hoeden, alleen in het wonder de sprake van Gods gunst te zien. Wondere 

gebeurtenissen zijn en blijven altijd uitzonderingen, en maar al te veel ligt men soms 

open om van uitzonderingen de regel te maken, waardoor wij de Heere verzoeken en 

duisternis over ons halen, om nog niet te spreken van de dwaze geestesvervoering, 

waartoe een gezet zijn op wonderen de mens al niet geleid heeft. 

Wij hebben te verstaan, dat op de tijd der genade de Heere Zijn volk verhoort in de 

weg der voorzienigheid. Zo wij dit verstaan, zullen wij ook recht beseffen, wat het 

biddag houden in verband met onze dagelijkse arbeid betekent. Wij moeten namelijk 

niet aan de tweede oorzaken, die door de Heere gebruikt worden, blijven hangen, maar 

in het erkennen van Zijn ordeningen toch opzien naar de hemel, met de bede om Zijn 

gunstrijk ontfermen. Bij de betrachting van onze plicht buigen wij onze knieën en 

bevelen onze arbeid aan Hem, van Wie alle zegen terneder daalt.  

In de Schrift, en in het bijzonder ook in dit Schriftwoord, wordt ons onze roeping zo 

duidelijk voor ogen gesteld, zonder echter ooit uit het oog te verliezen, dat in de zegen 

en gunst des Heeren alleen die arbeid en vervulling van onze levenstaak de gewenste 

vruchten dragen kan. 

Toch rijzen in verband met het ons voorgestelde vragen op, die wij moeten trachten te 
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beantwoorden. Namelijk deze, of het dan niet zo is, dat in de weg der voorzienigheid 

God Zijn volk ook met tegenheden bezoeken kan, ja dat in Zijn wijsheid en naar Zijn 

raad deze tegenheden zelfs in Zijn gunst, uit Vaderlijke handen, over Gods kinderen 

kunnen komen. Ook onze catechismus spreekt toch van droogte, armoede, ziekte, en 

allerlei ander kwaad, dat ons niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand toekomt. 

En is het dan ook niet zo, dat de goddelozen nog met overdaad en voorspoed begiftigd 

worden, waarvan wij toch niet zeggen kunnen, dat dit in Gods gunst over hen komt? 

Gewis, alle tegenspoed is geen bewijs van ongunst en alle voorspoed is geen teken 

van zegen. Die rijke man, wiens land veel vruchten voortgebracht had en die 

overlegde hoe hij dit alles in schuren zou opslaan en rust zou nemen, want hij had vele 

goederen, hoorde in diezelfde nacht: "Gij dwaas, in deze nacht zal. Ik uw ziel van u 

afeisen." Habakuk zong in de ure der beproeving. Asaf heeft zich met verwondering 

ook afgevraagd, hoe de dwazen hier op rozen gaan en hoe Gods volk ervaart, dat hun 

schier niets gelukt en het water met bekers vol wordt uitgedrukt. 

Gewis, het is een vraag, die wel een beantwoording nodig heeft, omdat juist ook op 

het terrein van het dagelijks leven, waar de regering Gods in alle dingen openbaar 

wordt, Gods kerk zo veel bange strijd kan onderworpen zijn. Laten wij deze vraag met 

de hulp des Heeren voor u mogen beantwoorden, wanneer uw aandacht gevraagd 

wordt voor onze derde gedachte, waarin wij u spreken zouden over de verhoring 

Gods, die gegeven wordt tot een bewijs der herstelling 

 

3. Tot bewijs der herstelling. 

Het verhoren Gods stelden wij u voor als een Goddelijk ontfermen over Zijn volk, 

waarin. de Heere betoont dat volk voor Zijn rekening genomen te hebben. 

Ja gewis, de Heere neemt Zijn kinderen helemaal voor Zijn rekening, voor tijd en 

eeuwigheid, naar lichaam en ziel. Al hun behoeften kent Hij en vervult Hij; al zijn 

behoeften maakt Gods kind de Heere bekend, maar de wijze, waarop de Heere die ver-

vullen zal, laat de ziel, die met onderwerping aan de wil Gods bidt, aan de Heere over. 

Daarin geeft de ziel blijk, dat zij de wijsheid des Heeren erkent en belijdt. God is veel 

wijzer dan de mens, en Zijn Goddelijk handelen is zoveel hoger dan ons handelen, en 

Zijn Goddelijke gedachten dan onze gedachten. Als de vreze des Heeren in de 

dadelijke beoefening het hart vervult, heeft de mens daarvan een diep besef. Dan komt 

dat openbaar in al zijn handelen, en in het bijzonder in zijn gebedsleven. De genade, 

die de Heere op Zijn tijd aan Zijn volk bewijst, herstelt in de mens het door de zonde 

geschonden beeld des Heeren in beginsel. Dat herstelde beeld des Heeren doet de 

mens Zijn diepe afhankelijkheid gevoelen en gewaar worden. Juist die afhankelijkheid 

van de Heere in alle levensverrichtingen is een wezenlijke eigenschap van het leven 

der genade. In onze diepe val wilden wij niet meer van God afhankelijk zijn. 

Onafhankelijkheid was en is het doel van de van God afgevallen mens. In alles komt 

dat openbaar. Maar waar genade herstelt wat de zonde verwoest heeft, zal die 

afhankelijkheid van de Heere gevoeld en beleefd worden. Hoe teerder de vreze Gods 

in het leven van Gods kind is, hoe meer hij het gevoel en het besef van zijn 

afhankelijkheid beleven zal. Wanneer wij in de vreze Gods samen zijn op deze 

biddag, zullen wij gezamenlijk onze afhankelijkheid van de Heere voor Zijn 

aangezicht belijden. Daar heeft de Heere een heilig behagen in, wanneer in de vreze 

Gods ons onafhankelijkheidsbestaan in de vereniging des geloofs met Christus de 

dood mag worden aangedaan en wij door Hem onze afhankelijkheid beoefenen. 

Nu is de verhoring, waarover ons Schriftwoord spreekt, niet anders dan het hemels 

antwoord op die afhankelijkheidsbeoefening van Gods kind. Die verhoring nu 

geschiedt door de middelen, die de Heere voor Zijn kind beschikt en aan hem in de 
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weg der voorzienigheid doet toekomen. Hoe schoon dit ook in ons Schriftwoord ons 

voorgesteld wordt, geheel aansluitend bij dat gevoel van afhankelijkheid, omdat alle 

schepselen zonder de wil des Heeren en zonder Zijn zegen ons niet dienen kunnen, 

toch mogen wij uit dit Schriftwoord in het geheel de gevolgtrekking niet maken, alsof 

deze verhoring nu altijd maar zou plaats vinden op een wijze, die onze vleselijke 

begeerten en wensen beantwoordt. O, in genen dele. Juist soms net andersom. En dan 

ontstaat de moeite, omdat wij uit de verkeerde beoordeling van Zijn handelingen 

verkeerde gedachten krijgen over Zijn gezindheid ten opzichte van Zijn volk. 

Het houdt ten nauwste verband met de wijze, waarop wij dit aardse goed beoordelen, 

en hoe onze hele levensinstelling daar tegenover is. Wij kunnen die heilige gezindheid 

niet bepalen naar de mate van aards goed, zoals welvaart, voorspoed, overvloed of 

rijkdom, maar die gezindheid vindt Gods kind op de tijd der genade in het Woord 

Gods verklaard, wanneer dat Woord der genadige openbaring Gods door het geloof 

een heilige wijkplaats voor de ziel wordt, en zij in het Woord der toezeggingen, 

gegrond in een onveranderlijke trouw, een heilig licht gespreid ziet op Gods 

handelingen in het leven. Hoe anders wordt dan alles. Men ziet dan niet meer in 

wanhoop op hetgeen in de loop van het leven plaats vindt, maar niet een heilig 

toevoorzicht op de getrouwheid des Heeren mogen zij in alles, wat de Heere doet, een 

beantwoording van de behoeften des levens zien.  

Daarom alleen is het, dat Gods kind in de nacht der verdrukking Gode een lied zingen 

kan; daarom is het, dat David gewaagt van een verdrukking uit enkele trouw; daarom 

kan Asaf, na in Gods heiligdom zichzelf verfoeid te hebben, en daar Gods trouw te 

hebben opgemerkt, gewagen van een leiding naar Gods raad en een heerlijkheid 

daarna volgende, waardoor hij de goddeloze zijn vermeende voorspoed kan laten 

houden en zegt: "Wie heb ik nevens U in de hemel, en wat lust mij nevens U op de 

aarde?" 

Ja, bij zulk handelen van Gods voorzienigheid kan de wereld het volk Gods niet 

begrijpen. En zeker, zo is het ook. Want dit blijft voor de wijze en verstandige dezer 

wereld verborgen, maar is de kinderkens geopenbaard. Dan kan zelfs de druk, het 

kruis, het verlies, de armoede, voor Gods kind zo zegenrijk zijn en ziet het daarin dan 

ook geen ongunst, maar veel eerder wijsheid, liefde en trouw. Dan ziet het in alles 

bewijs van Goddelijke zorg over hen, waarin de Heere voor hun welstand waakt. Op 

zulke tijden, de u in ons eerste punt voorgestelde tijd der genade, zal altijd de ziel van 

Gods kind zeggen:  

"Heere, het heeft mij aan niets ontbroken, want U bent de getrouwe Vervuller van Uw 

Woord en van mijn behoeften. Door mijn onkunde ten opzichte van mijn eigen leven 

wist ik niet, dat ik die kastijdingen zo nodig had, en dat die zo heilig nuttig voor mij 

geweest zijn. Heere, in mijn dwaasheid heb ik U menigmaal van ontrouw verdacht, 

maar nu mag mijn ziel 'het zien en opmerken, dat ook die tegenslagen, die ik als 

bewijzen van Uw ongunst aanmerkte, nodig voor mij zijn, en dat deze uit Uw eeuwig 

verbond voortvloeien. Heere, Gij hebt in alles zo wonderlijk met mij gehandeld, want 

in alles hebt Gij de tekenen van Uw liefde mij niet onthouden, al heb ik die 

menigmaal zo niet verstaan. Ik was gelijk aan een dwaas kind, dat zijn vader van 

liefdeloosheid beschuldigt, omdat het in alles de zin niet krijgt, en niet ziet., dat die 

vader tot het bestwil van het kind zo handelt. Alles, wat Gij mij onthield, was enkel 

liefde; alles, ook wat mij zo zwaar te dragen scheen, was enkel liefde en trouw. In 

alles mag ik nu zien de tekenen van Uw Goddelijk verhoren in gunst. Toen ik U, o 

Heere, om Uw gunst heb gesmeekt, toen mijn hart om U verlegen geworden is, heb ik 

niet geweten in welke weg Gij mijn smeekbede verhoren zou, maar nu aanschouw ik, 

dat U verhoort, en om Uws Zoons Christus' wil ook verhoord hebt. In alles betoont U, 
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dat Gij lust aan mij hebt, die niet waardig is om door U aanschouwd te worden. Geef 

mij, Heere, dat ik met Uw knecht Habakuk het door het geloof in Uw trouw en het 

toevoorzicht op Uw gunst ook zeggen mag: "Alhoewel de vijgenboom niet bloeien 

zal, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, 

en de velden geen spijs voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en 

dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van 

vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in de God mijns heils." 

 

Deze smeekbeden, gemeente, kent de natuurlijke mens niet. Die mens is met wrevel 

vervuld als zijn arbeid niet de door hem gewenste vruchten voortbrengt. De 

tegenspoeden verharden hem. Die mens erkent niet, dat het de Heere was, Die hem 

met overvloed voorkwam, maar eindigt met zijn welvaart in zijn eigen ijver, kunde, 

inzicht en kracht. Daarom is al wat de mens heeft en wat hem niet tot God in 

verootmoediging en erkentenis voert, tot zijn oordeel, en bezit hij dit of overkomt hem 

dit niet in Gods gunst. De grote vraag is maar, of wij in ons leven God in Christus 

hebben gevonden, zoals Zijn volk Hem vinden mag door Zijn genade, en dan ook Zijn 

trouw en verhoring, Zijn wijze en liefdevolle regering in de ganse gang van het leven 

mag opmerken. Dan mag de kerk, die Hem vond, ook zingen: 

 

Zijn machtig' arm beschermt de vromen, 

En redt hun zielen van de dood.  

Hij zal hen nimmer om doen komen 

In dure tijd en hongersnood.  

In de grootste smarten  

Blijven onze harten 

In de Heer' gerust. 

'k Zal Hem nooit vergeten,  

Hem mijn Helper heten,  

Al mijn hoop en lust. 

 

Laten wij, voor wij met een toepasselijk woord eindigen, dit met elkaar zingen. (Psalm 

33: 10). 

 

Toepassing. 

Gemeente, wanneer wij het overdachte Schriftgedeelte toepasselijk op ons allen 

overbrengen, dan zij het ons vergund u enkele vragen te stellen, waarop een ieder in 

zijn consciëntie te antwoorden heeft. 

Is deze biddag voor u een dag van verootmoediging en schuldbelijdenis? Er is toch zo 

veel schuld in het persoonlijke, huiselijke, maatschappelijke en kerkelijke leven. Zo 

niet, deze dag zal ook geen dag van genade voor u zijn. Als het de tijd der genade is, 

waarop de Heere uit Zijn verbond en Woord Zijn volk gaat troosten en bemoedigen, 

dan is er ook een schuldbelijdend en verootmoedigd volk. Dat is op het aller-nauwst 

met elkaar verbonden. Is deze dag een uitzonderlijke voor u, omdat u met uw arbeid 

voor de Heere en Zijn aangezicht verschijnt, of is het bijzondere van deze dag alleen, 

dat u dit met de ganse gemeente gezamenlijk doet?  

Biddag houden wil niet zeggen, dat we nu eens met al onze behoeften voor Gods 

aangezicht komen, maar dat we dat nu op een daarvoor afgezonderde dag gezamenlijk 

doen. In uw persoonlijk en huiselijk leven toch behoort dat elke dag plaats te hebben. 

Is deze dag voor u een dag, waarop u met uw gezin en met de ganse gemeente uw 

totale afhankelijkheid van de God aller genade beleeft, zonder Wie wij toch niets doen 
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kunnen? 

Is deze dag een dag van vereniging met de wil Gods voor u, of zijt u van gedachte, dat 

een biddag er speciaal is om al uw wensen, die u alzo voor u en de uwen koestert, de 

Heere voor te leggen? u weet toch, dat biddag houden betekenen moet een heilig 

belijden en uitspreken voor Hem, Die naar Zijn raad en wil alle dingen bestuurt: "Uw 

wil geschiede, de Uwe alleen."  

O gemeente, laat deze dag er één zijn van verootmoediging, van vernedering, van 

schaamte, van schuldbelijdenis, vanwege de schuld van hart, huis, kerk en 

maatschappij. Dan zal deze dag voor een zich schuldig kennend volk ook een 

verbondsdag zijn. Een dag, waarop de Heere Zijn van ontferming bewogen hart over 

ons openen zal in Christus, en waarop het, gedragen door Zijn trouw, liefde, wijsheid 

en genade ook van de hemel tot ons gesproken worden zal: "Te dien dage zal Ik 

verhoren."  

Op de tijd, waarop een geen ontferming waardig zijnd volk zal genoemd worden: de 

ontfermde; waarop een de eeuwige verstoting waardig zijnd volk zal genoemd 

worden: Mijn volk; waarop de Heere de hemel verhoort, en die de aarde, en die het 

koren en de most en de olie; en die zullen Jizreël verhoren. 

O gelukkig, gezaaide Gods; volk van Zijn ontferming. Menigmaal is uw ziel wel in 

duisternissen, maar op de tijd van Gods genade zal, wat uw deel hier ook menigmaal 

zijn moge, uw ziel zich verwonderen, aanbidden, verheerlijken, en op alles, wat de 

Heere doet, het antwoord van heilige onderwerping, gezegende berusting, gelovig 

toevoorzicht, kinderlijk betrouwen en Godverheerlijkende vereniging geven en 

zeggen: "O, mijn God." Amen. 
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7. CHRISTUS WANDELENDE OP DE ZEE 

 

Ds. W. DE WIT - Moerkapelle 
UIT DEN SCHAT DES WOORDS 15 September 1951 

 

Psalm 95: 4 

Lezen Mattheüs 14: 13-30  

Psalm 68: 1O, 11 

Psalm 9: 10  

Psalm 84: 3 

 

Geliefden, 

De eerste Adam is gevallen in de strik van hoogmoed. In ootmoed had God hem 

geschapen. Adam leefde in een zalige, afhankelijke gemeenschap met Zijn Schepper. 

Maar satan, de grote tegenstander Gods, stelde een strik voor Adam en deze strik was 

de hoogmoed. Aan Eva en Adam stelde satan de mogelijkheid voor om als God te 

kunnen worden, voor zichzelf uitmakende wat goed of kwaad was. Vrij- en 

moedwillig is Adam in hoogmoed gevallen. Hij handelde als ons aller hoofd en zo zijn 

wij allen levende in hoogmoed voor God; want Adam gewon kinderen naar zijn beeld. 

Zo onttrok zich de mens Gode en zocht eigen heer en meester te zijn. Daarom zoeken 

wij een koninkrijk op aarde op te richten. Zo komt het, dat ieder mens eigen uitge-

dachte wegen bewandelt en eigen oogmerken nastreeft. Dit is zo in het leven der 

natuurlijke mensen, maar wordt ook veelszins gevonden in het leven van Gods 

kinderen. Evenwel worden Gods kinderen er aan ontdekt en er van verlost. Dit 

ontvangen zij naar het Vaderlijk welbehagen uit Christus, hun Hoofd. Christus is van 

de Vader verordineerd en gegeven tot een Middelaar van verdienste en toepassing. Hij 

verwierf voor al de Zijnen de verloren ootmoed, maar past die ook zekerlijk toe in hun 

hart en leven. Hij kwam in de plaats der Zijnen.  

En zodra Hij dan ook Zijn Middelaarsbediening in het openbaar begon, werd Hij door 

de Geest geleid in de woestijn om verzocht te worden. Satan spande de strik van 

hoogmoed voor de tweede Adam, gelijk hij deed voor de eerste Adam. Maar waar 

Adam viel, bleef Christus staande. Het kon ook niet anders. Zeer scherpe aanvallen 

heeft satan gedaan. Voor één knieval voor satan zou Christus al de koninkrijken der 

aarde, met al deszelfs macht en heerlijkheid, ontvangen. Satan toonde Christus zulks 

alles op een wijze, voor de mens zeer aantrekkelijk en verleidelijk. Christus 

onderwierp Zich deze verzoekingen als Hoofd der Zijnen, in Wie zij allen begrepen 

waren. Hij bleef voor hen staande, versloeg satan, bleef in een dienstknechtgestalte 

naar Zijns Vaders wil, verlossende al de Zijnen uit de hoogmoed en aardsgezindheid, 

verwervende voor hen in Zijn ganse lijden en sterven de ootmoed, welke de Zijnen in 

Adam, met allen van zich wierpen. Hun hemelhoge schuld betaalde Hij in Zijn 

vernedering tot in de diepte des doods.  

Maar nu verheerlijkt zijnde, past Hij de verworven weldaden ook metterdaad toe. Dit 

is het grote voorrecht van al Gods volk. Evenwel is deze toepassing niet begonnen bij 

Zijn opstanding of hemelvaart, maar van de oudste tijden af hebben Gods kinderen 

geleefd uit de toepassende bediening van Christus' middelaarambt. Zo was het ook 

toen Christus persoonlijk op aarde was. Ook toen heeft Hij, ons tot onderwijzing, de 

Zijnen willen verlossen uit satans strik en willen voeren van de hoogmoed in de 

ootmoed. Wij willen, met de hulpe des Heeren, dit heden met uw gewijde aandacht 

wat nader onderzoeken.  Ons tekstwoord vindt u daartoe in het u voorgelezen 

Schriftgedeelte, namelijk Mattheüs 14: 28: 
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En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere, indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U 

te komen op het water. 

 

Dit tekstwoord toont ons Christus, wandelende op de zee. Dit wandelen getuigt: 

1. Van Christus' verlatende liefde;  

2. van Christus' opzoekende liefde;  

3. van Christus' reddende liefde. 

 

Ten eerste willen wij dan letten op "Christus' verlatende liefde."  

En om deze liefde recht te verstaan, is het nodig het verband van onze tekst nader toe 

te lichten. Christus had, met ontferming bewogen, een grote schare geleerd en hun 

kranken genezen. De plaats van samenkomst was een "woeste plaats", dat wil zeggen, 

des nachts niet ongevaarlijk vanwege het roofgedierte. De avond kwam nu aan en de 

discipelen zeiden: "Meester, de tijd is nu voorbij, laat de schare van U, opdat zij 

heengaan in de vlekken en zichzelf spijze kopen. Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun 

niet van node heen te gaan; geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden: Wij hebben hier niet 

dan vijf broden en twee vissen. En Hij zeide: Brengt ze mij hier."  

En de Meester beval de schare neder te zitten op het gras, en Hij nam de vijf broden 

en de twee vissen, en opwaarts ziende naar de hemel, zegende ze, en als Hij ze 

gebroken had, gaf Hij de broden de discipelen en de discipelen aan de scharen! Wat 

een aangenaam werk zal dat toch voor de discipelen geweest zijn. Zij mochten maar 

delen van het brood, dat de Heere hun had medegedeeld. Hoe langer het duurde, hoe 

aangenamer het voor hen werd. Zij gingen er geheel in op. Zalig waren zij gesteld, te 

meer nog, als zij opmerkten, dat de schare tot hen opzag als dienaren van de Meester.  

Veel werd er onder de schare gesproken over de vermenigvuldiging der broden, zo 

zelfs, dat de discipelen verstonden, dat de scharen de Heere Jezus tot Koning wilden 

uitroepen. Nu zou hun vurige begeerte toch zeker wel in vervulling gaan. De Heere 

Jezus op Davids troon en de discipelen aan Zijn rechter- en linkerhand in Zijn 

Koninkrijk! Wat hadden zij toch een zoete gestalte, wat hadden zij nu toch een 

levende verwachting! Maar zij beseften niet, dat zij door hun eigen arglistig hart 

terzijde waren afgeleid. Zij wisten niet, dat zij met 's Heeren weldaden in zichzelf 

geëindigd waren. Zij verstonden niet, dat zij meer liefde tot zichzelf beoefenden, dan 

liefde tot de Heere. Zij waren door de listige omleidingen van satan van de ootmoed 

gekomen tot de hoogmoed.  

De discipelen waren de gekenden des Heeren; geroepen uit de geestelijke dood tot het 

geestelijke leven. Zij hadden één zelfde leven met al 's Heeren volk, ook met Gods 

kinderen in onze tijd. Het is altijd het oogmerk van satan om Gods volk uit ile 

ontvangen weldaden te laten leven. Daarin wordt God van Zijn eer ontroofd en de ziel 

van het leven der gemeenschap. Daardoor geraakt de ziel van de ootmoed in de 

hoogmoed.  

Hoevelen zijn er niet onder de oprechten in Sion, die door Gods genade een oprechte 

keuze hebben mogen doen en alles buiten God vaarwel hebben gezegd; en een zoete 

vrucht daaruit in hun ziel mochten ervaren, en nu uit die zoetigheid zijn gaan leven en 

daar jaar op jaar uit leven. Anderen leven uit de toezeggingen welke de Heere in 

neerbuigende goedheid, door Woord en Geest hun deed. Weer anderen leven uit de 

zoete Evangelieontsluiting, welke zij bekomen hebben in de onmogelijkheid aan hun 

zijde om nog ooit tot God bekeerd te kunnen worden.  

Velen leven uit de weldaad van 's Heeren "heenwijzing" naar de enige Middelaar 

Gods en der mensen, waarop de hoop hunner arme zielen dus gericht wordt. En zo zou 
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ik kunnen doorgaan om te spreken van alle onderscheidene standen in het leven der 

genade. En dit vooral in onze tijd. Het is een donkere tijd. Verreweg de meesten van 's 

Heeren kinderen leven uit de weldaden en niet uit de Weldoener. En dan leven zij 

gelijk de discipelen een aangenaam en zoet leven. Zij kunnen al maar mededelen van 

de ontvangen weldaden. Het is alsof er geen einde aan komt. En naar de mate zij 

erkenning van hun vrienden en bekenden mogen bekomen, naar die mate zijn zij 

aangenamer en zoeter gesteld.  

Ik nodig 's Heeren volk heden uit, om met deze zaken eens tot zichzelf in te keren. 

Wat zou dat toch Godverheerlijkend en zielsprofijtelijk zijn. Maar Gods volk is in 

deze weg gelijk aan de discipelen. Er was geen plaats tot inkering tot zichzelf, maar in 

plaats daarvan is er een doorgaan. O, wat heeft satan velen van de ootmoed gevoerd in 

de geestelijke hoogmoed. De stand van het leven der discipelen wordt ons beschreven 

in Marcus 6: 52: Want zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart 

was verhard. En daarmede is dan ook het leven van velen in Gods kerk getekend, 

namelijk verharde harten in het opgaan in zichzelf en geen oog meer hebben voor het 

Godswerk, dat toch in de mededeling der weldaden zo overduidelijk wordt bewezen. 

Maar Christus heeft de Zijnen lief met een eeuwige liefde en zal hen verlossen uit 

satans macht en heerschappij en daarmede tegelijk van de begeerlijkheden des vleses. 

De Heere slaat met de Zijnen een door hen onbegrepen weg in. Hij gebood hun 

namelijk om over te varen naar de andere zijde van het meer, terwijl de Heere Zelf de 

schare van Zich laten zou. Dit woord des Heeren was voor de discipelen een hard 

woord; het viel hun zwaar zich daar aan te onderwerpen. Zij hebben hun bezwaar er 

tegen ingebracht bij de Heere; en mogelijk wel een nadere verklaring van Zijn weg 

gevraagd. Hun aangezichten zijn betrokken geweest, hun harten bezwaard. Immers, 

deze plaatsen dit leven, was hun goed en zoet, gaarne zouden zij hier nog langer 

toeven.  

Maar de Heere dwong hen in het schip te gaan. (vers 22) En juist dit dwingen des 

Heeren verklaart ons het leven der discipelen. Wat scheen het toch hard van de Heere 

om hen zo af te trekken van hun zoet gestaltelijk leven! En toch, het was enkel 

eeuwige, Goddelijke liefde, geoefend tot nut der Zijnen. O, de Heere moge toch de 

Zijnen hier heden eens stil bij zetten.  

Mogelijk zijn er onder ons ook heden wel, wier aangezichten betrokken zijn en welker 

harten bezwaard zijn, omdat de Heere hen dwingt in een weg te gaan, welke zij niet 

begrijpen; een weg, waarin zij geen nuttigheid kunnen zien. Een weg, welke tegen hun 

oogmerk en streven en leven inloopt. Een weg, waarin zij het vorige leven moeten 

gaan verlaten, waarin zij afgetrokken worden van hun gevoelig, gestaltelijk leven. En 

juist die aangename en zoete tijd wil 's Heeren volk met alle macht vasthouden. Maar 

de Heere spreekt Zijn Woord en Zijn leiding is onweerstandelijk. De discipelen en ook 

's Heeren volk moeten zich er aan onderwerpen. De leiding van Gods voorzienigheid 

gaat onherroepelijk door, hetzij in het uiterlijk natuurlijk leven, of in het innerlijk 

geestelijk leven.  

 

En zo gingen de discipelen op het schip. Zij moesten overvaren naar de andere zijde. 

Dit overvaren op zichzelf was voor hen geen bezwaar; zij waren immers toch 

schippers en vissers! Maar gekomen op de zee, overviel hen een stormwind; zij 

kwamen in nood. In nood der baren, want de wind was hun tegen. De ene golf na de 

andere beukte het ranke scheepje. Zij werden op en neer geworpen, ginds en weder 

geslagen. Zij rezen op naar de hemel, zij daalden neder tot in de afgronden, hun ziel 

versmolt van angst; zij dansten en waggelden als een dronken man en al hun wijsheid 

werd versmolten. En deze nood duurde maar niet een ogenblikje, maar van de avond 
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tot de volgende morgenstond, tot in de vierde nachtwake.  

O, wat een verandering in hun leven. Hun zoet en aangenaam leven was vergaan; hun 

levende verwachting afgesneden, hun eigen krachten en vermogens waren op; zij 

behielden geen grond meer onder hun voeten, zij konden niet verder staan of gaan. Zo 

leidde de Heere Zijn discipelen, zo behaagt het de Heere Zijn volk ook beden te 

leiden. Hij trekt de Zijnen uit hun gestaltelijk leven; zij behouden geen grond onder 

hun voeten, zij geraken in nood, hun vorig leven kan hen niet meer baten; het is slag 

na slag, diepte op diepte, grote slingeringen zijn hun deel; het uitzicht op redding en 

verlossing is afgesneden.  

Deze nood kan lang duren. O, wat kan het 's Heeren volk toch bang zijn in het leven in 

het duister; wat kwellingen der ziel, wat schuddingen des harten worden dan 

doorleefd. Er blijft geen geloven of hopen over! En de Heere heeft zo voor een ieder 

der Zijnen Zijn eigen weg. De discipelen op de zee; 's Heeren volk soms in uiterlijke 

tegenspoed of zwaar kruis, of innerlijk door de Geest der ontdekking, ontbloting of 

ontgronding. En dit alles om hen te verlossen van zichzelf en van satan. Dit alles uit 

eeuwige Goddelijke liefde en toegenegenheid. Gods volk zal dit met de discipelen 

later leren verstaan. De discipelen waren in nood der baren, en wat het ergste was, dat 

zij zonder de nabijheid des Heeren waren. De Heere had hen verlaten! Zij waren 

alleen en dan in de nacht. Wat hebben zij zich verlaten, onbeholpen, verloren gevoeld. 

Zo is het met Gods volk soms ook in bange tegenheden. Het is alsof de Heere van hen 

niet weet, hen heeft overgegeven als een speelbal der golven. Ja, zij schatten zich 

soms wel geheel verloren (Psalm 77: 2).  

Evenwel zijn zij niet verloren en kunnen ook niet verloren gaan. Want al scheen het, 

dat de Heere de Zijnen verlaten had en overgaf, zó was het evenwel niet. Zijn 

troostrijke en gevoelige tegenwoordigheid moesten zij om hun eigen schuld wel 

missen, maar zij bleven evenwel in liefde in Zijn hart geschreven. De Heere gedenkt 

de Zijnen, zelfs in hun grootste nood. Hij is gegaan op de berg om te bidden. Om Zijn 

ziel te versterken en te verkwikken in de gemeenschap Zijns Vaders, Die in de 

hemelen is. Zo gedenkt Hij bij Zijn Vader de Zijnen dag en nacht.  

Zo ook met de discipelen. In hun nood en doodsgevaar worden zij gedragen in het 

Middelaarswerk van Christus. Hij vergeet Zijn bezwaarde discipelen niet. Ook vergeet 

de Heere nooit één van Zijn ellendigen. Ja, al betoont Hij Zijn liefde tot hen niet, zo 

verliest Hij Zijn liefde tot hen nooit. Want het is enkel liefde, waarom Hij de Zijnen 

verliet. Dit moge dan Gods volk in hun moeite en kruis, in ontdekking of ontgronding, 

in schuddingen en banden der hel tot troost zijn.  

De Heere Zelf doe het de Zijnen door Zijn Geest eens recht verstaan tot hun 

bemoediging in het akelig duister. De discipelen leerden door do liefdesverlatingen 

des Heeren, hun eigen hulpeloosheid en verloren staat recht inzien en beleven. En dit 

wordt ook de beleving van al degenen, die van de Heere geliefd zijn en uit het Midde-

laarswerk van Christus bediend worden. Er komt toch weer een tijd, dat de Heere Zijn 

volk weer opzoekt. Wij willen daarvan handelen in de tweede plaats u sprekende 

 

2. Van Christus' opzoekende liefde. 

De tijd der opzoekende liefde brak aan in de vierde nachtwake. Het was tegen de 

morgenstond, toen het op zijn donkerst was. Christus' tijd is de beste tijd. Tot die 

tevoren vastgestelde tijd stelt Hij Zijn opzoekende liefde uit en als het ogenblik is aan-

gebroken, komt Hij met haast. De discipelen wisten niet waar Christus was, maar de 

Heere wist wel waar de Zijnen waren; ook wist Hij in welke nood zij zich bevonden. 

Dit is ook heden zo met 's Heeren volk. Zij moeten soms lang klagen: Voorwaar, Gij 

zijt een God, Die Zich verborgen houdt. Maar toch komt onverwacht het ogenblik, 
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waarop de Heere de Zijnen weer opzoekt. 

Hoopt op de Heer', gij vromen;  

Is Israël in nood? 

Er zal verlossing komen; 

Zijn goedheid is zeer groot! 

 

In opzoekende liefde komt de Heere tot de Zijnen. Hij kwam, ondanks dat er naar 

menselijk overleg geen weg was om te gaan. Immers de discipelen waren op de zee, 

afgesneden van alle gemeenschap hunnerzijds. Maar al was aan hun zijde alles 

afgesneden, aan de zijde Gods was dit zo niet. Dit moge tot onderwijs en bemoediging 

zijn voor de kerke Gods. Jezus kwam een ongedachte en onverwachte weg. Hij 

wandelde op het water. Hij spoedde Zich tot de discipelen. Zijn middelaarsliefde 

drong Hem; Zijn Goddelijk vermogen droeg Hem. Al was het nog zo donker, de 

duisternis is voor Hem licht. Niets staat Christus in de weg om de Zijnen ter hulp te 

komen en Zichzelf aan hen te ontdekken. Hij komt, zegt de bruid, springende op de 

bergen en huppelende op de heuvelen. Ja de grootste onmogelijkheden, waarin Gods 

volk zich kan bevinden, kunnen Christus niet verhinderen naar hen te vragen en hen 

op te zoeken.  

Maar wat een ontroering is er in de harten der discipelen ontstaan, toen zij Jezus 

zagen, wandelende op de zee. Zij kenden Hem wel, zij herkenden Hem ook en toch 

schreeuwden zij van vreze en zeiden: Het is een spooksel! 

Onwillekeurig dringt ons nu de vraag, waarom zij zo vreesden. Ik zou denken dat het 

was, omdat de Heere door een weg tot hen kwam, die zij niet verwacht hadden. Zij 

hadden alle krachten ingespannen om aan de overzijde te geraken en daar de Heere te 

ontmoeten. Maar dat Hij hen opzocht, midden op de zee, in het midden van de storm, 

dat verstonden zij niet. Dit begrepen zij niet. En omdat zij het niet begrepen, konden 

zij het niet geloven. De Heere had in hun levendmaking wel geloof in hun hart 

verheerlijkt, maar de gelovigen kunnen uit zichzelf niet komen tot geloven. En het 

was voor de discipelen veel gemakkelijker om te geloven wanneer zij 's Heeren weg 

begrepen, dan nu, nu zij Hem niet verwachtten.  

O, wat hebben zij de opzoekende liefde van Christus toch verkeerd verstaan. Wat zijn 

hun geslingerde zielen nog in veel groter beroering gekomen. In deze gesteldheid der 

discipelen ligt mogelijk het leven van menig kind van God verklaard. Wat bange vrees 

bezet toch. het hart der levenden in een weg der overtuiging en ontdekking, in een 

weg van ontgronding en ontbloting. Ja ook, als de Heere uit eeuwige verbondstrouw 

en liefde Zich ontdekt aan hun ziel in Zijn Goddelijke majesteit en in de heiligheid 

Zijner deugden. Wanneer zij als in de dadelijke tegenwoordigheid Gods gebracht 

worden, dan begeeft hun het hart. Zij denken, gelijk de discipelen, ten enenmale om te 

komen. Grote ontroeringen zijn het deel der zulken. Zij kunnen niet ontkennen, dat het 

de Heere is, Welke Zich aan hen vertoont, en toch wordt het hart vervuld met bange 

vrees, omdat zij het oogmerk des Heeren niet kennen, noch verstaan. Nooit hadden de 

discipelen de Heere op zulk een wijze tot hen zien komen, en daarom waren zij zeer 

twijfelmoedig of het de Meester wel was.  

Zo gaat het 's Heeren volk en dat wel herhaaldelijk, want de Heere komt nooit tot de 

Zijnen in dezelfde weg, maar altijd weer anders. 's Heeren weg is altijd nieuw. 

Daarom bekomt Gods volk oefeningen in de wegen des Heeren. En hoe onmogelijker 

de komst des Heeren schijnt, hoe moeilijker het wordt om het te geloven. Met 's Hee-

ren komst op het water, bleef evenwel de nood der discipelen voortduren. Ja, de nood 

werd zelfs groter. Zijn genade en gunst- rijke tegenwoordigheid konden de discipelen 

dus aan de omstandigheden niet afmeten. Gans anders zou het geweest zijn, als de 
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stormen met 's Heeren komst gestild waren; maar dit geschiedde niet.  

O, laat toch 's Heeren volk de gunst Gods tot hen nooit afmeten aan de 

omstandigheden. Dit is het juist, wat zij zo menigmaal doen. Zij kunnen, wanneer de 

golven des levens hun ziel zo beuken, de liefde Gods in Christus tot hen niet op-

maken, noch geloven. Alles schijnt tegen; zij leven als onder de oordelen Gods en het 

ene oordeel volgt het andere op en zij menen er zeker in om te komen. Maar geen 

nood.  

De discipelen zijn behouden geworden en zo zal het ook gaan met al Gods kinderen. 

Maar wat is de liefde van Christus toch groot tot Zijn vrezende jongeren. Zijn hart 

dringt Hem terstond hen te bemoedigen.  

Terstond sprak Jezus tot hen, zeggende: Zijt goedsmoeds; Ik ben het, vreest niet! Zij 

zagen niet alleen Zijn Persoon, maar hoorden nu ook Zijn stem. Dierbaar komt 

Christus Zichzelf in de nood der Zijnen te openbaren. In de nood! Want de storm 

bleef.  

Vreest niet, zegt de Heere. En dat in zulk een tijd! Waarom moesten zij niet vrezen? 

Omdat de Heere met hen in de storm was. Zij moesten leren om niet te zien op de 

omstandigheden, maar op Christus. O, wat is dat toch voor de discipelen en voor Gods 

volk een oefenschool. Van zichzelf zijn zij daartoe onbekwaam. De hulp des Heeren 

hebben zij daartoe onmisbaar nodig. Zo is het met de discipelen, zo is het met Gods 

volk. Neen, Christus is niet alleen een Middelaar van verdienste, maar ook van 

toepassing en Gods kerk moet niet alleen uit de verdienste van Christus leren leven, 

maar ook uit de toepassing. En dit wordt in diepe en steile afhankelijkheid geleerd. 

Het spreken des Heeren doet de hoop in het hart der discipelen herleven. Zij horen 

Zijn stem. Die dierbare stem vindt weerklank in hun hart. Het is de stem hun Liefsten! 

Er wordt weer verwachting ontsloten in hun hart, ook al was het, dat de nood dezelfde 

bleef.  

O, dat dierbare spreken des Heeren door Zijn Woord en Geest doet 's Heeren volk bij 

tijden het hoofd uit de gebreken opsteken; het geeft Gods kinderen onder het zwaarste 

kruis goede moed. De liefde tot Christus is in het hart der discipelen ontstoken 

vanwege Zijn spreken. Petrus, als altijd de eerste, zegt: Heere, indien Gij het zijt, zo 

gebied mij tot U te komen op het water.  

Petrus is met de anderen overtuigd van de nabijheid des Heeren en toch zoekt hij 

bevestiging van zijn geloof. Hij zoekt die bevestiging in het vragen van een teken! 

Och, dat is 's Heeren volk ook niet vreemd, en dat vooral in hun eerste tijden. Toch is 

een woord van waarschuwing aan 's Heeren volk hier wel op zijn plaats. Want al is 

het, dat de Heere in neerbuigende goedheid het ernstige verzoek om een teken 

verhoort, zo is het toch met Gods volk als met Petrus. Hij kwam met het ontvangen 

teken in de kolken terecht. zodat hij van de ene nood in de andere verviel en in de 

nabijheid des Heeren moest uitroepen: Heere, behoud mij.  

Een dierbare gebedsverhoring bekwam Petrus, maar de Heere trok hem als op 

hetzelfde ogenblik weer uit zijn zoete gestalte. Petrus zag op de sterke winden en werd 

bevreesd. Nee, de geloofsbevestiging ligt niet in het ontvangen van een teken. Dit 

ervaart Gods volk ook wel, als zij met het ontvangen teken in nog groter 

zielsschuddingen verzinken. Menigeen heeft met Petrus, in dezelfde omstandigheden, 

ook al uitgeroepen: Heere, behoud mij! Jesaja zegt: In stilheid en vertrouwen zal 

ulieder sterkte zijn. De kracht des geloofs ligt in het vertrouwen op het Woord des 

Heeren. De discipelen zijn met Christus' opzoekende liefde niet gered. De storm bleef 

aanhouden! Toch zal de Heere Petrus en al de Zijnen redden.  

Wij willen daarom in de derde plaats spreken 
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3. van Christus' reddende liefde. 

En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: Gij 

kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Petrus wordt gered uit zijn vrees! Zie hier 

de reddende liefde Christi ten opzichte van Petrus, maar ook voor ieder der Zijnen. 

Nooit zal er één omkomen in Christus, schoon wel in zichzelf.  

Al ging hun pad ook door de zee;  

hun zullen, als op Mozes beê,  

geen golven overstromen.  

 

Niet in het leven, ook niet in het sterven. Het zal hun eeuwig meevallen. Maar zij 

zullen alleen gered worden door 's Heeren kracht en genade. De Heere noemt Petrus 

een kleingelovige!  

Wij zouden hem, ziende op zijn wandelen op het water, een groot gelovige noemen. 

Maar hier leren wij, dat kleingeloof een teken vraagt, en toch ondanks het bekomen 

van zulk een duidelijk teken aan het wankelen raakt en om zou komen, tenzij Christus' 

reddende liefde ingrijpt en redt. Ook leren wij, dat wanneer wij in levensstormen een 

teken vragen en wij dat ook mogen bekomen, daarmede de stormen niet stillen. Laat 's 

Heeren volk toch voorzichtig zijn met het begeren van een teken; maar veel meer de 

hulpe Gods zoeken, om te leren vertrouwen op het Woord Gods en dit vooral in 

duisterheden en bewogenheid der ziel. 

Christus zal de discipelen redden. Hij redt hen door in hun midden terug te keren, door 

Zichzelf aan hen niet langer meer te onttrekken. De discipelen mogen wederom 

genieten de dierbare gemeenschap met Zijn gezegende Persoon. Christus Zelf nam 

alle afstand weg door tot hen te komen en te klimmen In het schip. Eerst is Petrus 

gered; dan de anderen. Ja, daarin is de Heere vrij en soeverein. Maar toch, degene, die 

het dichtst bij het omkomen geraakt is, wordt het eerst gered.  

Zo is het ook heden nog. Gods kinderen kunnen vele vrezen hebben maar de hoogte 

hunner vrezen bepaalt de grootte van hun gevaar niet! De Heere kent de nood der 

Zijnen, want Hij leidt hen Zelf daar in, en daarom weet Hij alleen de tijd hunner 

redding; niet te vroeg, maar ook niet te laat. En als nu de Heere Zijn dadelijke 

gemeenschap de Zijnen te ervaren geeft, dan gaat de wind stillen, dan gaan de golven 

liggen, dan wordt de zee vlak, dan ligt het scheepje stil, dan gaat de nood over, dan is 

het leed voorbij, dan valt de vreze weg, dan is het de discipelen goed.  

O, wat is er toch een zoete rust voor Gods volk in de gemeenschap met Christus. Wat 

onuitsprekelijke weldaad wordt er toch ervaren, wanneer Christus weer in het schip 

gekomen is, wanneer Hij Zich vertoont in de harten der Zijnen. Wat een zoete rust na 

zoveel schrikkelijke onrust; wat een onuitsprekelijke verlossing uit zulk een hachelijk 

tijdsgewricht; wat een zalige stilte na zulk een bange storm. De discipelen staan rond 

de Meester, zij staan en aanschouwen Hem, Die hen redde uit de nood. Zij staan daar, 

ontkracht in zichzelf, beschaamd over zichzelf, rechteloos in zichzelf. Ontkracht, want 

zij konden zichzelf niet behouden; dit hadden zij in deze bange nacht geleerd. Eigen 

kracht bleek te klein, eigen wijsheid en stuurmanskunst brachten hulp noch uitkomst. 

Zij leerden hulpbehoevende schepselen te zijn.  

Beschaamd stonden zij voor de Meester. Immers de vorige avond nog waren zij Hem 

vergeten, gingen zij in zichzelf op met de geschonken weldaden. Zij meenden goede 

grond onder hun voeten te hebben, hadden een levende verwachting, welke hen 

streelde; zij verwachtten nog zo veel goeds en groots in deze tijd, en nu, dit alles bleek 

waardeloos voor de eeuwigheid. Zij konden met de ontvangen weldaden niet sterven, 

noch voor God verschijnen.  

Beschaamd stonden zij voor Jezus, verlost van hun hoogmoed. Zij stonden daar als 
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armen, naakten en blinden, met een inzicht in hun eigen dwaasheid en blindheid, met 

een veroordeeld hart, vanwege hun tegenstribbelen en tegenspreken. Zij stonden daar 

voor Jezus als rechtelozen vanwege de schuld hunner eigenliefde. Eigenliefde, 

zelfzoeking is de wortelzonde in de mens. De discipelen waren er aan ontdekt 

geworden en dit leert de Heere al Zijn volk. En als zij zichzelf zo leren kennen, dan 

staan zij voor God in hun schuld en schande. Zij stonden daar voor Jezus in het schip 

en hun harten braken vanwege de weldaad, hun geschied. Verwondering werd in hun 

hart geboren, zij kwamen tot de aanbidding van de Meester. Zij zagen op zichzelf en 

kenden zich krachteloos en afhankelijk; ook zagen zij op Christus en aanschouwden 

Zijn alvermogen en soevereiniteit. Zagen zij op zichzelf, dan walgden zij van hun 

eigen bedoelingen; en ziende op de Meester, aanschouwden zij Zijn eeuwige liefde en 

trouw, bewezen aan zulken als zij zijn. Zagen zij op zichzelf, zo kenden zij zich als 

doodschuldigen en doodwaardigen, maar ziende op Christus, aanschouwden zij de Be-

houder huns levens, de Vervuiler hunner nooddruft. De tegenstellingen worden in het 

hart zo groot. De verwondering zo diep. Het woord van de dichter van Psalm 103 

wordt door hen ingeleefd, namelijk: 

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,  

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

 

De diep verbeurde weldaden verootmoedigen de discipelen zodanig, dat zij laag 

buigend in vernedering erkennen: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon! En in deze 

ootmoedige belijdenis heeft Christus Zijn oogmerk bereikt. Hier ligt het goud van 

Gods genade weer helder te schitteren. Hier zijn de discipelen van al het hunne weer 

ontdaan. Zo bekomt God in Christus weer de eer en lof en prijs van al Zijn volk. 

Christus heeft Zijn discipelen gebracht van de hoogmoed in de ootmoed. Gebracht tot 

de erkenning en inleving van het werk Gods, van eeuwigheid voorgenomen en in de 

tijd volvoerd.  

O, wat hebben de discipelen en wat leren Gods kinderen toch in Christus zien; wat 

leren zij toch door onderwijzing des Geestes in Christus vinden. Zij vinden in Christus 

het leven en de vrede, en innerlijke blijdschap door de Heilige Geest. Jezus van 

Nazareth is de Zone Gods, is de taal huns harten en is de geloofsbelijdenis hunner 

lippen. De discipelen zijn gered! Gered uit satans klauw, uit eigen verdorven bestaan, 

uit de goddeloze hoogmoed, gered zijn zij in ootmoed. In deze ootmoed zullen zij 

zeker ingestemd hebben met de dichter van Psalm 9: 1O, wat wij nu ook samen zingen 

willen: 

Hij, die Uw Naam in waarheid kent,  

Zal, Heer', op U in Zijn ellend' 

Vertrouwen; wijl Gij nooit liet zuchten,  

Hen, die gelovig tot U vluchten. 

 

Toepassing. 

Geliefden, wat is de hoogmoed toch een verschrikkelijke zonde. God tergend, 

zielverwoestend, naar de eeuwige rampzaligheid voerend. De hoogmoed is de zonde, 

waarin Adam is gevallen, en is de zonde, waarin ieder Adamskind wordt geboren. De 

hoogmoed is de zonde, waarin wij allen van nature leven. Wij zoeken onszelf, strelen 

onszelf, leven onszelf. Deze zonde wordt niet alleen bedreven in hoogmoedige 

levensopenbaring, in praat, gewaad en daad, want de wortel ligt in ons hart. Zo 

nederig kan een natuurlijk mens zich niet openbaren, of hij leeft evenwel in 

hoogmoed. Het komt op onze verhouding tot God aan; en deze is onzerzijds een 
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hoogmoedige en hooghartige. Wij bukken van nature onder God niet. Wij leven niet 

in afhankelijkheid van de Heere. Wij doen niet wat God van ons eist; wij geloven niet 

wat God ons zegt. De hoogmoed van een mens voert hem ten verderve. Wat zijn Gods 

lankmoedigheid en taai geduld toch groot in het dragen en verdragen van zulke ellen-

digen. Hoe meer de mens volhardt in hoogmoed, des te rechtvaardiger zal God hem 

straks veroordelen en verdoemen. Dit geldt voor allen, maar in het bijzonder voor hen, 

die leven onder het licht van Gods Woord.  

Zij, die leven onder de prediking des Evangelies, weten, dat er bij God in Christus 

genade bereid is voor een boetvaardig zondaar of zondares. Daarboven zendt de Heere 

Zijn knechten, om met alle ernst, met biddingen en smekingen van Godswege te 

dringen tot boetvaardigheid. Maar er is niemand, die deze weg bewandelen wil. 

Niemand wil met zijn schuld en schande, met zijn oordeel en verloren staat, tot God 

wederkeren. De mens van nature wil niet; hij kan niet, gebonden als hij ligt in de 

hoogmoed. Dit is nu de ellendige, beklagenswaardige staat van een onbekeerd mens, 

hetzij jong of oud, man of vrouw, rijk of arm; van ieder!  

Och, mijn onbekeerde medereizigers, dat gij toch heden nog bekende, wat tot uw 

zaligheid dienstig is. U leeft nog in het heden der genade. In zonde en schuld zijt gij 

geboren en al levende vermenigvuldigt gij uw schuld; u hebt dus redenen genoeg om 

voor God een in uzelf verloren mens te worden. Maar u zoekt altijd uit uw deugden en 

plichten behouden te worden. Gij zoekt altijd een recht tot uw zaligheid. Dit is uw 

ongeluk, uw hoogmoed. U mocht toch van God begeren, dat Hij u uit uw hoogmoed 

wilde brengen in de ootmoed. De ootmoed is Godverheerlijkend en in Christus 

zielzaligend. Deze ootmoed is door Christus verworven. De schuld van de hoogmoed 

heeft Christus voor al de Zijnen betaald tot de laatste kwadrantpenning toe.  

 

En nu past Christus ook Zijn  verworven weldaden toe in het hart der Zijnen. In de le-

vendmaking komt Hij hen voor door Zijn Geest. Hij zoekt hen op. Bij de aanvang in 

de levendmakende daad, doch ook bij de gedurige voortgang is het een afsterven van 

de oude mens en een opstaan van de nieuwe mens.  

En nu vraag ik: wat kent u daar nu van? Wat kent u van uw verloren staat, van uw 

schuld voor God, van de onmogelijkheid om weer met God verzoend te worden aan 

uw zijde, van de weg der zaligheid, zoals die in Gods Woord verklaard is en in de 

harten door de Heilige Geest geopenbaard wordt. Wat kent u van de onderwijzingen 

van de Hoogste Profeet zelfs in de nachtelijke uren, van de zoete woorden, die van 

Zijn gezegende lippen kunnen vloeien, die zijn als de balsem uit Gilead, gelijk de 

regendroppels op een dorstig land?  

Welgelukzalig zijn zij, die wakende zijn aan Zijn poorten en waarnemen de posten 

Zijner deuren. Zij worden bewaard om te leven op genade, een hoogmoedig leven, een 

dor leven, een leven zonder onderwijs; een werkeloos leven; een biddeloos leven; een 

leven, niet tot uitdraging van Gods Beeld.  

Christus zal Zijn discipelen redden. Vrees niet, geloof alleen! Hij redt hen door in hun 

midden terug te keren, door Zichzelf aan hen niet langer meer te onttrekken. De 

discipelen mogen wederom genieten de dierbare gemeenschap met Zijn gezegende 

Persoon. Christus Zelf nam alle afstand weg door tot hen te komen en te klimmen in 

het schip. Eerst is Petrus gered; dan de anderen. Daarin is de Heere vrij en soeverein.  

De Heere doe het ons Hem meer en meer zoeken, o volk van God, opdat wij als nieuw 

geboren kinderkens door het geloof in Hem steeds meer mogen onderwezen worden 

en door de Heilige Geest wandelen ondank s de golven en baren, tot eer van Zijn 

Naam. Amen. 
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8. De kruik met manna
1
 

 

Predicatie over Exodus 16:33 en 34 

 

Uitgesproken door ds. W. de Wit op zondagavond 20 november 1949 te Middelburg. 

 

Zingen: Psalm 45:2 

Lezen: Exodus 16 

Zingen: Psalm 78:12, 13  

Zingen: Psalm 105:22  

Zingen: Psalm 33:10 

 

Geliefden, 

De Heere heeft van Zijn volk gezegd dat Hij ze op aarde liet als schapen in het 

midden der wolven, waarin zij in grote strijd verkerend, zich krachteloos zouden 

bevinden en alle ogenblik in gevaar om overweldigd te worden. Daarom wordt zij 

genoemd de strijdende Kerk. En nu is de strijd Godes; de strijd is tussen de Vorst des 

hemels, de Vorst des Levens enerzijds en de vorst der duisternis anderzijds. De strijd 

tussen die twee hoofden is een uitgestreden strijd; satans kop is vermorzeld. Christus 

overwon, Hij is dood geweest en leeft tot in alle eeuwigheid en leeft in eeuwige 

overwinning. Maar nu wordt die strijd, al is het dan niet in diezelfde mate, toch 

doorgezet op aarde. Satans macht zal niet nalaten die Kerk te bekampen op allerlei 

wijze. Hetzij in het algemeen, of een iegelijk in het bijzonder; hetzij lichamelijk of 

innerlijk, geestelijk.  

Als wij dan zo oppervlakkig zien, dan zouden wij zeggen: Dat volk is toch maar een 

ellendig volk, want als het dáártoe nu op de aarde is gelaten om het voorwerp van 

bestrijding te zijn en te blijven, tot aan het uur van haar verscheiden, dan is daar toch 

niet veel vreugde in. Dat zou ook inderdaad waar wezen, als Christus aan Zijn Kerk 

niet dierbare beloften had geschonken, waarin Hij haar gedurig bemoedigt in de strijd. 

Maar haar ook gedurig doet overwinnen in de strijd.  

Ik denk zo aan hetgeen door Hem geschreven is aan een der gemeenten in Klein-Azië 

tot welke, door middel van Johannes, gezegd moest worden: 'Die overwint', en dan 

ziet dit niet op de uiteindelijke overwinning alleen, maar dit ziet op iedere overwin-

ning in zichzelf en op zichzelf.  

De Heere onderricht Zijn strijdend volk, maar Hij bemoedigt ze ook met een dierbare 

belofte. Ze mogen gestadig overwinnen en dat in Zijn kracht, dewijl zij als in zichzelf 

weerloze schapen zijn. Hij zal ze voeden met het Manna Dat verborgen is. Dat Manna 

is in de hemel, maar het daalt op een geestelijke wijze uit de hemel en het is tot 

verzadiging en vervrolijking van het hart, zodat ze wei eens van harte zingen kunnen 

in het midden van de strijd in dit Mesech der ellende. Want die hemelse spijze is een 

krachtige spijze en dat doet ze al verder overwinnen. Die hemelse spijze is een 

zielsverzadigende spijze, dat is het Brood des levens, Dat uit de hemel nederdaalt. 

Maar het is in de hemel verborgen voor het oog van alle mensen van nature en ook 

voor het natuurlijk oog van de geestelijk geborenen. Het is voorts een Manna Dat 

verborgen is voor alle belijders der Waarheid, die allen weten, dat het Manna 

verheerlijkt in de hemel is en toch de kracht ervan niet verstaan, noch de zoetigheid 
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kennen. Maar het wordt de kinderen geopenbaard naar het welbehagen des Vaders. 

Zo heeft dat volk hier haar kruis te dragen, zichzelf te verloochenen en gedurig achter 

de Heere aan te komen. Ook in haar dagelijkse onderhouding moet 's Heeren volk hier 

wandelen in het geloof. Wat dan het eten van dat geestelijk Manna aangaat, dat ziet op 

Hem, om meer en meer Hem gelijkvormig te zijn en Zijn voetstappen te drukken. Om 

één van leven, maar ook één van sterven met Hem te wezen en ook één in 

overwinning en één in eeuwig leven. Dat geeft God Zijn Kerk op een verborgen wijze, 

waarvoor ze de wereld en haar schatten verachten en waarin, in Welks kracht 

namelijk, zij de machtige kamp met de verleider der wereld en de heerschappij der 

zonde en de verzoekingen, ook in hun eigen vlees bekampen. Tot ze eenmaal komen 

aan de oevers van het land der belofte, aan de grenzen van dat land, waar aan het 

zoeken naar voedsel een einde komt en het over zal gaan in eeuwige verzadiging. 

Zie, mijn hoorders, dat zijn zaken, die Christus aan Zijn Kerk in haar strijd beloofd 

heeft. Maar dat zijn nu ook van die zaken, die Hij ook in het oude verbond 

afgeschaduwd heeft, in hetgeen hij met haar wilde handelen en daarvan willen wij met 

uw gewijde aandacht spreken, waartoe gij dan ons tekstwoord vinden kunt in het u 

voorgelezen Schriftgedeelte, het tweede boek van Mozes, Exodus 16:33 en 34, waar 

Gods Woord en onze tekst aldus luidt: 

 

Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem een kruik en doe een gomer vol Man daarin; en 

zet die voor het aangezicht des HEEREN tot bewaring voor uw geslachten. 

Gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had, alzo zette ze Aaron voor de 

getuigenis tot bewaring. 

 

Dit tekstwoord, mijne hoorders, spreekt ons van: De kruik met manna. Met 's Heeren 

hulp letten wij op: 

 

1. De herinnering eraan verbonden; 

2. De afgebeelde zaak erin vervat; 

3. De geestelijke lering erdoor gegeven. 

 

1. De herinnering eraan verbonden 

De kinderen Israëls waren in het geloof uit Egypte vertrokken. Machtig en krachtig 

waren de tekenen die God vóór haar uittrekken deed. Even machtig en krachtig was 

het teken dat haar de deur opende. In het geloof zijn ze achter de Heere aangegaan. 

Met blijdschap in het hart zijn ze gekomen door de Rode Zee, niet overleggende of het 

water plotseling over hen zou vallen. Maar God baande door de woeste baren en brede 

stromen een pad. In het geloof gingen zij erin, van goeder harte zingend. Farao en zijn 

heir verdronken in de Rode Zee. Maar de Heere houdt altijd bijzondere wegen met 

Zijn volk. Dat deed Hij ook met het oude bondsvolk, want hun geloof werd door God 

beproefd. En toen zij enige dagen in de woestijn waren, werden zij gekweld door 

dorst. Men vond wel water, maar het was bitter water. Toen werd de kracht van het 

geloof beproefd. Zou de Heere ze uitgeleid hebben om ze in de woestijn te laten 

sterven van dorst? Hij, Die machtige tekenen in Egypte deed en haar vijanden in één 

ogenblik verwondde, zou Hij ze om laten komen in de woestijn vanwege Zijn 

onvermogen? Maar de kracht van haar geloof was gering en het volk murmureerde, 

want het had geen water. Opstand tegen God. Maar de Heere handelde goedertieren 

met dat volk en wees Mozes een hout aan om het in het water te werpen, waardoor het 

van bitter zoet werd. O, wat was Gods goedheid groot over een rebellerend en 

opstandig volk. En zo is het weer enige tijd gegaan; en nu in verband met ons 
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tekstwoord, is dat volk zo ongeveer zes weken uit Egypte. Zes weken nog maar en 

haar leeftocht, die ze uit Egypte meegenomen hadden, raakte op. In de woestijn was 

niets te oogsten. 

Wist de Heere dat niet? O ja, Zijn werken zijn Hem van alle eeuwigheid bekend. Maar 

Hij zou de kracht van dat volk, de kracht van het geloof van dat volk, het 

onvoorwaardelijk volgen van dat volk, beproeven. Niet opdat Hij het weten zou, want 

Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten, maar opdat zij het weten zouden. Wat 

gebeurde er? Er kwam murmurering, ontevredenheid in het hart; er kwam een 

terugzien naar Egypte. Wat was het in Egypte toch goed, daar hadden zij de 

vleespotten en daar hadden zij brood. Daar hadden zij die ellende van de woestijn niet. 

Hoe moeten wij hier nu doorkomen? Ziedaar de overleggingen van het hart. Het volk 

ging naar Mozes en het maakte hem verwijten. Zij wensten in Egypte terug te zijn, ze 

begeerden de vleespotten van Egypte. Want, zeiden ze, gij hebt ons uitgeleid, opdat 

gij ons hier in de woestijn van dorst doden zoudt! Ontzaglijk, had de Heere dáárvoor 

zulke bemoeienissen met dat volk gehouden? O, wat was dat een goddeloos volk; wat 

kwam er nu uit wat erin was. Zeker, dat was in Egypte ook al zo, maar nu kwam het 

voor de dag. En de Heere deed het als wijs worden, zodat het naar buiten kwam. De 

Heere had het gehoord, en wat toen? Zou de Heere werkelijk dat volk van honger 

laten sterven? Had Hij daartoe geen recht? Zou Hij tot vergelding van Zijn Goddelijke 

gerechtigheid Zich niet wreken aan zulk een goddeloos volk? Maar God handelde niet 

naar het recht. O, mijn hoorders, het is zo'n wonderlijke zaak en ik lees in het ganse 

hoofdstuk niet, dat God enige straf op dat volk oefende. Al had Hij hun murmurering 

gehoord, maar Hij droeg het in genade en Hij zou ze beschamen door Zijn 

goedertierenheid. 

De heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk in het midden van het leger. En zij 

hadden gegrepen naar de vleespotten van Egypte; God zou ze vlees in de woestijn 

geven, opdat zij schaamrood zich gedurig in verootmoediging voor die hoge God 

zouden buigen. Aan de dag van morgen, in de morgenstond, zouden zij de heerlijkheid 

des Heeren zien: brood uit de hemel, het brood der machtigen, het brood der engelen 

zouden zij zien. Zie, dat hadden wij niet gedacht.  

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. (Ps. 103:5) 

 

En nu, in dit geval naar het welbehagen van de eeuwige Jehova strafte Hij Zijn volk 

gans niet, maar beschaamde ze door goedertierenheden; waaruit wij zo duidelijk 

kunnen zien de wegen die de Heere met Zijn volk houdt tot op de huidige dag, gelijk 

het ook nader blijken zal. 

En zie, daar opende God de deuren des hemels, daar was hun levensonderhoud, uit 

genade. Zij hoefden er niets aan te doen om het te verkrijgen, alleen moesten zij uit 

hun tenten uitgaan en werkzaam zijn in het verzamelen en bukken in het oprapen. Zo 

heeft God zulk een ellendig, onwaardig, opstandig en rebellerend volk gedragen in 

genade, veertig jaar lang. En toen zij dan tegen de morgen buiten hun tent kwamen, 

was daar een dauw op het leger gevallen. En in het optrekken van die dauw bleef er 

iets achter op de vlakte van de woestijn. Verwonderd heeft dat volk gestaan en 

gevraagd: Het is Man, wat is dit? Toen heeft Mozes gezegd: Dat is het brood dat u de 

Heere gegeven heeft uit de hemel; Man, rond , als korianderzaad, wit als kristal, zoet 

als honing, net als de smaak van de allerbeste olie. En het viel elke morgen, zes dagen 

lang. Met het optrekken van de dauw kon het geraapt worden. Ook gaf de Heere Zijn 

inzettingen daarbij. Zij moesten dat rapen; iedere morgen zou het vallen, dus zij 
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hadden niet voor overmorgen te zorgen. Iedere dag gaf God hun het brood en op de 

zesde dag zou Hij het dubbel geven. Ze hadden slechts te zorgen voor één dag. Wat 

die zevende dag aangaat, ik kom daar straks nog op terug. Iedere morgen verzamelen, 

zes dagen lang. Zij moesten daartoe 's morgens vroeg opstaan, want als de zon heet 

werd, versmolt het en kwamen zij te laat; dus vroeg opstaan, iedere morgen 

verzamelen, zes dagen lang. Hoeveel? Voor ieder hoofd een gomer, naar onze maat 

gemeten is dat ongeveer tweeënhalve liter. Die veel had, had niet over, en die weinig 

had, had niet te kort. 

Zie daar, mijn hoorders, wat ons in de Schrift getekend staat, maar waarvoor wij staan 

om het te verklaren. De overlevering der Joden wil dat er een Goddelijk wonder ge-

schiedde. Dat degene die, laat ik aannemen vijf gomer nodig had voor zijn tent en er 

tien in zijn gulzigheid verzameld had in zijn wantrouwen aan God: als er morgen eens 

niet zou zijn, dat daar dan een Goddelijk wonder was, doordat hetgeen hij teveel had 

versmolt. En de zwakken die voor zichzelf niet genoeg konden rapen, dat zij wanneer 

zij het gingen meten, ook een gomer hadden.  

Ik weet het niet, zouden wij het niet zo kunnen en moeten opvatten, dat er in Israëls 

leger een soort van distributie was? Dat er verzameld werd en dat zij toen een iegelijk 

deelden, een gomer naar de grote van het gezin? Wij weten het niet, ik noem maar wat 

ik ervan heb kunnen vinden en ga het dan voorts voorbij. Zes dagen moesten zij dat 

doen en de zevende dag niet. Zes dagen ijverig 's morgens vroeg opstaan; zes dagen 

moesten zij 's morgens vroeg werken met te bukken voor hun levensonderhoud. Zes 

dagen moesten zij werkzaam zijn en uit hun tent komen om hun levensonderhoud te 

verkrijgen. En zo moesten zij van dit hemels brood niet alleen verzamelen, zij 

moesten er ook van eten, want anders kwamen zij van de honger nóg om. Gij zult 

zeggen: dat is eenvoudig; maar daar zit voor ons een lering in. Mogelijk zijt gij mij 

met uw aandacht al vooruit. Zomaar eenvoudig wat er moest gebeuren, nu enkel het 

bevel. 

Mozes ontving van God een bevel; hij moest een gomer van dat man nemen en dat in 

een kruik doen en die kruik zetten voor de getuigenis. Dat is een gouden kruik 

geweest; dat staat niet in ons teksthoofdstuk en dat kunt u nergens anders in de Schrift 

vinden, dan bij Paulus in Hebreeën 9:4, dewijl hij daar spreekt over de gouden kruik 

met manna. Zo weten wij dat het een gouden kruik was. Die kruik moest gezet worden 

in het heilige der heiligen, daar was alles van goud. Al zou Paulus het ons niet 

medegedeeld hebben, dan zouden we die gedachte ook hebben. Die gouden kruik 

moest gezet worden voor het aangezicht des Heeren, vóór de ark der getuigenis. Maar 

nu stuiten wij op een moeilijkheid, want het bevel des Heeren was dat die gouden 

kruik vóór de ark moest. Gij kunt lezen én in Koningen én in Kronieken, dat die 

gouden kruik vóór de ark was. Maar Paulus zegt (Hebr. 9:4): hij was erin. Hoe is dat 

nu, strijdt de Schrift dan tegen elkaar?  

O nee, de geleerden zeggen dat dit komt omdat het Hebreeuwse woord vertaald is in 

het Grieks en Paulus schrijft in het Grieks. Het Hebreeuwse woord betekent: vóór en 

het Griekse woord: neffens of neven. Waaruit het dus zo verstaan moet worden, dat 

Paulus niet zeggen wil dat de kruik in de ark, maar nevens of naast de ark was en 

daarmee is de ganse moeilijkheid opgelost. Temeer omdat wij én in Koningen én in 

Kronieken lezen dat er in de ark alleen de twee tafelen der getuigenis waren. Zo is die 

kruik dus voor het aangezicht des Heeren geweest, staande voor de troon der genade, 

daar waar God woonde; en zo is hij verborgen geweest voor het oog van het volk, 

achter het zware voorhangsel. En nu begrijpt gij mogelijk het woord dat Christus 

spreekt tot de nieuwtestamentische Kerk, dat Hij ze zou geven te eten, het Manna Dat 

verborgen was. Onttrokken dus voor het oog, voor het natuurlijk oog.  
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Maar in het gelovig bewustzijn wist de Israëliet dat de gouden kruik met manna voor 

de ark der getuigenis was. Zo weet de gelovige Israëliet van het Nieuwe Testament, 

dat die gouden kruik met Manna, Die uit de hemel nedergedaald is, verheerlijkt aan 's 

Vaders rechterhand in de troon Gods is. Daar is Hij onttrokken aan het natuurlijk oog 

en alleen te aanschouwen en te beschouwen door het oog des geloofs. 

Het volk in de woestijn heeft gegeten van het manna. God heeft dat onwaardige volk, 

dat herhaaldelijk tegen Hem is opgestaan, in Zijn trouw gedragen. Het manna heeft 

niet gemist; zes dagen, iedere morgen en op de zevende was het er niet en dat heeft 

veertig jaar lang geduurd, zodat het hun in hun leeftocht in die zware reis door de 

woestijn aan niets heeft ontbroken. En toen zij Kanaän binnentrokken hebben zij 

gegeten van het overjarig koren des lands op de eerste morgen, en het manna hield op 

des anderen daags (Jozua 6:12). O, wat is God goed voor een onwaardig volk. Daar 

hebt gij nu de gouden kruik met manna en de herinnering daaraan verbonden. Een 

gouden kruik met manna, als het bewijs van Gods soevereine genade. Van Zijn 

eenzijdig dragen van een onwaardig volk, van Zijn trouw om ze te onderhouden, 

alhoewel zij het niet waardig waren zolang zij in de woestijn waren. Een bewijs van 

Gods goedheid en de vastheid van Zijn eeuwig verbond. 

 

2. De afgebeelde zaak erin vervat 

Gij weet, mijn hoorders, hoe het Israël van de oude dag een schaduwachtig volk was, 

waarin het typeerde de Kerk Gods van alle tijden. En de wandelingen die God met dat 

volk hield en de handelingen die Hij ermee deed. De verzoekingen waarin Hij ze 

verzocht en de wegen waarin Hij ze nawandelde de ganse woestijn van dit 

ondermaanse leven door. Zo is dat precies met woorden getekend voor de Kerke Gods 

van onze tijd. Het manna, waar kwam het vandaan? De oorsprong van dat manna lag 

in de hemel, het werd dat volk gegeven zonder dat zij er iets voor gedaan hadden. Het 

werd dat volk gegeven uit loutere genade tot hun levensonderhoud, opdat zij niet 

zouden omkomen. Nu, dat manna ziet op Christus, waarvan Hij Zelf getuigt in het 

Nieuwe Testament: 'Ik ben het levende Brood, Dat uit de hemel neergedaald is', en op 

een andere plaats: 'Ik ben het Brood des levens.' Hij noemt Zichzelf het Manna Dat 

verborgen is. Christus is het Manna; dat Manna dat voor de Kerke Gods uit genade 

gegeven is, het is hun gegeven zonder dat zij er iets voor hebben gedaan. Het is hun 

gegeven tot hun levensonderhoud, opdat zij niet verkommeren zouden; het is hun 

gegeven uit louter soevereiniteit.  

O, mijn hoorders, als wij nu ons beeld eens mochten zien in dat volk Israël, dat wij zo 

ganselijk verdorven zijn. Na al de weldaden die God Zijn volk verleende, daar Hij het 

door wederbarende genade verloste uit het duistere Egypte; en die Hij door de Rode 

Zee een weg van ontkoming gaf, waarin zij zongen van ganser harte. En nadat dit 

gepasseerd was, kwamen zij aan een plaats, waar zij zich leerden kennen als een 

rebellerend, opstandig, goddeloos, onwaardig en onverdraaglijk volk voor God. En 

toch is het een volk waarover Hij in Zijn liefde zwijgt en voor wie Hij van eeuwigheid 

dat levende Brood bereid heeft. Waar uit loutere soevereiniteit en vrijmachtige 

genade, Zijn Goddelijke liefde en Zijn eeuwige trouw zo helder ons tegenkomen. O, 

als wij Christus aanschouwen mochten als het Brood, als het Manna van het Nieuwe 

Testament, dat God voor Zijn Kerk bereid heeft, maar ook daartegenover wat Gods 

volk is en als wij eens mochten zien hoe goed God voor een onwaardig volk is.  

Wij hebben vaak zulke wettische gedachten van de Heere, alsof Hij een tiran is die 

een mens straft naar zijn zonden en hem vergeldt naar zijn ongerechtigheden en 

strengelijk eist de verheerlijking van Zijn recht. Zeker, dat doet God wel, maar Hij wil 

het in Zijn eigen lieve Zoon doen voor Zijn uitverkorenen, betuigende Zijn eeuwige 
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onbevattelijke liefde. En Zijn uitverkorenen, dat zijn mensenkinderen. Dat ons hart 

toch eens verbroken mocht worden en de liefde van onze ziel getrokken tot Hem, Die 

in de hemel woont. Die Zich in genade doet kennen en trouw gaat bewijzen aan een 

onwaardig geslacht, gelijk het geslacht der mensenkinderen is tot op de huidige dag en 

gelijk het blijven zal tot aan de jongste dag. Wat Hij draagt en spaart om Zijns Zoons 

wil, gelijk de algemene goedheid Gods niet gans is los te maken van de bijzondere 

genade verworven door Christus. Want de uitverkorenen zijn mensen en Christus 

verwierf de genade niet voor álle mensen. Maar nu is er de natuurlijke 

noodzakelijkheid, vergun me dat ik het zo eens zeg, dat God in Zijn goedheid het 

ganse menselijk geslacht draagt totdat de laatste der uitverkorenen op de wereld zal 

geboren zijn en totdat hij toegebracht zal zijn. En dan is ook de laatste der 

verworpenen geboren en is de mate van zijn ongerechtigheid volgemaakt. Zo is het 

volk van God, de uitverkorenen, de kurken waar het ganse heelal op drijft, waarom 

God nog zegent mens en beest en doet Zijn hulp nooit vruchteloos vergen. O, dat die 

harde gedachten van de Heere toch eens uit onze ziel gebannen werden en dat harde 

hart eens breken mocht onder Zijn goedheid. 

En dat geldt zoveel te meer voor het toegebrachte volk, waarmee ik dus nu een 

ogenblik spreken ga. De oorsprong van uw levensonderhoud, op de geestelijke wijze, 

wat hebt gij daarvoor gedaan? Daar hebt u geen traan voor gelaten en geen zucht voor 

gezucht; daar hebt u geen gebed voor gedaan, daar hebt u geen arbeid, niets aan 

gedaan. Want eer God de aarde op haar grondvesten liet neerzinken, verordineerde Hij 

Zijn eigen lieve Zoon reeds, opdat Die voor u zou zijn het Manna, Dat uit de hemel 

zou nederdalen; opdat gij daarvan eten zou en levensonderhoud bekomen, zes dagen 

van uw leven. Opdat gij op de zevende dag rusten zult in aanschouwen. Ziedaar de 

genadegift Gods in Christus. En 'Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, zou Hij ons 

met Hem dan ook niet alle dingen schenken?', zegt de apostel. '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.'  

 

Dat wordt ons zo eenvoudig geleerd, als wij letten op de oorsprong van dat 

aardse manna. Dat leert ons de oorsprong van het geestelijke en dat is dan voor een 

volk, dat het in zichzelf onwaardig was; dat geen rechten had om te pleiten en het 

deed het niet ook! Het murmureerde tegen God en de Heere ging ze beschamen door 

Zijn goedheid door ze iedere dag het leven, eten en hun levensonderhoud te geven. O, 

konden wij er maar eens bijkomen, konden wij zo nog maar eens bij Gods goedheid, 

bij Zijn liefde, trouw en macht komen. Dat wij er eens een indruk van in ons hart 

hadden, wat de Heere wil wezen voor een in zichzelf opstandig, rebellerend, 

goddeloos monster. Gelijk het volk des Heeren bij ontdekkende genade zich maar al 

meer en meer leert kennen. Als wij dat eens in het geloofsoog mochten krijgen, dan 

zal het hardste hart breken en God zal ontvangen alle lof, eer en aanbidding, hier in dit 

leven al. Dan zal Gods Kerk zichzelf leren verloochenen om achter de Heere aan te 

komen. 

 

Vervolgens in de tweede plaats, hoe daalde dat manna nu in het leger? De 

wijze waarop het daalde. Het was bedekt in een dauw, een dauw die de Heere van de 

hemel liet dalen. Zachtkens, stil, onhoorbaar, maar werkelijk! En in die dauw 

verborgen werd dat manna op de aarde gelegd. De dauw trok op en het manna bleef 

over. En, mijne hoorders, nu zult gij zeggen: 'Dat gebeurt nu niet meer!' Letterlijk niet; 

als het nu dauwt over ons aardrijk, dan trekt met de zon de dauw op en dan is er geen 

manna. Maar ziet ge, al het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw geworden. En als 
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het letterlijke er dan niet meer is, zo leert dat ons. En al is het zichtbare er niet meer, 

het geestelijke is er wel. Want het geestelijke Manna, Dat uit de hemel nederdaalt, dat 

daalt vandaag nog neer en het daalt neer in de dauw van de bediening van het Woord 

van God, waarin Christus Zich verbergt in al Zijn dierbaarheid, in al Zijn heerlijkheid. 

Maar ook in Zijn noodzakelijkheid tot het levensonderhoud, in het getuigenis dat van 

Hem uitgaat; dat Hij een genadig en barmhartig God is en groot van lankmoedigheid 

en goedertierenheid. Zo is het ook vandaag aan de dag, dat de dauw van het Woord 

des Heeren over het volk des Heeren, ja, over de ganse vergadering van des Heeren 

volk daalt. En met het opgaan van de dauw blijft het manna liggen.  

O, werden wij toch eens verwaardigd om uit onze tent te gaan. Dat wij eens honger 

kregen in de woestijn van ons leven en dat wij eens levensonderhoud van God 

bekwamen. Och, dan zegt gij, ook menigeen van u, mijn onbekeerde medereizigers: 

'Ik ben het niet waardig.' Maar hoe was dat met het volk Israël? Waren die het waardig 

om te eten van het manna dat uit de hemel nederdaalde? Zij waren van het zelfde 

geslacht; wij zijn al tezamen kinderen van Adam en leeft in ons hart niet hetzelfde wat 

daar geopenbaard is?  

Mogelijk zitten er hier wel waar het niet zolang verborgen is gebleven, maar die naar 

de wereld hangen en zeggen: 'Och, was ik maar in de wereld, in de vleselijke zaken en 

vermaken, in de begeerten, rusten en lusten. Was ik daar maar, dan had ik het beter, 

dan dat ik hier onder de bediening van het Woord zit.' O, het is goddeloos, het is 

ontzaglijk erg, maar God draagt u nog. Hij wil u in liefde en in Zijn macht en trouw 

verdragen en Hij wil u doen toekomen het Brood des Levens; waarvan Christus 

getuigt dat 'zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven.' En gelijk 

het hetzelfde is met het Water des Levens, dat indien iemand daarvan drinkt, 'die zal 

in eeuwigheid niet dorsten.' 

Dat brood, dat hemelse brood, lag buiten Israëls tenten. Ze moesten er naar uitgaan, zij 

moesten het gaan rapen; zij moesten er werkzaam voor zijn. Zij moesten, bukkend ter 

aarde, het vergaderen. En die veel had, hield niet over en die weinig had, had niet te 

kort. Ik kom daar straks nog op terug. Zo mochten wij ook eens werkzaam zijn met 

hetgeen God ons openbaren wil in de dauw van Zijn Woord. Opdat wij door Zijn 

Geest door alle woorden eens mochten heenzien en tasten naar de zaken die ons 

geopenbaard worden. Dat is Jezus Christus en Die gekruist, naar het soevereine 

welbehagen Gods. Naar het eenzijdige werk Gods, ten bewijze en tot blijk van Zijn 

eeuwige liefde en Zijn onwankelbare trouw en dat voor een onwaardig volk. Mocht 

ons hart daar maar eens op gezet worden, wij zouden uitgaan uit onze tent en 

verzamelen, opdat wij in de woestijn niet sterven zouden. 

 

Hoe zag dit manna er uit?  

Allereerst de kleur, die was wit, blank. De Kerk getuigt van Christus: 'Hij is blank.' In 

Zijn onbevlekte heiligheid; Hij is blank in reinheid en in natuur, én naar de menselijke 

én in de Goddelijke. Hij is wit in Zijn leven van eeuwigheid, want Hij is de heiligheid 

Zelf. Hij is wit en blank hier op aarde in onze menselijke natuur, met een reine 

geboorte geboren, als de dauw die van de hemel nederdaalt. In de maagd Maria 

geboren op een reine wijze, wit als korianderzaad. Neem dan Zijn leven, neem Zijn 

ganse leven; gelijk Hij blank geboren is in reinheid en in heiligheid, zo heeft Hij 

geleefd. Zo is Hij ook gestorven, als de Heilige der hoge plaats. Geen vlek of rimpel 

was er op Zijn kleed aan te wijzen. Te midden van Zijn vijanden heeft Hij gezegd: 

'Wie van ulieden overtuigt Mij van zonde?' O, die dierbare blankheid, de heiligheid, 

de reinheid van de Borg van het Nieuwe Testament, die wordt zo zeer geroemd door 

de Kerke Gods, als zij maar in het oog des geloofs bekomen wordt. Als ons oog 
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daarvoor gesloten is van nature, dan mogen wij het belijden, maar de zoetigheid 

daarvan ervaren wij niet. Als wij, in onze bekommering levend, grijpen naar de 

werken der wet en het blanke Brood des levens verzaken, omdat het voor ons 

verborgen is, dan aanschouwen wij die heerlijkheid niet. Maar als het God behaagt 

ons oog voor Christus te openen, in Zijn dierbaarheid, in Zijn aangenaamheid, in Zijn 

genade, in Zijn schoonheid, en in Zijn leven en sterven, en hoe Hij de heilige God is 

en in onze menselijke natuur een heiligheid verwierf, die straks dat volk zal toegepast 

worden. Waarin zij blank voor God staan, in lange witte klederen, waarin geen vlek of 

rimpel is.  

O, mijn hoorders, wat wordt dat hemelse Manna dan toch dierbaar en wat kan Het dan 

het gehemelte van dat volk strelen. Gelijk het was met het volk van Israël: De smaak 

was zoet, zoet als honing. Kan het zoeter (Richt. 14:18)? En de hoedanigheid was vet 

als de beste olie. Zie, zo is Christus het gehemelte van Zijn volk, zoeter spraak kan er 

niet zijn; zoeter borggerechtigheid kan er niet aanvaard en gesmaakt, zoeter 

gemeenschap niet ervaren worden. Dat te proeven en te smaken, dat God goed is, dat 

bederft de ziel voor de wereld, haar ganse leven lang.  

O, als we daar eens één korreltje van mochten hebben, één korreltje, dan zouden wij 

hongeren en dorsten. Dan zouden we hongerend en dorstend werkzaam zijn naar de 

gemeenschap die Christus geven wil, degenen die Hem van de Vader zijn gegeven. En 

wat de vettigheid aangaat: de ziel van het volk van God in de gemeenschap met dat 

Brood uit de hemel, is verzadigd van vettigheid. Vet, vol merg, gelijk daarvan 

overduidelijk de getuigenissen in de Schrift te vinden zijn. Zo eenvoudig, mijne 

hoorders, werd dat oude volk geleid van de schaduw tot het wezen. 

En wat nu de bereiding aangaat, men kon dat man malen, men kon het ook stoten in 

een mortier en men kon het in de derde plaats ook zieden. Dan moest het verbroken 

worden, dan moest het vermaald worden; dan moest het al sterven in zichzelf. En als 

het zo bereid werd, dan was het nog een aangename spijze.  

Ziedaar, mijn hoorders, hoe Christus voor Zijn Kerk is bereid, gestoten, in een mortier 

gestoten. Hij is bereid, verbroken. Zo is Hij een aangename en zoete spijze, in zulke 

spijze heeft het volk van Israël veertig jaar gewandeld door de woestijn, zonder dat zij 

honger leden. Zulke spijze heeft het volk van God, als zij die gezegende Christus maar 

mogen hebben in het geloof en die gemeenschap in haar ziel, al wandelend op aarde in 

dit tranendal, zonder te bezwijken. 

 

En nu wat de mate aangaat; ieder een gomer, die teveel had, had niet over. En die te 

weinig had, had niet te kort. Zo is het nog. Als een tollenaar van verre in de tempel 

staat en een toeknik van de hoge God in liefde en in vrede krijgt, heeft die man 

genoeg. Dan heeft hij zoveel, dat hij zegt met die oude man, die Jezus in de armen 

had: 'Het is genoeg, Heere, laat mij nu maar sterven, want mijn ogen hebben Uw 

zaligheid gezien.'  

Ach, later zeggen zij: 'Ik ben toch blij, dat ik niet gestorven ben, want hoe zou dat 

uitgevallen zijn?' Maar weet u, mijne hoorders, hoe het is? Het van verre staande volk 

en die meer nabij gebracht zijn, dus die weinig oefeningen in het leven hebben en 

degenen die er veel in het genadeleven hebben, als zij iets van Christus krijgen, dan is 

het genoeg! Dan hebben zij geen honger meer en zijn verzadigd aan de verzadigingen 

van Zijn huis. Dan kunnen zij met Hem leven en dan kunnen zij met Hem sterven en 

het zal voor hen allen eeuwig meevallen. Want met die gemeenschap aan Christus is 

hun ziel verzadigd, hun schuld betaald en de scheiding weggenomen. Gemeenschap, 

en daar wens ik de standen in het genadeleven niet mee weg, maar dat is de ervaring 

van de ziel en hoe meer zoetigheid daarvan gesmaakt, hoe meer dat daarnaar gehaakt 
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wordt. 

Zes dagen moesten zij werkzaam zijn om het te vergaderen, de zevende dag niet. De 

zesde dag gaf de Heere dubbel en de zevende dag moest dat volk rusten. Op de zesde 

dag heeft Christus het volle rantsoen betaald, daar heeft Hij Zijn leven gegeven in 

verloochening. Daar op die dag, op de zesde, volkomen en volmaakt in Zijn dood en 

Hij heeft op de zevende dag gerust, gelijk Zijn oude bondsvolk rustte. En dan verrijst 

Hij op de eerste dag, als het eeuwige Brood, Die de strijd te boven is en Die 

overwonnen heeft. Die niet meer sterven kan, als het levende Brood, Dat een eeuwige 

verzadiging geeft. En nu is Hij daar, verborgen achter het voorhangsel van de hemel, 

voor Gods troon, om daar bewaard te worden evenals de gouden kruik. Daar is 

Christus nu. Zes dagen heeft de mens op aarde in zijn arbeid, in zijn zwerven door de 

wereld. In zijn werkzaamheid om Christus tot zijn deel te krijgen en om te leven uit 

het soevereine welbehagen Gods. Zes dagen van vroeg op zijn, werkzaam zijn, 

uitgaan en uit de tent. zijnde druk verzamelen. Zes dagen!  

O, hadden wij daar ook iets van, ons ganse leven lang, leven uit hetgeen God geeft in 

Christus. En ais wij dan straks mogen gaan sterven, dan komen we aan de grenzen van 

Kanaän. Dan mogen we de Jordaan doortrekken en aan de overzijde komende, is daar 

de strijd en het zwerven aan een einde. Dan mogen we ingaan in de rust, die God voor 

Zijn volk bereid heeft. Is dat manna daar niet meer nodig, mijn hoorders? O ja, want 

het is een onvergankelijk manna. Het blijft in eeuwigheid in de hemel bewaard, gelijk 

het manna in de kruik niet verteerde, al was het meer dan zeven dagen oud, want het 

bleef wat het was. 

Zo zal Christus in de hemel eeuwig alles en in allen zijn en van allen waardig zijn, 

geëerd te worden. Hij zal het voorwerp van hun verzadiging en vervulling zijn zonder 

einde. Daar hebt u de rust op de zevende dag, die rust die God voor Zijn volk heeft 

weggelegd. Die kruik werd gezet voor de troon der genade. Daar was de kruik voor 

het volk van Israël ten eeuwige dage een bewijs dat God goed is voor een slecht volk. 

Welaan, mijne hoorders, ik hoef het u niet nader meer te verklaren. Christus in de 

hemel als het Brood gegeven van de Vader en nu verheerlijkt voor de troon der 

genade; als het onomstotelijk bewijs tot aan de jongste dag, dat God goed is voor een 

onwaardig, rebellerend en goddeloos volk, waarover Hij zwijgt in Zijn liefde. O, dat 

het levende volk er toch eens een oog voor kreeg, leerde hongeren en dorsten naar die 

gemeenschap die in Christus is. Geen bederving; Christus zal niet meer verderven, 

onverderfelijk is Hij opgestaan ten derde dage. Hij is in de hemel voor het aangezicht 

Zijns Vaders en naar die onverderfelijkheid voedt en onderhoudt Hij Zijn volk hier in 

de strijd van hun leven. Opdat zij Hem gelijkvormig zouden zijn in Zijn vernedering, 

in het sterven aan zichzelf om straks met Hem eeuwig verheerlijkt te zijn. Zie daar, 

mijne hoorders, de afgebeelde zaak die zo in dit manna in eenvoudigheid ons 

voorkwam. 

 

3. De geestelijke lering die er door gegeven wordt 

Veel hebben wij reeds gehoord. Die kruik is een bewijs van Gods liefde en van Gods 

genade. En zo is het nog. Mocht 's Heeren volk er eens het hart op zetten. Het 

natuurlijk Israël ontving natuurlijk levensonderhoud en het was een beeld van het 

geestelijk Israël, dat hongerend en dorstend is om in Gods gemeenschap zalig te 

mogen worden. Ze zijn geen heiligen in zichzelf, dat leert God ze wel verstaan, maar 

desondanks worden ze gedrongen om in Zijn genade uit Zijn verbond bediend te 

worden. Hij zwijgt over hen in Zijn liefde en het manna daar in die kruik is het 

onwankelbare bewijs van de trouw Gods. Veertig jaren gedragen.  

Ik zal verder maar niet spreken van alle opstand en rebellie die er na dit gebeuren nog 
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geschied zijn, het is genoeg. Het bleef met dat volk een vallen en opstaan en Hij liet 

het niet vergaan, maar onderhield het telkenmale. Daar hebt gij het leven van het 

amechtige volk des Heeren. Het zijn geen heiligen in zichzelf, maar ze zijn door God 

verkoren en Hij onderhoudt ze in Zijn liefde, trouw en kracht. 

En dan vervolgens dat geestelijk manna, dat daalt nu in ons leger ook. Och, mijne 

hoorders, hebt u er wel eens erg in gehad? Hebt gij wel eens gevraagd om door de 

bediening van Het Woord te mogen heenblikken? Dat de zon die dauw eens wat zou 

doen versmelten, eens zou doen opdrogen en dat u van dat manna eens zoudt 

overhouden? Daar wil de Heere nu voor zorgen, week aan week, dag in, dag uit in 

Zijn Woord en in Zijn inzettingen. En al hoort gij dan wel die tekst van het grote 

Manna en de bekendmaking, dat Hij een genadig God is voor een zondig mens, ons 

hart kan daar. echter niet onder bukken. Ach, de Heere wist wat dat volk was, wanneer 

zij werden geslagen, als zij de woestijn werden in gezonden, vanwege haar grijpen 

naar Egypte; waaruit zij als door een sterke hand waren verlost en nu zouden zij om 

haar tijdelijke spijze teruggaan. Zo waren zij nu bezig om God in het aangezicht te 

slaan. En zo is een mens bezig en zo grijpt ons hart naar de dingen van de wereld, naar 

hetgeen verzinkt. Waarom de Heere ons gedurig met Zijn vermaningen, lokkingen en 

nodigingen bij de dierbaarheid van dat blanke Brood des hemels bepaalt en ons als de 

toegang geeft: 'Die wil, die kome.' Maar onze ziel hongert naar Egypte en als God ons 

niet weerhoudt, dan komen we er nog terecht ook. Daar bewaarde Hij Zijn volk toen 

voor en daar bewaart Hij Zijn volk nog voor, dat ze in de wereld niet meer komen. 

Maar laat ons dan onze voetstappen toch bewaren voor de wereld. Er wordt gehandeld 

in Gods Woord over zulk een dierbaar levensonderhoud, waarin ons eigenschappen 

ontsloten worden. Laat ons van God begeren die geestelijke honger, om ons hart daar 

eens op te zetten, om zulks te mogen zien en aanschouwen. 

 

Dat manna lag om haar tenten en als zij in lijdelijkheid bleven zitten, mijn hoorders, 

wat gebeurde er dan? Dan lag het manna rondom de tent en hun ziel stierf van honger 

in de tent. Dat is de vrucht van lijdelijkheid. De Heere gebood Zijn volk dat ze iedere 

morgen het manna in de woestijn moesten rapen; ze moesten vroeg opstaan, voordat 

de zon heet werd. Zij moesten er werkzaam voor zijn, het viel niet vanzelf in hun 

schoot, zij moesten er voor bukken om het te verzamelen. En als zij het verzameld 

hadden, moesten zij er ook nog van eten. Zie, daar hebt gij nu de zaak. Nu laat God 

ons het Evangelie prediken en God doet dat van de jeugd af aan. Nu kunnen wij 

lijdelijk in onze tent blijven zitten. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan sterven we 

van de honger, terwijl het Brood des levens nabij onze tent is.  

O, verstonden wij dat toch eens, mijn onbekeerde medereizigers! Het zal toch wat 

wezen, als gij de weg geweten hebt en niet bewandeld. Verstonden wij het toch, het 

wordt ons zo duidelijk voorgehouden in hetgeen God met Israël deed. Zij moesten 

uitgaan. Zij moesten des morgens vroeg uitgaan, voordat het versmolt. Zij moesten 

ijverig werkzaam zijn om te verzamelen hetgeen ze tot hun levensonderhoud nodig 

hadden. En zij moesten bukkend werkzaam zijn! Zij moesten met hun aangezicht ter 

aarde, zij moesten hun knieën buigen.  

O, kwamen wij toch eens op onze knieën voor God, wij die leven onder de bediening 

van het eeuwig Evangelie en als in de onmiddellijke nabijheid van het Brood des 

levens. Waarvan de Heere zegt: 'Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der 

eeuwigheid niet meer hongeren.' Maar onze honger gaat uit naar het vergankelijke, wij 

hebben geen honger voor God. Zie, dát is onze nood en ik vrees dan dat wij in de 

nabijheid van het Brood des levens van gebrek zullen sterven. 

En wat Gods volk aangaat, och, het kent zich als zonder handen en zonder voeten. En 
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toch, dat volk van Israël moest uit de tent, moest uit zichzelf uitgaan, moest in 

gedurige gestalte en gedurige werkzaamheid daar ijverig in zijn, om toch te bekomen 

wat God hun tot hun levensonderhoud gaf.  

Zie, daar hebt gij nu het werk voor het bekommerde volk; ja, daar hebt gij nu het werk 

voor de ganse Kerke Gods. Om maar uit onszelf te mogen uitgaan, want als wij in 

onszelf blijven staan, dan zullen wij sterven van ellende en gebrek. Want er is in onze 

tent, er is in ons vlees niets goeds. Niets woont daar wat God kan behagen, maar 

desniettegenstaande dat heeft Hij Zijn levende volk het Brood gegeven. Konden wij 

toch die levende werkzaamheden maar krijgen, konden wij onszelf voor God eens 

verootmoedigen. Konden wij onszelf bij Hem eens aanklagen, dat wij het van onszelf 

niet waardig zijn, maar dat we het ook niet kunnen missen. Opdat de dauw van het 

Woord zou optrekken en wij, uitgaande uit onze tent, Christus zouden overhouden. En 

de zoetigheid van Zijn dierbaar leven en van Zijn borggerechtigheid en van de 

omhelzingen van Zijn Persoon ons eigen zouden zijn. 

 

Zie, mijn hoorders, die lessen liggen daar. En nu zal het heden niet zó gaan. Het 

aardse manna valt niet meer, daar kunnen we ons niet meer aan verzadigen, maar het 

geestelijke en hemelse Manna wel! Dat leeft tot in alle eeuwigheid en het is de 

openbaring Gods en wij zijn het volk van Israël gelijk. Welaan dan, de deur is nog 

geopend, het is nog niet te laat. God heeft geen lust gehad in onze dood; maar ach, dat 

wij toch genodigd, alsnog gedreven, alsnog gedrongen werden, om als een verloren 

schepsel tot God te roepen in de breking van onze ziel, ons oog naar Hem te doen 

druipen. 

En dan nog meer, mijn hoorders, en dan ga ik eindigen. Dat manna viel iedere 

morgen. God had toch zoveel kunnen geven, dat ze veertig jaar genoeg hadden en ze 

maar één keer hadden hoeven rapen? Zeker, God had dat wel gekund, maar de Heere 

doet niet wat Hij kán, maar wat Hij wil. En naar Zijn soevereiniteit wil Hij dat Zijn 

volk bij de dag zal leven. Niet alleen in hun natuurlijk leven, maar ook in hun 

geestelijk leven. Zodat er zulke drukke werkzaamheden zouden zijn in het uitgaan uit 

zichzelf en buiten de legerplaats levensonderhoud zoeken in het bukken, in een 

afhankelijk leven uit de gave Gods. Verstaat u dat? Daar lag nu de heerlijkheid van dat 

volk. God voedde het met hemels Brood. Hij spijsde hen met het brood der machtigen. 

Kom, zingen wij daarvan uit Psalm 105:22: 

 

Zij werden daag'lijks begenadigd;  

Met manna, hemels brood, verzadigd.  

Gods hand bracht, in dat dorre oord,  

Rivieren uit een steenrots voort; 

Hij dacht om 't geen Hij aan Zijn knecht,  

Aan Abraham had toegezegd. 

 

Toepassing 

En nu, zijn er onder ons wier hart aan de wereld hangt? Ach, dat is niet vreemd. Wij 

zijn in een zekere zin geleid uit de wereld. God heeft ons onder Zijn Woord doen 

geboren worden. Het volk Israël was ook uitgeleid en als het er op aan gaat komen, 

grijpen zij naar de wereld, naar Egypte terug. Zijn die er nu ook onder ons, van onze 

jongens en meisjes? Zij verwachten zoveel van de wereld. God nodigt en roept u. Och, 

waarom zoudt gij toch het hart op de wereld zetten?  

Nu komt de Heere u voor met dat geestelijke Manna, Dat uw ziel zou redden van het 

graf; dat uw schuld betalen, dat alles voor u wezen wil. Zo onwaardig, zo opstandig, 
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zo rebellerend en zo goddeloos als gij maar zijt. God zal in Christus ook voor u 

zwijgen in Zijn liefde. Zou u het nu nog volhouden, hebt gij nu gans geen erg in uw 

arme ziel, dat God goed is? Als God het volk had laten gaan, geloof me, ze waren naar 

Egypte teruggegaan en gestorven. Wat leefden zij daar zorgeloos, wat hadden zij het 

daar toch goed; daar hadden zij eten in overvloed en zij werden er gedreven naar hun 

eigen verderf. Merkt u dat dan niet, dat gij door de wereld gedreven wordt, door satan 

en dat hij straks om zijn eigen dienst u geeft ... U geeft het eeuwig verderf!  

Merkt u dat dan niet? Zou u dan zo dwaas zijn om uw hart daarop te zetten, in de 

verachting en verzaking van het geestelijke en eeuwig blijvende zoete Manna Dat 

kracht geeft om te leven en te sterven en dat ons juist door de woestijn van het leven 

voert? Denk er toch eens over; niet alleen onze jongens en meisjes, mannen en 

vrouwen, een iegelijk in het bijzonder. 

Ik vraag dan aan het levende volk: Waar grijpt u toch naar? Wat is het, wat en waar 

zoekt gij uw eigen waardigheid? Als gij ieder voor het zijne zorgt, dan kan God voor u 

niet goed meer zijn en dan krijgt u ook van Hem niets. Ach, als ik u eens een raad mag 

geven, gij die zo van de wereld vervreemd wilt leven en toch niet bij Gods volk 

behoort. Als ik u eens een raad mag geven, gij mocht een biddend leven hebben met 

David en zeggen: 'Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.' 

Begeerde u, dat gij uzelf eens recht leerde kennen in uw goddeloze staat, in gedachten, 

in woorden en in werken; in daden van bedrijf en van nalatigheid. Dat gij uw 

waardigheid voor God eens ging verliezen. Voor een goed mens heeft God niets over, 

maar Hij heeft alles over voor een slecht mens, voor een onwaardig mens. Een 

bekommerde van hart zoekt een gerechtigheid en waardigheid voor God te bouwen, 

die denkt dat hij God kan bewegen. Maar met al het wettisch woelen werkt hij zichzelf 

nog dieper in de staat der ellende. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde en zo 

hebt gij dan straks een hemelhoge schuld.  

O, u zegt: Wat dan? Boetvaardig in de schuld, als gij die eens mocht eigenen. Welke 

bezwaren hebt gij daar nu tegen, als gij aanschouwt hebt, hoe God ons leren wil? Dat 

Hij nu een volk, dat het er slecht voor Hem afgebracht had, onverdraaglijk is geweest 

tegen Gods openbaring, brood uit de hemel doet regenen en ze onderhoudt ondanks 

hun goddeloosheid. O, mocht dat ons hart niet verbreken en inwinnen voor Hem?  

O, leerden wij toch eens hongeren naar dat levende Brood, namelijk Christus. Dat wij 

ons brood niet stelden in dierbare bevindingen, bekeringen, oefeningen en wat gij al 

hebt. Want het vergaat, mijn hoorders, gij kunt daarvan honger lijden, maar niet 

verzadigd zijn! Maar die gemeenschap met Christus in het uitgaan uit onszelf, dat zal 

onze ziel verzadigen. Zijn woorden zijn zoeter dan honing en Zijn gemeenschap is het 

gehemelte zoet en Hem te eten is een vette spijze. En dat wij daar nu mee werkzaam 

mochten zijn.  

O, de mens wil wat zijn en doen, maar, mijne hoorders, weet u wat God wil? Iedere 

dag zolang wij in de woestijn zijn - laat ons dat nu ook eens mogen leren - elke dag als 

een onwaardig volk uit onszelf uitgaan en de toevlucht nemen onder de schaduw van 

Zijn Middelaarsvleugelen. Voorwaar, Hij heeft het volk gegeven iedere dag brood om 

te eten, iedere morgen heeft de Heere dat gegeven, veertig jaar lang. Maar zo gaat het 

nog, zo wil de Heere het nog. Iedere dag ons levensonderhoud opmaken en dan 's 

morgens vroeg al in het innerlijk vertrouwen uitgaan en verzamelen. In het vaste 

vertrouwen dat degene die op God bouwt, op geen zandgrond bouwt. Hij zal nooit 

beschamen de stille hoop Zijner ellendigen. Hij zal ze niet om laten komen, noch in 

dure tijd, noch in hongersnood. In de grootste smarten blijven hun harten in de Heere 

gerust. Mochten wij dat nu eens leren. 

En nu ga ik eindigen. De Heere mocht ons bewaren voor allerlei ramp en kwaad en 
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Hij mocht ons voorzichtig doen wandelen. Niet alleen om ons natuurlijk leven te 

bewaren, maar bovenal ons geestelijk leven, als God het ons gegeven heeft, te 

bewaren in de kracht des Geestes. In de gemeenschap met Christus en zo gestadig het 

levensonderhoud te bekomen van het levende Brood, Dat verborgen in de hemel is.  

En als wij dat nu missen, het is nog niet te laat. 't Kan zo spoedig te laat zijn, en dan is 

het Manna niet meer te verkrijgen en de deur der genade op het nachtslot. Heden dan, 

laat God niet nodigen, eindeloos nodigen; bedroef de werking van Zijn Geest niet. 

Heden dan, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet, maar laat u leiden. 

Amen. 
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9. DE ENIGE TOEGANG TOT HET KONINKRIJK GODS 

 

Ds. M. HEERSCHAP - Wageningen 
"UIT DEN SCHAT DES WOORDS" 15 Januari 1951 

 

Psalm 54:1 

Lezen: Lucas 13: 22-35  

Psalm 62: 4, 5 

Psalm 118: 10  

Psalm 56:6 

 

Geliefden, 

Het is opmerkelijk, dat er, toen de eerste wereld door water verging en Noach met zijn 

gezin en het vee in de ark was, geschreven staat: "En de Heere sloot achter hem toe", 

Gen. 7: 16c. Noach, wel genaamd de prediker der gerechtigheid, had honderd en 

twintig jaar het oordeel Gods aangekondigd, tijdig en ontijdig aangedrongen tot 

bekering. Een droevige tijd was het. De zonen Gods vermengden zich met de kinderen 

der mensen, de kerk met de wereld. Doch men was doof voor de roepstem van Noachs 

prediking. Men ging door in de goddeloosheid. Het geslacht van Seth vermengde zich 

met het geslacht van Kaïn en het scheen of er geen vreze Gods meer was. 

Noach echter had genade gevonden in de ogen des Heeren, in zijn gezin was nog de 

vreze Gods. Het bevel des Heeren komt tot Noach om een ark te bouwen en in al die 

tijd, dat deze in aanbouw was, heeft Noach gepredikt, dat God een God is, Die het 

kwaad niet gedoogt, Die te rein van ogen is, dan dat Hij het kwade zou kunnen 

aanschouwen; de zonde straffen moet, geldende de deugd van Zijn recht. In al die tijd 

was Noach een bespotting voor de wereld, die doorging in de zonde en de verharding. 

Doch zie, de tijd van Gods lankmoedigheid raakt ten einde en het oordeel is gewis. 

God is geen God van ja en neen, maar van ja en amen. De tijd komt, dat Gods recht 

zal zegevieren; de dag kwam, dat Noach en zijn gezin in de ark gingen, en het vee, 

van God tot Noach gezonden, met hen. De sluizen des hemels werden geopend en 

alles wat buiten de ark was, kwam om. Noach en zijn gezin waren geborgen. Zij 

waren door God bewaard. Daarom een woord van grote betekenis: "En de Heere sloot 

achter hem toe" 

Zo zal eenmaal de dag komen, dat de tijd der genade voorbij zal zijn en er geen 

toegang meer zal zijn tot de ware ark der behoudenis, hetwelk is Christus. Dan eeuwig 

vervreemd van de genade buiten gesloten te worden O, hoe moet er een haasten en een 

spoeden zijn om in Hem de behoudenis te vinden, Die toch de enige grond der 

zaligheid is voor een schuldige en een gans ellendige zondaar, en het enige middel om 

met God verzoend te worden door een weg van recht en gerechtigheid, Die de weg, de 

waarheid en het leven is. 

Die toegang is geopend voor een naakte zondaar met het verlies van zijn leven, opdat 

hij bekleed worde met de gerechtigheid van Christus en het leven vinde in Hem, Die 

de Behouder en Verlosser is van Zijn kerk. 

Komt, wij willen dat in deze ure bezien met de hulpe des Heeren. De tekstwoorden 

onzer overdenking kunt gij vinden in het Evangelie van Lucas 13: 24, waar Gods 

Woord aldus luidt: 

 

Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te 

gaan, en zullen niet kunnen. 
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Wij bezien in dit tekstwoord: De enige toegang tot het Koninkrijk Gods getekend. En 

zien 

 

1. die toegang is nauw; 

2. die toegang eist strijd; 

3. die toegang doet ingaan in de vreugde des Heeren. 

 

1. De Heere Jezus richtte zijn reis naar Jeruzalem, lerende van de ene stad en het ene 

vlek tot de andere, nadat Hij een vrouw, die achttien jaren krank was geweest, genas 

op de sabbat en tegen de ergernis van de overste der synagoge (alsof de Heere Jezus 

een grote misdaad bedreven had door op de sabbat te genezen) bestraffend was 

opgetreden. Zo lerend en onderwijzend ging Hij Zijn weg naar Jeruzalem, na ook 

gehandeld te hebben van het Koninkrijk Gods, het vergelijkende bij een mosterdzaad 

en bij een zuurdesem, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het 

geheel verzuurd was. 

En dat alles heeft de Heere Jezus zich verheerlijkt als de Profeet, krachtig in woorden 

en in werken voor God en al het volk; Zijn Goddelijke kracht geopenbaard hebbende 

in al Zijn tekenen en wonderen. Daarom, omdat Hij was de Zone Gods, van de Vader 

gezonden, verordineerd van eeuwigheid en bekwaam gemaakt in de tijd, om te zoeken 

dat verloren was. Blinden gaf Hij het gezicht, doven het gehoor, kreupelen maakte Hij 

springende en stommen sprekende; ja de zaligheid moest Hij verwerven voor de 

gegevenen van de Vader, die het loon waren op Zijn arbeid. Alzo heeft Hij de 

bediening, Hem van de Vader toebetrouwd, volbracht, dewijl het Zijn spijze was te 

doen de wil des Vaders. Doch helaas, daarvoor was het oog van het volk maar al te 

zeer gesloten. In de wonderen en tekenen hadden zij Zijn Godheid niet gezien. Al 

waren er ook velen met bewondering aangedaan, het was hun niet ter zaligheid. Hoe 

ook Zijn woorden een inbreuk maakten op de harten der hoorders, dat zij zelfs 

moesten bekennen: "Nooit heeft een mens zo gesproken", evenwel bleven zij vreemd 

van de ware kennis om Hem te kennen tot zaligheid.  

Het oppervlakkige naamchristendom houdt zich op de been met een historiële kennis 

Waar het Woord des Heeren nimmer in hun hart is geopenbaard met de rechte, 

ontdekkende kennis, daar blijft de heerlijkheid van Christus verborgen, al kunnen zij 

tijdelijk enige indrukken hebben. Zo was het ook met de Joden. O, dat wij dit ter harte 

mochten nemen, dat er een tijdelijk geloven aan Jezus kan zijn, dat ons laat buiten de 

ware gemeenschap aan Christus. Van nature zijn wij blind en ons verstand is 

verduisterd door de zonde. Met al ons vragen, bidden en kloppen, dood in zonden en 

misdaden ligt de mens geworpen op het vlakke des velds. In Hem leeft niets, dat 

vraagt naar de Heere, Die de Psalmen geeft in de nacht. Dan zijn wij vervuld van 

onszelf, eigenliefde en zelfzucht. Dan is er geen vallen voor de Heere, om Hem vrij te 

verklaren, om het eens te worden met Gods handelingen in het verheerlijken Zijner 

genade.  

Dit blijkt ook uit het verband van ons tekstwoord, als iemand de Heere Jezus een 

vraag stelt: "Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?" Wie die vrager geweest 

is, zegt ons Gods Woord niet. Of het een vriend of een vijand van de Heere Jezus 

geweest is, is ons niet bekend. Maar de vraag is onbetamelijk, uit nieuwsgierigheid ge-

steld. Want het ging bij de vrager niet om zijn persoonlijke behoudenis of uit 

verlegenheid. 

Wat is toch de mens geworden door de zonde, in hoogmoed en eigengerechtigheid 

God geen God kunnende laten in Zijn vrije handelingen. Welke zondige vragen hoort 
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men dan niet gesteld tegen de soevereiniteit Gods, welke een struikelblok is voor de-

genen, die de vrije wil des mensen handhaven en in de mens nog iets aanmerken ten 

goede, om te gaan tot Jezus met zijn zonden 

in een weg, waardoor hij met zijn Farizese plichten meent bij Christus nog wat in 

rekening te kunnen brengen. Waar men de soevereiniteit Gods en de 

verantwoordelijkheid van de mens saambinden wil en men de zondaar opwekt op 

voorwaarde van te geloven en zich te bekeren, dewijl hij alsdan de beloften maar aan 

te nemen heeft. Maar de vrije genade Gods wordt intussen verkracht, wanneer men 

met het verstand de genade wil begrijpen en in de verborgenheden Gods wil 

indringen. Daarom was de vraag van de vrager onbetamelijk en niet uit verslagenheid 

des harten. Heeft de Heere niet bepaald in Zijn soeverein welbehagen, wie er zalig 

worden zal en wie niet? 

Vóór de grondlegging der wereld heeft het God behaagd in Christus een volk te 

verkiezen en anderen te verwerpen; niet verkoren door voorgezien geloof of goede 

werken, noch verworpen om de zonden. Maar de predestinatie, die behelst verkiezing 

en verwerping, is ter verheerlijking van des Vaders welbehagen. En als God de mens 

besluit in de val van Adam, ook de uitverkorenen, dan is het het recht Gods, dat 

volkomen voldoening eist en dat niet door een mensenkind te voldoen is. Zalig 

worden de uitverkorenen omdat God het wil en niet door de werken of door een 

verbroken werkverbond. Daartoe stelde Christus Zich als Borg in de sluiting des 

Verbonds als Hoofd van het Verbond der Genade en als Hoofd van Zijn gemeente, in 

welk Verbond de uitverkorenen, besloten in de val, wel voorkomen, voor wie Hij 

moest betalen en aan het recht Gods voldoen. In Hem zijn en worden ze zalig, dewijl 

het welbehagen des Vaders door Zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. De Heere heeft 

Zijn gemeente verkregen door Zijn eigen bloed, waarvan Petrus getuigt, 1 Petrus 1: 

18, 19: "Wetende, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit 

uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar 

bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam." Zie ook Romeinen 

5: 1-11. Zalig worden is een vrucht van het Genadeverbond, waar de verzoening 

teweeggebracht is door Hem; een vrucht uit de eeuwigheid, waar de borgstelling van 

Christus het recht Gods bevredigde. 

O toehoorders, als er één stuk is in de Gereformeerde leer, is het wel dit stuk, dat de 

mens afsnijdt. met behoud van de volle verantwoordelijkheid voor zijn daden, van al 

zijn droggronden. Maar het is een troost voor al Gods volk in de ware ontdekking, 

waar de vijgenbladeren van eigen gerechtigheid er worden afgescheurd, dat de grond 

hunner zaligheid ligt in het eeuwige welbehagen Gods. Daarom zegt de Heere Jezus 

tot Zijn discipelen dáárin zich te verheugen, dat hun namen geschreven staan in de 

hemelen. Zij leren door genade dat zij nooit naar de Heere gevraagd zouden hebben. 

En daarom is het getuigenis van hun hart: het is door U, door U alleen, om het eeuwig 

welbehagen. 

Doch ook deze leer van Gods soeverein welbehagen, geeft ons geen recht om die te 

misbruiken. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus; 

daar zullen wij niet geoordeeld worden naar de predestinatie, maar naar onze daden. 

O, hoe moest er dan een haasten en spoeden geboren worden om onzes levens wil, en 

die levensvraag ons geheel innemen: hoe raak ik met God verzoend. En niet zulk een 

vraag: zijn er ook weinigen die zalig worden?  

Want deze vragen komen wel wat overeen met de Wetgeleerden, zoals wij in Lukas 

10 beschreven vinden. Die vraag kwam niet voort uit heilige verlegenheid, maar dit 

vroeg deze wetgeleerde, om de Heere te verzoeken,en nadat de Heere Jezus hem 

gewezen had op de onderhouding van de wet, en het hem getoond had in de gelijkenis 
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van de barmhartige Samaritaan, ging hij van Jezus weg, kennende geen gebrek in 

zichzelf. De leer van Jezus was voor hem te scherp. Zo was het ook met de rijke 

jongeling, tot wie Jezus zeide: onderhoud de geboden en verkoop alles wat u hebt, en 

geef het den armen. Doch hij ging bedroefd weg. 

Eén vraag heeft de vrager vergeten: de vraag tot zichzelf; kan ik zalig worden; gelijk 

Luther zegt: wat baat het mij al wordt de gehele wereld zalig, als ik er niet bij ben? O, 

het wordt een persoonlijke zaak. Als de stokbewaarder het uitroept in de nood van zijn 

ziel: wat moet ik doen opdat ik zalig worde, dan geldt het onze zaligheid, dan gaat het 

er niet over of er veel of weinig zalig worden. Waar die noodzakelijkheid wordt 

opgebonden, daar moeten zij bekeerd worden, al weten zij niet het hoe er van. Deze 

kunnen zichzelf niet helpen, maar moeten geholpen worden. En met de dichter roepen 

zij uit: Heere spreek Gij tot mijn ziel: Ik ben uw heil.  

Waar de Heere Zijn volk leert sterven door genade, om hun leven en zaligheid in Hem 

te vinden, die de Fontein is, geopend voor den huize Davids en de inwoners van 

Jeruzalem. Daar wordt de strijd aangebonden en gevoerd, die hun leven kost, en zij 

sneuvelen op het slagveld van eigen eer, opdat Gode de eer, en zij de zaligheid 

verkrijgen uit genade,en hun overwinningslied zij: Niet ons o Heere, maar Uw Naam 

zij eeuwig d' eer. 

Daarom is het parool voor de kerk in het antwoord dat de Heere Jezus gaf op de vraag 

van de vraagsteller.  

 

2. Wij zien dan in de tweede plaats: dat die toegang strijd eist. 

De Heere zegt: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen zeg Ik zullen 

zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.  

De Heere Jezus opent hier de weg die tot het leven leidt, maar die zonder strijd niet 

verkregen wordt. Hij neemt een eenvoudig voorbeeld, en wel dat van een gastheer die 

de gasten nodigt tot de maaltijd. En gelijk de poorten en de deuren in het Oosten zeer 

nauw waren, zodat de gasten zichzelf erin verdrongen, zo nu zullen zij door de enge 

poort van waarachtige wederbarende genade inkomen, om hier reeds door het geloof 

gemeenschap met die grote gastheer te verkrijgen, en het vette van Zijn huis bij tijden 

en ogenblikken te mogen proeven en smaken. Maar eens komt de tijd dat zij ingaan, 

als zij de loop voleindigd hebben en Gods raad is uitgediend, in dat huis dat niet met 

handen gemaakt is. Dan zullen zij komen van het Oosten en Westen, Noorden en 

Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods. Aan dat ingaan is strijd 

verbonden. Het is wel onderzoekingswaardig of wij de wettige strijd strijden. Want 

alle strijd is nog geen wettige. 

Hoewel wij elkaar gedurig moeten aansporen te strijden voor de zuivere leer die naar 

de Godzaligheid is, vooral in onze tijden waar de oude beproefde leer onzer vaderen 

vertrapt en een nieuwe verbondsleer gepredikt wordt waar geen strijd aan verbonden 

is, toch is dit niet de rechte strijd. 

Waar wordt de strijd gestreden die ons leven kost? Velen zoeken door dit strijden in te 

gaan met alle plichten en deugden, menende te strijden voor een goede zaak. Hoe te 

prijzen ook in onze handel en wandel, zonder wat de Heere Jezus zegt in Joh. 3: Tenzij 

dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien, zullen wij 

God niet kunnen ontmoeten. Het is de strijd van de door God levend gemaakte ziel, 

die door de ontdekkende genade getroffen is door een pijl van de boog des Heeren, 

waar de ogen geopend zijn voor de staat van hun ellende. De Heere stelt hun de 

zonden voor ogen en bindt ze op het hart. Zij zien dat zij een leven vol schuld en 

zonde achter hun rug hebben. De zonden worden gesteld in het licht van Zijn heilig, 

onkreukbaar recht, dat volkomen voldoening eist, en dat God van Zijn recht niet kan 



 94 

afstaan en de schuldige moet straffen. Dat openbaart wat worstelingen, en het kost wat 

tranen in die strijd. 

Met een levendige afdruk van de majesteit en de gerechtigheid des Heeren moeten zij 

uitroepen: O wee mijner, ik verga; het is buiten hope. De zonde wordt steeds 

levendiger; ja zij zijn meer dan de haren huns hoofds. Doch ziet, in die strijd komt een 

vallen, een verliezen voor God, overreed geworden zijnde het oordeel waardig te zijn, 

hoe zij ook beproefd hebben om met al hun werken bij God nog wat in rekening te 

brengen. Daar komt een tijd, dat ze bekennen, dat God recht is indien Hij hen eeuwig 

zou verdoemen. Dan gaat het in de strijd niet meer om de hemel te verdienen, maar 

het gaat om God en Zijn gemeenschap. Geen penning hebben zij meer om te betalen, 

zodat zij de nachten doorbrengen met klagen. Hoe meer ze geprobeerd hebben om aan 

de Wet te voldoen, hoe onmogelijker het werd en de strijder werd besloten onder haar 

verdoemende kracht en gestrenge eis.  

Ten dode opgeschreven roept hij in verlegenheid uit: Is er nog een weg, een middel 

om de welverdiende straf te ontgaan en weder tot genade te komen? Let wel: het is 

nog geen verloren gaan; men wil de welverdiende straf nog ontgaan. Daarom wordt 

het een strijd op leven en dood. En in die strijd leert de Heere zijn volk, dat alle 

verkwikkingen en hechte bevindingen en welke dierbare beloften er ook geschonken 

zijn, niet baten en dat de genoten weldaden geen wapenen zijn om te strijden. 

Strijd om in te gaan, gaat gepaard met verlies van hun leven; en waar niet alleen de 

Wet, maar ook het Evangelie tegen hen getuigt, staat de dood voor ogen, om 

uitgestreden en doodgewerkt een gepast voorwerp voor de vrije genade te worden. In 

die strijd leert de Heere Zijn volk wanhopen aan alles wat buiten Christus is. Christus 

is de verborgen Persoon voor hen; en nu mogen er beloften en toezeggingen in hun 

leven gedaan zijn, doordat het Woord Hem aanwees; maar Hem kennen doen ze niet. 

En toch gaat in die strijd hun hart naar Hem uit. Zij kunnen Hem niet missen; zij horen 

over Hem spreken door degenen, die Hem gevonden hebben, zodat zij heilbegerig 

uitzien en zeggen: Och, dat ik Hem eens kennen mocht en Hij tot mijn ziel zeggen 

mocht: Ik ben uw heil. 

Grijpt dat eens plaats, dat Christus Zich openbaart als de weg, de waarheid en het 

leven, o, wat wordt zalig worden dan toch ruim. Zo onmogelijk als het ook was van 

hun zijde, zo ruim wordt het nu van Gods zijde. Die tijden vergeten ze niet. Het is of 

de strijd ten einde is. Het licht is in hun hart opgegaan en het is de tijd, waarvan de 

Heere spreekt in Zijn Woord: de liefde hunner ondertrouw. En zij zouden wel zingen: 

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 

Onder de bedekkende gerechtigheid van Christus hebben zij een weinig rust genoten 

en zijn zij gesterkt geworden tot de nieuwe 

strijd, als straks de dood gewaande vijanden weer komen zullen. Dan komen de tijden, 

dat de liefdesomgangen ophouden. Een buigen en vallen onder het recht, is nog geen 

verloren gaan door het recht. Het onvoldane recht dringt op volkomen voldoening aan. 

Dat hadden zij niet gedacht, de strijd weer in te moeten. De vijand schiet zijn helse 

pijlen af en met zijn ganse macht worden zij bekampt. Zij zouden omkomen, als de 

Heere niet aan de spits was als de grote Doorbreker. Want juist nu gaat het de weg in 

om als vijanden verzoend en als goddelozen gerechtvaardigd te worden. En in deze 

strijd zullen zij huid voor huid geven voor hun leven. 

Hoe zullen wij ooit Christus als de enige, verdienende en bewerkende oorzaak onzer 

zaligheid leren kennen, als het aan onze zijde niet eens sterven wordt en een 

afgesneden zaak. God is een jaloers God op Zijn eer, die Hij aan geen ander zal geven, 

noch Zijn lof de gesneden beelden. Hoe noodzakelijk is het dit te ervaren in de 

geestelijke strijd, dat de grond der zaligheid buiten ons ligt. En Gods volk moet een 
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uitgewerkte zaligheid in gaan leven, waar alle bevindingen wegvallen als grond om 

voor God te bestaan. De grond is alleen Christus, waartoe de Goddelijke ontdekkingen 

noodzakelijk zijn in de strijd. Dan kunnen er wel veel onderhandelingen zijn in het 

leven van Gods kinderen, maar weinigen worden er gevonden, waar een afhandeling 

heeft plaats gegrepen. Want toch de strijd voert naar het einde van de Wet, dat 

Christus is, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. Dan moeten al de 

vijgenbladeren van eigengerechtigheid er af, want in de vierschaar van Gods recht 

wordt de schuldige, doch uitverkoren zondaar, met hoeveel weldaden hij ook begiftigd 

is, in zijn doemstaat in Adam voor het recht Gods gesteld. Niet omhangen met 

bevindingen, beloften en wat dies meer zij, staat hij voor God, maar als een naakte 

zondaar, die zijn eeuwig verderf moet inwachten, God vrij verklaren moet en het 

doodvonnis beaamt. De wapenen van zijn godsdienst, werkheiligheid en vijandschap 

moet hij inleveren en hij doet dit ook vrijwillig, want Gods recht krijgt hij lief. Het 

vonnis des doods wil hij wel ondertekenen met zijn bloed. Zal Sion door recht verlost 

worden, dan moet ook aan dat recht voldaan worden. Doch er is geen penning om te 

betalen; niets dan schuld, erf- en dadelijke schuld. De beschuldigers getuigen tegen 

hem. Wat zal de zondaar in zulk een strijd? Sterven, des doods waardig, is de 

uitspraak. 

Maar, o eeuwig wonder van genade, als de zondaar staat voor de Rechter van hemel 

en aarde, doet de Rechter uitspraak op grond van recht: Er is betaald en voldaan aan 

het recht. De goedertierenheid en de waarheid hebben elkander ontmoet en de 

gerechtigheid en de vrede hebben Christus tussen de lippen doodgedrukt. Die 

gerechtigheid, die de zondaar redt van de dood, wordt hem toegerekend. Dan komen 

zij in de geestelijke strijd met de worstelaar Jacob hinkende van Pniël, in hun kracht 

gebroken, om, dagelijks aangegord door de Geest, geoefend in de geestelijke 

wapenrusting, te strijden, niet in eigen kracht maar door de genade, waar de geest 

strijd voert tegen het vlees en zij met de apostel moeten instemmen: "Maar ik zie een 

andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen 

neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is."  

O, dat dagelijks minder en krachtelozer worden in de strijd. De strijd om in te gaan is 

een stervend leven. Maar een stervend leven is een Godverheerlijkend en zielzaligend 

leven, opdat ons leven zij in Christus en de vrucht van het leven geopenbaard worde in 

de oefeningen des geloofs. 

En gedurig wordt in het leven van Gods kinderen de taal van Josafat gehoord: "In ons 

is geen kracht tegen deze grote menigte." Want de strijd is niet hunner, maar Godes, 

Die nooit laat varen de werken Zijner handen. Voortreffelijk is het leven des geloofs, 

al valt het niet mede voor het vlees, waar onze bedorven natuur schreeuwt tegen de 

weg van vrije genade. Maar deze strijd kost ons leven en het Woord des Heeren wordt 

door genade vervuld: "Want wij, die leven, worden altijd in de dood overgegeven om 

Jezus wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard 

worden", 2 Cor. 4: 11. 

En eenmaal komt de tijd, dat de strijd ten einde is. Zo lang Gods volk hier op aarde is, 

blijft de strijd; maar eenmaal zullen zij ingaan in de vreugde huns Heeren, hoewel zij 

er hier door het geloof bij ogenblikken reeds in delen mogen.  

 

3. Zien wij dat in de derde plaats. 

Dat is het deel van de wettige strijders: Hier mogen zij reeds de vreugde en de 

blijdschap genieten in het geloof. Want er zijn toch tijden, dat zij het hoofd uit de 

strijd mogen opheffen en een weinig rusten mogen, gelijk Israël zijn rustplaatsen had 

in de woestijn. Dan verkwikt de Heere Zijn volk, zodat zij mogen zingen en roemen 
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van de overwinning, die de Heere bereid heeft in en door Christus. Dan mogen zij 

eens over de strijd heen zien in de eeuwigheid, wat het straks zal wezen, wanneer zij, 

verlost van smart en pijn, eeuwig zonder zonde Hem  mogen dienen. 

Welk een vreugde vervult hun ziel in de vereniging met Christus door het geloof; de 

hemelse voorsmaken mogen zij proeven. Geen vreemde God zullen zij ontmoeten en 

geen vreemde hemel ingaan. En dat alles door Hem verworven, aan Wie zij gegeven 

zijn als loon op Zijn arbeid. In Zijn kracht strijden zij, maar krijgen daarin ook de 

overwinning Hij leert hun de wapenrusting hanteren. Hij omgordt de lendenen met de 

waarheid. Hij pantsert de borst met de gerechtigheid; Hij schoeit de voeten met de 

bereidheid van het Evangelie des vredes. Hij leert het schild des geloofs te gebruiken, 

Hij zet de helm der zaligheid op het hoofd en leert het zwaard des Geestes hanteren, 

hetwelk is Gods Woord. 

Overwinnaar zijn zij in Hem, Die Verwinnaar is in de strijd en Zijn volk de zegen 

geeft; en dat is de zoete rust in het geloof. Die zielsrust en vreugde bereidt de Heere 

Zijn volk. Dewijl Hij hen verlost uit zes benauwdheden, zal Hij hen in de zevende niet 

doen omkomen. Die vreugde en blijdschap der verlossing verkrijgen zij door het 

welbehagen des Vaders en doet hen zich verlaten op de volkomen gerechtigheid van 

Christus en geeft hun de troost te ervaren door de bediening des Heiligen Geestes. 

God wordt door Zijn eigen werk verheerlijkt en dat werk der genade zal doen 

zegevieren over duivel, wereld en zonde. 

Zij genieten hier de rente van het grote kapitaal, dat God Zijn volk bereid heeft na dit 

leven. Daarom strekt de vreugde zich uit naar het hemelse goed, dat de uitverkorenen 

bereid is van de grondlegging der wereld. Zij doet met de apostel naar de volmaakte 

heerlijkheid hijgen: "Ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht; waartoe ik van 

Christus Jezus gegrepen ben." 

O, er kan zoveel zijn, dat heel wat schijnt overeen te komen met het werk der genade. 

Gods Woord geeft hiervan sprekende bewijzen. Als wij Kaïn gadeslaan en zijn uitroep 

horen over de grootheid van zijn zonde, wij zouden zeggen: Deze man heeft waarlijk 

berouw over zijn zonde. Maar er was geen vallen onder God. Ezau's berouw was niet 

het ware, hoewel hij de plaats des berouws zocht met tranen. Zie, de vernedering van 

Achab is niet de oprechte. Orpa keert terug naar Moab en Demas krijgt de 

tegenwoordige wereld lief. Het zal wat zijn, menen in te gaan, menen een recht van 

toelating te hebben door ons bidden, kloppen, kerkgaan, doop en belijdenis, en dan 

niet te kunnen. Met alle vreugde en blijdschap, of indrukken en wettische 

consciëntieberoeringen buiten gesloten. Dan mag men onder Gods volk verkeerd heb-

ben, in- en uitgegaan onder de bediening van Gods Woord en dan buiten gesloten voor 

eeuwig! O, wij hebben wel toe te zien. In de ark was nog een Cham en Christus had 

onder zijn discipelen nog een Judas.  

De uiterlijke betrekking tot het verbond geeft niet de zaligheid. Wij moeten innerlijk 

in het verbond ingelijfd worden en waar dit gemist wordt, mist men alles ter zaligheid, 

hoe groot ook het voorrecht is, dat wij leven onder de waarheid. Dan mist men die 

vreugde, die de Heere Zijn volk doet genieten. Al zijn zij in de strijd en zijn de 

verdrukkingen vele, en al moeten zij menigmaal de verberging van Gods aangezicht 

ervaren: toch is de Heere geen land van donkerheid voor Zijn volk en mogen zij met 

David de lof des Heeren wel eens aanheffen in de nacht.  

Want het gaat met Gods kerk in voorspoed en in tegenheden. Licht en donker wisselen 

elkander af. En hoe bang het soms kan zijn, de Heere weet wat zij dragen kunnen. Hij 

beproeft Zijn volk niet boven vermogen en schenkt door genade kracht om het kruis te 

dragen, dat Hij oplegt. Want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. En dan worden de 

zwaarste verdrukkingen licht geacht, door de vreugde, die de Heere geeft in de 
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gelovige vereniging met Hem. Dit wordt hun troost en sterkte, dat de Heere beloofd 

heeft hen niet te zullen begeven of te verlaten. Alles wat ze hier onderworpen zijn, 

moet dan medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen 

geroepen zijn. Al moeten zij menigmaal zeggen met Jacob: "Al deze dingen zijn tegen 

mij", wanneer zij het niet eens zijn met de wegen en handelingen Gods en het hoe en 

waarom niet begrijpen. De Heere weet wat nodig is, opdat zij, gespeend aan alle 

verwachting van dit leven, zoeken mogen de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 

zittende ter rechterhand Gods. Het ingaan in de vreugde des Heeren doet hen 

uitroepen met de apostel: "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.  

In de erfenis van Christus zijn vermaakt voor- en tegenspoed; maar ook vreugde en 

blijdschap door het geloof. De ware vreugde en vrede, die alle verstand te boven gaat, 

worden genoten, als Christus door het geloof mag worden toegeëigend als de 

schuldovernemende Borg en Middelaar, al is het, dat de zaligheid niet hangt aan de 

verzekering des geloofs. Maar wordt deze gemist, veelal verkeert de ziel in het duister 

en vreze bezet het hart omtrent het in-zijn in Christus. En de kracht van die genade 

wordt geopenbaard in haar vrucht met de vastigheid des geloofs en doet met Job in de 

poorten des doods getuigen: "Want ik weet, mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste 

over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik 

uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen 

zien zullen en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot", Job. 19.  

O, die dag, daar zien zij naar uit in het geloof. Dan grijpen zij moed, dat de strijd niet 

eeuwig zal duren. En de vrucht van de gelovige gemeenschap met Hem is, dat zij door 

dat geloof koninkrijken overwinnen, gerechtigheid oefenen, de beloftenissen 

verkrijgen, de muilen der leeuwen toestoppen, de kracht des vuurs blussen, de 

scherpte des zwaards ontvlieden en in zwakheid krachten verkrijgen. Door die 

vreugde krijgen zij een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in ver-

volgingen, in benauwdheden om Christus' wil; want als zij zwak zijn, zijn zij machtig. 

En wanneer de geestelijke strijder de loop voleindigd zal hebben, wacht hem de 

kroon, die geen lauwerkroon zijn zal, die verwelkt, maar van eeuwige blijdschap, die 

op zijn hoofd zal zijn. Want bij het einde aller dingen zullen zij met ziel en lichaam de 

volle vreugde ontvangen, eerst naar de ziel bij het sterven, en straks naar ziel en 

lichaam beide. 

O, die dag, die komt, brandende als een oven, zal voor Gods kerk een dag zijn van 

verlossing van dood, hel en graf en een brengen in de vreugde des Heeren. En de 

Heere zal Zijn uitverkorenen doen beërven nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, 

waarop gerechtigheid wonen zal. 

De apostel zegt: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar dan zullen wij de Heere 

tegemoet gevoerd worden in de lucht; en dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. "Uit 

de grote verdrukking zullen zij komen, die hun klederen hebben witgewassen in het 

bloed des Lams en voor de troon Gods zullen zij Hem dienen dag en nacht, en Die op 

de troon zit zal hen overschaduwen; honger en dorst zullen er niet meer zijn en de zon 

zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, dat in het midden van de troon 

is, zal hen weiden en zal hun een Leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren 

en God zal alle tranen van hun ogen afwissen." 

Dat zal het deel zijn van al Gods volk, dat ingaat in de vreugde des Heeren. De 

wettige strijder wordt wettig gekroond, wanneer Christus zal omringd zijn van Zijn 

duizendmaal duizenden engelen.  

O, dag der verschrikking voor de goddelozen. Beving en ontzetting zal hen 
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aangrijpen. Hij zal oordelen met een rechtvaardig oordeel en zeggen: Brengt hen hier 

en slaat hen voor Mijn voeten dood. De goddeloze en zondaar zal voor Hem niet 

kunnen bestaan. Daarentegen zal het de kroningsdag voor Gods volk zijn en een 

eeuwige vreugde en zaligheid hun geschonken worden door genade in Hem, die deze 

verworven heeft voor al Zijn gunstgenoten. Dat doet hen hier reeds instemmen met de 

dichter van Psalm 118: 10. 

 

Toepassing. 

Mijn medereiziger naar de eeuwigheid, hoe staat het nu met ons? Zijn wij door genade 

geestelijke strijders geworden? Zo niet? o, wat staat ons dan te wachten, als wij 

sterven zoals wij geboren zijn. Wij reizen allen naar de eeuwigheid en wij allen 

moeten geopenbaard worden voor Gods rechterstoel. Met het bekennen van nog 

onbekeerd te zijn, leven wij gerust voort en de dag des doods stellen wij ver weg, 

terwijl elk ogenblik de laatste ademtocht er zijn kan. Hoe blind en verhard is de mens 

voor hetgeen hem te wachten staat als hij, onverzoend met God, zal moeten vallen in 

de handen van de rechtvaardige Rechter van hemel en aarde, Die de schuldige 

geenszins onschuldig zal houden. Mijn onbekeerde toehoorder, denkt gij er wel eens 

over na? Hebt gij al eens slapeloze nachten doorgebracht om het heil van uw arme, 

onsterfelijke ziel? Dat de Heere uw ogen mocht openen voor het gevaar, waar gij in 

leeft. Eenmaal komt de tijd van afrekening. Hebt u het voorrecht te leven onder de 

verkondiging van Gods Woord, waarvan duizenden verstoken zijn, dat u leven en 

dood, zegen en vloek, Wet en Evangelie worden voorgesteld?  

Acht dit niet klein. Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in die dag dan ulieden. 

En zo dit woord niet wordt een reuk des levens ten leven, zal het zijn een reuk des 

doods ten dode. De noodzakelijkheid van de waarachtige bekering tot God mocht nog 

eens opgebonden worden.  

Wij moeten wedergeboren worden, tot God bekeerd, zal het wel met ons zijn. O, het 

zal wat zijn, op zo grote zaligheid geen acht geslagen te hebben, als straks alles tegen 

u getuigen zal. Misschien hebt u een strijd op aarde, maar als het niet door genade 

geheiligd is, dan is het niet de wettige. Van nature bijten wij in de stok, waarmede wij 

geslagen worden en nemen wij de wapenen op tegen God. Dat is de vrucht van onze 

diepe val, waar wij in Adam aan God de oorlog verklaard hebben. 

Maar er zullen er ook zijn, die dan zeggen zullen: "Heere, Heere, doe ons open!" tot 

wie Hij zal antwoorden: "Ik ken u niet, vanwaar gij zijt." Gemeend in te zullen gaan; 

gedacht de wettige strijd gestreden te hebben. Gebouwd op indrukken, gesteund op 

plichten, gerust op doop en belijdenis, consciëntieberoeringen ondergaan te hebben, 

met het volk medegeleefd, over de waarheid gesproken, tranen geschreid enz., en dan 

te ondervinden, dat het een huis is, dat op een zandgrond gebouwd was. O, dat de 

schrik des Heeren u bewegen mocht tot het geloof, eer die vreselijke en doorluchte 

dag des Heeren komt, en dat u nog tot zelf onderzoek kwam, eer het te laat is. U 

mocht liever duizendmaal twijfelen, dan eenmaal bedrogen uitkomen, want ziel 

verloren is al verloren. Daartoe ontdekke de Heere u aan de staat uwer ellende. 

 

Nog een woord tot u, bekommerden van hart, door onweder voortgedrevenen, 

ongetroosten, en allen, die in de strijd ingewikkeld zijt. Tot uw troost kunnen wij u 

toeroepen, dat de strijd niet uwe is, maar Godes. U zult zeggen: Mocht ik dat eens we-

ten. Zegt mij eens: waarover gaat uw zielsstrijd? Dan zult u antwoorden, dat uw 

zielsstrijd gaat om van de zonde verlost te worden en te mogen leven tot eer van Zijn 

Naam. Want het is om Hem te doen, zodat u in verlegenheid vraagt. Is er nog een 

middel? Dat is de keus van uw hart. De wereld is u niets waard; de zonde wordt u de 
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dood. Zo loopt u nu onder de veroordeling, dewijl de schuld u drukt. De Heere zal hen 

voeren met smeking en geween. Och ja, zult u zeggen, kon ik nog eens recht wenen 

over mijn zonden; maar nu voel ik mij zo koud en hard en zo biddeloos en lusteloos, 

geen behoefte soms om de nood de Heere te klagen. Och ziel, ziet u niet, dat de Heere 

bezig is u er buiten te zetten? Dat in die strijd uw leven verloren wordt om het in Hem 

te vinden? Wij moeten omhangen worden met de gerechtigheid van Christus. En juist 

daarom gaat de Heere met u zulk een weg, dat uw dood kostelijk is in de ogen des 

Heeren. Hij staat gereed om u genadig te zijn. Hij lere u daarom te sterven aan uzelf, 

te sterven aan de Wet, opdat Christus uw leven zij. 

Er is een volk, aan wie Christus geopenbaard is. Zeg eens volk: Wat hebt u in Hem 

gevonden?  

Uw antwoord zal zijn: Alles. En met Petrus hebt u mogen instemmen: Gij zijt de 

Christus, de Zone Gods. Die tijden zult u niet licht vergeten, dat u het een ieder wel 

wilde toeroepen, dat er nog een middel, een weg is tot zaligheid. En als de Heere tot u 

zou zeggen, gelijk Hij sprak tot Zijn discipelen: "Wilt gijlieden ook niet weggaan?" 

dan was uw antwoord: "Tot wie zullen wij heengaan? u hebt de woorden des 

eeuwigen levens." Vreugde en blijdschap waren uw deel. O, die gedurige en 

dagelijkse omgangen met Hem. 

Maar wat wordt de weg, die de Heere u leidt, zo geheel anders dan ge u voorgesteld 

had. De discipelen hadden het ook niet gedacht. En het scheen voor hen geheel 

verloren toen Christus de dood inging. Zij hadden er geen oog voor, dat de dood van 

Christus een noodzakelijk gedeelte van Zijn borgwerk was en dat Hij de dood moest 

verslinden tot eeuwige overwinning en degene, die het geweld des doods had, zijn 

vang ontnemen en het leven voor Zijn kerk uit de dood wedergeven. 

En nu leert de Heere dit niet al Zijn volk; maar toch, zullen wij gemeenschap krijgen 

aan Zijn dood en opstanding, dan is de weg des Heeren met Zijn volk, dat wij met 

Hem begraven worden door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de 

doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des 

levens wandelen zouden. Romeinen 6: 4. 

En al ligt de kerk voorwerpelijk in Hem rechtvaardig voor God, zullen wij het met 

medeweten voor onszelf mogen inleven, dan gaat het door de dood tot de overwinning 

in Hem. O, volk, de tijden zijn donker. Waar hoort men van de wasdom in Christus, 

gepaard gaande met het stervend leven? Het is de droeve vrucht van te weinig 

ontdekkende genade om, als een zondaar gezaligd in de weg van vrije genade, een 

uitgewerkte zaligheid in te leven. De Heere werke nog gelovige inlijving in Hem, met 

medeweten van uzelf. Schuldbedekkende is nog geen schuldvergevende genade. 

De Heere geve zijn meer bevestigd volk uit Hem te leven. Hoe profijtelijk is het, 

dagelijks en gedurig in het armhuis gebracht te worden, opdat de rijkdom van Christus 

ons vervulle en ons leven met Christus verborgen zij in God. Niet onze bekering of 

rechtvaardigmaking zij de grond, maar Christus, Die van de Vader gegeven is tot 

wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. De strijd blijft hier tot de 

laatste stonde. De Heere heeft het gezegd: "In de wereld zult u verdrukking hebben"; 

maar hij bemoedigt: "Hebt goede moed! Ik heb de wereld overwonnen."  

Hij geve omhoog te zien over de strijd en vervulle onze harten met de hemelse vreugd. 

De tekenen der tijden, de oordelen en gerichten, gaande over het wereldrond en 

treffende land en volk en kerk, mogen de boodschappers zijn van Zijn komst. Dan zal 

Hij Zijn volk opnemen in heerlijkheid en alle tranen van de ogen afwissen en geen 

inwoner zal daar zeggen: "Ik ben ziek."  

Hij doe de aarde onder de voeten hebben en het oog des geloofs naar boven, in 

beoefening gevende, dat onze wandel zij in de hemelen, waaruit wij ook de 
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Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam 

veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de 

werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen. Amen. 
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10. De verlossing van Gods Kerk door Christus opstanding verklaard 

 

Paaspredikatie over Hoséa 13: 14 

 

Ds. M. VAN DE KETTERIJ - Alblasserdam 

 

Psalm 118: 8  

Lezen Hoséa 13  

Psalm 56:4, 6  

Psalm 74:12  

Psalm 84:6 

 

Geliefden, 

Wat een onuitsprekelijk voorrecht is het in tijden van nood, druk en benauwdheid een 

Verlosser te bezitten, Die machtig is te allen tijde hulp te bieden en ons uit alle 

kwaden uit te helpen. 

Dit zien wij aan de man Gods Job, die in zijn menigvuldige beproevingen en 

benauwdheden zijn klaagstem bij God deed horen, maar in dat grote verdriet zijn hoop 

op God niet verloor. 

In het leven van Job is een strijd te bemerken tussen God en de satan. De satan achtte, 

dat het ingeplante geloofsleven van Job, wanneer hij van al zijn bezittingen beroofd 

was en op satans zeef zou liggen, bezwijken zou, en Job de Heere verlaten en ver-

loochenen, ja vloeken zou. In één dag verloor hij tien kinderen, al zijn vee en have; en 

zijn vrienden, die hem bezochten, troffen hem aan op de mesthoop en zaten zeven 

dagen verbaasd neder, omdat zij zagen, dat de smart groot was. 

In plaats van hem te troosten, zijn lasten te dragen en alzo de wet van Christus te 

vervullen, deden zit smarten tot zijn smarten; want zij hielden hem voor een 

boosdoener en huichelaar, die door God vervolgd werd en voor eeuwig onder Zijn 

wraak zou omkomen. 

Zijn vrouw, die in de voorspoed wel met haar man wilde leven, maar in zijn 

tegenspoed zich tegen hem keerde, zeide: Zegen God en sterf! 

Doch ondanks de hevige smarten in zijn lichaam en de ontzettende aantijgingen des 

satans, de verdenking van zijn vrienden, de lasteringen van zijn vrouw en het verlies 

van kinderen en have, bezat hij een hogere wetenschap, die hij door het geloof ontboe-

zemt, zeggende in hoofdstuk 19: 25: Ik weet, mijn Verlosser leeft! 

Deze wetenschap van Job, dat hij een levende Verlosser bezat, gaf hem draagkracht in 

al zijn noden. Neen, zijn hoop stond of viel niet met de omstandigheden, maar ze was 

gegrond in de Messias, Die te komen stond. Die na een weg van lijden en smarten op 

zou staan, de dood tot eeuwige overwinning zou verslinden en op de jongste dag deze 

laatste vijand teniet zou doen en hem en alle gelovigen, heerlijk uit hun graven zou 

doen verrijzen. 

Nee, deze kracht lag niet in Job, want dan had de vijand spoedig gedaan werk gehad; 

maar ze lag in Sions machtige Verlosser, Die in de bangste weeën Zijn volk niet zal 

begeven of verlaten, maar daarin hen zal vergezellen, want hun bloed, hun lijden en 

hun tranen zijn dierbaar in Zijn oog. 

De overwinningen van Gods kerk liggen vast in de opstanding van Christus; wat wij 

nu nog nader wensen te ontvouwen uit de woorden van onze tekst, welke u 

beschreven kunt vinden in Hoséa 13: 14, waar wij Gods Woord aldus beschreven 

vinden: 
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Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal hen vrijmaken van de dood; 

o dood! waar zijn uw pestilentiën? hel! waar is uw verderf? berouw zal van Mijn 

ogen verborgen zijn. 

 

In deze woorden zien wij de verlossing van Gods kerk door Christus' opstanding 

verklaard, en letten 

 

1. op de grond van die verlossing; 

2. op de Werkmeester der verlossing; 

3. op de omvang van het werk der verlossing;  

4. op de zekerheid van die verlossing; 

om dan met een woord van toepassing te eindigen. 

 

En mocht Gij, o opgestane Christus, Uzelf nog in ons midden willen openbaren. 

Amen. 

 

 

1. De grond van deze verlossing ligt niet in mensen, noch in engelen, maar in de drie-

enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit eeuwige, ongekende, onbevattelijke 

Wezen heeft in Zijn soevereine wilsbepaling de grond gelegd van al wat is en wat niet 

is. Hier houdt alle redenering van mensen op. Willen wij deze grond betreden, dan 

mogen wij wel zeggen: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop u 

staat, is heilig land. Dit vaste fundament Gods staat van voor de grondlegging der 

eeuwen. God wilde van eeuwigheid Zichzelf naar buiten openbaren en Zijn volk 

zaligen. En met dit doel van God was de grond gelegd tot de verlossing van Zijn volk. 

De openbaring van deze wilsbepaling hield in, dat het des Vaders welbehagen was, 

dat Christus als de eerste vrucht der verkiezing zou geopenbaard worden, naar Jesaja 

42: 1: Ziet Mijn Knecht, Die Ik ondersteun; Mijn Uitverkorene, in Welke Mijn ziel een 

welbehagen heeft. En in Christus werden al degenen, die de zaligheid verkrijgen 

zouden, ten eeuwigen leven verkoren. Verkiezing en verwerping vinden dus hun diepe 

grond in deze soevereine wilsbepaling van de Drie-enige God.  

Op menselijke wijze uitgedrukt, bracht God Zijn wil in Zijn raad, en Zijn raad in Zijn 

werk en verkoor mensen en engelen. 1 Tim. 5: 19 en Eféze 4: 4. Deze vaste grond van 

de zaligheid ligt dus niet in de wil des mensen, maar in de wil van God. En al is dit nu 

te allen tijde een steen des aanstoots en een rots der struikeling geweest voor alle Re-

monstranten en Pelagianen en wettische, natuurlijke mensen, en van allen, die de 

mens willen verhogen en de doodstaat des mensen willen loochenen, het is en blijft 

voor de kerke Gods het vaste steunsel en een zeer rijke, overvloedige troostbron. 

Deze verkiezing is niet door Christus verdiend, maar door God bepaald en Christus 

prees in Mattheüs 11: 25 Zijn Vader over verkiezing en verwerping. Ik zal mij 

ontfermen diens Ik Mij ontferm en Ik zal barmhartig zijn, die Ik barmhartig ben. Alle 

ergernissen, welke hieruit voortkomen, zijn lijnrecht tegen God gericht. Wie zijt gij, o 

mens, die tegen God antwoordt. Geen zaligheid was voor Gods kerk denkbaar, dan 

alleen die door deze kanalen komt. "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. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen 

heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 

gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt," 

Rom. 8: 29, 30. 
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Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. 

Jongens en meisjes, ik hoop niet, dat het voor ulieden een aanstoot moge zijn of 

worden; want het is op vele plaatsen al tot een ergernis als het woord verkiezing maar 

genoemd wordt, daar het toch de vaste grond der zaligheid is. Nu God verkoren heeft 

is er nog kans! Verwacht meer van God dan van jezelf en betracht wat Luther eens 

zeide: Al was er maar één mens verkoren, dan moesten wij zoeken deze ene te zijn. 

Is de zaak het niet waardig? Omdat God mensen verkoren heeft, daarom kunnen er 

mensen zalig worden; en Johannes zag hen als een grote schare, die niemand tellen 

kan. Alleen door Gods ontfermingen in Christus Jezus, door Wiens hand Gods 

welbehagen gelukkiglijk voortgaat, is er zaligheid. Niet als u wilt, maar als God wil. 

O, mocht die wil van God, zo wel Zijn besluitende als Zijn bevelende wil, u dierbaar 

worden; want naar wie kijkt God nu om? Ziet dat in onze tekst.  

Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, enz. En wie waren dit nu? Het was 

Efraïm en daar was niet veel moois aan. Efraïm of het rijk der tien stammen. God had 

aan dit Efraïm veel weldaden gedaan, veel arbeid der liefde daaraan verricht en het 

gezegend met zegeningen, zodat het een rijk beweldadigd volk was. Uitgeleid uit 

Egypte, door de Rode Zee opgevoerd, in de woestijn, in een zeer heet land hen 

beschut en ingebracht in een land, vloeiende van melk en honing. 

Maar wat had dit Efraïm nu gedaan? Het had stinkende vruchten voortgebracht. Ja, zo 

ver was, het met hem gekomen, dat zijn zonde was opgelegd en zijn ongerechtigheid 

was samen gebonden. En nu laat God nog niet af, maar legt Zijn oordelen en gerichten 

op Efraïm, om het nog tot bekering te brengen; zie maar in vers 13. "Smarten als ener 

barende vrouw zouden hem aankomen; hij is een onwijs kind, want anders zou hij 

geen tijd in de kindergeboorte blijven staan." Efraïm was hier bezig om zichzelf te 

smoren. Want wanneer een vrouw in de benauwdheid en in de smarten is, staat zij aan 

vele gevaren bloot, maar nog des te meer als datgene, dat geboren wordt, nog 

tegenwerkt. Dan is het wel een groot wonder als moeder en kind niet omkomen. Zo 

was het hier met Efraïm. Hij had God in Zijn lankmoedigheid getart, Zijn 

verdraagzaamheid bespot, hij had een hoerenvoorhoofd, hij weigerde schaamrood te 

worden. 

Is dit ook niet ons aller beeld, geliefden? Ja, het is het beeld van elk mens, in de 

natuurstaat levende. Wij hebben allen van nature God en Zijn zalige dienst vaarwel 

gezegd, gelijk hier Efraïm deed. Dat komt openbaar in ons leven en in de uitgangen 

onzes harten. Iedere dag wordt schuld met schuld vermeerderd, en ondanks alle 

waarschuwingen en vermaningen weigeren wij weder te keren. Wij zeggen in ons 

hart: wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U komen. Spreekt God niet dag aan dag 

door de benauwende tijden, die wij beleven? Leven wij niet als op een vulkaan, die 

ieder ogenblik uit kan barsten? Maar waar wordt het nog opgemerkt? Ook op deze 

Paasdag wordt u nog gepredikt en wordt nog op de fluit gespeeld en worden nog 

klaagliederen gezongen, maar wij gaan met Efraïm maar door, haastende tot ons 

verderf. 

O, in wat een diepe ellendestaat ligt de mens! Dat bewijst ook Pasen wel, want dat 

was niet voor niets. Het bewijst hoe diep een mens bij God in de schuld staat. 

Jonge mensen, vraagt ge u wel eens af hoeveel schuld je al tegen God gemaakt hebt? 

Hoe maak je het in je dagelijkse leven? Krijg je nog wel eens nepen in je consciëntie? 

O, wat is God toch verre van ons geweken. Wat is de werking van Gods Geest, ook in 

Zijn algemene bewerking, veel weg. Efraïm is als ten dode opgeschreven; maar nu 

heeft God nog hoger gedachten. Hij had nog een overblijfsel naar de verkiezing der 

genade, ook onder Efraïm. Hij zal ook aan dat volk Zijn ontfermingen doen blijken, 

hoewel Hij ook in Zijn oordelen door zou gaan. Want er zou een Oostenwind komen, 
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het Assyrië uit het Oosten, een wind des Heeren, waaruit ook voor ons land nog 

leringen te trekken zijn, zo uit- als inwendig. 

 

2. Zien wij nu in de tweede plaats de Werkmeester van de verlossing. 

Dit is wederom de drie-enige God. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Al is 

het voor Gods kinderen zo, dat in de orde van het werk der zaligheid al de Personen 

gekend worden, het is toch de drie-enige God, Die Zijn kerk liefheeft van de eeuwig-

heid af. De val des mensen komt tussenbeide en door de inkomst der zonde kan de 

Goddelijke liefde geen doorgang vinden. Hier dient wel opgemerkt te worden, dat 

God nooit Zijn volk kwijt geweest is, want vóór de val waren zij al in Christus 

verkoren. Daarom staat er in Rom. 8: 1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor 

degenen, die in Christus Jezus zijn. Er staat niet: zo is er geen verdoemenis méér. Nee, 

dat staat er niet. Want ze is er voor hen nooit geweest, namelijk ten aanzien van het 

besluit Gods. Maar ten aanzien van hun in-zijn in Adam zijn zij van nature kinderen 

des toorns, gelijk ook de anderen. 

Maar ziet hier nu de grote Werkmeester. Want als mensen en engelen het niet meer 

weten, dan heeft Gods arm Hem heil beschikt. Gods liefde kan Zijn eigen Zoon niet 

sparen, want voor de schending van Gods deugden en het recht Gods moest worden 

voldaan, en dit kon niet anders dan door het zenden van Gods eeuwige en geliefde 

Zoon. Deze zou het recht der wet vervullen. Want hoewel Christus de verkiezing niet 

verdiende, verdiende Hij wel de zaligheid. Onze deugden en plichten konden er ons 

nooit toe brengen. Daardoor richten wij onszelf een gerechtigheid op en wij brengen 

ons in die weg verder van God af. Neen, wij moeten een volkomen Zaligmaker leren 

kennen en Hem benodigen en Deze is de opgestane Christus. Hij zal Zijn volk zalig 

'maken van hun zonden. Hij heeft op Paasmorgen getoond, dat Hij machtig was te 

verlossen. De grafsteen is afgewenteld, de wachters zijn verschrikt, de eis der wet is 

voldaan, het recht des Vaders genoeg gedaan en de kwitantie getekend. Zulk Eén is 

mijn Liefste, ja zulk Een is mijn Vriend, o gij dochters van Jeruzalem. 

 

De Drie-enige God is als de Werkmeester van de verlossing van het geweld der hel in 

Zijn almachtige kracht en wijsheid werkzaam, want: 

1. De Vader verkoos Zijn kerk in Christus en eiste van Hem in de raad des 

vredes, dat Hij de zaligheid verdienen zou. Dat Hij mens zou worden, lijden en 

sterven; en Hij zegde Zijn Zoon een zaad toe. 

2. De Zone Gods werd mens en bracht een dadelijke en een lijdelijke 

gehoorzaamheid aan voor de uitverkorenen. Hij triomfeerde over alle machten 

van hel en dood en onttroonde hen. De dood ontwapende Hij van zijn giftige 

tand op de Paasmorgen. Op Golgotha was het volbracht, maar op Paasmorgen 

brak het hoogtepunt van Zijn overwinning aan. 

3. Ook was de Heilige Geest werkzaam, want Hij bereidde het lichaam van 

Christus toe door Zijn Goddelijke kracht en scheidde ook met de opstanding 

voor eeuwig het lichaam van Christus erf van de zonde; want hoewel Christus 

nooit zonde gedaan of gekend had, is Hij toch tot zonde gesteld omdat Hij als 

de Borg van Zijn volk leed. Ook past de Geest de verworven zaligheid toe aan 

de uitverkorenen, 

 

Zo had een Drie-enig God de zaligheid der Zijnen op het oog en daarin Zijn eigen eer 

en heerlijkheid. O, wat is dit toch tot sterkte van het volk des Heeren, want was er 

maar iets door dit volk zelf te verrichten geweest, het was dan voor eeuwig kwijt 

geweest. O, die zaligheid, die God uitwerkt. 
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Nu stond Christus van de doden op en eiste de vrijspraak van al de gegevenen des 

Vaders. Nu ging de rechtvaardigheid Gods, die de dood van alle uitverkorenen had 

geëist wegens de geschonden deugden, zelf eisen, dat de zondaar vrijuit ging. Recht-

vaardigheid eist op Paasmorgen de vrijspraak voor Gods kerk. Denkt toch, 

toehoorders, niet licht over het werk van Christus. Denkt toch wat het Hem gekost 

heeft; want het is er voor Hem op aan gekomen. 

De ganse hellemacht is op Hem aangevallen; maar ook de ondeelbare toorn Gods 

moest Hij dragen en doordragen. Hij nam het voor de ganse kerk op. 0 volk, hebt u 

door het geloof Christus zien kruipen in de hof van Gethsémané? Hebt u Hem al eens 

mogen volgen in Zijn lijdensweg? Van God, Zijn Vader, verlaten, van een engel 

gediend, van Zijn volk gekruisigd, van Zijn vijanden bespot, gegeseld, geslagen, 

doorwond? O, in dit gezicht wordt de zonde recht betreurd. O, wat ging het onbegrij-

pelijk diep met Christus. Ziet hier Gods liefde hoger dan de hemel; ziet, ze is dieper 

dan de hel. Hier in dit stuk van de Werkmeester der verlossing leert de kerk in een 

Drie-enig God eindigen. 

De Vader verkoor Christus als Borg en Middelaar en Christus aanvaardde dit, 

zeggende: Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet is in het 

midden Mijns ingewands. En toen Christus het werk voleindigd had, eiste het 

Goddelijk recht de vrijlating van Christus, maar ook de vrijlating van de kerk. Nu 

wordt de kerk op rechtsgronden van het geweld der hel verlost. Christus is dan ook 

eervol van de dood en het graf ontslagen en Hij werd door Zijn eigen Vader opgewekt, 

tot een betoning, dat Hij tevreden was met de opgebrachte verlossing, en nu zal er 

nooit meer wat geëist worden van de uitverkorenen Gods, want zij zijn in Christus 

mede opgewekt uit het graf. Al de eisen heeft Christus vervuld en geen voorwaarde 

behoeft er meer bij. Nu gaan zij vrijuit. Hij had macht Zijn leven af te leggen en had 

macht hetzelve wederom aan te nemen. Nu konden de goedertierenheid en de 

waarheid elkander ontmoeten en de gerechtigheid en de vrede elkander kussen. 

"De waarheid zou uit de aarde spruiten en gerechtigheid van de hemel neerzien. Ook 

zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal 

voor Zijn aangezicht henengaan en Hij zal ze zetten op de weg Zijner voetstappen," 

Psalm 85. 

 

3. In de derde plaats bepalen wij ons bij de omvang van het werk der verlossing. 

Onder Efraïm was een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ja, wat God wil 

hebben, daar kunnen wij niet bij. Efraïm was hier een type van de Nieuw-

Testamentische kerk. De Heere zoekt de Zijnen op en trekt hen met Zijn 

liefdekoorden, brengt hen van onder de macht des satans tot Zijn wonderbaar licht. 

Van nature leefde Efraïm, gelijk ook wij, gerust in de zonde. Wij hebben ook een 

verbond gemaakt met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel. Gebonden aan 

en gebonden onder de macht van de zonde. Een mens wil niet bekeerd worden van na-

ture. Wat heeft God al een last van dat Efraïm gehad! Nooit hebben wij medegewerkt, 

maar wel hebben wij altijd tegengewerkt. 

Hier zien wij Efraïm zijn eigen ondergang zoeken en dat doen wij van nature ook. 

Ook de hel tracht haar prooi vast te houden en kan al heel wat geraas maken. Wij 

hebben het duidelijk in ons eigen leven gezien, dat de satan het op ons verderf 

aanlegde en hoe wij zelf daarin medewerkten, maar God hield ons staande; want een 

uitverkorene kan niet sterven vóór hij wedergeboren is.  

O onbekeerde mens, sla er eens acht op hoe uw zonden van de aarde tot de hemel toe 

reiken. O, dat schuldregister van zwarte zonden, van onbetreurde zonden, en dat tegen 

een heilig en rechtvaardig God, Die de minste zonde niet ongestraft vergeven kan. 
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Maar wie kan nu ook uitdrukken Gods grondeloze liefde. Want Ik zal hen van het 

geweld der hel verlossen. Zij waren op weg naar het verderf, ja reeds in het graf en in 

de banden der hel besloten en door de dood omstrengeld. Maar Ik zal hen daarvan 

verlossen, spreekt de Heere. Maar nu moet dit woord ook persoonlijk aan ons worden 

toegepast, zal het wel zijn met ons. 

Zoudt u denken, dat de wedergeboorte buiten ons om gaat? Of zouden wij hier met 

een belofteprediking voor alle mensen klaar zijn? Nee, denkt dat niet! Wij krijgen ons 

ganse leven terug, als God ons wederbaart. De Heilige Geest gaat dan overtuigen van 

zonde, gerechtigheid en van oordeel. Bij die, en die zonde, op die, en die plaats 

gedaan. 

Hij krijgt met een rechtvaardig God te doen, Die de zonde niet ongestraft laten kan en 

alles ordentelijk voor ogen stelt. Maar anderzijds verwondert die zondaar zich over zo 

veel goedheid, die God aan hem betoond heeft. Want Die draagt hem nog en heeft de 

aarde voor hem nog niet geopend, zoals voor Korach, Dathan en Abiram. Als dan die 

bundel van ongerechtigheid samengebonden op de ziel ligt, en de boeken van Gods 

alwetendheid worden geopend, dan kan men op duizend vragen niet één antwoorden. 

Dan denkt men naar de diepte der hel weggestoten te worden; maar dan gaat God wat 

doen. Dan breekt er een doch in ons leven aan. Doch Ik zal hen van het geweld der hel 

verlossen Dan gaat die grote Ik wat doen. 

 

Tegenwoordig spreken de mensen van de grote vier, alsof deze de wereld regeren. 

Maar God zal ook met hen af komen rekenen en zal betonen, dat Hij de grote IK is. 

Hij zegt: Ik zal hen verlossen. Ik wil en zij zullen en het zal die grote God nooit 

berouwen. Hij is de Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. God zal hen van het geweld der hel 

verlossen en zal hen vrij maken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën, hel, 

waar is uw verderf? Dat kan en zal God doen, want Christus heeft het in de hemelse 

vierschaar voor hen opgenomen en Zijn leven voor hen gesteld. Hij stond daar in de 

plaats van Zijn volk. Nu kan God Zijn gunst weer uitlaten en hen in zijn gemeenschap 

toelaten door de borggerechtigheid van Christus. 

Dus ziet gij, dat dit volk niet is als een koek, die niet is omgekeerd; zo er thans zo 

velen zijn. Want er heeft in de tijd der minne een Goddelijk wonder plaats. Zo ook 

met Efraïm. Christus zegt als het ware tegen Zijn Vader: O Vader, daar is er nog één, 

en die moet ook van onder het geweld der hel verlost worden. 

En dan gaat God de duivel, de dood en de hel beschamen; want onder deze machten 

bevindt de mens zich. En wie het anders leert, mag wel toezien. Ik zal u uit uw graven 

doen opkomen, o Mijn volk, zegt de Heere bij Ezechiël, hoofdstuk 37. 

En in hoofdstuk 16 zegt de Heere: En gij waart geworpen op het vlakke des velds, 

vertreden zijnde in uw bloed. 

Dan worden zij verlost van het geweld des doods in de levendmaking, omdat Christus 

de dood heeft overwonnen. Maar kan nu die zondaar dat bezien? Nee! Want hij gaat 

nu overal zijn gebondenheid in bemerken. Want in de ware bekering worden niet 

alleen de uitwendige daden veranderd, maar ook de inwendige zielsvermogens, 

verstand, wil en genegenheden, worden aangetast. Zij krijgen een vlesen hart, dat 

vatbaar is voor indrukken. Zij gaan uitroepen: Wat heb ik gedaan! wat heb ik gedaan! 

O, dat ik tegen zulk een goeddoend God gezondigd heb! Hoe vallen zij aan het 

werken, omdat zij uit een verbroken verbond opkomen; maar het eindigt alles met hen 

in de dood. O, voor hen is er geen doen meer aan. 

Maar wat is het groot, dat God aan hen denkt. Hij onderhoudt hen op een verborgen 

wijze. Hij geeft hun soms wel eens zoete en goede gedachten van Hem. Doet hun wel 

eens wat uit Zijn Woord toekomen, opdat zij leren zouden de kracht en de troost die in 
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dat Woord ligt. 

Wij zeggen dit niet, opdat u hier rust zoudt vinden; maar uit deze bedieningen op de 

hemelweg krijgen zij kracht om verder te kunnen. Al dienen zij van nature een 

onbekende God. Maar naar mate ze verder worden bewerkt, krijgen ze ook meerdere 

kennis van God en van zichzelf. Ze zien Gods deugden door hen geschonden en dat 

deze verheerlijkt zullen moeten worden. Ja, zij krijgen in deze weg soms dierbaar 

onderwijs, maar het ontslaat hen niet van de schuld. Gods recht blijft eisen en moet 

voldaan worden en dit wordt steeds meer gezien. God brengt hen soms in banden van 

de dood, geeft hun dieper ontdekking aan zichzelf en toont hun, dat ze door hun val in 

hun verbondshoofd alles verloren hebben. Wel kunnen zij soms aan Gods kant die 

ruimte zien om zalig te worden, maar hoe komen zij er zelf aan. Ook leren zij wat van 

Christus kennen als door de traliën van Zijn Woord en in de uitlatingen Zijner liefde, 

waarin zij Hem kennen als de Schoonste aller mensenkinderen. Dan weer krijgen zij 

wat te aanschouwen van Hem in de staat Zijner diepe vernedering, hoe gepast Hij is 

voor hen, die onder het geweld der hel liggen. Hoe Hij als de Borg voor dat volk in 

diepe vernedering en verlating kwam. Dan zeggen zij: 

Wij hebben God op 't hoogst misdaan,  

Wij zijn van 't heilspoor afgegaan. 

 

Ook kan God Zich wel voor hen verbergen en is het hun bange; maar dan gebeurt het 

wel in de bekendmaking van hun verbinding aan Adam, dat ze een stapje nader mogen 

komen en die grote Voorspreker voor hen tussentreedt en hun schuld bedekt wordt. O, 

wat mogen zij dan een liefde Gods smaken en wel eens zoete woorden van troost 

ontvangen. Dan gebeurt het wel bij sommigen, dat de gordijnen der eeuwigheid wel 

eens opengaan en dan moet de hel zwijgen en is de dood ontwapend.  

Velen denken hier klaar te zijn, maar die door de Heere verlost worden, krijgen nader 

licht en meerdere ontdekkingen. Die worden uit hun rust uitgestoten en krijgen hun 

staat onder het oog. Nu is hun de rust opgezegd en zij kunnen ze niet meer vinden 

vóór ze in Christus zijn overgegaan. Hier komen Gods kinderen met afgehouwen 

handen en voeten te liggen aan de deur der genade; maar die deur zit zo vast voor hen 

dicht. Zij kunnen niets nemen, maar alles moet hun geschonken worden. 

De Heere Jezus kwam op Gods tijd uit het graf en zo kan ook Zijn volk niet anders 

dan op Gods tijd hun banden ontkomen. Wij kunnen er wel veel over praten, maar hoe 

is het van binnen? Is die Christus ons geschonken uit de hand des Vaders? Hebben wij 

Hem zo ontvangen in onze harten en hebben wij die Geest al leren kennen? Want 

Gods volk leert het, dat een Drie-enig God hen verlost heeft van dood, hel en graf, en 

hoe zij eenmaal God hierover voor eeuwig groot maken zullen naar ziel en naar 

lichaam. In de verlossing van dood, hel en graf ontsluit de Heere Zijn welbehagen en 

dan mogen zij gaan eindigen waar God begon. Dan zingen zij: 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;  

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.  

Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,  

Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen. 

 

O, dan worden zij vrijgemaakt van de dood en roepen het uit: O dood, waar zijn uw 

pestilentiën? hel, waar is uw verderf? Als God Zijn volk zo verlost, dan is ook de 

dood een welkome bode en dan zal het graf een zalig bed voor hen zijn. Laat dan de 

wormen maar knagen, want hun graf is van alle verschrikkingen beroofd, want 

Christus is er in geweest en heeft het voor hen geheiligd en tot een liefelijke 

verblijfplaats herschapen. Hoe vredig is hun deze plaats nu.  
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Wij hebben weleer bij de doodkist van Gods kinderen gestaan, en hadden er zelf wel 

in willen liggen vanwege de betrekking op de eeuwige heerlijkheid. Waakt op en 

juicht, u die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als de dauw der moeskruiden en 

het land zal de overledenen uitwerpen. O, die Drie-enige God is de grondslag, de 

Werkmeester van deze verlossing en zij is in omvang de eeuwigheid vervullende. 

Groot is het om geroepen te zijn met een heilige roeping, nog groter is het om 

gerechtvaardigd te zijn, maar wat een weldaad is het om door Gods Geest zulke 

leringen te mogen ontvangen, gelijk Maria Magdalena op het Paasfeest, toen Jezus tot 

haar sprak: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader en uw 

Vader en tot Mijn God en tot uw God.  

Hier kreeg Maria een andere gemeenschap, namelijk door de bediening van de Heilige 

Geest. 

O, dat wij missende mensen werden en werkzaam om die Heilige Geest en niet rusten 

konden eer wij een plekje kregen in het hart des Vaders om ons daar ook zalig in een 

Drie-enig God te mogen verliezen. O, daar is de kerk verheugd in God en daar is God 

verheugd over Zijn kerk. 

 

4. Ons vierde punt was de zekerheid van deze verlossing.  

Maar eer wij daar nog kort over zullen handelen, zingen wij uit Psalm 74 het l2de 

vers: 

 

Gij evenwel, u blijft Dezelfd', o Heer', 

Gij zijt vanouds mijn Toeverlaat, mijn Koning,  

Die uitkomst gaaft en uit Uw hemelwoning  

Voor ieders oog Uw haters ging te keer. 

 

Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn. 

Nooit zal God berouw hebben over Zijn keuze. Smytegeld zegt: Als God nog eens 

verkiezen moest, dan nam Hij nog dezelfden. "Ik de Heere worde niet veranderd, 

daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd." 

Hoe het ook met Gods kerk gaat; in welke kruiswegen en verzoekingen en 

zondevallen zij ook geraken, God zal hen niet verwerpen. Dat zien wij in onze tekst. 

Hoe ellendig de toestand van dit Efraïm ook mocht zijn, God zal hen op Zijn tijd aan 

Zijn troon binden en zij zullen tot Christus de toevlucht nemen. De bewijzen van Zijn 

macht zullen hun niet ontbreken. Hun bekering tot God zal als een leven uit de doden 

wezen en een bewijs van hun toekomende opstanding; want Gods voornemens zijn 

onveranderlijk omtrent Zijn uitverkorenen. De genadegiften en de roepingen Gods 

zijn onberouwelijk, Romeinen 11: 29.  

Hij zal de dood, die hen gevangen hield, verderven en nooit in Zijn getrouwheid falen. 

Al hebben Gods kinderen wel een deel in de verdrukkingen en de ellenden ook van 

het algemene oordeel, dat ook over Efraïm bedreigd was, het zal hun toch nooit tot 

hun verderf dienen, want God zal niet toelaten, dat Zijn volk, al waren zij ook als 

dood en in het graf, daarin omkomen zal; want er is een rantsoen voor hen betaald en 

zij zullen uit hun graven opkomen; hoe onwaarschijnlijk het soms ook schijnt.  

Maar als God de middelen en werktuigen, die tot hun verderf zouden dienen, gaat 

verderven, kunnen ze uitroepen: Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw 

overwinning? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn.  

Dan zal God betonen, dat Hij dood en hel voor hen heeft verdorven en hoe onmogelijk 

het ook scheen, zullen zij wederom vrucht voortbrengen onder de broederen. Gods 

volk komt wel bedrogen uit met zichzelf, maar nooit met de Heere. Wij hebben zelf in 
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bange zuchtingen gelopen over het wereldgebeuren, maar wij mochten aan Gods zijde 

vallen en ons in Hem verheugen, hoe het ook moge gaan. Zo kunnen Gods kinderen 

verblijd zijn en zich verheugen, hoe het oordeel zich daar ook al henen wentelt als de 

wateren. God is de grote Pottenbakker. Zou Hij het dan niet goed doen? Alle machten 

zijn Hem onderworpen en Hij zal Zijn volk vrijwillig liefhebben. Zien wij op onszelf, 

ja, dan is het onmogelijk. Want hoe zal een kemel gaan door het oog van een naald? 

Omkomen en sterven met onszelf en het leven ontvangen uit Christus, dat kan alleen 

omdat Hij is opgestaan uit de doden. 

 

Toepassing. 

Zo hebben wij dan gesproken over de grote verlossing van dat arme en ellendige volk. 

Nu komt het er voor ons maar op aan, of wij zulk een doch in ons leven hebben leren 

kennen. Want kennen wij zulk een doch niet, dan gaan wij maar door. Hebben wij 

nooit aan onze zonden gedacht? berouw gehad, op de heup geklopt en de smarten over 

onze zonden ingeleefd? O, dan is het nog droevig met ons gesteld. Dan leven wij nog 

zo wij geboren zijn en dan zal het straks een eeuwig had ik, had ik, zijn.  

O, kom nog tot bezinning, mijn onbekeerde medemens. Gedenk aan uw zonden en aan 

de machten van dood en hel, die over u heerschappij voeren. Verlaat toch de dienst 

der zonde en treed nog op de weg des verstande.  

Jongens en meisjes, wat zullen uw oren nog horen, wat zullen uw ogen nog 

aanschouwen, daar de zonden van het algemeen, en ook uw zonden, tot de hemel toe 

zijn opgeklommen. O, neemt toch uw kostelijke genadetijd ter harte. De zonden zijn 

een walg in Gods heilige ogen en hoe weinig en klein zijn zij in uw ogen! u zult niet 

kunnen zeggen in Gods gericht, dat het uw zonden niet zijn. Besteedt toch uw tijd niet 

langer in de wereld; breekt met de zonden en de ijdelheid.  

O, de dienst van God is zo een kostelijke dienst. Het zal u nooit rouwen, indien u door 

genade uw voet zoudt zetten op de weg, die ten leven leidt. Wij roepen u toe, dat er 

een opgestane Christus is, Die al uw zondebanden in waarachtige bekering verbreken 

kan en u kan verlossen van het geweld der hel en u vrijmaken kan van de dood. Neen, 

van uzelf is geen verwachting, maar de Heere is machtig te verlossen. 

 

Zijn er nog zuchters in ons midden, die geen raad meer weten? Die hun 

ongerechtigheden als een zware last hebben thuisgekregen en klagen, dat hun 

ongerechtigheden als een bundel op hen verzegeld zijn? Die nu niet anders zien, dan 

dat ze zonden op zonden gestapeld hebben en schuld met schuld vermeerderd? Die 

dagelijks daar aan toe doen en uitroepen: Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?  

Nee, van uw zijde nooit; maar de Heere zegt: Ik zal! 

Mocht dit u nog ontdekt worden en dat u af mocht leren de altijd Levende bij de 

doden te zoeken. Maar wat een wonder is het, dat, hoe verkeerd u ook zoekt, dat God 

Zich niet van u onttrekt. De Heere ontdekke u maar meer en meer aan uzelf, opdat de 

rijkdom, die in Christus is, u ontsloten worden moge. Hier valt wel niets te bekijken of 

te berekenen, want wij moeten uit genade zalig worden en uit dood en graf opgehaald 

worden. Evenwel, God van de hemel heeft aanvankelijk op u willen neerzien. Ziet u 

op uzelf, wat en wie u zijt, daar zou voor u geen hoop meer zijn; maar aan de zijde 

van God ligt die eeuwige volheid in Christus.  

O, mocht de tijd nog eens aanbreken, dat u het slachtvee binden mocht tot aan de 

hoornen des altaars. Want Efraïm zal weder vrucht voortbrengen onder de broederen. 

Mogen Gods kinderen wat zien van deze eeuwige, soevereine weg van zaligheid door 

Christus, wat is die dan aan Gods zijde toch ruim en eenvoudig. Wat valt dan de mens 

weg en wat doet God alles, en wij niets. Hoe meer wij werken, hoe meer wij er buiten 
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vallen en dan vallen wij er juist midden in. De Heere lere ons vragen naar de Wortel 

Isaï en dat wij door de onderwijzingen des Heiligen Geestes nog lessen mogen leren 

tot Gods eer en onze zaligheid. 

De Heere verlosse Zijn volk nog van het geweld der hel en make hen vrij van de dood 

en doe hen zich nog verlustigen in de glans van Zijn genade. Het hoe van het zalig 

worden is toch niet recht te bevatten, maar wanneer God het ontsluit, kunnen wij er 

van stamelen: Hier weidt mijn ziel met een verwonderend oog. 

O, als dan die morgenstond der verlossing zal aanbreken voor Gods kerk en de dood 

verslonden zal zijn tot eeuwige overwinning, dan zullen wij altijd met de Heere zijn; 

wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben en dit verderfelijke 

onverderfelijkheid, dan zal in zijn volle kracht geroepen worden: Dood, waar is uw 

prikkel? hel, waar is uw verderf? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht 

der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door Jezus 

Christus, onze Heere. 

"Zijt dan standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren; als die 

weet, dat uw arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere." Amen. 

 

 

Nazang Psalm 84: 6 

 

Want God de Heer', zo goed, zo mild,  

Is t' allen tijd een Zon en Schild; 

Hij zal genad' en ere geven. 

Hij zal hun 't goede niet in nood  

Onthouden, zelfs niet in de dood,  

Die in oprechtheid voor Hem leven.  

Welzalig Heer', die op U bouwt  

En zich geheel aan U vertrouwt. 
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11. DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST 

 

Ds. K. DE GIER, Lisse 

 
UIT DEN SCHAT DES WOORDS 15 Mei 1951 

 

Psalm 25: 2 

Lezen Handelingen 2: 1-21  

Psalm 103: 1, 3 

Psalm 68: 5 Psalm 45: 1 

 

Geliefden, 

Het Pinksterfeest, waarvan wij heden weer de gedachtenis vieren, is voor de gemeente 

van Christus geweest een gebeurtenis van grote betekenis. Het is een zeker pand, dat 

de Heere Zijn verbond, dat Hij in Christus met Zijn gunstgenoten gemaakt heeft, 

houden zal. Dat verbond en de weldaden uit dat verbond had Hij reeds op 

verschillende tijden en op verschillende plaatsen aan het volk Israël bekend gemaakt. 

Ook door de mond van de profeet Jesaja had de Heere er van gesproken, o.m. met 

deze woorden: "Vrees niet, o Jacob, Mijn knecht, en u Jeschurun, die ik uitverkoren 

heb, want Ik zal water gieten op de 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."  

Des Heeren onveranderlijke trouw was, in deze woorden vervat, Zijn trouw aan Zijn 

volk, dat Hem vergat, dagen zonder getal, door hun overtredingen en hun zonden. 

Hem steeds weer honende. 

Niet alleen zou Jehova echter doorgaan om honger en dorst te scheppen en op te 

wekken naar de volle fonteinen en wateren des heils, ook zou Hij betonen de 

verlangens en begeerten te zullen vervullen uit de overvloedige springader des levens, 

die verkregen is door de enige offerande van Christus' bloed. Zalig zijn zij die treuren, 

want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden, zo had Christus Jezus bij Zijn 

omwandelingen op aarde gesproken. De Pinksterbelofte was: de dorstenden naar 

gerechtigheid zullen verzadigd worden, want het water des Geestes zal uitgegoten 

worden voor hen, die van de wereldse verwachtingen hebben afgezien, voor hen wie 

de wereldse vreugden geen voldoening en verzadiging hadden om de leegheid en 

armoede des harten te vervullen.  

Zij, die onvruchtbaar waren als een droge grond, die verhard en versteend is geworden 

door de brandende en fel schijnende zon, zouden bevochtigd worden met de genade 

des Heeren. God Zelf zou wasdom geven, daar Hij Zijn Geest zou uitstorten zonder 

mate op een biddend en worstelend zaad van Jacob. Reinigend en heiligend zouden de 

werkingen des Geestes zijn, verkwikkend en verkoelend en harde harten zouden 

gebogen worden als buigzame twijgen. Een tijd zou er komen dat de kerke Gods zich 

zou uitbreiden en groeien als wilgen aan de waterbeken, dat ze zou steken boven alles 

wat van de wereld was. Zeer heerlijke dingen zouden er dan gesproken worden van de 

stad Gods. Van Sion zou dan gezegd worden: "Die en die is daarin geboren en de 

Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven 

der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren." 

Moet Gods kerk menigmaal klagen met de dichter van Psalm 119: "Mijn ziel is 

bezweken van verlangen naar Uw heil, op Uw Woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn 

bezweken van verlangen naar Uw toezegging. Ik ben geworden als een lederen zak in 
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de rook, dor en droog, zodat geen heil des Heeren meer te bespeuren is," op 

Pinksteren is het anders. God komt dan neer van de hemel met Zijn Geest. Dan giet 

Hij Zijn Geest uit, Die ootmoed, vertrouwen, liefde, goedertierenheid en blijdschap 

geeft, Gods kerk doet zingen van de wegen des Heeren: "De Heere is hoog, nochtans 

ziet Hij de nederige aan en de verhevene kent Hij van verre." 

Op Pinksteren zou een laat nageslacht het ervaren dat de Heere niet zou laten varen de 

werken Zijner handen. Hij zou betonen dat Zijn rechterhand verhoogd was en 

krachtige daden zou verrichten.  

Komt, laat ons weer deze heugelijke gebeurtenis voor Zijn kerk gedenken en richten 

we onze aandacht op die plaats, waar de Heere het Zelf heeft laten beschrijven, 

Handelingen  2: 2-4: 

 

En daar geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige 

gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten, en van hen werden 

gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen; en zij 

werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere 

talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 

 

Wij, bepalen u bij: De uitstorting van de Heilige Geest en letten daarbij: 

1. Op de uiterlijke tekenen waaronder de Heilige Geest nederdaalde; 

2. Op de volheid die daarbij genoten werd;  

3. Op het wonder der talen dat gehoord werd. 

 

1. Het Pinksterfeest was bij het volk Israël het feest van de oogst der eerste vruchten. 

Het was het middelste der drie grote feesten: Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest. 

Het werd gevierd vijftig dagen na Pasen, gelijk de Heere bevolen had: "Van dat men 

met de sikkel begint in het staande koren, zult u de zeven weken beginnen te tellen, 

daarna zult u de Heere uw God het feest der weken houden, het zal een vrijwillige 

schatting uwer hand zijn dat u geven zult, naardat u de Heere uw God zal gezegend 

hebben (Deut. 16: 9, 10).  

Op Pasen waren de eerstelingen van de oogst reeds de Heere aangeboden, maar de 

volle oogst was pas binnengehaald ten tijde van het Pinksterfeest. De mooiste 

tarwearen, de schoonste vruchten werden afgezonderd voor de Heere. Nadat deze 

vruchten uit de verschillende delen van het land op één middelpunt waren 

samengebracht, stonden boden klaar om ze naar Jeruzalem te brengen. In tenen 

manden of in kostbare vaten, zelfs van zilver en goud, onder de tonen der fluit en het 

zingen van de liederen Hammaloth werden ze naar Jeruzalem gebracht. Na door de 

priesters in ontvangst te zijn genomen, werden van het tarwemeel van de nieuwe oogst 

in de tempel twee broden gebakken, die als een beweegoffer de Heere moesten 

aangeboden worden. 

Duizenden bij duizenden Joden uit alle streken waren dan in Jeruzalem om dat feest 

mee te vieren. Ook de kleine gemeente des Heeren was op deze dag bijeen. Reeds op 

het vroege morgenuur was niemand thuis gebleven, allen waren gehoorzaam geweest 

aan het Woord des Heeren Jezus, Die hun bevolen had, in Jeruzalem bij elkaar te 

blijven. Honderd en twintig in getal waren ze, ééndrachtelijk bijeen, met bidden en 

smeken, toen op de vijftigste dag de Heilige Geest neder kwam, gelijk de Heere 

beloofd had. De Heilige Geest daalde neder onder de uiterlijke tekenen van wind en 

vuur. 

Het tijdstip waarop dat gebeuren zou was bij de discipelen niet bekend. Wel had de 

Heere op hen geblazen en wel had de Heere hen gezegend en hun de belofte gegeven 
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had dat de Trooster zou komen. Het tijdstip zelf was alleen Gode bekend. Zij moesten 

wachten op des Heeren tijd. Wachten op God en achter Hem aankomen, wie kan dat 

van zichzelf? Wachten op Gods tijd en ons onderwerpen aan God, God Gód laten, dat 

is: Hem aanbidden als die alleen vrijmachtige en Soevereine. Wie kan dat van 

zichzelf? Van nature toch geen mens. Ook zelfs na ontvangen genade is voortdurend 

nodig dat de Heere Zelf Zijn volk lijdzaam en ootmoedig maakt. Genade vernedert de 

mens voor God, maar achtervolgende en bijblijvende genade zal nodig zijn om de 

harten van Gods volk klein en ootmoedig te houden. Ziet, dat maakt toch de blijvende 

strijd van al Gods volk uit. Dat maakt hun strijd zo zwaar, om zelf niet hun weg te 

bepalen en alles te bedisselen, om God de weg niet voor te schrijven. Toch staat er, 

dat de discipelen ééndrachtelijk bijeen waren.  

Welk een voorrecht! Hoe kunnen de zielen van Gods kinderen ernaar hunkeren te 

midden van deze tijden van verscheuring en verwarring. Het zijn de zonden die 

scheuringen, twistingen en verwarringen voortbrengen. Het is Gods Geest, Die 

samenbindt. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen en die zegen komt van uit 

de hemel, ook op dit Pinksterfeest, in de opperzaal van de tempel te Jeruzalem, waar 

de gemeente Gods vergaderd was. 

 

Haastiglijk uit de hemel kwam er een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven 

wind en vervulde het gehele huis. 

De Heilige Geest is een geest, onlichamelijk, onzichtbaar en onhoorbaar, maar nu 

betrof het de openbaring, het zichtbaar neerkomen van de Heilige Geest als sluitstuk 

van het werk der verlossing door een Drie-enig God in Christus voor Zijn volk bereid. 

De derde Persoon in het Goddelijk wezen daalde neer om te wonen in Persoon in de 

harten van Zijn volk. Nodig was dat Christus met Kerstmis op de aarde komen moest, 

dat Hij moest lijden en sterven en Zijn bloed storten en met Pasen zou opstaan uit de 

doden. Nodig was dat Christus met Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de 

geschonden gerechtigheid Gods zou verzoenen met Zijn bloed voor Zijn kerk. Met 

niet minder kon de kerk verlost worden van zonde, schuld en straf, want Sion zou 

door recht verlost moeten worden.  

Niet eerder zou de Vader, als Handhaver van de geschonden gerechtigheid Gods, 

Christus en in Hem Zijn volk vrijspreken, nadat de laatste penning der schuld betaald 

was. Nodig is dat Christus, gezeten aan de rechterhand des Vaders, dag en nacht Zijn 

eeuwig geldende offerande de Vader zou voordragen, eisende de zaligheid van Zijn 

volk. Maar niet minder is nodig dat de Heilige Geest, rustende op dat volbrachte werk 

van Christus, zichtbaar op deze aarde van uit de hemel zou uitgestort worden. Hoe 

zouden de Zijnen ooit door geloof Hem kunnen omhelzen, in Hem al hun 

vermakingen vinden, Hem als hun waarachtige en enige Zaligmaker erkennen, dan 

alleen door de bekendmaking van de Heilige Geest. Niemand kan toch zeggen, Jezus 

de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. 

Wel had de Heilige Geest, Die te samen met de Vader en de Zoon waarachtig en 

eeuwig God is, in de oude bedeling zijn werkingen gehad in de harten der gelovigen. 

Nu kwam Hij rijker en voller. Werden in de oude bedeling slechts enkele personen bij 

Israël ingelijfd, nu zou de Heere er toevoegen tot het geestelijk Israël uit alle geslacht, 

taal, tong en natie. Rijdende op het witte paard van Zijn overwinning zou Hij Zijn 

pijlen schieten in de harten der zondaren, opdat ze dodelijk gewond voor Zijn voeten 

zouden neervallen en uitroepen: Wat moeten wij doen om zalig te worden? "Treed niet 

in het gericht met Uw knecht, want niemand die leeft kan voor Uw aangezicht 

bestaan." Onze ongerechtigheden gaan over ons hoofd, als een zware last zijn ze mij 

te zwaar geworden. Daartoe kwam de Heilige Geest van de hemel, Zich openbarend 
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door een hoorbaar teken: als van wind, en met het zichtbare teken van verdeelde 

tongen als van vuur. Het geluid uit de hemel verkondigde dat er iets nederdaalde van 

God.  

De genade komt uit God. Had Hij Zich naar Zijn vrij soeverein welbehagen in 

Christus geen volk ten erve verkoren, dan was er geen zaligheid mogelijk voor welk 

mens op aarde ook. Gevallen door Adams zonde in het Paradijs kunnen plichten en 

deugden en eigen gerechtigheden pen grond zijn om zalig te worden. De wet is door 

het vlees krachteloos geworden, zegt Paulus. Al is het dat de natuurlijke mens zich 

wel opknapt met blinkende zonden, door in eigen krachten te menen de wet te 

vervullen, het zal te kort zijn om voor de Gods rechtvaardigheid te kunnen bestaan. 

Genade van uit de hemel doet ons schuldig kennen voor Gods aangezicht. Dan wordt 

er niet gezegd: Ik kom veel te kort. Bij het licht des Geestes wordt het: Ik kom alles te 

kort.  

Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet 

Gods niet, want het kan ook niet. De bediening van de Heilige Geest van uit de hemel 

stelt door de werking van Gods heilige wet al onze daden als in een ogenblik in het 

licht van de alwetendheid Gods. God overtuigt Zijn volk van hun schuld en zonden als 

Hij hen uit de dood tot het leven roept. Zij krijgen hun gehele leven terug te zien. Als 

de consciënties der mensen voor God geopend worden, blijft niet één zonde bedekt. 

Ze zien met hun oog, dat voor de eeuwigheid geopend is, dat ze straks in het oordeel 

zullen wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is. Ze hebben zich het oordeel Gods 

waardig leren keuren en zich de dood onderworpen gezien. Ze hielden geen andere 

verwachting meer over dan het eeuwig verderf. Alles schiet dan te kort en dagelijks 

wordt het erger. Wel is er soms een hoop, maar die valt zo spoedig weer weg.  

Het moet heen naar het einde der wet. En het einde daarvan is Christus. De wet 

ontdekt de schuld en zonde, maar het geloofsoog, van uit de hemel daartoe geopend, 

doet rusten op de enige grondslag Christus. Niets anders te willen weten dan Jezus 

Christus en Die gekruist. In Hem ligt zulk een ruimte Zo oneindig veel meer ruimte 

ligt in Hem, dan in alle gestalten, in tranen en in ervaringen, al zal het zonder dat niet 

kunnen. Doch de troostbron voor Gods kerk ligt alleen in Hem, Die het einde der wet 

is. In Hem Die met Zijn hart Borg geworden is voor Zijn kerk. Hen heeft liefgehad tot 

den einde en een eeuwigdurende gerechtigheid voor zulk een schuldig volk verwierf. 

 

Op deze zaken wijzen de uiterlijke tekenen van wind en vuur, waarmee de Heilige 

Geest op het Pinksterfeest nederdaalde. Deze uiterlijke tekenen zijn slechts éénmaal 

gebeurd, daar het Heilsfeit voor Zijn kerk slechts éénmaal heeft plaats gevonden. Een 

geluid als van een geweldig gedreven wind vervulde het gehele huis. Een krachtig en 

hevig geluid, met een groot gedruis en met een grote kracht, alsof het alles voor zich 

uit zou drijven. Waarschijnlijk was de gehele stad er door verschrikt, maar het 

bepaalde zich weldra tot het bijzondere huis waar de discipelen vergaderd waren. De 

aandacht in de tempel wordt er door getrokken, opdat niemand meer zal denken aan 

de toebereidselen voor het morgenoffer en aan de plechtigheden van de Pinksterdag. 

De oude bedeling was reeds opgehouden door liet scheuren van het voorhangsel. Nu 

betuigt de Heere dat weer door zichtbare en hoorbare tekenen van wind en vuur. Er 

vertoonden zich aan hen tongen als van vuur.  

De engel des Heeren verscheen Mozes in een vuurvlam uit het midden van een braam-

bos. Aan de Horeb verscheen de Heere Elia in het suizen van een zachte stilte, maar 

daar vooraf betoonde de Heere de tekenen van een grote en sterke wind en na de 

aardbeving een vuur. Op het Pinksterfeest vierde men te Jeruzalem de gedachtenis aan 

de wetgeving op de berg Sinaï, ook die werd gegeven onder de tekenen van wind en 
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vuur. Zo ook nu op dit Pinksterfeest geschiedde de uitstorting van de Heilige Geest 

met dezelfde tekenen. De tongen van vuur bewogen en verdeelden zich over de 

aanwezigen, tongen gelijk de vlammen van een kaars, gedeeld en gekloofd. 

Toch waren de uiterlijke tekenen van geluid en vuurtongen spoedig verdwenen. Het 

wezenlijke er van bleef en werd gezien, n.l. zij werden vervuld met de Heilige Geest.  

 

2. Dit wijst ons op de volheid die op het Pinksterfeest eest genoten werd. 

God de Heilige Geest neemt bezit van de discipelen en gemeente des Heeren. Hij 

vervult hen met Zijn volheid. De door Christus gegeven belofte wordt vervuld. 

Johannes de Doper had er reeds van gesproken: Ik doop u wel met water tot bekering, 

maar Die na mij komt, Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Vóór Zijn 

sterven had Christus Zijn discipelen reeds de belofte gegeven: "Ik zal de Vader bidden 

en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid." 

Na Zijn opstanding had Hij gesproken: "Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen 

Geestes, Die over u komen zal." De Heere Zelf had Zijn belofte gegeven en daarom 

was er verwachting in de harten der discipelen. Die verwachting had de vaste grond-

slag, dat de Heere Zelf het werk volbrengen zou. Dit gaf geloofswerkzaamheden aan 

de troon der genade: volharden in het gebed en in smeking. Dit gaf ook 

afhankelijkheid aan de Heere. Hoe groter genade hoe afhankelijker wordt Zijn volk 

aan Hem: "Gedenk des Woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk u mij hebt doen 

hopen. Dat is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend 

gemaakt." 

Dat de beloften in Christus ja en amen waren, gaf de discipelen echter verwachting en 

hoop. God past Christus toe aan Zijn volk en bekleedt het met Zijn gerechtigheid en 

heiligheid. Het werk der Goddelijke toepassing gaat vooraf. Aan de zijde van Zijn 

volk volgt een gebruik maken van Christus' gerechtigheid en een zich in het geloof 

verlaten op de beloften door Christus gegeven. De discipelen hadden de Heilige Geest 

verwacht, daar de Heere Christus Zelf hun deze Geest beloofd had. Nu op Pinksteren 

werden ze in dadelijke gebruikneming gesteld voor hetgeen hun beloofd was. Des 

Heeren volk kan zelf met de beloften niet werken. Gods Geest moet er plaats voor 

maken. Gods Geest doet ze er mede werkzaam worden. Gods Geest neemt alle 

twijfelingen en donkerheden in hen weg, zodat ze geheel in geloof rusten op Christus 

en Zijn beloften. 

De discipelen werden nu vervuld met de Heilige Geest, overvloediger en krachtiger 

dan ooit te voren. Niet dat ze vreemdelingen waren van genade. Reeds hadden ze door 

Goddelijke genade ervaren in eigen hart en leven de betekenende zaken van wind en 

vuur. "De wind blaast, waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet, 

vanwaar hij komt, noch waar hij heengaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest gebo-

ren is." 

Vrij en naar Zijn eigen welbehagen had de Heere Zijn discipelen geroepen. De een uit 

de vissersboot, de ander uit het tolhuis. Ze hadden alles verlaten, de Heere gevolgd. 

De discipelen hadden het beleden, dat de volheid was in Hem, Die als God van de 

hemel was neergedaald en uit Maria de menselijke natuur had aangenomen. Andreas, 

de broeder van Simon, had van die volheid getuigd, toen hij zeide tegen zijn broer: 

"Wij hebben gevonden de Messias; hetwelk is overgezet zijnde, de Christus." 

Nathanaël had de Heere Zelf bekend gemaakt dat Hij als Gods Zoon hem had zien 

bidden, verscholen onder de vijgenboom. Nathanaël had geantwoord: Rabbi, GIJ  zijt 

De Zoon Gods, Gij  zijt de Koning Israëls.  

Om alleen nog maar te noemen Petrus, die in de delen van Cesarea Filippi geantwoord 

had voor al de discipelen: Gij zijt de Christus, de Zone Gods. Zij hadden Zijn leven 
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van Hem gehad. Genade is toch op Zijn lippen uitgestort. Dit is alles volheid en 

heerlijkheid wat in Hem te zien is. Blank en rood is Hij, Die mijn ziel liefheeft, zo is 

de uitroep van de kerke Gods. De discipelen hadden Hem horen bidden: "Vader, Ik 

wil, dat waar Ik ben ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat ze Mijn 

heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt." Dat is Gods Geest, Die 

Hem ook zo leert kennen in de harten van Zijn volk. Gods Geest, Die al de zaligheid 

en vrede in Hem doet zien, gelijk Paulus zegt: Hij is onze vrede. Gelijk vuur verlicht, 

zo had de Heilige Geest de harten der discipelen verlicht, hun bekend gemaakt wat 

geschreven staat in Filipp. 1: 20: "U is uit genade gegeven, in de zaak van Christus 

niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden." 

Niet alleen deel te hebben aan Christus, maar ook deel te hebben aan Zijn lijden, opdat 

zij deel zouden krijgen aan Zijn verheerlijking. Met Hem de dood in te moeten en 

voor Hem uitkomen. Ze waren gewaarschuwd, doch zij hadden niet begrepen, dat de 

weg tot verheerlijking ging door zulk een diepte. Ze waren in Gethsémané allen aan 

hem geërgerd en aan het kruis was hun verwachting afgesneden. Bij al de discipelen, 

bij  Maria en de Emmaüsgangers. Allen aan Hem geërgerd en uitgeroepen: We 

dachten dat Hij het was. Wel de lofzang gezongen, maar daarna gaat Gods weg door 

zulk een diepe, smartelijke weg. Neen, Gods volk leert het wel, wanneer de Heere hen 

een opgestane Christus doet kennen, dat het dan eerst wordt een omkomen. Het wordt 

een afgesneden zaak. Door de dood tot het leven.  

In Gods vierschaar kan Zijn volk het niet doen met al hun vorige ervaringen. Met niet 

minder dan een opgestane Christus, in Wie de toorn Gods is gestild en het recht is 

voldaan, zal het kunnen. In Hem heeft de Vader Zijn kerk vrijgesproken en zijn ze met 

Hem gezet in de hemel. Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze 

rechtvaardigmaking. De discipelen hadden Pasen mee doorgemaakt en op 

Hemelvaartsdag hebben ze Hem zien heenvaren naar de Vader om de plaats der 

verheerlijking in te nemen als Voorbidder aan de rechterhand des Vaders. Nu komt op 

Pinksteren de Heilige Geest als Persoon in hun harten intrek nemen. Dit is de volheid 

van Pinksteren, dat de schenking van de Heilige Geest hen in staat stelt om de ge-

zegende Immanuël door het geloof te omhelzen. Hij, Die voor hen bidt met 

onuitsprekelijke zuchtingen. Door het geloof wordt een rust gekregen in God, en door 

de oefeningen des geloofs de personele bediening van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest geleerd. Arm en krachteloos in zichzelf, maar in Hem meer dan 

overwinnaar, dat is des Heeren weg met Zijn volk. Doch de Geest blijft in hen wonen, 

dat is Pinksteren. 

"Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 

in der eeuwigheid." Die Trooster is Gods kerk onmisbaar, om Zijn volk in de strijd des 

geloofs te ondersteunen. De tongen als van vuur, die neerdaalden, hadden er op 

gewezen. Vuur verlicht en vuur verwarmt en vuur brandt uit. 

Zo is het de Heilige Geest, die Christus doet benodigen en Hem doet gebruiken, zoals 

Hij van de Vader is gegeven tot Profeet, Priester en Koning. Zo moet Gods volk door 

de Heilige Geest verlicht worden om Hem meer en meer te kennen als de hoogste Pro-

feet de enige Hogepriester en de eeuwige Koning; tot deze ambten van de Vader 

gezalfd. Als de hoogste Profeet en Leraar maakt Hij Zijn volk de verborgen raad en 

wil Gods bekend. Die raad en wil Gods zijn van eeuwigheid, maar voor de mensen 

geheel verborgen. 

Als de enige Hogepriester draagt Hij Zijn offerande de Vader altijd voor. Daartoe is 

de Heilige Geest gekomen, niet alleen om plaats te maken voor Christus, opdat de 

kerk alleen zal zeggen: God heeft een werk in mij gedaan, Hij heeft mij geleid tot 

Christus of Hij heeft mijn staat bevestigd. Ook dat ze Hem dagelijks nodig hebben. 
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Dagelijks is er schuld, dagelijks zijn er zonden, daarom heeft des Heeren volk de 

Heilige Geest van node om de zondige, verdorven aard meer en meer te kennen. Ook 

in het stuk van heiligmaking zullen ze telkens door de Heilige Geest in de bediening 

van de wet in het stof der verootmoediging gedrukt worden, opdat Christus hun 

heiligmaking zal zijn. Alleen in Hem en in een gelovige gebruikneming van Hem zal 

er een toegang blijven tot de troon der genade. De voortdurende werkingen des 

Geestes zijn nodig, opdat de Zijnen uit de diepte Hem zullen aanroepen. Dan zal Hij 

toch als Koning over hen heersen. De vijanden van Gods kerk en satan slaan 

voortdurend de handen uit naar Gods kerk, trachtende haar te overmeesteren. Maar 

ziet, dan betuigt ook Sions gezalfde Koning door Zijn Geest in hun harten: "Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde." 

 

De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest.  

Dat is de volheid van Pinksteren. Allen één voor één, apart, vervuld met de Heilige 

Geest. God doet stukwerk, maar alles vloeit uit de éne fontein, verkregen door 

Christus' bloed. Reeds wezen we er op, dat vuur verwarmt. Zo is het ook de Heilige 

Geest Die verwarmt. Hij verdrijft de koude uit het hart. Wekt de liefde weer op en 

daardoor hoop en lijdzaamheid. Dan is de volheid van Pinksteren reeds daar in 

beginsel genoten, evenals dat Hij bij Zijn volk zal blijven tot in der eeuwigheid. Niet 

altijd zal Zijn nabijheid even sterk gevoeld worden. Het zijn de zonden die telkens 

weer donkerheid en schaduw werpen over het leven des geloof s in de harten van Zijn 

volk. Het verlaten van de Heere, vertrouwen op mensen en steun zoeken bij de 

vergankelijke dingen van deze aarde, geeft ook telkens weer smart. 

Met Pinksteren krijgt Gods volk twee vertroosters, één in de hemel, Christus, Die voor 

hen bidt en één in hun hart, Die het opneemt tegen de vijanden en beschuldigers van 

binnen. Deze Vertrooster leidt Zijn volk niet alleen door het leven, maar haalt ze er 

ook uit. De Heilige Geest blijft Zijn volk nabij in het uur van de dood, waarbij alles 

van deze aarde zal achterblijven. De Heilige Geest verlaat Zijn kerk echter niet. Door 

de dood voert Hij Zijn volk in de eeuwige heerlijkheid. Indien wij met hem gestorven 

zijn, zo zullen wij ook met Hem leven. Indien wij verdragen, zullen wij ook met Hem 

heersen, Gode tot koningen en priestergin gemaakt. Dan zullen ze zingen het nieuwe 

lied, waarvan een aanvang reeds hier op aarde wordt gemaakt. Maar komt, voordat we 

dan onze derde gedachte overdenken, zingen ook wij van die hoop van Zijn kerk, uit 

Psalm 68: 5: 

Uw hoop, Uw kudde woonde daar;  

Uit vrije goedheid waart u haar  

Een vriendelijk Beschermer; enz. 

 

3. Thans staan we dan nog stil bij onze laatste gedachte: Het wonder der talen, dat 

gehoord werd. 

Pinksteren is niet alleen een volheid van het oor, toen een geluid werd gehoord als van 

een geweldige gedreven wind. Is niet alleen een volheid van het oog, toen de 

verdeelde tongen als van vuur werden gezien, maar ook een volheid van de tong, toen 

de discipelen begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te 

spreken. Dit is het derde bijzondere kenmerkende teken van Pinksteren. Het wonder 

der talen. 

Groot is de verbazing der toegestroomde menigte, wanneer de tongen der discipelen 

worden losgemaakt. Niet in het Hebreeuws, niet in het Grieks, de toenmaals bekende 

talen bij de Joden en Jodengenoten, maar de taal van het vreemde land, waar al die 

talloze vreemdelingen als kind waren geboren en opgegroeid, wordt gehoord. De taal 
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uit hun kinderjaren horen al die volken hier weer te Jeruzalem. De apostelen spraken 

deze talen. De één deze, de tweede een andere. Waarschijnlijk werden er groepjes 

gevormd om elke apostel heen, of sprak de ene apostel, nadat de andere weer een 

vreemde taal voor de grote menigte van volkeren had gesproken. 

Pinksteren en het wonder der talen doet de verstrooiden tot één volk vergaderen. We 

spraken er reeds van in het begin, dat de zonden oorzaak zijn van alle twistingen en 

scheuringen, die er op de aarde en in Gods kerk zijn, evenals in de families en huis- 

gezinnen. Gods Geest bindt en vergadert, brandt als het vuur het kwaad der zonde uit. 

Indien u door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult u leven, zegt Paulus. 

Het bedenken des vleses is de dood, maar het bedenken des Geestes is het leven en 

vrede. De werken des Geestes zijn liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Gods Geest wekt 

de liefde op en de liefde is lankmoedig en goedertieren. De liefde is niet afgunstig, zij 

handelt niet lichtvaardiglijk; zij is niet opgeblazen; zij wordt niet verbitterd en zij 

denkt geen kwaad. 

Welk een groot wonder is dat wonder der talen. Zij, die geen geleerden waren, geen 

reizigers, spraken vreemde talen. Ook dat wonder der talen is van voorbijgaande aard. 

Slechts alleen op Pinksteren heeft God het willen tonen, opdat de gemeenten door 

geheel Judea, Galiléa en Samaria en Klein-Azië zouden worden gesticht. Opdat er een 

wandel zou zijn in de vreze des Heeren en de vertroostingen des Geestes zouden 

vermenigvuldigd worden. Nu is het gebeurd, dat het hart der onbedachtzamen weten-

schap zou verstaan en de tong der stamelenden vaardig zou zijn om bescheidenlijk te 

spreken. 

De discipelen was opgedragen het Evangelie te prediken aan alle creaturen en alle 

volken te gaan onderwijzen. Onoverkomelijke moeilijkheden schenen er te zijn en 

waren er werkelijk. Maar ze waren niet te groot voor Gods Geest. Zou Hij, Die de 

zeeën droog maakt en de bergen vlak, ook de moeilijkheden niet in Zijn hand hebben? 

Als een bewijs, dat Christus niet alleen een bevel gegeven had om het Evangelie te 

prediken, maar ook macht had om het Evangelie alle volken te laten prediken, gaf Hij 

dit wonder der talen. 

We merkten reeds op, dat dit wonder niet meer terug komt, het behoorde als een 

bijzonder teken bij het heilsfeit van Pinksteren. Wel mag Gods volk delen in en putten 

uit dezelfde bron van Gods Geest, Die het talenwonder verwekte. 

Nog gaat Gods Geest door een volk te formeren, dat een vreemde taal zal spreken. 

Een taal, die de wereld en de eigengerechtigde godsdienstige wereld niet verstaat. 

Geen vreemde wereldtalen, maar wel de tale Kanaäns, die alleen zij spreken, die uit 

God geboren zijn. Van die taal en zoete banden zong Johannes Groenewegen in "De 

Lofzangen Israëls: 

Zoete banden, die mij binden  

Aan des Heeren liefdesvolk; 

Wis, zij zijn mijn hartevrienden, 

Hunne taal mijn hartetolk. 

't Zijn de kinderen van één Vader 

En van 't zelfde huisgezin;  

Wij bestaan elkander nader  

Dan de band van d' aardse min. 

 

Pinksteren, geliefden, is het neerkomen van de Heilige Geest in Persoon om te wonen 

in Zijn volk. 

De derde Persoon in het Goddelijke Wezen komt het werk van Christus toepassen in 
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de harten van de Zijnen. Die toepassing is particulier en die toepassing is onmisbaar 

op weg en reis naar de eeuwigheid. Die toepassing is de toerekening aan Gods zijde en 

de aanneming in het geloof aan de zijde van Zijn volk.  

Velen in onze dagen willen van de toepassing des Geestes niet weten, hebben een 

toerekening aan Gods zijde niet meer nodig. Zij roemen in Jezus en het aannemen van 

Hem als hun Borg en Middelaar. Helaas, was dat roemen en juichen in Jezus maar 

waar. Er wordt zo veel gesproken over Jezus, zonder dat er eerst voor Hem plaats 

gemaakt is. Het is het werk van de Heilige Geest Christus te verheerlijken in de 

harten. Dit werk begint met overtuiging van schuld, zonde, ellende, onmacht en ver-

lorenheid. Dit werk des Heiligen Geestes komt van boven. God moet er aan te pas 

komen. Niet van beneden, niet van onszelf kan dat geschieden. U leeft bij het Woord 

Gods, u stemt misschien de waarheid toe uit kracht van opvoeding, ja, door de sprake 

uwer consciëntie hebt u wel eens met uw zonden van doen gehad; maar de grote vraag 

is deze: Hebt u als een geheel verlorene, reddeloze door de werking des Heiligen 

Geestes de toevlucht leren nemen tot het bloed van Christus?  

Consciëntiebenauwingen kunnen er zijn, vooral in jonge jaren, als het hart nog niet als 

met een brandijzer is toegeschroeid. Een verbroken en verbrijzeld hart, dat uit de 

diepte leert roepen, niet om recht maar om genade, is noodzakelijk. De kennis der 

zonde door de werkingen van de wet en Gods Geest gaat de kennis van de Persoon 

van Christus vooraf. Ook onze tranen, verkwikkingen en Psalmversjes kunnen de 

grond der zaligheid niet zijn. Het zal toch eens moeten worden: Het is buiten hoop. 

Wie zijn leven heeft verloren, die zal het vinden. Gelukzalig dat volk, dat alleen rust 

heeft gevonden in Christus. Door de Heilige Geest is Hij hun geopenbaard vanuit de 

hemel. Het is hun gegaan als met Paulus, die uitroepen moest: Het heeft Gode 

behaagd Christus in mijn hart te openbaren.  

Geopenbaard wordt de zoete Borg in de harten van Zijn volk. In al Zijn graveerselen 

en Zijn ambten wordt Hij hun dierbaar. De Heilige Geest moge de harten van Zijn 

volk telkens afdrijven van alle gronden in de mens, opdat Christus op steeds hoger 

prijs en meer waarde zal komen. Alles wat aan Hem is, is toch gans begeerlijk. Het is 

de Heilige Geest, Die het uit Christus zal nemen en Zijn kinderen zal openbaren. Volk 

des Heeren, staat er naar uw roeping en verkiezing vast te maken. Kleeft de Heere 

achteraan. Christus ging voor Zijn volk de dood in, maar in de opstandingsnacht is 

Gods kerk in Christus vrijgesproken en met de Hemelvaart gezet in de hemel. Staat er 

naar om zulk een opgestane Christus te leren kennen, Die vanuit de hemel met Zijn 

Geest in uw harten regeert. Die meer en meer de oude mens doet sterven en in 

gemeenschap met Christus doet leven. 

De natuurlijke mens, met al zijn zogenaamde hoge aanleg van verstand en wil, 

begrijpt niets van Gods Geest. Het is de verstandigen der wereld verborgen, maar de 

kinderkens geopenbaard. Ziet, daarvoor is het Pinksteren geworden. Gods beloften 

zijn vervuld en de ware Vertrooster is gekomen om te openbaren en te verklaren wat 

voor de wereld en wereldwaanwijsheid is verborgen. Daarom een ernstige vraag. 

Hebben wij allen persoonlijk deze Trooster in eigen hart ontvangen? 

Er zijn er, die het ontkennend moeten beantwoorden, als ze eerlijk zijn tegenover God 

en zichzelf. Welnu, nog is het de tijd van genade. Valt God te voet en doet belijdenis 

van uw schuld en zonden. Roept Hem toch aan. Haast u om uws levens wil. Wat bij de 

mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Vraagt de Heere op de verborgen plaatsen: 

Heere, bekeer mij, zoals u al Uw lieve volk hebt bekeerd. Laat het eens Pinksteren 

worden in mijn eigen hart. 

 

Er zijn er, die om die Geest zuchten en bidden. Vertraagt dan niet in het gebed. Hoort, 
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de Heere roept het u toe: Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest 

geven degenen, die Hem bidden. God wil er om gebeden worden. Op uw 

noodgeschrei zal Hij nog grote wonderen verrichten. 

Pinksteren. God heeft Zijn belofte waar gemaakt. De Heilige Geest kwam neder om 

als Persoon te gaan wonen in de harten van Zijn volk. Wat heeft Gods volk die Geest 

voortdurend nodig om door de gebaande en ongebaande wegen van dit tranendal te 

gaan. Soms zo moedeloos, harteloos en biddeloos.  

Maar zie, de Trooster, de Heilige Geest blijft bij Zijn kerk. Hij schenkt !Hit en 

warmte. Hier blijft het slechts in hope zalig worden. Eenmaal zal het door 

aanschouwen worden verwisseld. Echter, God houdt Zijn Woord gestand. Hij staat 

voor Zijn volk in.  

Overdenkt dikwijls de weg, Die de Heere met u heeft gehouden. Het is Gods Geest, 

Die tegenover wet, zonde, dood en duivel voortdurend de genade van Jezus Christus 

en de liefde des Vaders geeft te aanschouwen en te genieten. Ziet, God de Heere zal 

Zijn kerk ook verder leiden, gelijk beloofd is. De Heilige Geest zal met ulieden 

blijven. Hoe nodig is het daarom telkens weer arm gemaakt te worden met al onze 

rijkdom, diep afhankelijk gemaakt te worden met hetgeen God de kerke Gods heeft 

geschonken. Alleen vervuld te worden met de Heilige Geest en zich geheel te verlaten 

op de Heere, die in Christus een verzoend God en Vader is, is het werk des Geestes en 

des geloofs. Pinksteren, dat is vrede en eendracht door Gods Geest in de Heere. Laat 

de wereld niet onnodig spotten over Gods kerk. Tracht de ander uitnemender te achten 

dan uzelf en door zelfverloochening de vrede in Gods kerk te dienen. De duivel viert 

feest als onnodige twistingen Gods kerk beroeren. Laat wat in Hem één is elkaar 

zoeken, opdat God alles en in allen worde. 

 

Verlaat, geliefden, de paden der zonde. Ook onze jongens en meisjes. De wereld gaat 

voorbij. Laat de wereld het hare behouden aan sport, spel en bioscoop. Straks komt 

God als Rechter van hemel en aarde, om al onze woorden en daden in het gericht te 

brengen. Dan zal het zijn: had ik, had ik. Dan te laat. Heden dan, zo u Zijn stem hoort, 

laat u leiden. Zoekt de Heere en leeft. De beloften des Heiligen Geestes gelden nog 

heden diegenen, die zich in waarheid tot God bekeren. Zet er uw hart op en bidt of 

God u redt uit de wereld en u met al Gods lieve volk de eeuwige vreugde moogt 

ingaan. Dan moeten de zonden worden gehaat en de Heere en Zijn gerechtigheid 

worden bemind. Indien wij er niet bekommerd over zijn of wij deze Geest hebben 

ontvangen en bij de wereld willen blijven, zullen wij met de wereld meelopen en met 

de wereld eenmaal omkomen. Voorwaar, Gods Woord getuigt: De gedaante dezer 

wereld gaat voorbij. 

Gelukzalig dat volk, dat het geklank des Geestes echter kent. De Heilige Geest komt 

niet op eigen gezag. Nee, op gezag des Vaders en des Zoons. De Heere Zelf beloofde 

Hem: de Vader zal Hem zenden in Mijn Naam en Ik zal Hem u zenden van de Vader. 

Juicht dan, gij, in wier harten Gods gebaande wegen zijn! Want Hij komt, Gods lieve 

Geest, in opdracht van de Vader en de Zoon, om te troosten met de genade van Jezus 

Christus en met de liefde Gods. Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids, de blinkende 

Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom, ja 

kom, Heere Jezus, kom haastelijk. Amen. 
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12. HET GROTE ONDERSCHEID 

 

Ds. CHR. VAN DAM - Werkendam 

 

Psalm 73:14  

Lezen Maleáchi 3  

Psalm 68: 1, 2  

Psalm 119: 60  

Psalm 35: 13 

 

Geliefden, 

Wij lezen in Psalm 34: 20: "Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit 

die alle redt hem de Heere." Ook Gods volk ervaart tegenspoeden. Enerlei wedervaart 

de rechtvaardige en de goddeloze. Beiden zuchten onder de gevolgen van de zonde. 

Wat al rampen zijn er in deze wereld en dat op velerlei wijze. Zelfs zijn de rampen en 

teleurstellingen bij de rechtvaardige dikwijls nog meer ingrijpend en in het oog lopend 

dan bij de wereldling Wat diepe wegen van armoede en afbreking van het werk 

hunner handen hebben zij door te gaan, zodat zij wel moeten uitroepen met Job 10: 2: 

"Doe mij weten, waarover u met mij twist." Als alles als bij de hand wordt 

afgebroken, terwijl bij anderen alles schijnt mee te lopen en zij vaak naar oorzaken 

zoeken, zonder dat er bijzondere, onbetreurde zonden liggen. Wat smartelijke 

krankheden verteren soms de krachten, als alle aangewende middelen niet baten en 

mensen slechts nietige vertroosters zijn, zodat zij met Hiskia het aangezicht naar de 

wand keren om te kirren als een duif en te piepen als een zwaluw. Wat donker kan het 

zijn in hun harten als zij naar ziekenhuis en operatiekamer moeten en de Heere 

verbergt Zijn aangezicht in dit alles! Hoe diep is op andere tijden hun ontsteltenis, 

indien hun kinderen gezondigd hebben, zodat zij terecht moeten vrezen, dat Gods 

Naam, die zij hebben lief gekregen, om hunnentwil zal gelasterd en gesmaad worden. 

Benevens de velerlei smaad en verachting, die zij buiten dit alles vaak van de wereld 

te verduren hebben, als zijnde aller uitvaagsel en afschrapsel. Als hun woorden en 

bedoelingen gans anders worden begrepen en uitgelegd dan zij hebben bedoeld of 

uitgesproken. In alles moet Gods volk ervaren, dat het leven hier op aarde een Mesech 

van ellende is, een tranendal, waar zij doorheen moeten. Soms kan het zo schijnen 

alsof de Heere hen heeft verlaten en dat Hij nooit meer naar hen om zal zien. Dan zijn 

er vaak nog de Jobs vrienden, die met hun scherpe aanmerkingen als pijlen hun ziel 

verwonden, doordat zij maar aanzien wat voor ogen is en geen onderscheid maken 

tussen rechterlijke straffen en vaderlijke kastijdingen. 

Maak ook de beproefde ziel heeft zelf zo menigmaal harde gedachten van de Heere, 

wanneer Gods wegen niet begrepen worden en de droefheid verhindert Gods wegen 

bedaard na te gaan. Te meer daar ook Gods volk in zichzelf nog zo vaak rechthebbend 

is en men wel belijdt, doch niet beleeft, dat alles verbeurd en verzondigd is. Het kan 

zo ver gaan, dat sterke twisting en murmurering tegen God het hart vervult met grote 

benauwdheid. En evenwel is dat volk op zijn slechtst heel anders en veel 

voortreffelijker dan de wereld op haar best, want onder alles zucht de ziel door de 

inwoning des Heiligen Geestes onder de onverenigdheid met de Heere. Al schijnt er 

soms geen onderscheid meer te zijn tussen de rechtvaardige en de goddeloze, het is 

schijn, want in waarheid is er een zeer groot onderscheid, al is het niet duidelijk 

zichtbaar voor een tijd. Ja, al zou het in deze bedeling nimmer voor iedereen duidelijk 

worden, daar komt een tijd, dat alle onduidelijkheid zal wegvallen, wanneer het voor 

engelen en mensen klaar zal geopenbaard worden wie de Heere toebehoord hebben en 
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Hem gediend hebben en wie Hem nimmer hebben liefgehad in onverderfelijkheid en 

God deswege nimmer gediend hebben. De rechtvaardigheid en de wijsheid Gods zal 

eens alle twijfel wegnemen en alle verdachtmaking inwendig en uitwendig beschaamd 

maken, tot onuitsprekelijke troost en zaligheid van allen, die in waarheid en op-

rechtheid voor Hem geleefd hebben op aarde, gelijk wij nader hopen te overwegen, 

onder biddend opzien tot de Heere, aan de hand van onze tekst, die uw gewijde 

aandacht opgetekend vindt in het u voorgelezen Schriftgedeelte, Maleachi 3: 18, waar 

Gods Woord aldus luidt: 

 

Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de 

goddeloze; tussen die, die God dient, en die, die Hem niet dient. 

 

Deze tekstwoorden spreken ons van het grote onderscheid en wij vragen 

1. Waar de oorsprong ligt van dit grote onderscheid; 

2. Waarin het wezen bestaat van dit grote onderscheid;  

3. Wanneer de openbaring komt van dit grote onderscheid. 

 

1. Alle mensen zijn van nature kinderen des toorns, liggende onder de vloek der wet, 

verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid, die 

in hen is en door de verharding des harten. Allen liggen van nature in een staat van 

blindheid, vijandschap en eigengerechtigheid. Reeds bij de geboorte is de mens belast 

met erfschuld door de toerekening van Adams bondsbreuk en tevens geheel verdorven 

van natuur door de onthouding van Gods Beeld in een toestand van erf smet. Die 

verdorven natuur gaat bij allen zich reeds spoedig openbaren en bij het opwassen 

blijkt het uit alles, dat de mens buiten God ligt onder de macht en heerschappij der 

zonde en des satans, zodat ondanks onderwijs, vermaning en het neerzitten onder 

Gods Woord en het huiselijk gebed het hart als opgevuld is met ijdelheden. De ijdele 

wereld met haar begeerlijkheid trekt oneindig meer aan dan God en Zijn dienst, al 

dient erkend, dat de één bewaard wordt voor openbaar de wereld in te gaan en de 

ander er in doorbreekt en alle waarschuwingen in de wind slaat. De één heeft ook 

meer indrukken van de waarheid op de consciëntie dan de ander, maar wat de staat der 

ziel betreft, is er geen onderscheid, dewijl in waarheid geen gevallen mens ooit naar 

God zal vragen of zoeken, omdat God niet gekend wordt in de beminnelijkheid van 

Zijn Wezen. Nimmer zal de mens een betrekking kunnen hebben op een hem 

onbekende God en al de godsdienst en ijver van de natuurlijke mens is in de grond der 

zaak niet anders dan eigenliefde en zelfbehoud. Nimmer zal ook de gebondenheid aan 

de zichtbare en aardse dingen een hogere behoefte kunnen toelaten en onder alles is de 

mens uit de aarde aards. Niet alleen missen wij van nature alle eerbied en liefde voor 

God in ons hart, maar ook bevindt zich daar een verborgen haard van vijandschap, die 

hoog opvlamt, zodra die smeulende vijandschap door één of andere tegenslag meent 

nieuw voedsel te ontvangen.  

In welke godsdienstige gedachtesfeer men ook moge leven, ja, al zou men met de rijke 

jongeling ook uitwendig alle dingen onderhouden, de mens zal nimmer kunnen weder-

keren tot Hem, Wie de mens in het Paradijs de nek heeft toegekeerd. Nimmer zal de 

breuk, zo wijd als de zee tussen God en de mens, van des mensen zijde kunnen 

geheeld worden, wegens het liggen in een staat van geestelijk onvermogen. Nimmer 

zal de geestelijke doodstaat kunnen worden opgeheven aan de zijde van hem, die zich 

in Adam moed- en vrijwillig daarin heeft geworpen. Zonder onderscheid wenst de 

natuurlijke mens, dat God hem met rust zal laten, hem zal laten leven naar eigen zin 

en lust, hetzij in de godsdienst, hetzij in de openbare zonde en werelddienst. Voor God 
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zijn wij allen gelijk, want alle verschil is slechts in openbaring, niet in de grond der 

zaak, tussen de één en de ander. 

Wanneer wij dan ook hebben te handelen over het grote onderscheid tussen de 

rechtvaardige en de goddeloze, stellen wij voorop vast, dat alle menselijke invloed op 

dat onderscheid moet uitgeschakeld, en dat er door God onderscheid gemaakt wordt, 

waar het onzerzijds niet is. De oorsprong van dit grote onderscheid ligt in Gods vrije 

raad en genadige wil, buiten de mens, ja dat onderscheid is reeds van eeuwigheid 

gemaakt in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid in de soevereine predestinatie, het 

besluit Gods aangaande de eeuwige staat der redelijke schepselen, tot verheerlijking 

van Zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid, waar alle bewegende oorzaken buiten 

God ten enenmale uitgesloten zijn. Rom. 9: 16: "Zo is het dan niet desgenen, die wil, 

noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods."  

Dit onveranderlijk besluit Gods geeft geen vrijbrief om te zondigen, maar toch is het 

God, Die de uitverkorenen trekt uit de staat der zonde, door van Hem verordineerde 

middelen, welke elk mens gehouden is te gebruiken. En die verkiezing is zo, dat in het 

ontelbaar getal der uitverkorenen allen bij name gekend zijn, zodat zij niet afhangt van 

enige menselijke welwillendheid, maar de oorsprong van de zaligheid alleen ligt in het 

welbehagen Gods. Matth. 11: 26: "Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen 

voor U."  

En om die uitverkorenen tot de zaligheid in de gemeenschap niet God terug te 

brengen, is Christus van eeuwigheid met Zijn borgtocht tussenbeide gekomen, op Zich 

nemende door Zijn lijden en sterven verlossing en een eeuwige gerechtigheid voor dat 

volk aan te brengen, welke borgtocht God niet gehouden was toe te laten, maar welke 

Hem heeft behaagd, zeggende: "Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis 

van Mij en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel en de einden der aarde tot Uw 

bezitting."  

En waar de Zoon als Borg en Middelaar des Verbonds Zichzelf had verbonden de 

schulden der uitverkorenen te betalen door lijden en sterven, zo heeft Hij ook in de 

volheid des tijds de menselijke natuur aangenomen tot de Goddelijke Persoon, om dat 

verbond te volvoeren en de bondelingen, die Hij representeerde, te verlossen. Gezalfd 

met de Heilige Geest zonder mate tot een drievoudig ambt, dewijl Adam door de val 

dat drievoudig ambt verloren had en in hem ook al zijn nakomelingen, heeft de 

Middelaar Gods en der mensen Zichzelf als Priester Gode onstraffelijk opgeofferd, 

opdat Hij op grond van die offerande met Zijn voorbede zou intreden bij de Vader, 

eisend de zaligheid dergenen, die Hem van de Vader gegeven waren en die Hij uit des 

Vaders hand aanvaard had. Christus heeft Zich willen vernederen tot in de dood des 

kruises als Plaatsbekleder voor hen, die de eeuwige dood verdiend hadden en heeft 

alle gehoorzaamheid volbracht, opdat Hij een eeuwige gerechtheid verwierf en het 

leven en de onsterfelijkheid heeft Hij aan het licht gebracht bij Zijn opstanding uit de 

doden.  

Als Overwinnaar van de hel en de dood, vrijverklaard van de Vader ten aanzien van 

de schuld, die Hij op Zich genomen en door een eeuwig geldend offer verzoend had, 

heeft Christus Zijn gemeente voorwerpelijk verworven levendmaking, 

rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Heeft Hij al die weldaden 

verdiend en verworven in de staat Zijner vernedering. Hij moest verhoogd worden om 

een volkomen Zaligmaker zijnde, die weldaden toe te passen en als Middelaar te 

verschijnen voor het aangezicht Zijns Vaders in de hemel als Voorspreker, om Zijn 

Geest neder te zenden, nadat Hij verheerlijkt was. Zonder die verhoging was Zijn volk 

in de dood gebleven en had het de zaligheid niet verkregen. Maar nu verhoogd zijnde, 

ver boven alle overheid en macht, komt Hij degenen, voor wie Hij de Borg wilde zijn 



 124 

in de Vrederaad en voor wie Hij de dure prijs van Zijn dierbaar bloed heeft 

opgebracht, in het van eeuwigheid bij God bepaalde uur der minne krachtdadig en 

onwederstandelijk te trekken. Col. 1: 13: "Die ons getrokken heeft uit de macht der 

duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde." 

Het is niet alleen het werk des Vaders, doch ook des Zoons, door de werking des 

Heiligen Geestes, om de dode en van God vervreemde zondaar te wederbaren, af te 

snijden van de verbintenis aan de eerste Adam en het verbroken werkverbond en in te 

planten in de tweede Adam en in het genadeverbond door de kracht van Christus' 

dood en opstanding. Deze toepassing van Christus en Zijn weldaden is onmisbaar tot 

zaligheid. Zonder wederbarende genade zal niemand zalig worden, want alleen 

daardoor krijgt men deel aan de vergeving der zonde en aan het recht in Christus op 

het eeuwige leven.  

De dadelijke rechtvaardigmaking, welke plaats heeft in de wedergeboorte, stelt de 

uitverkoren zondaar in een staat van verzoening met God en door het geloof, dat als 

een levende planting des Heiligen Geestes in de ziel gewrocht wordt, wordt hij van de 

zijde Gods gerechtvaardigd.  

De lijdelijke rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie daarenboven geeft 

de verzekering en bewustheid van vergeving der zonden door kwijtschelding van 

schuld en straf, waarvan de Heilige Geest kennis geeft in de ziel. Romeinen 5: 1: "Wij 

dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere 

Jezus Christus." Helaas, lang niet alle wedergeborenen komen tot die volle ver-

zekerdheid des geloofs, omdat het geloof in de oefeningen te zwak is, waarom Petrus 

hen vermaant in 2 Petrus 1: 10: "Daarom, benaarstigt u te meer uw roeping en 

verkiezing vast te maken."  

We hebben een Borg nodig voor onze schuld en er kan geen gegronde rust zijn voor 

de ziel, vóór en voordat men met medeweten voor zichzelf gerechtvaardigd mag zijn. 

Wat wordt er veel te veel gesteund op tranen, gestalten en werkzaamheden, of op 

bemoedigingen van mensen, terwijl de zaligheid in Christus alleen te vinden is. Wat 

wordt in de mens zelf gezocht, wat in hem niet te vinden is, waardoor de ziel in 

zichzelf blijft hangen en maar niet komt op de plaats om onvoorwaardelijk te vallen 

onder Gods recht en zich over te geven op genade of ongenade.  

Vandaar, dat de bestrijdingen van de vijand, de vurige pijlen des satans en de 

beschuldigingen van de wet zo menigmaal alle troost wegnemen en de dagen der 

duisternis zo vele zijn. Ook werkt de mens zichzelf menigmaal in de duisternis door 

gans verkeerde bevattingen van de betekenis der rechtvaardigmaking. Door wettische 

woelingen tracht men zich daarvoor pasklaar te maken en als men dan meent er dicht 

bij te zijn, gebeurt er juist in het geheel niets, want God komt op Zijn tijd en niet op de 

onze. Jarenlang worstelt menige ziel, alvorens enig bevestigd licht te hebben over de 

staat der genade, en alvorens te kunnen vertrouwen, dat alle zonden vergeven zijn 

zonder enige onzer verdienste, uit loutere genade om de volkomen genoegdoening, 

gerechtigheid en heiligheid van Christus.  

En toch geeft Gods Woord duidelijke voorbeelden van zulk een verzekerd 

geloofsleven. Job 19: 25: "Ik weet: mijn Verlosser leeft." Psalm 56: 5: "In God zal ik 

Zijn Woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen wat zou mij vlees doen?" 

Reeds in de dagen van Comrie waren er maar weinigen bevestigd in hun staat. Het 

hangt geheel af van de bediening des Heiligen Geestes, Die de verzekering geeft in de 

ziel. Evenwel waarschuwt Paulus tegen het bedroeven van de Heilige Geest, zodat 

ieder de oorzaak maar bij zichzelf te zoeken heeft, want die oorzaak ligt niet in God, 

noch in Zijn Woord, doch bij de mens zelf. 

Het is zulk een weldaad als men weten mag waar de schuld gebleven is en dat het pak 
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van schuld en zonden van de schouders afgegleden is in een zee van vergetelheid om 

nooit meer te worden gedacht. Daar zou het meer om te doen moeten zijn. Er is te 

weinig een ernstig diepgevoeld gemis, te veel een voldaan zijn met zichzelf, een tekort 

aan Godskennis en zelfkennis. Daarom is nodig ontdekkend, naar binnen kerend licht, 

om van alle gronden buiten Christus afgebracht te worden en te zinken met de voeten 

op de onwankelbare rots van Christus' gerechtigheid. De oorsprong van het 

onderscheid tussen bekeerd en onbekeerd, rechtvaardigen en goddelozen, ligt geheel 

buiten de mens in het welbehagen Gods, en in de volvoering daarvan door de 

Middelaar des verbonds en in de toepassing van Zijn aangebrachte gerechtigheid. 

 

2. Waarin het wezen van dit grote onderscheid bestaat, hebben wij in de 

benamingen rechtvaardigen en goddelozen.  

Rechtvaardigen zijn de wedergeborenen, gelijk wij gezien hebben, door de 

toerekening van Christus' gerechtigheid, hetzij bij de aanvang van de zijde Gods in de 

levendmaking, hetzij bij de voortgang in de verdere oefeningen des geloofs in de 

bewuste toepassing van Christus door de weeromstuitende daad. Maar dat niet alleen! 

Hun wordt ook rechtvaardigheid ingestort, waardoor zij verlost worden van de tirannie 

des satans en van de heerschappij voerende macht van de zonde. Zij gaan alle 

ongerechtigheid haten en vlieden en krijgen een innerlijke lust tot alle gerechtigheid, 

door de inwoning des Heiligen Geestes In hun harten. Wat tevoren hun lust was, 

wordt hun dan een last en wat tevoren een last was, wordt dan een lust. Wat wordt de 

wereld met al haar begeerlijkheid ledig en ijdel in hun oog, wat wordt het een 

begeerlijke zaak om de Heere te mogen dienen in waarheid en oprechtheid. Wat 

schaamte en berouw vervult de ziel, vanwege bedreven zonden en ongerechtigheden 

in het treurig eertijds, toen men zonder God in de wereld leefde. Wat vernedering des 

harten in het belijden der ongerechtigheden voor het aangezicht des Heeren. Wat 

afbreken van alles, waarvan men gevoelt, dat het niet naar de wil Gods is en dat niet 

uit slaafse vreze voor straf, maar omdat God het eeuwig waardig is gevreesd te 

worden en omdat de zonde gezien wordt in haar Godonterend karakter.  

En hoewel dat alles in het begin dikwijls teerder ligt dan helaas in de verdere weg, het 

beginsel blijft als een werk Gods stand houden in de ziel, want het is onmogelijk, dat 

iemand, die met een waar geloof Christus is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten 

der dankbaarheid. Een goede boom kan geen kwade vrucht voortbrengen, noch kan 

een kwade boom goede vrucht voortbrengen.  

Diep in de ziel van elke wedergeborene leeft het verlangen om van de zonde gereinigd 

en verlost te worden, ja kon het zijn, om heilig voor God te leven. Wel kan 

verachtering in de genade intreden en voor een geruime tijd dat tedere leven gemist 

worden, en dat is heel erg jammer, maar vroeg of laat zal het heimwee naar een tedere 

wandel voor de Heere weer terug komen.  

Dat is niet te danken aan hun welwillendheid, maar is te danken aan de trouw van 

Sions Koning, Die door de ontrouw van de Zijnen niet te niet gedaan kan worden, en 

aan de inwoning des Heiligen Geestes, Die blijft protesteren tegen de zonde en het 

bederf in hun hart. De zonde is voor Gods volk in de grond der zaak de dood 

geworden en bij alle dodigheid in hun hart blijft op de bodem liggen het verlangen 

naar gemeenschap met God en Zijn volk.  

En geheel onverwachts kan de band, die de ziel beknelde, worden gebroken en het 

hoofd weer worden opgestoken uit de gebreken. De rechtvaardige op zijn slechtst is 

een ander mens dan de goddeloze op zijn best. Dat blijkt, wanneer men weet, dat het 

woord goddeloze naar de kracht van het grondwoord betekent een rusteloze, een 

beroerder en twister, een mens, die als een voortgedreven zee haar schande opschuimt. 
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Een, die is vervallen  van zijn burgerrecht, een boosaardig, doemwaardig schepsel, dat 

los van God en Zijn Woord de zonde dient, in plaats van opzoeken, die Gods volk 

vermijdt en in de grond haat, die gekluisterd ligt in de strikken van satan, wereld en 

zonde. Zorgeloos in denken, spreken, handelen, in alles blijk gevende te leven zonder 

God in de wereld. Echter niet alleen de profane goddelozen zijn hier bedoeld, ook 

blote belijders, zonder genade, liggend in de diepe val van Adam besloten.  

Slechts algemene genade is het, die de zonde intoomt, mede door middel van de 

ingeschapen en verkregen Godskennis, die indruk van het bestaan van een Wezen, 

hetwelk wij God noemen. Indien we maar recht onszelf mochten kennen door 

ontdekkende genade, we zouden het beamen. Gods volk leert zich als zulk een 

goddeloze kennen, dus is de mens een goddeloze, hetzij men zich door die benaming 

geërgerd voelt, hetzij men het verstandelijk mag aanvaarden.  

Elk mens in zijn diepe bondsbreuk is een rebel en opstandeling tegen God, hetgeen 

maar al te duidelijk blijkt als God wegen met ons inslaat, die tegen vlees en bloed zijn. 

Hoe kan dan de opstand opbruisen in het menselijk hart. Gods wil kan niet aanvaard 

worden, evenmin als Gods wet, want het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet, 

want het kan ook niet, Romeinen 8: 7. Gods wijsheid wordt niet erkend in de 

besturing van ons lot en leven. Zijn goedheid niet gezien, al ligt zij ook verspreid op al 

Zijn werken. Zijn weldadigheid geheel miskend en aan de natuur of eigen vernuft 

toegeschreven. De mens van nature is een liefhebber der wellusten, meer dan een 

liefhebber Gods.  

Zó diep is de val des mensen, dat zelfs in deze rampzalige staat daarheen gedarteld 

wordt alsof geen kwaad ons treffen of deren kan, terwijl elk ogenblik de levensdraad 

kan worden afgesneden en men kan worden ingedaagd voor de rechter van hemel en 

aarde, om rekenschap af te leggen van al de harde woorden, die tegen Hem gesproken 

zijn. De dag gaat als kaf voorbij en men merkt het ogenschijnlijk ganselijk niet op en 

leeft alsof men hier eeuwig blijven zal. Men brengt bijeen en men weet niet, wie het 

naar zich nemen zal. Immers wandelt de mens als in een beeld, ver van God, diep in 

de wereld, rechtuit naar de hel, als God het niet verhoedt. Vaak met open consciëntie, 

onder vele en krachtige roepstemmen, en toch doorgaan, waar het voorhoofd weigert 

schaamrood te worden en de nek een ijzeren zenuw is. Hoevelen, die zijn opgevoed in 

de waarheid en onder de gebeden van Godvrezende ouders, zijn de wereld ingegaan, 

hebbende met alles gebroken!  

O, wat zal die eeuwigheid toch openbaren! Vanzelf is dan do staat des rechtvaardigen 

een heel andere dan die der goddelozen; het is een onderscheid als van dag en nacht. 

Hier staan tegenover elkander het leven en de dood, de zegen en de vloek. Maar het 

onderscheid zit niet alleen in de inwendige staat dom harten en in de zo zeer 

verschillende gezindheden en genegenheden, maar het openbaart zich al evenzeer in 

de wandel naar buiten. Van de rechtvaardige staat er, dat hij God dient en van de 

goddeloze, dat hij God niet dient. Wat is dit dienen van God, dat de rechtvaardige 

wordt toegeschreven? Vanzelf geen ogendienst, gelijk men mensen naar de ogen ziet, 

uit winstbejag of slaafse angst, want het is een liefdedienst. Het is geen loondienst om 

de hemel te verdienen met goede werken, wijl Gods Geest komt ontdekken, dat God 

niet van node heeft van mensen handen gediend te worden als iets behoevende en dat 

Christus niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en om Zijn ziel te 

geven tot een rantsoen voor velen.  

Het is geen wettisch dienen, gelijk de Farizeeën in de dagen van de Heere Jezus in 

Zijn omwandeling op aarde, want uit de werken der wet zal geen vlees 

gerechtvaardigd worden voor God. Maar het is een evangelisch dienen uit 

geloofsgehoorzaamheid met vermaking in de wet Gods naar de inwendige mens. Het 
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is een prijzen van Gods naam en deugden, een zich aan Hem onderwerpen en een zich 

gedragen naar de regels van het heiligdom. Een hartelijk verlangen aller zonden vijand 

te zijn en een smeken om bewaring voor de zonde, waardoor Zijn lieve Naam zou 

onteerd en gelasterd worden. Een vrees om Hem te mishagen en een hartelijke lust om 

voor anderen tot een hand en voet te mogen zijn op de weg des levens. Het is een 

ootmoedig en vrijmoedig gebruik maken van de toebedeelde gave om God te 

verheerlijken op aarde. Een gehoorzaam zijn naar het voorbeeld der leer, die hun 

overgeleverd is, en een pal staan voor de waarheid Gods tegen de listige omleidingen 

des duivels en een voortdurend waken en strijden voor de zuiverheid der leer, die ons 

van de vaderen overgeleverd is, waarvoor zij goed en bloed hebben veil gehad.  

O, wat is er al een godsdienst in deze droevige eeuw, welke geheel verbasterd is. Wat 

weinig praktijk van de dienst Gods wordt meer waargenomen. Hoe is het fijne goud 

zo verdonkerd? Wat weinig verborgen leven met God en als gevolg daarvan een 

belijdenis zonder beleving, ook bij Gods volk, veel leven maken en weinig leven 

smaken in gemeenschap met Christus. Veel onbetreurde zonden, veel geestelijke 

hoogmoed, veel onderling gekrakeel en naijver, maar zo weinig tederheid en 

broederlijke liefde. Zo veel wordt aan de markt gebracht als bevinding, wat de toets 

van Gods Woord niet kan doorstaan, zo veel voor Geestes licht aangezien, wat niet 

anders is dan kunstlicht van eigen inbeelding. En dat bij de rechtvaardigen, die betere 

dagen gekend hebben, toen Gods licht over hun tenten scheen. Wat weinig en teder 

vermaan tot onbekeerden, wat weinig godsvrucht in de huisgezinnen, wat weinig 

geestelijke blijdschap als gevolg van al dat droef verval. En nochtans, bij alle gebrek 

en schromelijk verval, geen afval der heiligen. De rechtvaardige dient de Heere, daar 

zal God Zelf voor zorgen, middellijk door vaderlijke kastijdingen en smartelijke 

plagen, of wel door vernieuwde blijken van Zijn onveranderlijke trouw en opzoekende 

liefde in Christus.  

Maar van de goddeloze staat er, dat hij God niet dient, maar de duivel in de 

moedwillige overtreding van Gods heilige wet en de vertrapping van Gods geboden, 

de ontheiliging van Gods dag en het verzuim der genademiddelen. Neen, bij hem is 

geen lust om God te dienen, want de zonde is zoet en begeerlijk voor zijn bedorven 

smaak. Al de genegenheden zijns harten zijn om zich uit te leven in de zonde en hij 

haat de bestraffing en de ware vromen zijn hem een voortdurende ergernis, alle 

waarschuwingen worden in de wind geslagen en met heilige ernst gespot. Aan boze 

lusten toegegeven, de hartstochten bot gevierd, het geweten op de mond geslagen, de 

opvoeding verloochend en dat alles zonder vrees voor het naderend oordeel, dat 

dezulken treffen zal.  

Brutale daden van geweld en bedrog worden geroemd als heldendaden, levend in 

voortdurende achterklap en veinzerij. Liefdeloos en harteloos wordt vermaak geschept 

in eens anders ongeluk, alsof het hem zelf niet treffen kan. De dood wordt verre 

gesteld, er wordt zelfs mede gespot, dood zijnde voor de dood. En laat nu niemand 

zeggen: zo erg is het bij mij niet. Indien genade gemist wordt, is dat de ware toestand 

van ons leven, schoon de volle uitbreking gelukkig bij sommigen nog niet openbaar 

geworden is. Want al zou het zelfs zijn, dat men ogenschijnlijk meer gelijkenis 

vertoonde met de rechtvaardigen dan met de boven omschreven goddelozen, in de 

grond der zaak is een leven buiten God een goddeloos leven.  

Ook bij degenen, die voorgeven rechtvaardigen te zijn, zonder ooit een goddeloze 

voor God te zijn geworden. Het kan ver genoeg gaan met een uiterlijke schijn van 

godsdienst en dat men toch slechts een wit gepleisterd graf is. Men kan zich zelfs wel 

indringen bij Gods volk en voor een rechtvaardige doorgaan, en dat men niet meer is 

dan een ellendige goddeloze. Maar de Heere zal het onderscheid tussen rechtvaardigen 
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en goddelozen openbaar ten toon stellen en dan zal het van allen gezien worden. Hier 

is het vaak zeer moeilijk te onderscheiden, want in deze bedeling is nog zo veel 

duister en de nabootsing van het Godswerk heeft ongekende vormen aangenomen, 

maar de Heere zal alles open 

baar maken tot troost van de rechtvaardigen en tot schrik van de goddelozen, vooral 

tot schrik der huichelaren in Sion, die zo menigmaal de voet gezet hebben op de nek 

der rechtvaardigen, uit verborgen vijandschap of om zichzelf te handhaven.  

 

3. Hoe God hen zal openbaar maken, zullen wij zien in onze derde gedachte. 

Wanneer de openbaring komt van dat grote onderscheid, wordt in de tekst aangeduid 

met het woordje dan. Wanneer zal dat zijn? Gaan wij daartoe het verband der tekst na, 

dan zal het duidelijk worden. 

Maleachi profeteerde na de terugkeer uit de ballingschap en bestrafte zeer ernstig de 

zondige misbruiken die binnengedrongen waren bij de Joden en zelfs bij de priesters, 

ongeveer honderd en twintig jaren na de terugkeer, toen de tempel herbouwd was naar 

het uitwendige, doch toen men aan de vorm genoeg had en de sleurgodsdienst 

ontaardde in een huichelachtig, onheilig en goddeloos spel.  

Dus was de dag, die werd bedoeld in hoofdstuk 4: 1 een gerichtsdag over de 

goddelozen, hetzij dat bedoeld werd het eindgericht of de dag van Jeruzalems onder-

gang, welke een voorbode en voorbeeld van het eindgericht geweest is. Die dag zou 

komen, brandende als een oven, om de goddelozen en vijanden Gods te verteren, maar 

om degenen, die de Heere vrezen, te zijn een dag van licht door het opgaan van de 

Zon der gerechtigheid. In die dag, zegt hij tot de goddelozen, zult gijlieden zien het 

onderscheid, en dat zal zo groot zijn. Als Christus zal komen op de wolken des hemels 

om gericht te houden als de van de Vader verordineerde Man, om te oordelen de 

levenden en de doden. Dan zullen alle mensen opstaan, rechtvaardigen en goddelozen; 

die in Christus ontslapen zijn tot hun zaligheid en de goddelozen tot hun verdoemenis. 

Jesaja 26: 19: "Uw doden zullen leven ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan." 

Dan zullen ook de lichamen der kinderen Gods worden vrijgemaakt van de dood en 

weer verenigd met de ziel, delen in de volle zaligheid, welke zij ook met dat lichaam 

zullen kunnen dragen, omdat het sterfelijke onsterfelijkheid en het verderfelijke 

onverderfelijkheid zal hebben aangedaan.  

Doch de goddelozen zullen opstaan tot versmaadheden en tot eeuwig afgrijzen. Dat 

zult gijlieden dan zien, o goddelozen, dat de rechtvaardigen zullen ingaan in de 

eeuwige vreugde en gijlieden voor eeuwig naar de hel.  

O, wat zal dat eenmaal zijn. O dag van schrik voor al degenen, die in hun zonden 

sterven; en dag van heerlijkheid voor allen, die Zijn verschijning in onverderfelijkheid 

hebben liefgehad. Dat zal een dag zijn, waarin allen, die ooit leefden en nog zullen 

leven, zullen zien met ontzaggelijke heerlijkheid het eeuwigdurend onderscheid, dat 

God kwam te maken, daar er van nature geen onderscheid was.  

Dat zullen allen zien, ook wij zullen er dan bij zijn en noodwendig dan behoren tot 

één van beiden, tot de rechtvaardigen, die zullen gaan in de eeuwige vreugde, of tot de 

goddelozen, die zullen gaan in de eeuwige pijn.  

Op aarde zien wij vaak de rechtvaardigen in moeiten en zorgen, de goddelozen 

daarentegen groenende als een inlandse boom, geplant aan waterbeken, zodat het 

groot onderscheid door verreweg de meesten niet wordt opgemerkt vanwege de 

geestelijke blindheid. Indien de heerlijkheid van het Sion Gods niet wordt ontdekt, is 

het voor de wijzen en verstandigen in eigen oog, de lieden dezer wereld, een totaal 

verborgen zaak.  

Maar dan zal het gezien worden, doch dan zal het voor de goddelozen te laat zijn. Op 
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aarde wordt zo menig onbarmhartig oordeel geveld over de rechtvaardige, al zijn 

daden en woorden verkeerd uitgelegd, ja zelfs worden de rechtvaardigen nog wel 

verdrukkers voor elkaar, elkanders staat verdenkende en elkanders wegen 

doorvorsende en dat zonder liefde.  

Hier kan iemand de taal der engelen en der mensen spreken, en evenwel de liefde 

missen, en toch kan het gebeuren, dat zulk een geestelijke rammelaar of luidende 

schel de voet gaat zetten op de nek des rechtvaardigen.  

Hier kan men zijn een bedeesde, schuchtere ziel, die meer bidt dan praat, die van 

niemand gekend wordt en ook onbekend heengaat, en dat toch de wortel der zaak er in 

geweest is. Dat zal dan in die dag, die alles zal verklaren, mede aan het licht gebracht 

worden.  

 

Er zullen dan drie grote wonderen te beleven zijn voor alle rechtvaardigen. 

 Het eerste én het grootste wonder zal zijn, als wij er dan zelf één van zouden 

mogen zijn.  

 Ten tweede zullen er dan bij blijken te behoren, die wij er nimmer voor 

gehouden hebben, die als stillen in den lande hebben geleefd en zijn gestorven.  

 En het derde wonder zal zijn, dat er velen zullen worden gemist, die wij er wel 

hadden verwacht. De Heere zal in die dag de Zijnen in het openbaar voor 

eeuwig vrijspreken van schuld en straf en doen ingaan in het eeuwig, 

onverliesbaar leven. Dan zult u "wederom" zien de klare werken Gods ook in 

het rijk der genade.  

 

U zag het reeds zo vaak in uw leven, maar toen wilde u het niet zien. U kunt het heden 

zien, zegt de profeet, indien u uw ogen niet moedwillig toesluit. Maar of u het wilt 

zien of niet, dan zult u het wederom zien en dan voor altijd dat gezicht bij u houden 

tot een knagende worm. Op aarde ziet de goddeloze wel degelijk, dat er 

rechtvaardigen zijn, dat ziet hij aan het gelaat en het gewaad en hij hoort het aan het 

gepraat. Hij ziet ook de rechtvaardigen na in hun wandel en gemeenschap onderling 

en krijgt er soms een neep mee in de consciëntie, doch men gaat door, men ziet het 

liever niet.  

Ook ziet men vaak het grote onderscheid in een dag van zware oordelen, als oorlog, 

watersnood of pestilentie, wanneer als het ware een schifting plaats heeft tussen 

rechtvaardigen en goddelozen, gelijk als in de dagen van Noach. Dan wordt een Lot 

uit Sodom, een Israël uit Egypte geleid, een Petrus uit de gevangenis verlost, terwijl 

Herodes van de wormen gegeten wordt, de Egyptenaren verdrinken in de Rode Zee en 

de inwoners van Sodom onherroepelijk omkomen door het vuur van de wrake Gods. 

Als God Israël in zijn rechtvaardig oordeel overgeeft ter slachting aan de Romeinen, 

heeft Hij vooraf voor de Zijnen een schuilplaats bereid in het Pella over de Jordaan. 

Als honger en gebrek, in oorlogstijd gebleken, tienduizenden ten grave sleept, beves-

tigt God aan Zijn rechtvaardigen de dierbare toezegging, Psalm 33: 18-19: "Zie, des 

Heeren oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn 

goedertierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden en om hen in het leven te 

houden in de honger."  

En in krankheden verandert Hij hun ganse leger; Hij ondersteunt hen op het ziekbed, 

dan heeft dat volk meestal de dierbaarste oefeningen van heel hun leven. Terwijl de 

wereldling alles ontvalt wat hij ten koste van de zaligheid zijner ziel zich heeft 

verkregen en men zich tracht vast te grijpen aan de dokter, al voelt men wel, dat die 

ook niet meer redden kan. Zonder gebed, zonder vrede, zonder enig uitzicht, soms 

dood voor de dood, zo gaan duizenden naar de ontzaggelijke eeuwigheid. Ook gaan er 
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wel met wroeging en wanhoop weg, waarbij de helse angst al wordt gevoeld voordat 

men in de plaats van wee en ach is aangekomen. De rechtvaardige daarentegen mag 

bij enig geloofslicht en stervensgenade heel anders sterven. Psalm 37: 37: "Let op de 

vrome, zie op de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn."  

Al is het ook wel eens, dat een rechtvaardige niet zo levendig en ruim gesteld is als hij 

wel zou wensen, toch is het ziek- en sterfbed van de rechtvaardige zo heel anders dan 

van de goddeloze. Gods volk wordt ook van Gods volk begraven en krijgt geen 

ezelsbegrafenis, ja, dat volk zal genade en eer ontvangen, zelfs na hun heengaan, want 

de gedachtenis des rechtvaardigen zal in zegening zijn, maar de naam der goddelozen 

zal verrotten.  

Hoe vreselijk gaat meestal de goddeloze weg naar het graf, onbeweend en met zo veel 

koude onverschilligheid alsof men een hond begraven moest. Maar zo is het met de 

rechtvaardigen niet. Die mogen delen in de liefde des Vaders zelfs in hun doodstrijd 

en ontvangen een geheiligd graf om te rusten van hun arbeid tot de bazuin zal slaan. 

En al zien de goddelozen er het geheim niet van, ja al willen zij het niet zien, zij 

moeten het menigmaal zien, want God maakt Zich ook vrij van de goddeloze, al is het 

maar op de begrafenis van een rechtvaardige, waar Gods volk de Heere soms groot 

maken mag. En hebben zij dus het grote onderscheid meer dan eens in hun leven op 

aarde gezien, dan, die ontzaggelijke dag aller dagen aangebroken zijnde, zullen zij het 

wederom zien, met indachtig worden van al die keren, dat ze het op aarde zagen, 

zonder dat het tot bekering heeft geleid. Dat zal de wroeging en het naberouw op de 

ziel doen branden. O, dat had ik, had ik, … maar dan te laat, voor eeuwig te laat, 

onherroepelijk, onveranderlijk. 

 

Zingen wij thans Psalm 119: 60. 

 

Toepassing. 

Als wij nu met deze waarheid tot onszelf inkeren, dringt dus allereerst de vraag naar 

voren: zijn we rechtvaardigen of goddelozen? Deze vraag is niet moeilijk te 

beantwoorden voor dat volk van God, dat met blijde geloofsverzekerdheid zijn 

aandeel aan Christus mag opmaken, niet alleen door het getuigenis des Heiligen 

Geestes in het hart, 1 Joh. 5: 10: "Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis 

in zichzelf", maar ook uit de vruchten van hun geloof van hun oprechtheid verzekerd 

zijnde. Evenmin is zij moeilijk te beantwoorden voor de openbare goddeloze, welke 

met geen enkele redelijke grond zich bij de rechtvaardigen rekenen kan. Indien u leeft 

midden in de wereld en in de zonde en u hoopt evenwel het heillot, dat rechtvaardigen 

verkrijgen, te zullen ontvangen, doet u niet anders dan uzelf bedriegen en zelfs moed- 

en vrijwillig.  

Geen enkele reden hebt u dan om u zelf alzo lichtvaardig te pleisteren met loze kalk. 

En al zijn er bij tijden ontwakingen in uw consciëntie, wat zekerheid hebt ge, dat God 

niet spoedig Zijn twist met u beëindigen zal en u zal overgeven aan uzelf en aan de 

verharding uws harten? Duizenden hebben indrukken gehad vooral in hun jeugd, die 

nimmer de wereld verlaten hebben en eindelijk in hun zonden gestorven zijn. En al 

leeft u niet zo bruut en gruwelijk in de zonden als de openbare goddelozen, hebt u niet 

uw goddeloos, vleselijk en aardsgezind hart? Waar gaan uw gedachten en 

genegenheden anders naar uit, dan naar de dingen van de tijd? Ja, al zijt u wellicht 

zeer zuiver in uw belijdenis der waarheid en hebt u wellicht een burgerlijke, 

onberispelijke wandel, is ooit uw hoogmoed inwendig vernederd en uw eigen 

zelfkracht ooit gebroken?  

O, mijn onbekeerde medereizigers naar die ontzaggelijke eeuwigheid, indien ge u 
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nimmer als een goddeloze hebt leren kennen en deswege van al uw dwaze inbeelding 

verlost zijt, indien u nimmer tot in het stof vernederd zijt voor God, u staat 

onherroepelijk nog aan de verkeerde zijde. God mocht u uw gevaar doen zien, eer het 

besluit baart, want als kaf gaat de dag voorbij.  

Steunt toch niet op uw deugden en plichten, want al uw gerechtigheid is voor God als 

een wegwerpelijk kleed. Er is zo veel van die godsdienst, die geen waarde heeft, 

omdat het slechts stamt uit een verbroken werkverbond met een "doe dat en gij zult 

leven." Eigenliefde en zelfbehoud doen soms heel veel, maar men komt er mede om. 

Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God.  

Ontdekkend licht is onmisbaar nodig, opdat de mens zichzelf leert kennen als los van 

God en liggend in een staat van blindheid en vijandschap, onmachtig om zich immer 

door eigen krachten daaruit op te heffen, opdat alle mond voor God gestopt worde en 

alle recht voor God verloren worde. Waar steunt de mens al niet op!  

Deze op zijn vermeende kennis van de waarheid, gene op zijn ingebeelde goede 

gedachten, anderen op hun achting voor Gods volk en ach, te veel om op te noemen. 

Waar wordt er nog eens één gevonden, die eerlijk gemaakt mag worden en zich als 

een buitenstaand verloren schepsel ziet, die nood heeft door de eis Gods, dat God wil, 

dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede en dat betaald moet worden of door 

onszelf, of door een ander?  

En dat zal allereerst bevindelijk moeten gekend worden, hoe groot onze zonden en 

ellenden zijn, opdat wij recht vernederd worden. O, dat grote onderscheid tussen de 

rechtvaardigen en de goddelozen! En die nu in waarheid zich als een goddeloze leert 

kennen in de zaligmakende overtuiging, begint dat onderscheid zo te zien. Gods volk 

wordt dan zo onuitsprekelijk gelukkig geacht en zelf is men zo diep ongelukkig. Nooit 

naar God gevraagd of gezocht, geleefd in de ongerechtigheid, ondanks alle belijdenis 

en vroomheid. Tegen licht en beter weten in jarenlang gezondigd tegen een goed en 

goeddoend Wezen, over alle kloppingen van het geweten heengegaan.  

Dan wordt het hoge hart verbrijzeld en wordt het bed doornat met tranen, daar 

niemand wat van afweet. Dat verfoeien van zichzelf in stof en as, dat haten van de 

zonde, dat billijken van Gods recht als God niet met hem te doen wil hebben en hem 

laat liggen in zijn jammerstaat, en die hartelijke begeerte om voor de Heere te leven, 

al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Indien deze dingen in waarheid 

bij ons zijn, zij zullen ons niet ledig, noch onvruchtbaar laten. En evenwel is dit niet 

genoeg; wij moeten deel aan Christus hebben en die gerechtigheid, die alleen redt van 

de dood, moet ons toegepast worden.  

Zolang we dat missen, durft de ware bekommerde van hart zich niet rekenen bij de 

rechtvaardigen. Al durft zo'n ziel niet te ontkennen, dat het anders is dan voorheen, de 

schuld staat open en die moet voldaan. Zelfs al is er soms een lichtstraal van hoop in 

de ziel door het Evangelie, men moet deel hebben aan de Middelaar en dat maakt de 

bekommering des harten uit.  

O, dat doorbrekend genadelicht is zulk een weldaad en daar haakt de ziel naar. En hoe 

bevoorrecht is dat volk, aan wie de gerechtigheid van Christus mag geschonken en 

toegepast zijn met medeweten voor zichzelf en die door het geloof die weldaad mogen 

omhelzen. O, wat onderscheid heeft God met hen gemaakt, waar geen onderscheid 

was. Allen waren immers in Adam van één lap gescheurd! Daarom is het voor Gods 

volk zo'n eeuwig wonder. En dat wonder wordt hoe langer hoe groter, hoe ouder zij 

worden en hoe verder zij mogen komen op de weg des levens, want de ontdekking 

gaat door. Meer en meer worden zij gewaar, hoe zij er met al het hunne geheel buiten 

vallen; het wordt vrije genade alleen! En als grond voor de eeuwigheid blijft er niets 

anders over dan Jezus Christus en Die gekruist, hoewel als vrucht des Geestes de 
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ongerechtigheid afneemt in kracht der verdorvenheid en de gerechtigheid, die 

ingestort is, de leden doodt, die op de aarde zijn, indien er tenminste oefeningen des 

geloofs mogen zijn.  

Hoe diep en stijl afhankelijk wordt dat volk van de bediening des Heiligen Geestes. 

De Heere bevestigt maar Zijn Woord uit Zefánja 3: 12: "Maar Ik zal in het midden 

van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des Heeren 

betrouwen." Maar met dat gevoel van diepe afhankelijkheid worden ze klein 

gehouden, opdat de Heere alleen verheerlijkt worde. Daarom zijn zij aangenaam bij 

God en mensen en kunnen voor anderen tot een hand en voet zijn op de weg. En hoe 

klein en gering ook in eigen oog en meest ook in het oog der wereld, groot is hun 

genade in leven en in sterven. En hoe meer zij in de wandel mogen vertonen het grote 

onderscheid tussen hen en de goddelozen, hoe meer dat onderscheid zal gezien 

worden bij hun sterven. A 

l vreest het kind Gods vaak, ziende op zichzelf, dat het aan het eind nog tegen zal 

vallen en dat men met de nachtschuit weg zal moeten, het kan zo meevallen, ja het zal 

zeker meevallen, naarmate zij nauwer met de Heere mochten leven en wandelen. En al 

zou het zijn, dat het sterfbed geen preekstoel zou zijn, Gods volk getuigt in het leven 

van de Heere en Zijn genade en het onderscheid blijft toch eeuwig groot tussen het 

sterven van Gods volk en het sterven dergenen, die in hun zonden sterven, ook al zou 

het zo zeer niet te zien zijn voor wereldse omstanders. "Want u zijt gestorven en uw 

leven is met Christus verborgen in God", Col. 3: 3.  

De dood is overwonnen en van zijn prikkel ontdaan, hij is alleen maar een aflegging 

van de zonde en een doorgang in het eeuwige leven. En eenmaal het lichaam weder 

opgewekt wordende, zal dat grote onderscheid openbaar gemaakt worden voor het oog 

van engelen en mensen, tot hunlieder zalige blijdschap en verwondering en tot bescha-

ming van al hun vijanden, die hier op aarde dat volk hebben veracht en verdrukt.  

Dan zal alle vernedering, waar hier onder gezucht is, voorbijgegaan zijn en zullen alle 

tranen van de ogen worden afgewist en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. De 

goddelozen daarentegen zullen gaan in de eeuwige pijn, vanwege de toorn Gods in het 

rampzalig gezelschap van woedende duivelen en wanhopige verlorenen!  

O, die eeuwigheid, die eeuwigheid! Dat toch ieder beseffen mocht, wat het zeggen wil 

om mens te zijn, voor een eeuwigheid geschapen. En er is maar één schrede tussen 

ons en die onherroepelijke eeuwigheid. Die het alles nog missen, mochten ontwaken 

uit de zonde- en doodstaat en leren vragen:  

Mijn ziel, doorziet u uw lot?  

Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God?  

 

Dan zouden alle aanmerkingen over de gebreken van Gods volk ophouden en ging 

men het onderscheid inleven tussen dat volk en zichzelf. Dan zou er ook meer een 

eerlijk zelf onderzoek plaats hebben, of we ons niet bedriegen voor die eeuwigheid. 

Velen wagen het op een misschientje, op wat vluchtige indrukken en voorkomende 

waarheden, waar gans niet de zo nodige diepte in is en waarvoor nimmer plaats 

gemaakt werd. Velen blijven oppervlakkig hangen in gemoedelijkheid en willen ook 

van Gods volk niet eerlijk behandeld worden. Hoe droevig om te menen, dat men 

behoort bij de rechtvaardigen en dan in werkelijkheid niet meer te zijn dan een 

goddeloze. Hoog op te hebben gegeven van de hoop, die men op de zaligheid meent te 

mogen hebben en dan wellicht bij de dood die ijdele hoop als drijfzand onder de voe-

ten te voelen wegzinken. En al zou het zelfs vastgehouden worden tot de dood, dan in 

de eeuwigheid te ontwaken en te bevinden, dat het alles bedrog geweest is! 

Schrikkelijk ontwaken uit een ijdele droom!  
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Dat elk toch zichzelf beproeve! Het kan zo heel ver gaan onder de toelating Gods met 

de verleidingen des duivels en ons eigen hart is zo bedrieglijk en arglistig, meer dan 

enig ding, ja dodelijk, wie zal het kennen? En dit is nu het eigenaardige: die oprecht 

van hart zijn, vrezen voor zelfbedrog, en die niet oprecht zijn, vrezen er niet voor, 

ofschoon zij er alle reden voor hebben.  

Maar het onderscheid zal zo groot zijn, dat men zich nooit te veel en nooit te ernstig 

onderzoeken kan, wie men ook zijn moge. Zelfs is het te meer nodig, naarmate men 

meer met gaven en verstand bedeeld is, want bespiegeling van de waarheid is heel iets 

anders dan te ervaren de vrijmakende kracht der waarheid door de toepassing des 

Heiligen Geestes van de gerechtigheid van Christus. En of al de mensen het van ons 

geloven, ja al geloofde al Gods volk het, en de Heere weet er niet van af, dan zal alles 

eenmaal openbaar komen, want dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid 

tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen die, die God dient, en die, die Hem 

niet dient. Amen. 

 



 134 

Ds. M. HEIKOOP - Utrecht 

 

13. De toevluchtnemende weduwe 

 

Dankdagpredicatie over 2 Koningen 4:6 en 7 

 

Zingen: Psalm 73:1 

Lezen: 2 Koningen 4:1-7  

Zingen: Psalm 68:3 en 11  

Zingen: Psalm 33:10 en 11  

Zingen: Psalm 146:5 

 

Geliefden, 

Wij lezen in het heilig Evangelie van Lukas in hoofdstuk 18 een gelijkenis, daartoe 

strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. De mond der waarheid zegt: 

'Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er 

was een zekere weduwe in die stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht 

tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet; maar daarna zeide hij bij 

zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze 

weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome en 

mij het hoofd breke. En de Heere zeide: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt: 

Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, 

hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal.' 

Hier wordt Gods kerk vergeleken bij een weduwe, wier Hoofd en Man Christus is. Hij 

is in de hemel. Hij heeft voor Gods kerk op aarde een recht verworven, een recht van 

bestaan en een recht van onderhoud, hetwelk daaraan verbonden is. De kerk Gods in 

haar moeilijkheden en in haar bange tijden neemt, gelijk een weduwe, haar toevlucht 

tot Hem, Die hemel en aarde heeft tot Zijn bezitting. En degenen die tot Hem de 

toevlucht genomen hebben, zijn niet beschaamd geworden.  

Bij zo'n weduwe wensen wij uw aandacht te gaan bepalen uit hetgeen u voorgelezen is 

uit 2 Koningen 4:6 en 7, waar Gods Woord en onze tekst aldus luidt: 

 

En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog 

een vat aan; maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil. 

Toen kwam zij en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop 

de olie en betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige. 

 

Wij schrijven boven deze tekst: De toevluchtnemende weduwe, en wij bezien: 

 

1. De weg die zij inslaat; 

2. De raad die zij ontvangt; 

3. Het geloof dat zij oefent; 

4. De vrucht waaruit zij leeft. 

 

1. De weg die zij inslaat 

De geschiedenis die u voorgelezen is, gebeurde in een zeer bange en donkere tijd. Het 

was de tijd, dat de kerk onder Achab en Izébel vervolgd werd tot de dood toe. De kerk 

in haar instituerende vorm werd verdreven, zodat zij gevonden werd in holen en 

spelonken; zij moest zich verschuilen in verborgen plaatsen vanwege de vijand. De 

zichtbare kerk was als het ware onzichtbaar geworden. Nochtans bij God niet 
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vergeten. 

De geschiedenis van Elia is u wel bekend; hoe ver was het toen afgeweken. Hij 

meende alleen te zijn overgebleven. De Heere versterkte hem door een koek, en door 

de kracht van die spijze deed Hij hem een reis maken van veertig dagen tot aan Horeb. 

Toen Elia daar kwam, zeide de Heere: 'Wat maakt gij hier, Elia?' En hij antwoordde: 

'Ik heb zeer geijverd voor de HEERE, de God der heirscharen; en ik ben alleen 

overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen.'  

De Heere zeide: 'Ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des HEEREN.' En 

toen gebeurde het, dat er een stormwind voorbijging, die de steenrots scheurde en 

brak; maar de Heere was niet in dezelve. Na deze wind was er een aardbeving, maar 

de Heere was ook in de aardbeving niet. Na de aardbeving was er een vuur, maar de 

Heere was ook in het vuur niet. Na het vuur was er het suizen van een zachte stilte, en 

daar was de Heere in. 

Toen stond Elia in de ingang van de spelonk, en zie, een stem klonk: 'Wat maakt gij 

hier, Elia?' Hij getuigde wederom alleen te zijn overgebleven en dat zijn ziel gezocht 

werd om deze te doden. Doch de Heere zeide tot hem: 'Ga en zalf Hazaël ten koning 

over Syrië. Daartoe zult gij Jehu zalven ten koning over Israël; en Elisa zult gij ten 

profeet zalven in uw plaats. Ook heb Ik in Israël doen overblijven zevenduizend, alle 

knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond, die hem niet gekust 

heeft.' 

Dat tijdperk van Elia is afgedaan. Elisa heeft het profetisch ambt opgenomen, twee 

delen des geestes ontvangen hebbend toen Elia ten hemel opvoer. En zie, ten tijde van 

Elisa is het ook een zeer donkere tijd, waarin de weg der vervolging werd voortgezet, 

en dat niet alleen, maar ook werden van buitenaf door de vijanden invallen gedaan. 

Hetgeen er gevonden werd, werd geroofd. 

In die tijd was er een weduwe, een vrouw - zo is ons voorgelezen - uit de zonen der 

profeten. Zij riep tot de profeet Elisa, dat haar schuldheer gekomen was, en dat hij 

haar zonen voor zich tot knechten wilde nemen. Er staat niet geschreven wie die 

vrouw was. De ongewijde schrijvers zijn van mening dat het de vrouw van Obadja 

was, die de Heere was vrezende. Obadja had tweemaal vijftig profeten verborgen en 

onderhouden, en doordat hij de kosten daarvan niet op rekening van de schatkist kon 

leggen, had hij bij zijn dood een schuld achtergelaten. Deze vrouw kwam tot de 

profeet en zei: 'Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet, dat uw knecht de 

HEERE was vrezende.'  

Wij hebben gezegd te zien welke weg zij inslaat. Die weduwe slaat de weg in tot de 

profeet. Zij gaat haar schuldheer niet bij anderen verklagen, ook gaat zij met haar 

nood niet naar de buren. Nee, zij gaat naar de profeet, als symbool van Christus. 

Hierin wordt ons aangewezen in onze noden de weg tot die grote Profeet in te slaan, 

als er voor ons geen weg meer is. Gelijk dit ons ook in Lukas 18 is voorgehouden, om 

daar onze noden en behoeften bekend te maken. 

Deze vrouw slaat de weg in tot de profeet Elisa. Zij pleit niet op zichzelf, zij geeft 

getuigenis: 'Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet, dat uw knecht de HEERE, 

was vrezende.' Hij heeft schuld achtergelaten. Het is een groot verschil hoe wij schuld 

achterlaten en op welke wijze de schuld achterblijft. Zij slaat niet die weg in, dat zij 

met deze schuld te koop loopt bij een ander, om te zeggen: zo en zo, en dat heeft mijn 

man achtergelaten en ik zit er mee.  

Zij slaat de weg tot de profeet in en dat is ons tot lering geschreven, opdat wij in al 

onze noden de weg zullen inslaan, die deze weduwe gaat als type van de kerk Gods. 

De Heere heeft het getuigd en wij zongen het: 
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Die weduwen haar recht verschaft,  

En streng haar onderdrukkers straft. 

 

Het is het woord Gods, en dat woord zal geenszins voorbijgaan, al zouden hemel en 

aarde voorbijgaan. 

Het was een bange, donkere en schaarse tijd. In die bange donkerheid was er een 

lichtpunt voor de kerk ontstoken, namelijk dat God Zijn woord houdt en dat er nooit 

iets van gevallen is. Degenen, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, zijn in een 

hoog vertrek gesteld; zij zijn niet beschaamd geworden in eeuwigheid. 

Deze vrouw vraagt de mond van de profeet. Zij is in een benauwde positie. De 

schuldheer is gekomen om haar kinderen weg te nemen. Daar heeft hij recht op, want 

de kinderen zouden instaan voor de schulden der ouders. In onze tijd zien zij er 

tegenop om vader of moeder een toereiking te doen, om hen te onderhouden in hun 

levenslot. Als het een weduwe is, die overblijft, dan moet het soms met de rechter 

gehaald worden. Dat is een diepe schande! 

De Heere heeft een weg geopenbaard in Zijn eeuwig Woord. Hij geeft getuigenis een 

Toevlucht te zijn voor weduwen en wezen. Degenen die dat hebben mogen doen in 

het verborgen voor Gods aangezicht, zullen niet beschaamd worden. God heeft Zijn 

Woord nagelaten als een testament, en in dat testament staat het ganse leven van de 

kerk. Het was een bange tijd. Nochtans was er een profeet. Aan die profeet werd raad 

gevraagd wat nu te doen, welke weg zij moest inslaan om bevrijd te worden van de 

schuld. Het is erfschuld. Wij delen samen in de erfschuld in de bondsbreuk van Adam. 

Drukt die schuld ons? De Rechter komt en zegt: 'Betaal Mij wat gij schuldig zijt.' 

Heeft dat ons gebracht tot het profetisch ambt van Christus? Is onze schuld schuld 

geworden voor God, dat wij de toevlucht tot Hem genomen hebben om raad te 

vragen? 

Deze weduwe slaat een uitnemende weg in. Nu komt het er voor ons allen op aan, 

want zij is een type van de kerk Gods. Stoffelijk en 

geestelijk kan een ieder zijn weg erin vinden. Want al wat geschreven staat, is tot 

lering geschreven. In Adam delen wij in de erfschuld en rechterlijk zal van ons geëist 

worden: Betaal wat gij schuldig zijt! O, dat wij de toevlucht mochten nemen tot de 

grote Profeet, waarvan Mozes zeide: 'Een Profeet uit het midden van u, uit uw 

broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen.' 

Daar hebt u het profetisch Woord, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt in al 

hetgeen Hij getuigd heeft. De mond der profeet was de plaats om te vragen. 

 

2. De raad die zij ontvangt 

Zij ontving raad. 'En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen, wat 

gij in het huis hebt. En zij zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een 

kruik met olie.'  

Zij geeft te kennen wat zij in huis heeft. De hongerdood is zij nog niet gestorven; zij 

heeft nog over. Het is na aangekomen, maar er is nog een weinig olie, dat is al wat in 

haar bezit is. 

Dan hoort zij de raad van de profeet. 'Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, 

van al uw naburen ledige vaten; maak er niet weinig te hebben.'  

Die vrouw moest vaten opzoeken; ledige vaten van haar naburen. Ledige vaten en niet 

weinig, dat is de raad die zij ontvangt. Die bij de Heere om raad komen, krijgen de 

raad om een ontledigd vat voor Zijn aangezicht te mogen worden. Ledige vaten, dat is 

de eerste raad. 

De tweede raad is: 'Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe; daarna 
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giet in al die vaten en zet weg, dat vol is.' Ziedaar, zij krijgt de raad om ledige vaten 

daar te stellen, en als haar huis vol vaten is de deur te sluiten en al die vaten vol olie te 

gieten. Een werk dat voor de natuur onbegrijpelijk en onmogelijk is. Hier ziet u, dat 

deze vrouw tot de profeet gaat. En wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een 

Beloner is dergenen, die Hem zoeken. 

Wat speelt hier een rol? Het gelovig vragen aan de profeet. Daaraan kunt u het weten. 

Op welke wijze zoeken wij de mond van de allerhoogste Profeet? Zij gehoorzaamt aan 

hetgeen haar gezegd wordt. Die raad volgt zij op. Ledige vaten en dan de raad om ze 

vol olie te gieten. Op welke wijze zal dat mogelijk zijn? Ziet die vrouw op zichzelf, 

dan zal zij zeggen: het is een dwaze raad. Ziet zij op de kleine oliekruik en anders niet 

met al hebbende, dan is het onmogelijk en een werk van bespotting. Maar afgezien 

van alles, het is de raad van de profeet, hoe onmogelijk het ook schijnt. De Heere 

getuigt: 'Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte' (Spr. 

8). In Psalm 32 staat: 'Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.' De Heere zal raad 

geven in een weg, waar geen raad van mensen is. 

Wanneer wij die plaats mogen innemen, om voor de Heere oprecht de zonden te 

bekennen, en wij de raad ontvangen om ledige vaten te vullen, zullen wij dan die raad 

afslaan? Zal die weduwe de raad afslaan? Zal zij enige tegenrede tegen die raad 

hebben? We horen uit haar mond geen tegenrede. In het minst niet, want het geloof 

redeneert niet; daaraan is het geloof kenbaar. Door het geloof is de wereld 

overwonnen; door het geloof zijn de Israëlieten de Rode Zee doorgegaan. Hiermee 

komen wij tot onze derde gedachte: 

 

3. Het geloof dat zij oefent 

Dan staat er opgetekend: 'Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar 

zonen toe; die brachten haar de vaten toe en zij goot in.' Zij gaat geloof oefenen; dat 

bestaat in geloofsgehoorzaamheid. Geloof oefenen kan men alleen bekomen door 

geloofsgehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid is dit: God heeft Zijn heilig Woord 

gegeven, waarin Hij Zijn raad en weg bekendmaakt, hoe onmogelijk het ook is, dat 

nochtans Zijn mond gevraagd zal worden. Hij wil van het huis Jakobs gebeden zijn. 

Geloof oefenen is naar dat Woord Gods leven, dat Woord Gods betrachten. 'Betracht 

uw plicht; bewoon het aardrijk', opdat zij op Hem volstandig zullen betrouwen en 

leven in de oefeningen van het geloof. Het geloof is een doorgaande zaak. 

Deze vrouw heeft, staande in de oefening, die raad ontvangen, en nu beoefent zij dat. 

Haar zonen brengen vaten toe en zij giet in. Denk dat eens in: daar staat een vrouw 

met een kruikje olie en daar wordt telkens een vat onder gebracht. Een vat of een 

kruikje, dat is een groot onderscheid. 'Zet weg, dat vol is.' Zij gaat van vat tot vat, en 

als het een groot vat is, zet zij het kruikje niet weg. Zij heeft acht gegeven op de olie. 

Dat wij toch acht geven op de olie des Geestes, die God heeft gesteld voor Zijn kerk, 

die zal lopen in de behoefte des harten. Want God wil Zijn kerk bedienen door Zijn 

Geest, opdat zij daarin verheugd zal worden en dat daar haar blijdschap in zij. Door de 

werking des Heiligen Geestes is het geloof oefenend. 

Hoe komt men aan zulk een geloof?  

Dat geloof wordt door de Heilige Geest gewerkt. Door de Geest werkend, doet het die 

vrouw de toevlucht nemen en haar bezit kennen: een kruikje met olie. Ziedaar, hoe 

weinig het zijn kan, waardoor het geloof geoefend wordt. Het zit niet in de veelheid, 

maar in de oprechtheid. Deze vrouw oefent het geloof en wordt daarin niet 

beschaamd. De Heere heeft nog nooit beschaamd degenen, die geloof oefenen 

mochten. Deze vrouw oefent geloof, zij giet in. 

'En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog 
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een vat aan; maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil.'  

De olie was niet op, zij stond stil. God verspilt Zijn zegen niet. Dat kruikje is nog niet 

leeg, dat kruikje van de olie des Geestes bestaat nog voor de kerk. Daar is een 

geestelijk symbool in. Als de kerk raadvragend tot God komt, en er mogen ledige 

vaten aangebracht worden, dan zal God de olie werkzaam stellen. Dan zal God geven, 

dat de olie des Geestes gaat vloeien. Maar zijn er geen vaten, dan staat de olie stil. 

Dat wij er toch acht op geven, dat Gods kerk in bange tijden, ook in het natuurlijke, is 

onderhouden door de oefening des geloofs. Dat heeft Gods kerk ondervonden; er staat 

een wolk van getuigen aangetekend over wat door de oefening des geloofs is 

ondervonden. Dat geloof is nooit beschaamd geworden. Toen is het ondervonden, dat 

de eeuwige God Zijn kerk voor Zijn rekening genomen heeft, ook door de bangste 

tijden heen. Als het geloof een weinig in beoefening is, geeft God de uitkomst. Opdat 

de olie niet stil zal staan, moeten er vaten aangebracht worden voor Gods aangezicht. 

Gods kerk wordt vergeleken bij een vat, waar God de olie in doet. U kent de 

geschiedenis van de wijze en de dwaze maagden. De wijze maagden hadden olie in 

hun vaten.  

Ook wij zullen van die olie in onze vaten moeten hebben, opdat onze lampen niet uit 

zullen gaan. Wij hebben olie nodig uit dat geestelijke kruikje, opdat wij daardoor 

onderhouden mogen worden en licht hebben van God de Heilige Geest. Straks komt 

het geroep: 'Gaat uit, de Bruidegom tegemoet.' Want alleen bij het licht van de Heilige 

Geest zullen wij Hem kennen als de van de Vader Gegevene, opdat wij door Hem van 

God het levensonderhoud verkrijgen en het geloof zijn kracht hebbe uit Hem. 

 

4. De vrucht waaruit zij leeft 

Wat zal die weduwe nu doen? Als iemand weldaden van God ontvangen heeft, zou het 

dan niet passen en betamen dat men dankdag houdt? Als iemand weldaden van God 

ontvangen heeft, zou hij er niet mee tot de Heere wederkeren? 

Die vrouw gaat weer tot de profeet. 'En hij zeide: Ga heen, verkoop de olie en betaal 

uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige.' De dierbare en volmaakte 

Christus heeft voor Zijn kerk de schuld betaald en daarmee twee zaken verworven. Hij 

heeft niet alleen de schuld betaald, maar ook het leven verdiend en verworven. In de 

Catechismus wordt gevraagd, waarom wij dan nog goede werken moeten doen. En het 

antwoord luidt: Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en 

dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. 

'Kom, ga met ons en doe als wij!' 

De profeet zegt: 'Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuldheer; gij dan met uw 

zonen, leef bij het overige.' God wil uit Zijn eigen werken gediend worden. Daarom 

geeft Gods Geest getuigenis met onze geest, en geeft ook verbintenis met Gods kerk. 

De schuld is voor Gods kerk betaald alsof zij in eigen persoon al de gehoorzaamheid 

volbracht had. Door de oefeningen van het geloof heeft deze vrouw gaven ontvangen 

uit de hand Gods. 

Nu getuigt de profeet: 'Gij dan met uw zonen, leef bij het overige.' Hoe zal dat leven 

zijn, hetwelk zij ontvangt uit de vrucht des geloofs? Als zij dat gaat bezien, moet zij 

bekennen dat zij daar zelf niet aan gearbeid heeft. De geloofsoefening is een gave 

Gods. Het is Zijn eigen werk, niet het werk van mensen. 

Ook de geloofsoefening van deze vrouw is een gave Gods, en nu moet zij uit de 

vrucht van het geloof leven. Wat een dierbaar leven is dat geweest! Het is een leven 

geweest zoals het leven van de weduwe te Zarfath. Want de Heere heeft geen tekort 

verworven, zodat zij in reinheid leven mag. Het zal gezien worden, dat het tot eeuwige 

verheerlijking van God zal strekken. 
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De kerk kan staat maken op hetgeen de Heere getuigd heeft. Hij is de grote Profeet, 

Die nooit raad gegeven heeft, waarmee men beschaamd uitkomt. Hij geeft raad, die 

uitloopt tot in het eeuwige leven. Want Hij is de eeuwige grote Profeet, Die de schuld 

Zijns volks uit Zijn boek gedaan heeft. Die hun zonden niet aanziet en hen vrijstelt. 

Zij zijn in de macht van die dierbare Profeet, levend uit het geloof, dat Hij gegeven 

heeft. 

Dan kan het niet anders of de kerk zegt: 'Bij deze dingen leeft men, en in dit alles is 

het leven van mijn geest.' Dat is de toevlucht voor de kerk Gods in bange tijden. Al 

zouden zij weinig hebben, dan is het weinige van de rechtvaardige toch beter dan de 

overvloed van vele goddelozen. Een Gode verheerlijkend leven doet de ziel 

weldadigheid aan. Daarom kan de kerk met recht daarvan zingen, wat de dichter zong 

in Psalm 33:10 en 11: 

 

Zijn machtig' arm beschermt de vromen,  

En redt hun zielen van den dood; 

Hij zal hen nimmer om doen komen  

In duren tijd en hongersnood. 

In de grootste smarten 

Blijven onze harten 

In den HEER' gerust; 

'k Zal Hem nooit vergeten; 

Hem mijn Helper heten, 

Al mijn hoop en lust. 

 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen;  

In Hem verblijdt zich ons gemoed, 

Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,  

Dien Naam, zo heilig, groot en goed.  

Goedertieren Vader, 

Milde Zegenader, 

Stel Uw vriend'lijk hart, 

Op wiens gunst wij hopen, 

Eeuwig voor ons open; 

Weer steeds alle smart. 

 

Toepassing 

Die vrouw was een weg ingegaan, waarin zij raad bleef vragen. Zij was met het 

vragen om raad en de olie die zij ontvangen had, niet klaar. Zij vroeg wat zij er mee 

doen moest. Zij moest haar schuld betalen. Voor iemand die denkt met zijn 

geloofsoefening klaar te zijn, en dan meent er mee voort te kunnen leven en niet 

omziet of de schuld betaald is, kan dat slecht uitkomen. Een eerlijk mens gevoelt de 

schuld. En iemand die in waarheid door God ontdekt wordt, krijgt kennis aan een 

openstaande schuld die betaald moet worden. Er moet betaald worden tussen wieg en 

graf. 

In onze tekst vindt u twee raadgevingen: betalen en bij het overige leven. Dat zijn 

grote stukken: betalen en bij het overige leven. Of er leven overblijft moet worden 

afgewacht in steile, diepe afhankelijkheid. Maar de schuld moet men betalen! Ga dat 

in onze diep wegzinkende tijd eens na. De een heeft dit geloof geoefend, de ander 

heeft dat gedaan, en die leeft daarvan. Als u dan vraagt: 'Kom, vertel eens, hebt u raad 

gevraagd, en hebt u uw schuld betaald?' dan hoort men er bitter weinig van. Nee, men 
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moet zoveel niet meer vragen. Er is zo weinig afhankelijk werk meer. 

'Ik ben bekommerd vanwege mijn zonden', zo zegt David. De ware kerk komt in haar 

gemis. Dan kan zij niet nalaten raad te vragen, al is het dat de ziel eens geloof heeft 

mogen oefenen, al mocht zij eens verblijd worden. De grootste blijdschap zou zijn als 

gezegd werd: 'Betaal de schuld!' want dat is de weg. Dat is de keus van hen, die in 

waarheid hun schuld geëigend hebben, in het overnemen van de erfschuld en de 

erfsmet, namelijk om ervan verlost te worden. De eeuwige Geest Gods werkt dit 

oprecht-makende werk. 

Als wij dan deze dag terug zouden zien, al is het dat wij gaven ontvangen hebben, of 

dat wij geleefd hebben uit het weinige dat de Heere ons deed toekomen, hebben wij 

behoefte gehad aan de dankdag? Om te naderen en onze schulden te betalen? Als wij 

zuiver biddend geweest zijn met de biddag, omdat de schuld zo groot was, en wij niet 

konden zien hoe tot een dankdag te zullen geraken, hebben we toen moeten zeggen: 0 

God, Gij weet hoe het zal gaan. Of wij nu zakenmensen zijn, of met handenarbeid in 

onze nooddruft voorzien, als wij het met de Heere hebben mogen wagen, om Hem 

raad te vragen, dan zullen we verheugd zijn om tot God te naderen en getuigen: 'Wat 

zal ik U vergelden?' 

Ieder mag dat offer voor Gods aangezicht brengen, naar dat hij van de Heere 

ontvangen heeft. Die vrouw kon getuigen dat zij het van de Heere ontvangen had. Zij 

gaf het volkomen over wat zij doen moest. Het eerste was de schuld te betalen; zij was 

rechtelijk schuldig geworden. O, dat wij onze schuld voor God zouden voldoen, niet 

door eigen kracht, maar door de oefening des geloofs, en dat wij gerechtvaardigd 

werden uit de waarachtigheid des geloofs, gevende God de eer. 

Daar zal het terecht moeten komen. Alle goede gaven en volmaakte giften zijn 

afdalende van de Vader der lichten, om een eeuwige dankdag te mogen aanvangen 

Maar om ook in dit leven te getuigen dat Hij het was, Die ons geschonken heeft, dat 

wij uit de oliekruik van de Geest mogen leven. 

Hoe dierbaar is het leven des geloofs dat aan God verbindt. Dat geeft geen vrijheid 

voor het vlees, maar het is een leven naar de Geest. Dan te leven met een begeerte om 

Gode volmaakt te leven, hier in beginsel en doorgaande tot in het eeuwige leven, waar 

een eeuwige dankdag uit voort zal vloeien. Dan zal het geloof verwisseld worden in 

het aanschouwen van hetgeen waaruit wij geleefd hebben, namelijk uit de eeuwige 

Levensbron. 

 

Daarom, arme mens, die uw schuld niet kent en bij uzelf niets hebt om die te voldoen. 

Er was een kruikje, dat was door het toevluchtnemend geloof tot een getuigenis van 

het werk van God de Heilige Geest. Hij zegt: Nader tot Mij, raad vragend bij de mond 

van de grote Profeet, door de schuld gedrongen. 

God moge u schuldenaar maken, om dan toevlucht te nemen tot die grote Profeet, en 

te getuigen: 'Wat wilt Gij, dat ik doen zal?' Wij zijn door onze erf- en dadelijke 

zonden gebonden voor Gods aangezicht. Leeft u er overheen? Och, dat het u te doen 

mocht zijn om de schuld, die wij dagelijks vermeerderen, betaald te krijgen. Met al 

wat wij ontvangen hebben, kunnen wij God niet voldoen. Dat we bij die grote Profeet 

terecht mochten komen. Hij zal u raad geven, indien u uw schuld waarlijk voor God 

moogt bekennen. 

Als ons land en volk mochten doen als die weduwe, met de schuld die er rust op staat 

en kerk, om tot de grote Profeet te gaan, het kwam zeker terecht. God zou land en volk 

redden uit de schuld en wij zouden bevinden, dat wij leven mochten bij het overige. 

En al zou het dan niet landelijk zijn, dat het dan een persoonlijke zegen zijn mocht 

onder het oordeel. God geve u een toevlucht als die weduwe. Al hebt u weinig, dat u 
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geen raad meer weet, u zult proeven en smaken hoe dierbaar het is uit Hem te leven. 

God geve u die aandrang om daartoe te mogen geraken. Misschien is er een volk, 

welks schuld groot is en dat het de Heere wel eens heeft mogen laten zien. Voor hen is 

het een wonder geworden, waaruit zij nog leven, dat zij zeggen mogen: Heere, U weet 

het waaruit ik geleefd heb. Zij hebben het voor Zijn aangezicht gebracht, en geproefd 

en gesmaakt in de oefening van het geloof, dat het God was Die ingoot. Dat was zo 

dierbaar. Dan zal het niet anders kunnen, of zij zullen weer tot de Profeet gaan, om te 

getuigen: 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaán, 

Dien trouwen HEER' voor Zijn gená vergelden? 

 

Er mocht een volk zijn, dat zich tot Hem keren mocht met de weldaden die zij 

ontvangen hebben. Dat de vaten vol mochten raken, en zij zouden zeggen: Heere, hier 

ben ik. Mocht er een volk zijn, dat ondervonden heeft dat het voor Gods aangezicht 

die raad ontvangen heeft, en dat de schuld betaald is geworden door de dierbare en 

volmaakte Profeet. Die Zijn dierbare bediening vervuld heeft in het deelachtig maken 

van Christus en al Zijn weldaden. Alle honger en kommer is weggenomen, de dood is 

verslonden en het leven verworven. Dat volk is uitziend naar het eeuwige leven. Dat u 

dan nu mocht leven uit dat oliekruikje des Geestes. Dan kan het niet anders of de ziel 

wordt verbonden aan Christus en zegt: Heere, hoe lang nog? Dan zal de kerk bij Hem 

schuilen. 

De voortzetting van de kerk ziet u hier. De olie was niet op; zij stond stil. Dat God ons 

ontledigen moge van vat in vat. Opdat er werk zij voor Gods aangezicht en de 

eeuwige Geest nog in de raderen van Gods kerk op aarde gevonden moge worden en 

de Heere gediend zou worden uit Zijn eigen werk. Dan zullen wij getuigen mogen 

door de Heere de dank toe te brengen, waaruit wij hier in beginsel leven, totdat wij na 

dit leven tot de verwisseling zullen geraken, waarin God zal zijn alles en in allen. 

Amen. 
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Ds. M. HEIKOOP - Utrecht 

 

14. Het welbehagen des konings 

 

Predicatie over Esther 6:10 en 11 

 

Zingen: Psalm 147:6  

Lezen: Esther 6 

Zingen: Psalm 69:5 en 8  

Zingen: Psalm 89:7 en 8  

Zingen: Psalm 106:2 

 

Geliefden, 

'Het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan', zo heeft de 

mond van de profeet Jesaja getuigd in hoofdstuk 53. Door de hand van Hem, Die is de 

Middelaar des verbonds. Was dat welbehagen dan vastgelopen? Dat welbehagen kon 

zijn voortzetting niet hebben, tenzij er een oplossing aan voorafging. De Heere, de 

eeuwige God, had lust en welbehagen Zich tot verheerlijking van Zijn Naam te 

verlustigen in Zijn schepselen. God verordineerde alles naar dat welbehagen van Zijn 

wil, opdat in hen Zijn Naam eeuwig verheerlijkt zou worden. 

Dat welbehagen was van Gods zijde niet vastgelopen, maar van 's mensen zijde was 

het onmogelijk geworden, omdat de mens de wet Gods verlaten had, waarin God Zich 

eeuwig verlustigen kon, namelijk in het beeld, dat Hij de mens gaf Dus nooit kon er 

meer voortgang verkregen worden, tenzij er een oplossing kwam naar het recht van 

God. Want Gods welbehagen rust ook op rechtsgronden. God kon geen welbehagen 

hebben in hetgeen onrechtvaardig was of in hetgeen tegen Gods eer zou indruisen. 

Nu, door de hand des Middelaars zal dat welbehagen zijn voortgang hebben, zodat 

God Zich er eeuwig in verlustigen kan. Nooit zal dat gekeerd kunnen worden. Dat 

welbehagen zal zijn voortzetting hebben in de ganse kerk Gods. Voor de voortzetting 

van dat welbehagen Gods vragen wij thans uw aandacht. 

Onze tekst is Esther 6:10 en 11: 

 

Toen zeide de koning tot Haman: Haast u, neem dat kleed en dat paard, gelijk als 

gij gesproken hebt, en doe Mordechaï den Jood alzo, die aan de poort des konings 

zit; en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. 

En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed Mordechaï aan, en deed 

hem rijden door de straten der stad, en hij riep voor hem: Alzo zal men dien man 

doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft! 

 

Wij schrijven boven deze tekst: Het welbehagen des konings, en wij bezien: 

 

1. Het boek der gedachtenis; 

2. De bepaalde tijd; 

3. De besliste uitvoering. 

 

1. Het boek der gedachtenis 

De geschiedenis, in het boek Esther vermeld, vond plaats in de tijd, dat het volk Israël 

in Babel verkeerde, althans een gedeelte van het volk Israël. Want dat volk was 

teruggeroepen, maar een gedeelte verkeerde nog in die plaats. De Heere had geroepen 

dat zij zouden vertrekken: 'Hui, vliedt uit het Noorderland, gij die woont bij de 



 143 

dochter van Babel.' Doch sommigen hadden huizen gebouwd en akkers gekocht en 

waren vermengd met het geslacht van Babel. Zij wilden daar dus verkeren en blijven. 

Maar God heeft meer dan één middel. De kerk hoort in de wereld niet thuis en mag 

niet vermengd worden. God wil dat niet. Het zou een volk zijn, dat alleen zal wonen 

en dat getuigenis geven zal tot eer en heerlijkheid van God. 

God had dus gezegd dat zij uit des vijands land zouden wederkeren, en dan heeft God 

alle middelen en wegen om dit onder Zijn raad en voorzienigheid te doen bewerken. U 

kent de geschiedenis van Esther. Zij was uit het Joodse geslacht en opgevoed in het 

huis van Mordechaï als pleegdochter. Zij was met verscheidene jonge dochters voor 

de koning gebracht, omdat hij zich een koningin wilde kiezen. Zo was zijn oog op 

haar gevallen, en dat in een periode, dat het volk al een bange tijd tegemoet ging. 

Aan het hof was er één, die niet anders deed dan de ondergang van Israël zoeken; dat 

was Haman. Al zijn eer en heerlijkheid die hij had, konden hem geen blijdschap 

aanbrengen, tenzij alle ergernis was weggenomen. Hij was een man van zeer hoge 

staat; alles moest voor hem buigen. Hij had een hart vol hoogmoed. Indien het 

mogelijk was, zou hij zich nog boven de koning verheffen. Hij ergerde zich aan het 

Joodse geslacht, en bovenal wanneer zij niet voor hem opstonden in de poort en hem 

niet grotelijks eerden. Hij wenste dat volk uitgeroeid te zien en hij deed een verzoek 

daaromtrent aan de koning. De koning stemde toe. Zelfs werd er geld opgewogen tot 

des konings schatten. De maand en de dag werden bepaald, waarop dat volk beslist 

uitgeroeid zou worden. 

Ook Mordechaï hoorde wat er bepaald was. Die man legde zich neer in zak en as, en 

zond zijn verzuchtingen op tot de hoge God, en bleef in de poort des konings. Het 

gebeurde, toen de koning met Haman gegeten en gedronken had, dat Haman vrolijk en 

verblijd was omdat hij zo grotelijks vereerd was, dat niemand aan het hof zo groot was 

als hij. Maar dan ma ging hij naar huis, en Mordechaï bewees hem geen eer. Bij zijn 

thuiskomst bij zijn vrouw Zeres verhaalde Haman hoeveel eer hij ontvangen had, 

maar hij zei ook dat dit alles hem niet kon baten zolang Mordechaï in de poort zat. Zo 

geweldig stootte hij zich aan het volk van. God. Daar had hij het oog op. Alle 

heerlijkheid en luister konden hem niet baten, nee, de Jood Mordechaï moest weg! 

Zijn huisvrouw en zijn vrienden zeiden: 'Bekommert gij u over die man? Wij zullen u 

raad geven. Maak een galg van vijftig ellen hoog bij uw huis en laat Mordechaï 

morgen daaraan hangen.' Toen werd Haman weer vrolijk. Dat zou gebeuren! 

Maar in diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei, dat men het 

boek der gedachtenis, de kronieken, zou brengen en dat eruit gelezen zou worden in 

tegenwoordigheid van de koning. Wij hebben gezegd in de eerste plaats stil te staan 

bij het boek der gedachtenis; doch wij schreven boven onze predicatie: Het welbe-

hagen des konings. Dat welbehagen bestond daarin, dat hij wilde eren die zijn naam 

en hoogheid tot heerlijkheid en luister stelde. Daardoor wilde hij zijn eer nog meer 

verhogen. Het welbehagen van die koning moest zijn voortgang hebben. 

 

Als wij letten waarop dit ziet, dan ziet het op het welbehagen van de grote Koning der 

koningen, Die over heel wat meer dan honderdtwintig landschappen regeert. Ja, die 

Koning der koningen regeert over de ganse wereld: in de hemel en op de aarde. Die 

Koning had Zijn welbehagen tot verlustiging en verheerlijking in het menselijk ge-

slacht; in degenen, die Zijn eer en heerlijkheid zouden verhogen en Zijn majesteit 

zouden prijzen. De namen van degenen, waarin Hij Zich verlustigen en verheerlijken 

zou, om die te beweldadigen, waren bekend en geschreven op de rol des boeks. 

Bij Ahasveros wordt in die nacht het boek der gedachtenis te voorschijn gehaald. In de 

nacht, als er bij de vijand van Gods kerk voorbereiding gemaakt is en er blijdschap 
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heerst over haar ondergang. Als de vijandschap zo sterk ontbrand is om kon het zijn 

op de naderende dag haar te doen ondergaan, wordt gelezen in het boek der 

gedachtenis, de kronieken. Daarin staat niets fabelachtigs geschreven, maar hetgeen 

de waarheid is. 

De grote God en eeuwige Koning gaat ook over de slaap. Hij gaat over alles. Hij doet 

de slaap wijken van koning Ahasveros en het boek der gedachtenis wordt bij hem 

gebracht en daarin wordt in tegenwoordigheid van de koning gelezen. Wat wordt er 

gelezen? Er wordt gelezen over een man, bij name genoemd, die weldadigheid en 

trouw aan de koning bewezen heeft, maar aan wie blijkbaar niet de minste eer 

bewezen is. De koning vraagt dan welke verhoging of eer Mordechaï daarvoor 

toegebracht is. En het antwoord is: Aan hem is niets gedaan ' En zo wordt voor 

Mordechaï aan de ene zijde in die nacht de galg klaargemaakt, terwijl aan de andere 

zijde in diezelfde nacht datgene gelezen wordt, wat hem tot heil zal strekken. 

In het boek der gedachtenis, dat God naar Zijn eeuwig welbehagen gesteld heeft, in 

dat boek Zijner raadsbesluiten, zijn diegenen bij name bekend, die God beweldadigen 

zal, die Hij naar Zijn lust en naar Zijn welbehagen gesteld heeft om hun eer en 

heerlijkheid te geven. Zij zijn in het boek der gedachtenis van voor de grondlegging 

der wereld opgetekend naar Zijn eeuwig welbehagen. 

Welk een tijd maakte Mordechaï door. En niet alleen hij, maar ook zijn gehele 

geslacht. Zij waren ten dode verkocht, aangewezen om uitgeroeid te worden. Van dat 

boek der gedachtenis wist Mordechaï niet af. Ook het menselijk geslacht weet van het 

boek der gedachtenis bij God niet af, maar wel weten wij, dat wij krachtens onze 

diepe val onze weg verzondigd hebben, dat wij uitgeworpen zijn van voor Gods 

aangezicht. De Joden waren verdreven uit hun land, en dat niet alleen, het was dubbel 

verzondigd. Zo hebben ook wij onze palen vastgesteld op de aarde, maar wij zullen 

zeker uitgeroeid worden en van de aardbodem weggedaan. Wij hebben onze pinnen 

vastgeslagen, alsof het ons land is en alsof wij hier altijd blijven zullen. Als God ons 

niet deed opschrikken en als Hij ons de schuldbrief niet thuis stuurde tussen wieg en 

graf, en indien wij niet gedreven werden om in stof en as ons te buigen voor de hoge 

God, indien de banden niet gingen knellen, wat zou dat oordeel ons onverhoeds 

overvallen. 

Alle dingen zullen medewerken ten goede voor de kerk, ook al hetgeen wat Haman 

zal uitrichten, en de tegenstand die hij zal doen. Al zullen duivel en wereld 

samenspannen om de kerk te doen ondergaan, het zal alles medewerken ten goede 

voor degenen, die naar Gods voornemen van eeuwigheid geroepen zijn. 

Ziedaar, de eeuwige God heeft dat beslist. De eeuwige God heeft in Zijn Woord doen 

beschrijven wie wij zijn. Er wordt niets vergeten. Alles zal gesteld worden voor Zijn 

aangezicht, gelijk geschreven staat, dat er een gedenkboek is voor Zijn aangezicht. 

Daarin staat opgetekend van elk mens wat geschied is tussen wieg en graf, hetzij goed, 

hetzij kwaad. Wij zullen eenmaal geoordeeld worden voor het aangezicht des Heeren, 

zodat wij vergelding van God zullen ontvangen. En een ander boek werd geopend, dat 

des levens is, waarin het welbehagen Gods opgetekend is, waarin Zijn volk zal 

opgeluisterd worden, omdat daarin de gedachten van de eeuwige God over Zijn kerk 

zijn vastgelegd. 

 

In ons teksthoofdstuk staat opgetekend, dat het boek der gedachtenis bij de koning 

werd gebracht. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. Over de kleinste dingen 

zoals de haren van ons hoofd, maar ook over alles wat geschiedt op aarde. God geeft 

op alles acht. God gaat de gang en de weg van een ieder na, welke hij bewandeld heeft 

voor Zijn aangezicht. Gaat het dan uit voorgezien geloof of gaat het dan om goede 
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werken? God zegt in Zijn Woord dat de boeken geopend werden. Die het goede 

gedaan hadden gingen in tot het eeuwige leven, en die het kwade gedaan hadden 

gingen in tot het eeuwig verderf. Zo staat het ons opgetekend. 

Heeft dan de remonstrant toch gelijk? Zal hij dan toch zegevieren? Wij moeten ver 

terug als wij dat tot grondslag hebben. Nee, zou de gevallen mens nog goed kunnen 

doen? Zou er na onze val nog een goed doen zijn voor Gods aangezicht wat waardig 

was opgetekend te worden? Dan moeten wij samen bekennen een eeuwige 

vijandschap tegen God te hebben. Wij zullen tot in eeuwigheid nooit meer goed 

kunnen doen of goed van de grote Koning kunnen getuigen. Wij hebben God gesteld 

als een tiran en tegenstander. Als wij ooit een goede gedachte van God zouden 

hebben, dat wij getuigen mochten: 'Hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten; hoe 

machtig veel zijn haar sommen!' als een waardige gedachte in de ziel zou opklimmen 

en wij het zouden opnemen voor de grote God, dat Zijn Naam en eer op onze ziel 

gebonden werd; zou dat een werk van de mens zijn, of een werk door God Zelf 

gewrocht? Dat wordt door God Zelf gewrocht. Al zou het zijn dat daarop geen 

beloning geschiedde, zelfs niet wanneer wij het opgenomen hadden voor de levende 

God. Want God gaat met Zijn kerk proefwegen in. 

 

Dat gebeurde bij Mordechaï. Al was het dat hij goed voor de koning gesproken had, 

hij werd toch onherroepelijk met het Joodse geslacht ten dode gesteld. Men hoort van 

Mordechaï geen pleitrede: O, gedenk toch, dat ik zo voor u gesproken heb; gedenk 

toch dit of gedenk toch dat. Nee, die man ligt in rouw, in zak en as. Dat rouwdragen, 

dat in zak en as liggen, waarover is dat? Dat is over schuldbesef. Geen pleitrede wordt 

uit zijn mond gehoord, ook geen verzoekschrift, dat de boeken eens voorgebracht 

mochten worden. Niet één woord hoort u hem zeggen. Ook geen verwijt, dat die of die 

wel door de koning is vergolden voor hetgeen hij deed en Mordechaï niet. Daar ziet u 

een bewijs, dat hij geen loondienaar was. 

God gaat met elk een van Zijn kerk proefwegen in. Het is Zijn eigen werk, opdat Hij 

Zich ter bestemder tijd zal verheerlijken. Zo kan het zijn, dat degenen die onder het 

zegel der verkiezing liggen, die een tijd in hun leven hebben dat zij het opnemen voor 

de levende God, dat de eer van de grote Koning op hun ziel gebonden is en dat zij 

getuigenis daarvan gegeven hebben, toch in een weg komen, die zo diep afloopt. Ja, 

zo laag, dat zij door de zonden verkocht worden, dat alle tegenheden op hen 

neerdalen, dat zij tonen met het gehele geslacht verdoemelijk voor God te liggen. 

Maar toch liggend in de poort als een smekeling. In de ware boetvaardigheid wordt 

schuld schuld. Dan geloven wij, dat wij de dood sterven zullen. Mordechaï geloofde 

dat het doorging, want het edict was getekend en het was met des konings ring 

verzegeld, zodat het een beslist ombrengen zou zijn. Wij kunnen heengaan, dat het ons 

zo onverschillig is; dan trekken wij het ons niet aan. Dat het echter voor ons eens waar 

moge worden, dat wij zullen omkomen, dat het voor ons eeuwig kwijt zal zijn en dat 

wij zullen wegvallen. Zo was het vonnis ook daar getekend. 

 

En in die tijd, zo vermeldt ons teksthoofdstuk, toen het er zo hachelijk en bang bij 

stond, is in de kroniek gelezen.  

Toen de vijand zich opmaakte om het bijna geen dag meer te doen worden over 

Mordechaï, om hem eerst weg te nemen. Al zou hij op een vastgestelde dag toch 

uitgeroeid worden, hij moest het eerst worden weggedaan. In die nacht is daar 

gelezen. En zie, wat gebeurt? Daar nadert in het voorhof Haman, met de boodschap in 

het hart, dat men Mordechaï aan de galg zal hangen, die hij voor hem bereid heeft. Als 

Haman inkomt, vraagt de koning wie er gekomen is, en dan wordt hem gezegd dat het 
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Haman is. De koning zegt: 'Dat hij inkome.'  

Dan vraagt hij aan Haman: 'Wat zal men die man doen, tot wiens eer de koning een 

welbehagen heeft?' Haman denkt bij zichzelf (en dat is nu de mens der zonde, die 

boven God zou willen klimmen): In wiens eer zou de koning meer lust hebben dan in 

mijn eer?  

Daarom antwoordt hij: 'De man, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal 

men het koninklijke kleed brengen, dat de koning pleegt aan te trekken, en het paard, 

waarop de koning pleegt te rijden; en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet 

worde. En men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des 

konings, van de grootste heren, en men zal het die man aantrekken tot wiens eer de 

koning een welbehagen heeft; en men zal hem op dat paard doen rijden door de straten 

der stad en men zal voor hem roepen: Alzo zal men die man doen, tot wiens eer de 

koning een welbehagen heeft!' 

 

2. De bepaalde tijd 

Wij spraken van de bepaalde tijd, en wij zongen daarstraks van degenen, die met een 

zak bekleed waren en daar nederlagen en in hun 

leed een snarenspel waren van dronkaards. Zo lag Mordechaï ook in de poort in zak en 

as. Hij was een snarenspel van dronkaards. 

Maar Heer', tot U, tot U is mijn gebed; Daar is, o God, een tijd van welbehagen. 

Hier ziet u die bestemde tijd. Psalm 69 zinspeelt op Christus. Die heeft die tijd 

doorgebracht voor Zijn volk, opdat er een inleving ligt voor de kerk in de borgtocht 

van de dierbare Christus. Dus gelijk wij in het begin reeds zagen, dat het welbehagen 

des Heeren door Zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. 

Hier ziet men de bepaalde tijd. Daar staat Haman in het voorhof. De galg is klaar, 

maar ook het woord des konings. Dat hier het woord van de grote Koning is, om eer 

en heerlijkheid naar Zijn welbehagen aan die man te doen. Daar is de bepaalde tijd. Al 

gaat het onder duizend bespottingen, dat ze zeggen: 'Gij hebt geen heil bij God', dat 

hun toegeroepen wordt: Zie, man of vrouw, uw weg is bekend; als u daarvoor in 

aanmerking zou komen, dat zult u niet vergeten worden. Het zal een wonder zijn. Die 

of die komt eruit, maar u niet! Het is om u te toetsen. 

 

Wij hebben gezegd, dat de kerk door een weg van beproeving gaat, opdat zij al het 

hun verliezen zullen, zodat er niets aan hun zijde overblijft. Een eeuwig wonder en 

meevallen. Hier staat het tot een teken. Er was een bepaalde tijd, een tijd des 

welbehagens. Een dierbaarder tijd zou er nooit uitgedacht kunnen worden. Dat zijn 

punten, die als diamanten in de waarheid schitteren. Dat zijn punten, die schitteren in 

het leven van Gods kerk, waarin God Zijn verlossing geeft. O, die tijd des 

welbehagens! Dan zult u het uitroepen: Als U het eerder gegeven had, het was niet zo 

waardig geweest! Nu was de ganse zaak eraan verbonden. Het is zulk een kostelijke 

tijd, dat deze ons verstand te boven gaat. Er geschiedt van Gods zijde niets bij geval; 

het is alles naar Zijn vast bestuur en Zijn eeuwige raad en voorzienigheid over Zijn 

kerk. Zo kostelijk bepaald, zo dierbaar aangewezen. Daar gaat nooit één draad af. Het 

is tot hoop voor degenen, die uit moeten roepen dat hun hoop is vergaan, hun 

verwachting van de Heere; die daar neerliggen - denk het u eens in - het handschrift is 

getekend, dus verkocht ten dode. 

Ja, zelfs degene die goed sprak voor de koning, die in de poort ligt, zal het eerst 

opgeruimd worden. Nog maar een enkel ogenblik, want de galg is reeds klaar. De 

vijand heeft die nacht geen rust gehad, die galg moest klaar. Maar de koning had ook 

geen rust op zijn leger, totdat de kronieken voorgebracht werden. 
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Dit staat hier opgetekend tot een eeuwig getuigenis, dat God de tijd voor Zijn kerk 

bepaald heeft. Daarom kan men zeggen, hoe u ook wordt aangevochten of verdreven, 

u zult er in uw leven iets van kunnen vinden, of ooit die eer van God in uw ziel 

gevallen is en u het opnam voor die grote Koning, Die oneindig meer is dan 

Ahasveros. Dat u het opgenomen hebt voor Zijn eer en dat u nooit gevraagd hebt om 

enige vergelding. Dan kunt u weten of u ooit God gediend hebt om de waardigheid 

van Zijn Wezen, óf dat u een loondienaar bent. Want wij hebben gezegd dat de kerk 

niet pleit om enige vergelding. Het zijn geen remonstranten, waarbij het gaat om 

voorgezien geloof en goede werken. Nee, in de grondslag ligt de kerk zuiver; wat in 

het boek der gedachtenis geschreven staat, strekt tot verheerlijking Gods. Onze tekst 

heeft aangewezen: Toen zeide de koning tot Haman: Haast u, neem dat kleed en dat 

paard, gelijk als gij gesproken hebt, en doe Mordechaï de Jood alzo, die aan de poort 

des konings zit; en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt.' 

Dat is onze derde gedachte. 

 

3. De besliste uitvoering 

Wat een ontzettend ogenblik voor Haman. Maar ook, wat een ogenblik voor 

Mordechaï, die daar bekleed wordt met het koninklijke kleed. De zak en de as worden 

weggenomen; Mordechaï wordt op het paard gezet en krijgt de kroon op zijn hoofd. 

Er staat in onze tekst: 'En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed 

Mordechaï aan, en deed hem rijden door de straten der stad, en hij riep voor hem: 

Alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft!' De 

besliste uitvoering op het gezag van de grote Koning. O, dat dierbare, waarin dat 

Woord getekend staat; er zal niet één jota of tittel van afgaan of voorbijgaan van 

hetgeen geschreven is in dat Boek. Dat zal vervuld worden. Daar is een besliste 

uitvoering voor Gods kerk, al zal het door de vijand geschieden. De vijanden hebben 

ten tijde van 

Elia uitgeroepen: 'De Heere is God! De Heere is God.' Doch: werd er getuigd 'Grijpt 

hen levend', en zij zijn geslacht geworden, het was hun ondergang. Hier zal kunnen 

worden getuigd, dat Zijn loon en Zijn straf beide beantwoorden aan Zijn eer. Het loon 

der genade voor Mordechaï, en de eeuwige straf voor Haman. Hij werd aan de galg 

gehangen, die hij bereid had voor Mordechaï. 

Een besliste uitvoering. Wat is dan het Woord van God waar, van het begin der wereld 

af tot op de tijd van heden toe. Ziedaar, hoe de uitvoering is geschied voor de kerk. 

Van tevoren gesteld in het Woord, de dag bepaald, de tijd en de plaats van de 

verlossing van Gods kerk in en door de Middelaar Gods en der mensen. Jesaja 

getuigde: 'Een Kind is ons geboren; een Zoon is ons gegeven.' Ja, de stervende Jakob 

ziet in het boek Genesis de kerk eruit komen in de donkerste tijden. 

Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,  

Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. 

 

Hij zal nooit laten varen het werk Zijner handen, omdat het eeuwige fundament vast 

staat: 'De Heere kent degenen, die Zijne zijn.' Een besliste uitvoering, zodat er niets 

van achtergehouden is, al zal deze geschieden door de hand van de vijanden. 

De bepaalde raad en voorkennis Gods staat. Naar de voorkennis Gods, al zal het een 

bange tijd over de kerk zijn en al zullen het dagen der benauwdheid zijn; al zal het een 

tijd zijn van verzwagering met de wereld, een diep verzondigde weg. God zal Zijn 

heerlijkheid tonen en het koren van het kaf scheiden. Er zal niet een graankorrel mee 

weggeworpen worden. Hij zal hen eruit halen, gelijk Hij Sibbóleth van Schibbóleth 

onderscheidt. Zo zal Hij de kerk onderscheiden. Hij zal de scheidslijn trekken. 
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Hij zal Zijn werk uitvoeren, zodat het uitblinken zal voor het aangezicht van de ganse 

wereld. God voert de raadsbesluiten in het eeuwig boek Zijner gedachtenis uit in zulk 

een tijd, dat God op het hoogst verheerlijkt wordt; als de kerk in banden en boeien ligt. 

Dan ziet u dat het niet buiten de banden omgaat, dat het niet omgaat buiten berouw in 

stof en as. Dat zijn tekenen, die bij de kerk Gods behoren, opdat wij niet steunen op de 

vastigheid van de kerk zonder berouw. Dat wij niet steunen op boete, zonder dat de 

daad des geloofs gevonden wordt, dat God waardig is geëerd te worden, en dat wij het 

opgenomen hebben voor God, afgezien van alles wat eraan verbonden is, al zijn het 

diepe beproevingswegen. Die worden hier doorgemaakt. 

Dat nooit misbruik gemaakt worde van de vaste uitvoering van Gods raadsbesluiten. 

Dat zij hun doorgang hebben, is beslist en zeker, maar ook dat het anderzijds banden 

en boeien zullen zijn, die sterk zijn, waarvan de mens van zijn zijde in eeuwigheid niet 

los kan komen, maar daarmee gebonden is totdat uit zal komen en uit zal blinken 

Gods eer, die verhoogd wordt. Daarvan getuigt de kerk: 'Zo wij sterk zijn, daarvan 

hebt Gij alleen de eer.' 

Daarvan geven zij dus God de eer. Dan zal het uitkomen, dat de ondergang van de 

kerk niet kan worden bewerkt door de wereld. De duivel en de wereld samen kunnen 

de kerk niet bezoeken en wegwerpen, noch ook de begeerlijkheid van het vlees. Want 

God heeft hen gesteld naar Zijn eeuwig raadsbesluit, dat Hij hier zal uitvoeren naar 

Zijn eeuwig welbehagen. Dat zal door de hand van die grote Middelaar Gods en der 

mensen gelukkig voortgaan.  

Daarom bezingt Gods kerk dat welbehagen, gelijk de dichter dat deed in Psalm 89:7 

en 8: 

 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;  

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;  

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;  

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,  

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,  

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 

Toepassing 

Het welbehagen van die koning, dat beschreven is in dat boek der gedachtenis, de tijd 

die bepaald was om het op te luisteren, en die besliste uitvoering, daar loopt een draad 

door, die u halen kunt uit de eeuwigheid, als u dit gebeuren overzet in dat werk van de 

raadsbesluiten Gods over Zijn volk. Hij heeft Zijn volk uit de benauwdheid gehaald in 

die grote Middelaar. Die grote Koning had lust om eer en heerlijkheid te geven aan 

mensen, om hen te stellen voor Zijn aangezicht, opdat Hij er Zich eeuwig in 

verlustigen zou. Zo zou alles medewerken ten goede tot uitvoering van hetgeen Hij in 

Zijn raadsbesluiten heeft opgenomen in dat boek der gedachtenis. Daarvan zal niet 

afgeweken worden; dat boek zal voorgebracht worden ter bestemder tijd, gelijk 

aangetekend staat, dat het geschrei van het volk Israël opklom in de oren van de Heere 

Zebaoth. En God zag hen aan en Hij kende hen. 
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Er wordt zo dikwijls gezegd dat wij onszelf als het ware bij de Heere in gedachten 

moeten brengen. God is geen mensenkind, dat Hij iets vergeten zou, want het is Zijn 

eigen werk. Hij is de besluitende God Zelf. Maar Hij laat het voorbrengen, opdat het 

gezien zal worden op menselijke wijze, dat alle dingen voor Gods kerk moeten 

medewerken ten goede, opdat het een sterkte zou zijn tegen satan en tegen al hetgeen 

wat de ondergang van de kerk zou bewerken. Ja, al zouden nog zoveel geesten 

opstaan, om te zeggen: het is afgedaan met de kerk en het kan nooit meer! God wijst 

het in Zijn Woord aan en zegt: Ziedaar, daar liggen zij tezamen verkocht en 

weggeworpen. 

God bepaalt ons altijd bij onze diepe val, waar wij samen voor God verdoemelijk 

liggen. Dat de kerk bestaat, daarvan liggen de oorzaken in God Zelf Als wij verder 

redeneren, dan redeneren wij te ver. Maar die uit het ganse menselijke geslacht zich zo 

als verkocht onder de zonde leren kennen, vallen voor God in het stof Daar zal de kerk 

neergebogen worden. Dat zijn kenmerken van de kerk. Al voert God Zijn 

raadsbesluiten uit, in de tijd worden zij in de onderwerpen uitgewerkt. God gaat Zijn 

uitverkoren volk, dat Hij van eeuwigheid geliefd heeft, bewerken, dat zij Gods eer op 

het oog krijgen en het daarvoor op gaan nemen. 

Daarom hebben wij te onderzoeken en naarstig te lezen of er gedachtenis zal worden 

gevonden van onszelf in het boek, waarin geschreven staat naar dat ieder gedaan 

heeft. Al kunnen wij niet één goede gedachte denken, noch daarop pleiten, om 

nochtans vanwege de waardigheid van het Goddelijke Wezen daaraan vast te 

klemmen, dat wij het op te nemen hebben voor de grote en eeuwige Koning. Want er 

gaat niets aan Zijn aandacht voorbij; en het is niet om de goede werken, dat zij verre, 

maar een iegelijk zal uit zijn werken geoordeeld worden. Niet om, maar uit. Opdat uit 

de werken gezien zal worden dat God verheerlijkt wordt. 

Maar dat het daartoe dan ook leide tot een nauw zelfonderzoek. 'Doorzoek uzelf nauw, 

ja zeer nauw.' Hoe donker de tijd ook is, het is het onderzoek waard tegenover het 

eeuwig Woord van God. Dat wij het toch naspeuren, dewijl het een zaak van zo groot 

belang is op reis naar de beslissende eeuwigheid. Dan zou de vraag gesteld kunnen 

worden: Bent u al eens verkocht geworden, liggend voor God in stof en as, met de 

ganse wereld verdoemelijk voor God? Het is de eerste daad, daar terecht te komen, 

daar neder te liggen, afgezien daarvan of u het al eens voor God opgenomen zou 

hebben. Dat u naar recht verkocht bent geworden ten dode, om omgebracht te worden. 

Hebt u uw lot al eens beslist gezien krachtens uw val, eeuwig van God gescheiden, 

niet anders voor ogen hebbend dan de beslissing des doods? De kerk getuigt: 

'k Wou vluchten, maar kon nergens heen,  

Zodat mijn dood voorhanden scheen. 

 

Daar ligt dan de kerk gescheiden van God, tezamen voor Hem verdoemelijk. Maar 

dan is het ook onmogelijk, dat degenen voor wie het waar gaat worden van God 

gescheiden te zijn en om eigen schuld verkocht te liggen, niet komen te bukken in het 

stof. Zouden zulken niet neergebogen liggen? Zouden zulken niet in zak en as liggen? 

Probeer zulk een verslagen geest eens op te richten. Die zal niet opgericht worden; dat 

is de mens onmogelijk. Dat kan alleen het woord des groten Konings. U kunt het 

nagaan in de geschiedenis, dat Hij kan geven sieraad voor as, en een gewaad des lofs 

voor een benauwde geest. Die mens ligt neer in de schuld, gebonden om de zonden. 

Die kan niet opgericht worden dan alleen door het woord des Konings. Die ziel zegt:  

'Heere, spreek Gij tot mijn ziel:  

Ik ben uw heil alleen.' 
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Zit hier nog zo'n volk, dat geen troost hebben kan, tenzij de Heere hen troost? Die daar 

liggen en niet los kunnen laten; die daar gegrepen zijn 

ten dode, en voor wie het zulk een grote zaak geworden is? Zulk een zaak, die 

vereffend moet worden tussen God en de ziel? Die niet liggen te pleiten op hun 

gerechtigheid, maar alleen op Zijn barmhartigheid en trouw, Zijn lankmoedigheid en 

taai geduld, dat Hij hen nog draagt en verdraagt; maar die van die lankmoedigheid en 

dat taai geduld, van het uitstel geen afstel maken? Want daarin komt openbaar of het 

een consciëntieberoering is. Die maakt van uitstel afstel. Als het dadelijk maar niet 

doortrekt, dan geeft het lucht. 

Maar waar het waarheid in het binnenste is, daar is uitstel geen afstel. De zaak blijft de 

zaak. Zo iemand zegt: 'De zaak is niet opgelost tussen God en mijn ziel; die moet 

vereffend worden.' Zij kunnen niet pleiten op enige waardij, al is het dat zij met een 

veroordeeld hart het opgenomen hebben voor de grote Koning. Het zijn geen 

remonstranten, het zijn oprechte bedoelers van Gods eer, het zijn smart- en 

leeddragers. Er staat van hen opgetekend in Psalm 56:4: 

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard',  

Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 

Is hun getal niet in Uw boek bewaard? 

Niet op Uw rol geschreven? 

Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 

En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven;  

Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven;  

Niets maakt mijn ziel vervaard. 

 

Dan komt Hij terug naar het eeuwig welbehagen. God heeft hen daarin aangetekend. 

Dan komt het uit, dat in het boek geschreven is wat wij gedaan hebben, hetzij goed, 

hetzij kwaad. Opdat een iegelijk zal ontvangen loon naar verdienste, maar geen loon 

uit verdienste. Loon uit genade. Want wil die Koning een mens met eer bekleden, dat 

staat Hem vrij; zou Hij het niet doen, dat staat Hem ook vrij Maar Hij heeft een 

welbehagen, en naar dat welbehagen wil Hij verheerlijken. Is er nog een volk in ons 

midden, waarin het openbaar gekomen is, dat die bepaalde tijd aanbrak? Geen leed zal 

het uit hun geheugen kunnen wissen, dat God een tijd des welbehagens over hen 

gesteld had. Zij zullen met Johannes zeggen: 'Het was omtrent de tiende ure.' Hun is 

het bekend, op welke dag en welk uur God overkwam en die woorden sprak. Toen zij 

dachten weg te zinken, toen zij hun ondergang getekend zagen, kwam God over met 

gunstige gedachten en getuigde: 'Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen 

doen.' 

Dat die besliste uitvoering van de rol des boeks geopenbaard werd. O, dat wonder! 

Zitten er zulken in ons midden, die bekennen moeten dat het meegevallen is? Voor 

Mordechaï is het meegevallen. Er werd voor hem heen geroepen: Alzo zal men die 

man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft.' Er staat niet dat hij zelf 

geroepen heeft, maar dat men voor hem ging roepen. Die man was zo verslagen, dat 

hij niet anders kon doen dan zich verwonderen. 'Hier weidt mijn ziel met een 

verwond'rend oog.' Omdat God hem versteken zal in Zijn hut. Dat is tot eeuwige 

verwondering. En de heilige cherubs zullen getuigenis geven voor de kerk, om haar 

eer en luister te geven. 

 

Mordechaï keert straks terug naar de poort. Hij moet nog een tijd wachten. Zo gebeurt 

het dat een ziel terugkeert aan de poort, om waar te nemen de posten zijner deuren. 

Niet hopeloos aan de poort, maar als een, die het goede geproefd en gesmaakt heeft, 



 151 

uitziende om straks in te gaan. Zo zal de kerk eenmaal ingaan, gelijk Mordechaï, en 

dan zullen zij in de hemel de bevestiging ontvangen, dat de wereld zal ondergaan en 

Gods kerk zal verhoogd worden. 

Wat een vreugde en blijdschap zal dat zijn; de maaltijd zal aanvangen, want zij is 

bereid. Zo zal de kerk eenmaal verhoogd worden bij de hoge God. Eeuwige luister zal 

op hen zijn en eeuwige vreugde zullen zij bedrijven. Daar zal niet meer gevonden 

worden enige tegenstand; daar zal niet meer gevonden worden een boze Haman. Daar 

zal alleen gevonden worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, en een 

gewaad des lofs. Zij zullen de kroon neerleggen aan de voeten van het Lam Gods, om 

te getuigen: Gij zijt het, Die gegeven hebt de tijd des welbehagens, dat door Uw hand 

gelukkig is voortgegaan! Gij komt toe de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding 

tot in eeuwigheid. Amen. 
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Ds. M. HEIKOOP - Utrecht 

 

15. Gods kerk en Gods hand 

 

Predicatie over Psalm 10:14 

 

Zingen: Psalm 25:9  

Lezen: Psalm 10  

Zingen: Psalm 56:4  

Zingen: Psalm 77:1 en 6  

Zingen: Psalm 141:9 

 

Geliefden, 

 

'Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij 

komt de wrake toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.' Daar wordt tegen de 

beminden des Heeren gezegd, dat zij zich niet zullen wreken op hun vijanden of hun 

wederpartijders. De kerk des Heeren heeft haar strijd zelf niet te strijden. David had er 

een oog voor gekregen, toen hij zei: 'Laat Simeï vloeken, als God lust aan mij heeft, 

zal Hij mij wederbrengen.' David gaf alles in Gods hand over. De Heere wil het ook 

uit de hand van Zijn volk nemen, wanneer Hij zegt: 'Wreekt uzelven niet, beminden.' 

Zij zijn door God bemind, en die door God bemind zijn, hebben niet anders dan strijd 

en tegenstand te wachten. Dat kan niet uitblijven. Zij komen tegenover de mens te 

staan. Maar de Heere zegt: 'Wreek uzelf niet tegenover die wederpartijder; geef de 

toorn plaats.' Al is het dat de vijand schijnt te heersen over hen, nochtans zal het niet 

altijd duren, want de Heere zegt: 'Ik zal het vergelden.' De Heere zal het vergelden, 

zodat de kerk het niet behoeft te doen. Dat zal God doen. Als Samuël meent door het 

volk verworpen te zijn, zegt de Heere: 'Zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben 

Mij verworpen.' Want Samuël was in de hand Gods gesteld. Ter bestemder tijd, zegt 

de Heere, zal dat wederkeren, als de vergelding over hen komt. 

'Want Mij komt de wraak toe.' Hij neemt het op voor Zijn volk en ter bestemder tijd 

zal de Heere het vergelden, al is het dat wij het niet zouden zien in deze wereld. Er 

wordt soms gezegd: Zie het eens aan; dat heeft hij mij gedaan en toen heeft hem dat 

getroffen. Maar dat gaat heus niet altijd op. Asaf kreeg een ander gezicht. Hij zag, dat 

de goddelozen de mensen uitmergelden; hij zag dat hun kracht fris bleef en dat zij 

gezond waren tot de laatste avondstond van hun leven. Ja, dat in dit leven hun alles 

gelukt, tot het laatste ogenblik toe. 

Maar al spreken zij trots, van roof en buit, de Heere zegt: 'Ik zal het vergelden.' Het is 

nog het allerergste als er een eeuwige vergelding aan verbonden is. De Heere rekent 

met Zijn volk aan deze zijde van het graf af. Bij Gods kerk moet maar één plaats 

gevonden worden om haar noden te brengen in al hetgeen haar wedervaart. 

Wij wensen daarbij uw aandacht te gaan bepalen, uit hetgeen u voorgelezen is uit het 

boek der Psalmen, Psalm 10:14, waar Gods Woord aldus luidt: 

 

Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het 

in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den 

wees. 

 

Wij schrijven boven deze tekst: Gods kerk en Gods hand en wij bezien: 
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1. De bekendmaking; 

2. De overgave; 

3. Haar vertrouwen. 

 

1. De bekendmaking 

David, de lieflijke in de Psalmen, spreekt ook in Psalm 10. Hij vangt deze Psalm aan 

met: 'O HEERE, waarom staat Gij van verre? Waarom verbergt Gij U in tijden van 

benauwdheid?' 

David kende in tijden van benauwdheid de verberging van Gods aangezicht. Dat valt 

niet mee. Waarom doet God dat toch ten tijde van benauwdheid? De Heere heeft toch 

getuigd: 'Roep Mij aan in de dag der benauwdheid, en Ik zal u uithelpen en gij zult 

Mij eren.' Daarom juist verbergt Hij Zich. Jesaja zegt: 'Voorwaar, Gij zijt een God, 

Die Zich verborgen houdt.' Niet om verborgen te blijven, maar om Zich ter bestemder 

tijd te openbaren, om te zeggen: 'Zie, hier ben Ik.' Als de vijand opspringt en zegt: 

Heah, hij ligt in de strik', dan zal de Heere opstaan; als het Zijn tijd is. 

Dat maakt de kerk door. Men kan bijna geen mens ontmoeten, die God vreest, of zij 

hebben dat meegemaakt. Zij moeten dan getuigen: 'Ga ik voorwaarts, ik zie Hem niet; 

keer ik mij achterwaarts, ik bemerk Hem niet.' Dat zijn bange tijden, die de kerk 

doorworstelt. Daar heeft de nabijkomende niet mee te doen. Met het historisch geloof 

in zijn beschouwende kennis redt men zichzelf; die mensen kennen die verberging 

niet. Maar de kerk roept uit: 'O Heere!' Dat is een volk van o en ach. Zij roepen uit: 

'Och, HEER', och wierd mijn ziel door U gered.' Zij zien geen mogelijkheid om 

zichzelf te redden of te verlossen, en daarom roepen zij: 'Waarom staat Gij van verre?' 

Als de kerk roept, zegt de Heere: 'Ben Ik dan een God van verre en niet van nabij? 

Ben Ik niet overal tegenwoordig?' 

 

De Psalmist zegt hier dat de Heere van verre staat: 'Waarom verbergt Gij U in tijden 

van benauwdheid?' Hij heeft de Heere zo zeer nodig, en dan die verberging. Het is tot 

een beproeving. God doet dat niet omdat Hij dat volk niet helpen zal, maar ter 

beproeving. Ook kunnen er andere oorzaken zijn. God laat Zijn kerk wel eens 

vastlopen in de benauwdheid, als zij God laten varen en kwaad geen kwaad meer is. 

Dan brengt God hen in de donkerheid en in de bangheid. Dat blijkt hieruit, wanneer de 

kerk van de oude dag zegt: 'Heere, waarom staat Gij van verre; waarom verbergt Gij 

Uw aangezicht, dat Gij niet hoort?' Dan antwoordt de Heere: 'Ik zal zeggen waarom. 

Zijn het niet uw zonden, die een scheiding maken tussen Mij en u? Daarom verberg Ik 

Mijn aangezicht.' God is een jaloers God op Zijn eer. 

Maar laat het nu zijn, dat er niets tussen ligt. Wie leeft er die niet zondigt? Want dat 

krijgt de kerk het eerst naar zich toe. De tijden van benauwdheid zijn vele geweest 

over de kerk. David zegt in Psalm 34, dat de Heere hem uit al zijn benauwdheden had 

gered; en die waren vele. Enge banden kwellen de kerk dikwijls. Hier getuigt de 

Psalmist: 'De goddeloze vervolgt hittig in hoogmoed de ellendige; laat hen gegrepen 

worden in de aanslagen die zij bedacht hebben.' Het is te doen om de ellendige te 

binden, dat hij zal zeggen: Gij zult mij niet ontkomen. 

Dan kan men zichzelf niet redden, daarom dat roepen tot God: 'Sta op, HEERE God, 

hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.' Alsof hij de Heere opwekken moet. Maar 

Hij is toch geen God, Die slaapt of sluimert. Hoor maar: 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;  

Geen kwaad zal u genaken; 

De HEER' zal u bewaken. 
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Zo zingt de kerk, en hier roept zij uit: 'Sta op, HEERE God, hef Uw handen op, 

vergeet de ellendigen niet.' God is toch geen vergeter; de Heere heeft nooit iets 

vergeten, en bovenal de nooddruftige niet. De ellendige zal niet voor altijd van Hem 

vergeten worden. 

De kerk gaat toch roepen. Het is net als bij een drenkeling: hoe langer hij in het water 

ligt, hoe meer afgemat hij wordt. Hij zal zo hard hij kan om redding roepen. Hier is 

het erom te doen, opdat de vijand niet heerse en opdat de strijd niet verloren zal 

worden. Want er zit iets tussen. 

'Waarom lastert de goddeloze God? zegt in zijn hart: Gij zult het niet zoeken?' Dat wil 

zeggen, dat die goddeloze in zijn hart zegt: U kunt roepen zo u wilt, maar God hoort 

het niet. De goddeloze gaat tot zo'n ziel getuigen: Ziet u wel, u roept en u ontvangt 

niet. 'Gij hebt geen heil bij God.' 

 

Maar in onze tekst zegt de Psalmist het anders: 'Gij ziet het immers; want Gij 

aanschouwt de moeite en het verdriet.' Wij hebben gezegd eerst stil te zullen staan bij 

de bekendmaking, doch schreven boven deze tekst: Gods kerk en Gods hand. Gods 

kerk verkeert in moeite en Gods hand is machtig om te helpen. Zij verwachten hulp uit 

Gods hand. Nu gaat de kerk dat aan God bekendmaken. De Heere wil dat Zijn kerk 

haar weg aan Hem bekendmaakt. Dat blijkt heel deze Psalm door. Niet alleen in deze 

Psalm, maar waar u het Woord van God ook openslaat, zegt de Heere: 'Roep tot Mij 

en Ik zal u antwoorden.' Al heeft de Heere er nog zo nauw het oog op, zoals hier 

gezegd wordt: 'Gij ziet het immers', toch moet de kerk het bij de Heere bekendmaken. 

De wetenschap dat de ogen des Heeren de ganse aarde doorlopen, ook zelfs de diepste 

schuilhoeken des harten, zodat er niets verborgen is, kan het soms nog banger maken. 

Als de kerk weet, dat de Heere het ziet, en Hij toch niet helpt, dan kan het zijn dat een 

ziel zo machteloos en moedeloos wordt, dat zij zegt: Gij ziet het toch, er is voor Uw 

oog toch niets verborgen? 

Het is als het ware een pleitrede op de alwetendheid Gods. De kerk zegt: 'Ik leg voor 

Uw oog mijn weg en wandel bloot.' De kerk weet waarom het haar te doen is. Of het 

te doen is om haar eigen eer, of dat het haar te doen is, dat zij het voor God kan 

verantwoorden. Van die zijde roept de kerk als in Psalm 139: 'Heere, Gij doorgrondt 

en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan.' 

De kerk is in moeite. Och, wanneer is de kerk niet in moeite? Job zegt dat het 

uitnemendste moeite en verdriet is. Ook Psalm 90 wijst aan wat het uitnemendste van 

dit leven is. Er schiet niet anders over dan een leven vol moeite en verdriet. Wij 

zongen uit Psalm 25: 'Zie mijn moeite, mijn verdriet.' Hier zegt de Psalmist: 'Gij 

aanschouwt de moeite.' 

De kerk verkeert in moeite. Wat hadden de discipelen een moeite toen de Heere tot 

hen zei: 'Vaar over naar de andere zijde.' De zee en de wind hadden zij tegen; wat 

moesten zij worstelen. Het bevel was dat zij naar gene zijde moesten. Zij moesten aan 

alle kanten worstelen om er tegenin te komen. De Heere aanschouwt de moeite, Hij 

heeft de zee en de wind in Zijn macht. Zij tobben zich af, worden mat en vermoeid, 

totdat Hij komt, opdat de ademtocht tot Hem zal zijn. De ganse kerk moet getuigen: 

Waart Gij niet toegesneld, wij waren omgekomen in de moeite en het verdriet. Hier 

bedoelt David: Heere, zonder U zouden wij vergaan.  

Jakob zegt, als hij terugkeert van Laban: Was de Heere niet bij mij geweest en had Hij 

mijn moeite en zorg niet aanschouwd, ik was verteerd geworden. Dat moet de kerk 

getuigen: buiten de Heere is het leven vol moeite en verdriet. De wereld zou zeggen: 

is dat niet een naar leven? Maar de kerk zegt: 'Gij aanschouwt het.' Dat is de 

ademtocht van de kerk aan de ene zijde. 
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Aan de andere zijde kan het tot een bespotting komen, dat ze van binnen zeggen: Ziet 

u wel, roep maar niet, want God ziet het wel, maar u hebt geen heil bij God! Dat kan 

tot nog groter verdriet zijn. En dan toch de bekendmaking. Zij gaan het bij God 

bekendmaken. Het kan soms zo lang duren, dat de kerk zegt: Zou God vergeten 

genadig te zijn? Zou Hij Zijn barmhartigheden gans en al hebben toegesloten? Zou het 

roepen nooit meer verhoord worden? Zo kan het er bij Gods kerk voor staan. Maar 

God heeft hun weg doen beschrijven, opdat zij weten, dat hetgeen zij te doorworstelen 

hebben geen vreemde weg is en zij toch zullen blijven roepen. 

 

'Want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet.' De kerk heeft zich niet slap 

aangesteld. Zij heeft een strijd inwendig en uitwendig tegen de goddelozen, die los 

van God zijn en zich daarover niet bekommeren. De kerk bekommert zich erover, dat 

het God is Die het doen kan. Nu kunnen zij zich soms in een andere weg redden, maar 

dat zou tegen God indruisen. Daarom, schoon wij verpletterd werden in een plaats der 

draken, zo hebben wij toch onze hand niet uit kunnen strekken tot een vreemde god. 

Dat is een weldaad, die niet te verachten is. Als een mens als het ware verpletterd 

wordt en hij kan zijn hand toch niet uitsteken naar vreemde goden. Hij legt het dan 

toch liever voor de Heere neer.  

Dat zien we ook bij David: 'Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en 

het verdriet.' David zegt: 'Zou ik niet haten, HEERE, die U haten? En geen verdriet 

hebben in degenen die tegen U opstaan?' Het is zo'n verschil, of het over het vlees 

gaat, of dat het de zaak Gods is. Of het persoonlijk vlees en bloed betreft, of dat het de 

hoop van de kerk betreft. Want dat is een geestelijke strijd. Het gebeurt wel, dat vlees 

en bloed het Koninkrijk niet onderworpen zijn; dat de hele weg daar tegen is. Vlees en 

bloed willen hun eigen recht uitvoeren en zeggen: ik zal handhaven. 

Wreek u niet, maar geef het over. Hier wordt getuigd van de bekendmaking voor God. 

Al is het dat u die weg al duizendmaal neergelegd hebt voor God, leg hem maar weer 

neer. De duivel zegt: Doe het maar niet meer; God weet het toch wel. Toch gaat de 

kerk het weer doen: 

Zie mijn haters, daar 't getal 

Vast vermeêrt van die mij vloeken,  

En die rusteloos mijn val, 

Heet en wrevelmoedig zoeken. 

 

Op een andere plaats zeggen zij: Zij zijn meerder geworden dan het zand. Dat is geen 

klein getal. Zij zijn vermenigvuldigd als de haren van mijn hoofd. Zij zijn machtig 

geworden. Daar ziet u, dat de kerk een bange tijd doormaakt, maar zij zegt nochtans: 

'Gij aanschouwt de moeite en het verdriet.' Het komt er nu op aan het over te geven in 

Gods hand als zo'n machteloze. 

Het is onze tweede gedachte. 

 

2. De overgave 

Om dan de strijd eens neer te leggen. De kerk mag haar zaak wel eens kwijt worden. 

Dan zeggen zij: Ik heb aan de Heere mijn weg verteld en het Hem bekendgemaakt. 

Dan zegt de ziel: Ik heb gevoeld dat God het overnam en ik heb het uit mijn hand 

gegeven en overgegeven aan de Heere; wat God nu doet, is goed. Mijn weg is bij God 

bepaald; laat ik niet verder tegen God strijden. Ik heb het uit mijn hand mogen geven. 

Daarom is dat worstelperk er. God wil het uit de hand van Zijn volk nemen en in Zijn 

hand hebben. Net als in het stuk der bekering. Wanneer wij het zouden zoeken in het 

doen der werken en van de wet, en dat het steeds meer uitkomt, dat het meer moeite 

http://hebben.net/
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en verdriet kost en het al maar terugvalt, tot moedeloos worden toe, totdat er gezegd 

wordt: O God, is er nog een weg en een middel? Als God dan een weg en een middel 

openbaart: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het 

geschieden, opdat wij het in Zijn hand geven, om er zelf tussenuit te blijven. Net als 

iemand, die zijn zaak uit handen geeft aan een advocaat. Dan mag zo iemand zeggen: 

Ik heb het hem eerst gezegd gelijk het is; nu heb ik het uit handen gegeven. Ik heb er 

niets meer aan te doen.  

Zo mag Gods kerk haar zaak in handen van de grote Middelaar geven, Die Zich als 

Borg gesteld heeft. 'Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.' Geef 

het Hem eens over. Hij heeft nog nooit een pleidooi voor Zijn kerk verloren! 

Zie het in Zacharia 3. Daar staat Jozua de hogepriester met vuile klederen voor God. 

Hij was er verlegen mee. Mocht de mens er maar veel mee verlegen staan. En Jozua 

zei niet één woord. De satan stond er om hem te beschuldigen. Daar stond hij; moest 

er van zulk een mens nog wat terechtkomen? Zou die nog verwachting hebben? Moest 

die naar Gods huis gaan? Zijn weg leek nergens op. Maar wat zegt Hij, Die Jeruzalem 

verkiest? 'De HEERE schelde u, gij satan, ja, de HEERE schelde u.' Het ligt vast in de 

eeuwige verkiezing Gods, afgezien van het ganse bestaan van de mens. Hij is als een 

vuurbrand uit het vuur gerukt. Ik zeg u: doe die vuile klederen van hem weg en trek 

hem wisselklederen aan en zet een reine hoed op zijn hoofd. 

Wat is het dierbaar om het in Zijn hand te geven. Josafat zei: 'Heere, er komt een 

menigte tegen ons op, maar onze ogen zijn op U en wij geven het in Uw hand.' Dat 

kwam goed uit. Daarom, indien u met een zaak zit die u tot moeite en verdriet is, dat u 

het niet meer klaar kunt krijgen, geef het over in Zijn hand. Al hebt u het nog zo vaak 

gezegd, zeg het weer. Ter bestemder tijd zal Hij het op Zich nemen. Hij is nog nooit 

een leugenaar bevonden. 

Wij willen graag een medehelper hebben. God wat en wij ook wat. Maar de Heere 

zegt: "Nee, Ik heb Mij als Borg gesteld en u hoeft er niets aan te doen dan uzelf te 

verloochenen. Leg die weg geheel in Mijn hand; kom achter Mij aan. Wees niet 

bezorgd wat gij eten of drinken zult. Ik bekleed de leliën des velds en zorg voor de 

musjes. Wat het ook is, geef het in Mijn hand; kom er blindelings achteraan. U hebt 

uw best gedaan." U ziet het, dat het moeilijk is. Geef uw zaak aan God over. Wat een 

ademtocht! 

Ik zal, nu ik mag ademhalen,  

Na zoveel bangen tegenspoed,  

Al mijn geloften U betalen, 

U, Die, in nood, mij hebt behoed. 

 

Wat een lief Wezen is de Heere voor Zijn kerk, om ze door dit moeitevolle jammerdal 

heen te helpen. Hij staat daar tot een Getuige, opdat zij Hem lief zouden hebben. Dat 

zij zeggen zullen: met God de wereld in, met Hem de wereld door en met Hem de 

wereld uit. Daarom staat er ook in de Heidelberger Catechismus: 'En ook al het 

kwaad, dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren.' Dat is een 

ademtocht voor de kerk. Hier hebben zij moeite en verdriet, maar God zegt, dat Hij 

alle tranen van hun aangezicht zal afwissen. Allen tezamen zijn zij uit de moeite en 

het jammerdal aangekomen. Vanwaar zijn zij gekomen? Zij komen uit de grote 

verdrukking, maar zij hebben alles in Zijn hand overgegeven. Dan is er geen zaak te 

zwaar en geen weg te diep. 

De Heere zegt tot Mozes, als de zee van voren is, de bergen aan hun zijde en de vijand 

van achter: Geef het aan Mij over en zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. 

Houd het bevel in het oog en bewandel die weg, want u moet verder. Geef het dan in 

http://blijven.net/
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Zijn hand. Er is aangewezen in het Woord, dat er een weg is voor de kerk. 

Dan maakt Hij het goed met wat Hij wil. Mozes kon niet optrekken, totdat hij het in 

Zijn hand gegeven had. Dan heeft de Heere Jezus gezegd: Ik heb hen verkregen, zij 

zijn in Mijn hand; maar niemand zal ze ook rukken uit de hand Mijns Vaders. 

Als Hij zegt: 'Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest', dan legt Hij de ganse kerk in 

de handen Zijns Vaders. Hij heeft de borgtocht opgewogen tot in de dood. Hij heeft 

alle moeite en verdriet doorgemaakt. Hij heeft alles gedragen. O, wat dierbaar, zulk 

een Pleitbeslechter tot verheerlijking Gods! 

Wat zouden zij anders een speelbal van de duivel zijn. Zolang u kunt twisten, zegt de 

duivel, bent u mijn, want ik ben machtiger dan u. Maar als zij het in de hand des 

Heeren geven, dan is de duivel het kwijt. 

Daar heeft de vijand boog en schild  

En vuur'ge pijlen op verspild. 

 

Als de kerk het in Gods hand overgeven mag, wat gebeurt er dan?  

Hier staat: 'Op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van de wees.' Dat 

zijn twee takken. De arme, dat is een hulpbehoevende. 'De armen hebt gij altijd met u 

en gij kunt ze weldoen.' De armen, dat wil zeggen: die niets hebben. Wanneer die tot 

Hem roepen, zal de Heere er acht op geven. 

De oude dichter zegt: 

Hij zal den armen en den kienen  

Genadig zijn en goed. 

Dengenen, die schreien en wenen  

Werd Hij vriend'lijk en zoet. 

Hij zal ze voor 't geweld bewaren,  

En voor bedrog zeer kwaad. 

 

Hier is zulk een arme. 'Op U verlaat zich de arme.' Zich verlaten op Hem, dat is op 

Hem zakken en zinken. Dat is tot eer van God. Zo bij de Heere te komen als een arme 

van geest, zo arm, dat u nergens terecht kunt dan alleen bij Hem. Bij de Heere recht 

arm en behoeftig te zijn. 

't Behoeftig volk, in hunne noden,  

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten Redder zijn. 

 

Verder wijst de Psalmist aan: 'Gij zijt geweest een Helper van de wees.' Een wees 

staat zonder vader en moeder; die staat alleen op de wereld. De Heere heeft een 

bijzonder toevoorzicht op de wezen. De kerk Gods, al hebben zij ook in de wereld een 

vader en een moeder, komt alleen te staan. Vader en moeder kunnen niet helpen, maar 

de Heere kan troosten, waar geen vader of moeder troosten kan. Hij is de Getrouwe, 

waarvan gezongen wordt: 

Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder  

Verlaten ben, de Heer' is goed en groot; 

Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder. 

Leer mij, o God, Uw weg in allen nood. 

 

De Heere zegt immers in Hoséa 14: 'Immers zal een wees bij U ontfermd worden.' 

Hier getuigt David in dat gelovig vertrouwen: 'Gij zijt geweest een Helper van de 

wees.' Dat wil zeggen: al is er niets dat helpen kan, Gij kunt het alleen. De mens is zo 
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genegen om een weergave te zoeken van zijn weg. Als het op de weg van een ander 

lijkt, heeft men hoop; dan is er nog steun, dan komt het overeen, dan is het nog niet 

ver genoeg; ik moet nog even wachten. Tenslotte zeggen zij: nu lijkt het nergens meer 

op. Nu kan ik geen weergave meer vinden. Zij hebben mij allen verlaten. Maar Paulus 

zegt: 'God heeft mij bekrachtigd.' Toen stond hij met de Heere alleen. Daarom werd 

hij jaloers op de eer van God. 

Er kunnen en zullen niet anders inkomen dan armen, verminkten en kreupelen. Op 

Hem heeft zich de arme verlaten, en Hij is geweest een Helper van de wees. O, ziel, al 

kunt u geen weergave vinden: 

Vertrouw op Hem, o volk, in smart,  

Stort voor Hem uit uw ganse hart;  

God is een Toevlucht t' allen tijden. 

 

Is dat niet een weldaad? Dat heeft de Heere doen beschrijven in Zijn Woord, omdat 

het zo laag en arm afloopt met de mens. En opdat het vertrouwen op Hem alleen zou 

zijn. Zijn macht is niet verminderd. 'Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, 

o kinderen Jakobs, niet verteerd.' Hij heeft een onveranderlijk vermogen. Dat is de 

steun voor een ziel die alleen komt te staan en geen weg meer weet. 'Immers zal een 

wees bij U ontfermd worden.' Als ze bij Hem terechtkomen, dan zal Hij hen redden. 

Dan zal het ook uitkomen: 'Gods macht verbreekt de arm der goddelozen.' Gods kerk 

pleit op de beloften Gods, en al is het dat zij geen weergave vinden kunnen, dat zij 

totaal alleen staan: 'Immers zal een wees bij U ontfermd worden.' Daarvan zingt de 

kerk: 'Zo wij sterk zijn, daarvan hebt Gij alleen de eer.' 

Daarin zal het uitkomen, dat Hij het is; daarom zal ook het lied gezongen worden tot 

de eer van God. Daarom getuigt de kerk, dat zij geroepen hebben en dat zij 

ondervonden hebben, dat zij haar kracht heeft ontvangen uit Hem en dat Hij is 

bevonden een Sterkte te zijn ten tijde der benauwdheid.  

Daarvan zong ook de dichter van Psalm 77:1 en 6: 

 

Mijn geroep, uit angst en vrezen,  

Klimt tot God, het Opperwezen.  

God, Die, in mijn ongeval, 

D' oren tot mij neigen zal. 

'k Zocht Hem in mijn bange dagen;  

'k Bracht de nachten door met klagen;  

'k Liet niet af mijn hand en oog, 

Op te heffen naar omhoog. 

 

Zou God Zijn gená vergeten?  

Nooit meer van ontferming weten?  

Heeft Hij Zijn barmhartigheên  

Door Zijn gramschap afgesneên? 

'k Zei daarna: 'Dit krenkt mij 't leven;  

Maar God zal verand'ring geven; 

D' Allerhoogste maakt het goed;  

Na het zure geeft Hij 't zoet.' 

 

3. Haar vertrouwen 

Benauwde en bange wegen heeft de kerk door te maken, zo ver u het Woord van God 

nagaat van het begin der menswording af. Niet in de schepping, want daar was alles 
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tot lust en vermaak, daar was alles Gode verheerlijkend en tot verlustiging der ziel; 

maar krachtens de diepe val, vanwege de zonden, welke oorzaak genomen hebben en 

alle moeite en verdriet teweeggebracht hebben. Daarom wordt er getuigd dat het 

uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Daarom gaat alles met strijd gepaard. 

Voor de kerk is er nog een ademtocht, en die ademtocht is uit God. Anders was er 

geen ademtocht voor de kerk, als God Zich verbergt in een bange en benauwde tijd. 

Maar dan komt Hij over en wijst het aan: Ik weet hoe uw weg is; geef het aan Mij 

over. 

De strijd zal eens eindigen. In het overgeven aan Hem wordt kracht gevonden en 

ontvangen, opdat zij overwinnaars zullen zijn in de strijd. Het uit eigen hand geven, 

daar moet de kerk komen. 'Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in 

Uw hand geve.' Overgeven, dat de zaak volmaakt aan Hem bekend is, zodat de Heere 

zegt: 'Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is.' Hij 

wil over u triomferen en zeggen: Gij zijt Mijn knecht. De Heere ziet het, dat zij onder 

liggen, maar Hij haalt hen er onderuit. Welgelukzalig is dat volk, welks God de Heere 

is. Dat zij tot Hem de toevlucht mogen nemen. Hij is een Rots om in te wonen, om 

gedurig daarin te gaan. 

Daarom staat er in Jesaja 14, dat als de vijanden komen met stromen, de Heere dan 

nochtans een toevlucht is: 'Wat zal men antwoorden de boden des volks? Dat de 

HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin 

hebben zouden.' Hij is het, Die het gadeslaat; niet opdat zij verdelgd zouden worden, 

maar gelijk een goudsmid het oog heeft op het goud in de smeltkroes; als het goud van 

het schuim ontdaan is, zal hij het niet laten verbranden. 

Gij zijt duur gekocht, niet door goud of zilver, maar door Jezus' dierbaar bloed. Hij 

heeft alles voor Zijn rekening genomen. De kerk heeft nodig een onderwerp gemaakt 

te worden van Zijn wil, en mocht het wezen, geliefden, dat u daartoe bearbeid mocht 

worden, om achter Hem aan te komen.  

Als dat gebeuren mag, dan hebt u er niets meer aan te doen. Hoe minder u er tussen 

zit, hoe beter het is. Als de kerk des Heeren daar het vertrouwen op stelt, is het goed. 

Indien er onder ons zijn, die het ondervonden hebben, hetzij in het tijdelijke, hetzij in 

geestelijke zaken, dat u moeite en verdriet gehad hebt; als de Heere overkwam, om het 

in Zijn hand te geven, dan was het: 

Een stroom van ongerechtigheden  

Had d' overhand op mij; 

Maar ons weerspannig overtreden  

Verzoent en zuivert Gij. 

Welzalig, dien Gij hebt verkoren,  

Dien G' uit al 't aards gedruis 

Doet naad'ren en Uw heilstem horen,  

Ja, wonen in Uw huis. 

 

Hij verzoent de ongerechtigheden en zuivert ze door Zijn bloed. Het kan zijn in 

tijdelijke zaken, dat een mens er niet doorkomen kan en zegt: Heere, U weet hoe ik het 

gedaan heb om een stuk brood te verdienen. Dat zij zinken en zakken moeten, dat zij 

het in Zijn hand geven. Dat is een weldaad. Dat is geen zorgeloosheid, maar heilige 

zorgzaamheid. Dan leggen ze het voor de Heere neer. Hij aanschouwt het. 

Dat gaat niet buiten moeite en verdriet om. Het is niet zo best als een mens geen 

moeite en verdriet heeft. Vraag het aan het volk van God die het ondervonden hebben, 

die het in Zijn hand hebben mogen overgeven. Het zij in welke weg, zij hebben het 

doorgemaakt. Hoe is het uitgekomen? Zij zullen zeggen: boven verwachting en boven 
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denken. Want God maakt het goed met Zichzelf. Dan behoeven het geen grote dingen 

te zijn. Al is het klein, dan wordt God gekend en erkend, dat Hij zo dierbaar is. 

Een mens kan vasthouden aan dingen, die hij los moet laten. 'Laat los, en gij zult 

losgelaten worden.' Wie daar terechtkomt, heeft in de overgave vertrouwen dat God de 

arme helpt en dat Hij geen wees heeft laten staan. 

Weêuw en wees in twistgedingen  

En in kommer staande houdt. 

 

Ik heb het aan Hem overgegeven, zegt de ziel, op Wie de arme zich verlaat. Dan 

behoeft men er niets aan te doen. Zo op Hem te leunen en te steunen, als de Rotssteen 

Wiens werk volkomen is. Dat geeft de Heere aan Zijn kerk. Dat mogen zij proeven en 

smaken in dit jammerdal. Dan zingt de kerk: 

Maar, trouwe God, Gij zijt 

Het schild, dat mij bevrijdt, 

Mijn eer, mijn vast betrouwen.  

Op U vest ik het oog; 

Gij heft mijn hoofd omhoog, 

En doet m' Uw gunst aanschouwen.  

'k Riep God niet vruchtloos aan;  

Hij wil mij niet versmaan 

In al mijn tegenheden; 

Hij zag van Sion neer, 

De woonplaats van Zijn eer, 

En hoorde mijn gebeden. 

 

Welgelukzalig het volk, dat daarop mag zakken en zinken. Dan willen zij van die weg 

niets af hebben. 'Hartelijk zal ik U liefhebben, Heere, mijn Sterkte.' Zij mogen straks 

daar komen, waarvan staat geschreven: '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.' Daar zullen zij eeuwig vreugde bedrijven en 

eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. 

Zij zullen Hem geven de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding tot in 

eeuwigheid. Amen. 
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Ds. M. HEIKOOP - Utrecht 

 

16. De nooit beschaamde hoop 

 

Dankdagpredicatie over Psalm 33:18-22 

 

 

Zingen: Psalm 25:6 

Lezen: Psalm 33 

Zingen: Psalm 19:4 en 5  

Zingen: Psalm 33:10 en 11  

Zingen: Psalm 130:4 

 

Geliefden, 

Een fontein zou er geopend worden door middel van de Heere te vrezen, zo hebben 

wij gezongen. Dat zou het middel zijn, waardoor de fontein geopend zou worden. 

Des HEEREN vrees is rein;  

Zij opent een fontein. 

 

Daarin komt het uit, dat er een zegen zou zijn in alle goed, wat God de mens geeft. Ja, 

de vreze des Heeren zou een fontein openen van onvergankelijkheid. Al wat geopend 

wordt van 's mensen kant, zal vergankelijk zijn. Al was het dat wij tezamen kwamen 

en dat al onze perskuipen overliepen en we konden zeggen dat schuur en kelder vol 

waren, en we waren niet gekomen in de vreze des Heeren om daar die geopende 

fontein te krijgen, zo zou het alles te kort zijn. 

Is dat dan niet dankenswaardig, als God ons alle tijdelijke goederen geeft? Ja, zeker 

wel, als wij er mee tot God mogen gaan. Maar Psalm 49 toont aan waar het de mens 

brengt: eten, drinken en afwijken van God, omdat die vreze Gods gemist wordt. Wij 

hebben bij de aanvang gezongen: 

Wie heeft lust den HEER' te vrezen,  

't Allerhoogst en eeuwig goed? 

 

Dat strekt zo ver. Verder dan het danken voor tijdelijke goederen, die vergankelijk 

zijn. Maar boven dat alles, dat wij erbij bepaald zouden worden, waar het ons gebracht 

heeft, namelijk de gaven, die God ons in het afgelopen seizoen gegeven heeft. Wij 

zullen er rekenschap van moeten afleggen voor God. In Psalm 50 staat: 'Wie dank 

offert, die zal Mij eren.' Maar indien wij de Heere de eer niet geven, dan zegt God: 

Dan zij uw dank verre van Mij. 

Indien de Heere geëerd en gevreesd wordt, zo zal er een fontein geopend worden van 

heil, dat nooit vergaat. Een fontein van onvergankelijkheid. Daa r wordt een ziel door 

de vreze des Heeren mee aan het werk gezet, om daardoor te zoeken het 

onvergankelijk heil. Vraag het aan iemand die ermee bezet is. Al zou u hem de hele 

wereld willen geven, dan zegt hij: Daar is het mij niet om te doen; het is mij te doen 

om terug te krijgen wat ik kwijt ben. 

Dat hoogste goed zou hij zoeken met ingespannen krachten. Hij is God kwijt, Die dat 

hoogste Goed is en de Bron van alle zegeningen. En als dan een mens een hoop op die 

levende God mag krijgen, dan heeft God gezegd, dat Hij degene die Hem zou vrezen, 

zal onderhouden en hij zal geen gebrek hebben aan enig goed. 

 

Wij wensen uw aandacht erbij te gaan bepalen uit hetgeen u opgetekend vindt in 
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Psalm 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. 

 

Wij schrijven boven deze tekst: De nooit beschaamde hoop, en wij bezien: 

1. Een vrezend volk; 

2. Een behoeftig volk;  

3. Een verblijd volk. 

 

1. Een vrezend volk 

Psalm 33, waaraan wij onze tekst ontleend hebben, is een Psalm over de 

voorzienigheid Gods. Alles ligt onder Gods besturende hand. In deze Psalm zingt 

David de Heere een nieuw lied. Hij wijst ons aan waaruit dat nieuwe lied voortkomt 

en hij gaat onderscheid leggen tussen de schepping en de herschepping en de 

onderhouding. Hij wijst aan, dat de onderhouding door Gods voorzienigheid niet los 

staat van de schepping Gods. Zodat God al wat Hij geschapen heeft ook onderhoudt 

als uit Zijn hand. Maar de dichter zegt ook dat het de zonden zijn, die scheiding 

gemaakt hebben en dat God daarom alles zo ten onder laat gaan. 

Toch haalt hij aan, dat die eeuwige God om Zijns Zoons Christus wil de 

voorzienigheid gaat voortzetten en alles onderhouden wat geschapen is. En hij zegt 

verder, dat Gods oog zeer nauw ziet. Hij gaat over alles en er is niets of God stelt het 

daar. De dichter wil ons erbij bepalen dat alles, wat ons toegebracht is, van Gods hand 

geweest is. Als wij eens mogen opmerken wat God ons geschonken heeft, ons, 

verloren schepselen krachtens de zonde, dan kan het niet anders of wij zullen de 

goedertierenheden des Heeren aanschouwen. Vandaar, dat hij ook aanwijst waar het 

uit voortkomt. 

Hij zegt: 'Een koning wordt niet behouden door een groot heir; een held wordt niet 

gered door grote kracht. Het paard feilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote 

sterkheid. Zie, des HEEREN oog is over degenen die Hem vrezen, op degenen die op 

Zijn goedertierenheid hopen.' Het oog des Heeren slaat het ganse menselijke geslacht 

gade, want er is niets voor Zijn ogen verborgen. Niets, ook geen kwaad, al zou het in 

het diepste verborgene plaatsvinden. Gods ogen aanschouwen het. Dus: Waar zal ik 

heengaan en waar zal ik mij verbergen? Zou er een verborgen plaats zijn, waar de 

Heere niet ziet? 

Maar hier bedoelt David, dat de ogen des Heeren ook zien ten goede. Zo vindt men 

ook aangetekend bij monde van Zacharia, dat het de ogen des Heeren zijn, die het 

ganse land doorwandelen en die aanschouwen de gangen van Zijn volk. David zegt: 

'Het oog des HEEREN is over degenen die Hem vrezen.' Niet met een slaafse vrees of 

met angst, maar zij vrezen de Heere met een vrees, die zijn uitgangen heeft uit God, 

en al zijn verwachtingen heeft van God.  

Hij zegt het er hier bij: 'Op degenen die op Zijn goedertierenheid hopen.' Daar komt 

het uit, door de vreze des Heeren. 

Daarom zal degene die de Heere vreest geen gebrek hebben. Gods eeuwige Geest is 

het, Die daar in het hart werkt. Die doet op Zijn goedertierenheid hopen. Die hoop 

beschaamt niet. En waarom niet? Omdat Gods Geest dat werkt. Gods Geest is ertoe 
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nodig om ons in de oprechte vreze Gods te brengen en die oprechte vreze Gods is een 

dierbaar stuk in het leven. Die de Heere vreest, buigt voor de levende God. 

Salomo zegt dat de vreze des Heeren het beginsel der ware wijsheid is. Als er een 

mens mag zijn, die God vreest, dan staat er geschreven, dat die ontgaat al wat kwaad 

is. Zo is dan het oog des Heeren over degenen die Hem vrezen, en die op Zijn 

goedertierenheid hopen. Een mens die God vreest, krijgt eerbied voor Gods Woord. 

Hij krijgt er grote achting voor en zoekt te wandelen naar dat Woord. Een mens die 

naar Gods Woord zoekt te wandelen, neemt de breedste plaats op de wereld niet in. 

Het is veelal een verschoven volk. Die kunnen veelal niet mee; het is een volk, dat 

veel dingen moet laten varen, omdat zij daarin niet mee kunnen doen vanwege de 

vreze des Heeren. 

Dat komt openbaar in betrekkingen. Al zouden zij naast prinsen en wereldgroten 

geplaatst kunnen worden, dan laten zij het soms toch gaan. Dan kunnen zij het niet 

aanvaarden vanwege de vreze des Heeren. Zo'n mens moet dus veel laten varen. En 

als God tot zo'n ziel zegt dat Hij het oog heeft over degenen die Hem vrezen, en hij 

mag geloven dat Gods oog hem ziet, al zit hij in de kleinste hut, al zou hij het 

schamelste stuk brood hebben, als hij mag geloven dat hij daar zit omdat hij God 

vreest, zou die mens niet rijk zijn?  

De vreze des Heeren, daar heeft hij hier het oog op en als het oog des Heeren dan op 

hem is, dan zal hem geen kwaad wedervaren. 

Laban gaat in zijn gedachten Jakob zoeken om hem om te brengen. Maar het oog des 

Heeren is op Jakob, zodat hem geen kwaad wedervaart. Het oog des Heeren bewaakt 

en bewaart. Als een mens daar acht op geeft, dan kan hij zijn goederen niet 

verzekeren. Dat is onmogelijk. Want hij gelooft dat het onder Gods hand is. En als hij 

daar terechtkomt, dan is het oog des Heeren over degenen die Hem vrezen, op 

degenen die op Zijn goedertierenheid hopen. Het is dus een hopend volk. 

 

Zij hopen op de goedertierenheid Gods. Degene die de Heere vreest, krijgt God te 

kennen. Want het is het beginsel der ware wijsheid. Door de vreze des Heeren wordt 

geleerd dat Hij een goedertieren God is voor degenen, die op Zijn goedertierenheid 

hopen. Hij heeft uitgeroepen voor het aangezicht van Mozes, toen Mozes stond in de 

kloof van de steenrots en God hem voorbijging, dat Hij barmhartig is. Hij Die het 

verbond houdt. Welk een goedertierenheid! Als een mens die de Heere vreest daar 

acht op mag geven, gaat hij zeggen: De goedertieren- heden des Heeren duren de 

ganse dag. Ja, dan getuigt hij ervan: 

Want Zijn gunst, alom verspreid,  

Zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Dan leert hij verstaan dat er niet te vaak in Gods Woord staat dat Zijn 

goedertierenheid duurt tot in der eeuwigheid. Want God heeft Zijn oog op dat volk, 

dat op Zijn goedertierenheid hoopt. 

Een volk dat dankdag houdt en de vreze des Heeren zou missen, kan nooit een ware 

dankdag houden. De kinderlijke vreze wordt gemist en de werkelijke goedertierenheid 

wordt gemist. Er staat opgetekend in Klaagliederen 3:18: 'Mijn sterkte is vergaan, en 

mijn hoop van de HEERE.' Dan komt hij te getuigen dat het de goedertierenheden des 

Heeren zijn, dat hij niet vernield is. Daarom getuigt hij: 'Die op Zijn goedertierenheid 

hopen.' 

Dat volk is een vrezend volk en toch een hopend volk. Vrezen en hopen. Dat is nu de 

kerke Gods. Vraag het maar aan iemand die God vreest, van welke kant zijn hoop is. 

Dan zal zo'n ziel zeggen: Indien ik niet gehoopt had op de Heere, waar was dan mijn 
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moed, mijn troost gebleven? Die hoop had hij alleen op de Heere. Daarom roept de 

kerke Gods: 'Hoopt op den Heer', gij vromen.' Die hoop strekt zich uit tot de levende 

God en zegt: Daarom zal ik hopen. Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat ik 

niet vernield ben. Want de ware vreze Gods dringt door in het kennen van het Wezen 

Gods. 

Vandaar dat Jozef zegt tegen zijn broeders: 'Gij zegt, dat gij vroom zijt. Ik vrees God.' 

Waar heeft die ware vreze Gods hem gebracht als hij het uitwendig beziet? Hij was 

eerst verkocht door zijn broeders. Daarna kwam hij bij Potifar en daarna in de 

gevangenis terecht. 

Voor het volk, dat zuiver wil leven naar de vreze Gods, ziet u op aarde een zware 

gang vanwege de beproevingen, want God beproeft dat volk. Maar zij zullen niet 

vergaan. Zij zullen een opgang hebben. Hier op aarde kan het zover komen dat men 

zeggen moet: Is dat nu Gods volk? Is dat nu het volk dat de Heere vreest? In zulk een 

weg? Toch vloeit die diepe weg voort uit de ware vreze Gods, om daarin niet te 

vermogen vanwege Zijn hoogheid. 

Maar de levende God getuigt het oog op hen te hebben, gelijk de smelter van het goud 

zijn oog heeft op de smeltkroes. Als het goud erin ligt en de oven op het heetst 

gestookt wordt, dan heeft de smelter het sterkst zijn oog op dat goud. En ter bestemder 

tijd, als het van alle schuim ontdaan is, dan neemt hij het eruit. Zo heeft God Zijn oog 

op de kerk en als Hij Zijn eigen beeld erin ziet, als alle schuim van de mens 

weggedaan is, dan zal die kerk niet verloren gaan. 

 

Daarom staat er hier dat de goedertierenheden des Heeren zijn over dat volk, om hun 

ziel van de dood te redden en hen bij het leven te houden in de honger. Dus er zal 

uitkomst zijn, omdat het volk dat de Heere vreest, geen gebrek zal hebben. Want het is 

de Heere, Die ze redden zal en bij het leven houden in de honger. David zegt: 'Gij hebt 

mijn ziel gered van de dood.' En: 'Gij waart mij een Verberging; bij U schuil ik.' De 

dichter zegt dat het oog des Heeren over hen is, om hen te redden van de dood. Dat 

zijn degenen die zichzelf niet meer kunnen helpen, voor wie het waar is: 'Wie redt zijn 

ziel van 't graf? Ai, help mij als tevoren.' En: 'Wie leeft er, die de slaap des doods niet 

eens zal slapen?' Hij spreekt er hier van: om hun ziel van de dood te redden, en om 

hen bij het leven te houden. Hij spreekt over twee dingen, over ziel en lichaam beide. 

Om ze te redden van de dood.  

Wat een weldaad. Daar vloeit een eeuwige dankdag uit voort. Uit tijdelijke goederen 

kan een tijdelijke dankdag voortkomen. Maar hieruit komt een eeuwige dankdag 

voort. Om de ziel, die zo kostelijk is, te redden van de dood. Wat is de ziel? Dat is een 

geest die God de mens ingeblazen heeft. We lezen in Genesis: 'En alzo werd hij tot 

een levende ziel.' Die ziel moet gered worden van de dood. Die ziel ligt onder beslag 

van de dood, want de ziel die zondigt, die zal sterven, volgens Ezechiël. En nu wil de 

Heere die ziel redden van de dood. 

Iets wat zichzelf niet meer kan helpen, waar de kracht ontbreekt, dat wordt gered. En 

nu spreekt de Heere hier te zijn een Redder: om een ziel te redden. Hij spreekt Zich uit 

een Redder, een Verlosser te zijn voor dat volk. 

Daaraan kunt u weten, waar de ware dankbaarheid uit voortvloeit. De dichter van 

Psalm 116 zegt: Wat zal ik de Heere vergelden? Waarmede zal hij de Heere dank 

zeggen?  

Hij zal in het huis des Heeren gaan om Hem dank te zeggen. Want Hij heeft zijn ziel 

gered en zijn tranen gedroogd. Er wordt gesproken over de ziel en hier zegt hij, dat 

Gods oog is over degenen die Hem vrezen, op degenen die op Zijn goedertierenheid 

hopen, om hun ziel te redden van de dood. 
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De mond des Heeren zegt: 'Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en 

alle andere dingen zullen u toegeworpen worden.' Nu kunt u het weten, of u in het 

begin van dit seizoen Gods wil gedaan hebt, om eerst te zoeken wat de ziel betreft. 

Dan zouden alle andere dingen u vanzelf gegeven worden. Indien het eerste vergeten 

zou zijn en het tweede gezocht, ja, al had u het tweede gevonden, dan mocht u 

vandaag nog bepaald worden bij een beter, een ander goed, dat u tot heden niet 

gezocht hebt. En dat u nu een schrale dankdag hebt, omdat het enkel gaat over de 

aardse goederen. 

 

2. Een behoeftig volk 

De mens bestaat uit twee delen, uit ziel en lichaam. Vandaar bezien wij een behoeftig 

volk. Dat oprecht vrezende volk wordt een behoeftig volk. En: 

't Behoeftig volk in hunne noden,  

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden,  

Zal Hij ten redder zijn. 

 

Indien een mens uit de behoefte van zijn hart tot de levende God gegaan is, dan wil 

Hij een Redder zijn, om hem te redden van de dood. Ja, de heiligheid en de reinheid 

van God openbaren wie de mens daartegenover is, en zulk een mens leert zichzelf 

kennen, dat hij leeft in de doodsstaat. Geestelijk dood, dat is de eeuwige dood, en 

straks lichamelijk dood, die de scheiding maakt tussen lichaam en ziel. 

Nu getuigt de tekst dat het oog des Heeren op hen geslagen is, om hen te redden van 

de dood. Daar is niets goeds voor aan te brengen. Lees het maar in Psalm 49: 

'Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn 

rantsoen niet kunnen geven; want de verlossing hunner ziel is te kostelijk.' 

Al had u dan nog zoveel goederen verworven dat u kisten en kasten met goederen had, 

en op uw arme ziel geen acht geslagen had, o mens, dan zou u het in uw leven 

gemaakt hebben gelijk we lezen in Lukas 12, als iemand, die goederen verzameld had 

voor vele jaren en die zei: 'Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Maar God zeide tot hem: 

Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, 

wiens zal het zijn?' 

 

Gods voorzienigheid wil ons bepalen bij de ziel en dan getuigt onze tekst: 'Om hun 

ziel van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger.' Dan zal de 

Heere ook zorgen voor het lichaam. Dan zou er voor de mens in mijn midden, die dit 

jaar en dit seizoen meer te doen gekregen mag hebben met zijn ziel dan met het 

tijdelijke stof, nog hoop liggen in dat edele woord. 

Al zouden wij nog zulke bange tijden tegemoet gaan en ook nog zulke donkere tijden, 

de Heere getuigt dat Hij ze bij het leven zal behouden in de honger. Ga het maar na in 

de dagen van Elia, in 1 Koningen 17 kunt u het lezen. Psalm 37 getuigt ervan, Psalm 

33 en 34 getuigen er ook van. Wilt u nog meer voorbeelden? Zie 2 Koningen 4; daar 

lezen we van die weduwe. Hoe ver was het weg; ze had bijna niets meer. Toch wilde 

God haar onderhouden. 

Daar zou een eeuwige dankdag uit voort kunnen vloeien, om God eeuwig te danken, 

voor degene die de arbeid der ziel heeft mogen krijgen, dat hij zeggen moet: Heere, 

Gij weet het; ik zou geen groter dankdag kunnen houden, al had ik nog zoveel 

goederen, dan wanneer het oog des Heeren op mijn arme ziel is, om haar te redden 

van de dood, en om mij een oog des geloofs te geven op Degene, Die al het geestelijke 

goed aangebracht heeft, namelijk Christus. Als de eerste waardij voor het aangezicht 
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van God de Vader, waarvan aangetekend staat in het voldoen voor Zijn kerk, dat Hij 

voor Hij over de beek Kidron ging sprak in het hogepriesterlijk gebed: 'Ik heb hun Uw 

Naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken.' En in Psalm 69 getuigt Hij: 'Ik zal 

Gods Naam prijzen met gezang en Hem met dankzegging grootmaken.' 

Er was een ware dankbaarheid in de eeuwige Zone Gods, Die daar voorttrok om hun 

ziel te redden. Hij riep uit: 'Hoe word Ik geperst.' Hij bracht dat geestelijke goed aan 

voor Zijn kerk. Dat we daar meer het oog op zouden hebben, vooral in deze tijd van 

donkerheid. Om dan met een Baruch en een Jeremia onze ziel tot een buit uit te 

dragen. Daarin zou een eeuwige blijdschap liggen voor de kerke Gods. Daarin zou 

uitkomen, of het ons in de ware behoefte gebracht heeft. 

 

Van dat behoeftige volk staat opgetekend: 'Onze ziel verbeidt de Heere, want Hij is 

onze Hulp en ons Schild.'  

Dan komt de kerk getuigenis te geven: 'Onze ziel verbeidt de Heere.' Verbeiden wil 

zeggen: verwachten. Verwacht de Heere. Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal 

gewisselijk komen. Verwacht Hem, o ziel, verwacht de Heere, want Hij is onze Hulp 

en Hij is ons Schild. Denk maar eens in, hoe dat behoeftige volk zijn uitgangen krijgt 

tot die God. Hoe God voor Zijn volk een 'wachten' heeft gesteld voor ziel en lichaam. 

Die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen zijn als de bergen 

Sions; zij zullen niet wankelen in der eeuwigheid. 

Een ware dankdag, met een verwachting in de ziel. Denk dat eens in. Dat bij alle druk, 

die God gelegd heeft over de Nederlandse kerk en over Nederlands volk, Hij daar toch 

het Woord niet wegneemt, zodat het voor de arme ziel nog tot nut mocht worden en 

kwam mede te werken ten goede. 

Wat zou dat duizendmaal beter zijn, dan dat God ons gegeven had eten en drinken. 

God is het, Die acht geeft op Zijn kerk, daar het Hem te doen is om dat volk te redden 

van de eeuwige dood. En dan getuigt Hij: "Als dan de ziel zoveel meerder is dan het 

lichaam, zou Ik het lichaam dan niet verzorgen? Ja: Ik voed zoveel musjes en gaat gij 

die niet ver te boven?" 

 

Dan gaat God getuigen. Als de ziel er acht op geeft, dan zal de Heere haar Hulp en 

haar Schild zijn. 

De hulp is van de Heere. Hij is onze Hulp en ons Schild.  

Abraham kreeg eens de belofte, dat de Heere zijn Schild zou zijn, zijn Loon zeer 

groot. Als God, Die hemel en aarde bezit, beschermt en bewaart, als Hij een Schild is 

voor Zijn volk, zodat ze door Hem beschermd worden, dan zal niemand ze aanroeren 

of bewegen kunnen. Hij belooft niet alleen aan dat volk de uiterlijke bescherming, 

maar de Heere bewaart hen ook. 'Die ons met lichaam en ziel verzorgen zal', zo zegt 

de Catechismus. Daarom komt het uit, dat het een volk is, dat het oog heeft op Hem. 

Ja, het is een behoeftig volk, maar toch een op de Heere steunend volk. Hij is onze 

Hulp en ons Schild. Maar dat volk zal Hij eenmaal met blijdschap vervullen. Hier 

staat het: 'Want ons hart is in Hem verblijd.' Het is onze derde gedachte: 

 

3. Een verblijd volk 

Dat volk is in de Heere verblijd. Er staat geschreven in Psalm 4: 

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 

Dan andren smaken in een tijd,  

Als zij, door aards geluk verheven,  

Bij koorn en most wellustig leven,  

In hunnen overvloed verblijd. 
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Ons hart is in de Heere verblijd.  

Een blijdschap in de Heere, dat is de ware blijdschap. Dat is de ware vreugde. Gods 

volk kent die vreugde. De wereld spreekt van pret en van plezier. Maar de kerke Gods 

krijgt vreugde. Vreugde en blijdschap zullen straks eeuwig op hun hoofden zijn. U 

leest ervan ten tijde als de Joden verkocht waren ten dode. God keerde het echter om; 

toen was er vreugde en blijdschap bij het volk Israël. 

Er staat geschreven dat de kerk meer blijdschap ontvangen zal dan de wereld, als zij 

bij koren en most leeft. De kerk is in de Heere verblijd. Ons hart is in Hem verblijd. 

Als er blijdschap in de Heere is, dan is de kerk in de ware Bron verblijd. Dat zal de 

ware blijdschap zijn. Als die ziel dan eet en drinkt, zal zij de Heere prijzen en Zijn 

Naam dankzeggen; dan is zij verheugd in de Heere, Die dat alles geeft. Dan is ons hart 

in de Heere verblijd. Die blijdschap in de Heere kunnen wij nooit uitspreken, want dat 

is een oneindige blijdschap. 

Bij die blijdschap valt alles in het niet. Vraag het maar eens aan een mens, die zeggen 

kan in de Heere verblijd te zijn. Die krijgt alles goed te keuren wat God hem in dit 

jammerdal toeschikt. Die blijdschap is niet om uit te drukken. Dat is de grootheid van 

de liefde, want dan krijgen ze te zien wat de Psalmist zegt: 'Hoe groot is het goed, dat 

Gij weggelegd hebt voor degenen, die U vrezen.' Ja, in Psalm 31:15 staat: 

Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven,  

Ver boven beed' en wensen, 

 

Reeds wrocht voor 't oog der mensen. Hoe dierbaar was het toen u het met uw hart 

gezongen hebt. Dat is de ware blijdschap. Een dankdag met de ware blijdschap in de 

Heere.  

 

Dan getuigt de kerk ervan: 'Omdat wij op de Naam Zijner heiligheid vertrouwen.' 

Dat geloof sluit vertrouwen in. Want dat is het waar zaligmakend geloof, dat 

vertrouwt op de Heere. Blijdschap en vertrouwen, dat zal hun sterkte zijn. Dat is een 

kracht. Het is de kracht van dat volk, omdat het door het geloof in de Heere verblijd is 

en op de Naam Zijner heiligheid vertrouwt. Op die Naam, zo heilig en zo goed. Hij is 

een goedertieren Vader, een milde Zegenader.  

O, Zijn naam is heilig en geducht;  

De vijand beeft op Zijn gerucht. 

 

Maar dan komt de Psalmist bij: 

Maar 's Heeren vrees zal altoos wezen  

't Begin der wijsheid; wien Gods hand  

Die doet betrachten, heeft verstand;  

Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

 

Daar komt het weer terug, de Heere te vrezen, waar dat alles uit voortvloeit. Dat zou 

een eeuwige dankdag uitwerken, meer dan voor koren en most. En al zou het dan zijn, 

dat het uitwendig wat schraal zou zijn, dan zou inwendig de dochter Sions verblijd en 

verheugd zijn. 

 'Uw goedertierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op U hopen.' Dat komt uit, 

want de ogen des Heeren zijn op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Zo 

komt het naar voren, wat het opschrift is: De nooit beschaamde hoop. Want zij werden 

in hun hoop niet beschaamd. Dan vervult de Heere die hoop, als de verwachting van 

Hem is. Want als de verwachting van onszelf is, dan vergaat de hoop. Maar hier 
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hebben wij een nooit beschaamde hoop. 

O, hadden land en volk de verwachting van de Heere gehad, zo had het zeker geweest, 

dat de hoop gerezen was, en zij zouden niet beschaamd geworden zijn. Daarom 

getuigt de kerke Gods hier als de enige blijdschap van de ware verheuging in de 

levende God. Dat zou met recht een dankdag zijn. Als het voor onze ziel is, dan zal 

het zeker zijn, dat ook het broze lichaam door Hem zal worden gevoed en 

onderhouden, gelijk de dichter zingt in Psalm 33:10 en 11: 

 

Zijn machtig' arm beschermt de vromen,  

En redt hun zielen van den dood; 

Hij zal hen nimmer om doen komen  

In duren tijd en hongersnood. 

In de grootste smarten 

Blijven onze harten 

In den HEER' gerust; 

'k Zal Hem nooit vergeten, 

Hem mijn Helper heten, 

Al mijn hoop en lust. 

 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen;  

In Hem verblijdt zich ons gemoed, 

Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,  

Dien Naam zo heilig, groot en goed.  

Goedertieren Vader, 

Milde Zegenader, 

Stel Uw vriend'lijk hart, 

Op wiens gunst wij hopen, 

Eeuwig voor ons open; 

Weer steeds alle smart. 

 

Toepassing 

Als die ware vreze Gods in onze harten gewrocht mocht wezen, dan zouden wij daar 

eeuwig goed mee zijn. Beter dan dat wij de ganse aarde bewoonden, want die zal 

vergaan. Zo wordt gesproken in het Woord dat hemel en aarde zullen voorbijgaan, 

maar Zijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Daarom zal dat volk niet omkomen 

in dure tijd of hongersnood. 

O, al zou u alles hebben en die ware vreze missen, dan bent u arm en naakt. Het 

aardse zal u niet redden; noch voor de tijd, noch voor de eeuwigheid. Die ware vreze 

Gods zal u redden voor tijd en eeuwigheid beide. En als u dat nu mist, en u bent 

gekomen om dankdag te houden, missende de vreze des Heeren, dan heeft uw 

dankdag gans geen betekenis, ondanks uw uiterlijke goederen. Hoe naakt en arm bent 

u dan. 

En toch, als het nog wezen mag in de weg van gehoorzaamheid voor Gods aangezicht 

te komen, ja, wanneer u mag zeggen: hoe ellendig ik ben, ik heb het gedaan in de weg 

der gehoorzaamheid, omdat God het toch waardig is; wat zou God daarin verheerlijkt 

zijn. Dan zegt de Heere dat gehoorzaamheid beter is dan alle offerande. Niets hebben 

en het uit die gestalte nog te mogen doen. Dat zou God nog kunnen zegenen. Dat zou 

een offerande kunnen zijn, Gode welbehaaglijk, als uw hart nog breken mag of 

gebroken mag worden onder de waarheid. O, dat er iets van die reine vreze bij u 

gevonden werd, om God in het hart te laten zien en te zeggen: Heere, Gij weet het, 
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waar ik meer naar gestaan heb. De last van mijn arme ziel drukt mij het meest onder 

alle omstandigheden. 

Dan staat er voor u nog een woord in dat dierbare getuigenis, dat u gehoord hebt. Dan 

zou er nog hoop zijn, die niet beschaamt, hoe donker dat de tijd worden zal. Dan 

getuigt de Heere twee dingen: Uw ziel te zullen redden van de dood en u te 

onderhouden in de tijd zelfs van de honger.  

O, dan mocht het nog zijn, dat het daartoe eens mede kwam te werken, om nog korter 

bij Hem te schuilen. 

Misschien is er een volk in ons midden, dat zegt: Wat daar aangetekend staat, 

blijdschap voor dat behoeftige volk en dat die blijdschap in de Heere en die vreze 

meer waard is dan koren en most, dat heb ik ondervonden met het schraalste brokje. 

Dat Gods oog op mij was, waar ik het niet meer waardig was, dat heb ik ondervonden. 

Ziel, hebt u ooit een betere dag gekend?  

U zult zeggen: Ik had dankensstof, want ik was in God verblijd en ik stel mijn 

vertrouwen op de Naam Zijner heiligheid. 

Daarom, was dat niet de beste dankdag? Zo zal de kerke Gods eenmaal in die 

blijdschap zijn, die eeuwig hun deel wezen zal. Kunt ook u dat verwachten: een 

eeuwige dankdag? O, dan zullen zij, die hier God vreesden, blijdschap en vreugde 

bedrijven. Zij zullen nooit meer treuren. Daar zullen zomer en winter niet meer 

verwisselen en zullen zij eeuwig bij de Heere zijn. Amen. 
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Ds. M. HEIKOOP - Utrecht 

 

17. De geestelijke blijdschap 

 

Predicatie over Psalm 97:11 

 

Zingen: Psalm 43:3  

Lezen: Psalm 97  

Zingen: Psalm 36:3 

Zingen: Psalm 119:53 en 65  

Zingen: Psalm 97:7 

 

Geliefden, 

We lezen in Exodus 10:23: 'Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun 

woningen.' Bij de Egyptenaren was een zodanige duisternis dat niemand van zijn 

plaats opstond in drie dagen. Het was de negende plaag over Egypte. Verscheidene 

plagen waren reeds voorafgegaan. Steeds werd Mozes geroepen om vurig tot de Heere 

te bidden of de plaag mocht worden weggenomen. Maar toen de plaag van de 

driedaagse duisternis gekomen was en Mozes geroepen werd, bleek dat de 

Egyptenaren de duisternis liever hadden dan het licht. Farao werd voor de keus gesteld 

en hij zei: 'Ga van mij; wacht u dat gij niet meer mijn aangezicht ziet; want op welke 

dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven.' 

Daarop zei Mozes: 'Gij hebt recht gesproken; ik zal niet meer uw aangezicht zien.' 

Alle eerstgeborenen zouden sterven in Egypteland. De mens die zich verhardt, zal 

omkomen. Er zal een eeuwige duisternis op hen blijven. De rook van hun pijniging zal 

opgaan in der eeuwigheid. 

Bij Israël was het licht in hun woningen. Daar is een scheidslijn getrokken tussen het 

volk van God en hen die voor God niet willen bukken. 

Bij dat licht, dat voor Gods volk is opgegaan en blijft bestaan, wensen wij uw 

aandacht te bepalen uit het u voorgelezen hoofdstuk, Psalm 97 daarvan vers 11: 

 

Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van 

hart. 

 

Wij schrijven boven deze tekst: De geestelijke blijdschap, en wij staan stil bij: 

 

1. De rechtvaardige; 

2. Het zaad; 

3. De blijdschap. 

 

1. De rechtvaardige 

De Psalmist vangt deze Psalm aan met: 'De HEERE regeert.' Dat houdt in dat God 

alles in Zijn hand en macht heeft. Daarom zegt hij ook, dat de aarde zich verheuge en 

dat vele eilanden zich verblijden. Daarmee worden bedoeld alle volken op de aarde; 

hetzij zij zich bevinden op het vaste land dan wel op de eilanden. Johannes was op een 

eiland, en wat een blijdschap was het voor hem, toen hij zag dat de Heere regeert, dat 

Hij de zeven sterren in Zijn hand houdt, dat Hij het is, Die de kerk op aarde vasthoudt; 

dat buiten Hem zich niets roeren of bewegen kan. De Heere regeert tot aan de verst 

gelegenen aan de zee. Alles is in Zijn hand. Dat is tot blijdschap voor de kerk. 

'Rondom Hem zijn wolken en donkerheid; gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid 
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Zijns troons.' God is een God, Die in de donkerheid woont en Hijzelf is het Licht. Hij 

kwam in de wolkkolom en vuur ging voor Hem uit. Zijn bliksemen verlichtten de 

wereld; de aarde werd beroerd en daverde. Hij is die God, Die gerechtigheid oefent. 

Hij zal gericht houden op de aarde. 

Het is een rechtvaardig richten, want bij God wordt geen onrecht gevonden. 'Een vuur 

gaat voor Zijn aangezicht heen en het steekt Zijn wederpartijders rondom aan brand. 

Zijn bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft.' Mens en dier 

zullen beven en schrikken. 'De bergen smelten als was voor het aanschijn des 

HEEREN.' Voor Zijn aanschijn zijn bergen vervloten en konden niet bestaan. Hij is 

het, Die door de vlakke velden rijdt. Zijn Naam is Heere der heren. Voor Hem zijn 

bergen vlak en zeeën droog. Hij is een God, Die een effen baan maakt. Niets is voor 

Hem onbereikbaar of onmogelijk, want Hij regeert.  

De Psalmist zegt: 'De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien 

Zijn eer.' De hemelen, dat wil zeggen, al wat in de hemel is en hetgeen uit de hemel 

tot getuige gegeven is. Er werd een teken gezien in de hemel als bewijs van een zekere 

waarheid, dat het van geen mens uitgegaan is. De hemelen verkondigen Zijn 

gerechtigheid', daar is God in gerechtigheid, eeuwig tot Zijn heerlijkheid. 

De dichter zegt verder, dat alle volken Zijn eer zien. Hem wordt eer gegeven. Zie het 

ook bij Jesaja. Hij ziet hoe de Heere eer wordt gegeven. Alles zal Zijn Naam eren, 

want het komt Hem toe. Alle volken zullen voor Hem beven. 

'Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen, die zich op afgoden 

beroemen; buigt u neder voor Hem, alle gij goden.' Hij maakt onderscheid tussen de 

waarachtige God en de beelden die gediend worden. Het volk bij de Sinaï had 

geroepen dat de Heere alleen de eer toekwam, toen de bliksem uitschoot en alles 

beefde voor Zijn aangezicht. En wat deden zij? 'Beschaamd moeten wezen allen die de 

beelden dienen', want zij waren kort daarna bezig een beeld op te richten, een gegoten 

kalf en zij bogen zich daarvoor neer. 

 

De Psalmist zegt verder: Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd, en de dochteren 

van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE.' Sion heeft het 

gehoord. Dat Sion, dat verkoren volk, dat door God geliefd is, zij hebben zich verblijd 

in de Heere. Het is de grootste heerlijkheid dat God aan Zijn eer komt. Dan komt de 

kerk aan haar blijdschap. 'De dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw 

oordelen, o Heere.' God kan niet anders dan een rechtvaardig vonnis vellen. Het is 

God, Die getuigenis gaat geven over het werk Zijner handen. Hij zal de schuldige 

geenszins onschuldig houden. Hij zal hen recht richten. Het zijn de vastigheden van 

Zijn troon, gerechtigheid en gericht. 

'Want Gij, HEERE, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog 

verheven boven alle goden.' De dichter wijst de hoogheid Gods aan. Voor een ziel, die 

kennis van God heeft gekregen, is er niets hoger en waardiger dan God te eren. Er 

moet voor de kerk niets hoger zijn, want anders ontvangt God de hoogste eer niet. Hij 

is de Hoogste en dan komt Hem ook de hoogste eer toe. 'Gij liefhebbers des 

HEEREN, haat het kwade.' God liefhebben en het kwaad aanhouden, dat strijdt tegen 

elkander. 

'Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten, Hij redt hen uit der goddelozen hand.' God 

geeft nauw acht op Zijn kerk. Gij liefhebbers van God, haat het kwade. Dan zal 

openbaar komen wat daar tegenop komt. Wat verheft gij u en wat zoekt gij mij op te 

slokken, omdat God Zijn gunstgenoten heeft uitverkoren. Hij geeft ze niet in der 

goddelozen hand. Hij bewaart hen en dan komt Hij naar voren in onze tekst. 'Het licht 

is voor de rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart.' Een 
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geestelijke blijdschap. Die blijdschap betreft de rechtvaardige. Hier wordt gesproken 

over de rechtvaardige, terwijl God zegt in Zijn Woord dat er niemand rechtvaardig is, 

die God zoekt; er is ook niet tot één toe, die goed doet. Hij zocht, maar vond er niet 

één die rechtvaardig was en God zocht. Vanwaar dan hier die rechtvaardige? Hoe 

zullen wij die dan vinden, als God hem niet vindt? Toch staat Gods Woord vol met 

uitdrukkingen over de rechtvaardige. Lees maar in Psalm 37, die staat vol met 

uitspraken over de rechtvaardige. Zie in Jesaja 3, daar lezen we: 'Zegt de 

rechtvaardige, dat het hem welgaan zal. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan.' 

Er wordt gesproken over de duisternis van de goddelozen en dat de donkerheid hem 

overvallen zal en dat zij in hun duisternis eeuwig zullen verdwalen. 

 

Maar aangaande de rechtvaardige wordt gesproken over licht. Wij zullen ten eerste 

dan stilstaan bij de rechtvaardige. Er staat opgetekend: 'Door Zijn kennis zal Mijn 

knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken.' Gaan wij eens terug en zien we 

ons verbondshoofd Adam, daar hebben wij alle gerechtigheid in verloren en hebben 

geen recht van bestaan meer overgehouden, zodat wij tezamen onnut geworden zijn. 

Het beeld van de satan gelijk, die niet anders is dan een mensenmoorder. Van die zijde 

wordt er niet één gevonden, die rechtvaardig is. Romeinen 3 wijst het aan als ervan 

gesproken wordt of er dan geen onderscheid is tussen Jood en heiden. In alle manier is 

er onderscheid, maar niet uit de kwaliteit van hun bestaan, want dan zijn ze allen 

verdorven. Dan is er niemand rechtvaardig, dan is er niemand die goed doet. 

In Adam is alles kwijt, is er geen gerechtigheid die voor God bestaan kan. Dan is al 

onze gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed. De gerechtigheid, die Gode behaaglijk 

is, kan alleen redden van de dood, zodat nooit iemand door het dienen van de wet 

gerechtvaardigd kan worden. In Galaten 3 staat: 'En dat niemand door de wet 

gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven.' Zie ook in Hebreeën 1O, waar getuigd wordt: 'Nog een zeer weinig tijds, en Hij 

Die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het 

geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.' 

Telkens wordt aangewezen dat de rechtvaardigheid alleen kan bestaan uit het geloof 

en niet meer uit enig doen van de wet. De rechtvaardige verkrijgt zijn gerechtigheid 

uit het geloof. Hoe komen wij aan het geloof? 'Het geloof nu is een vaste grond der 

dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.' Wij zullen er niet te 

ver op ingaan, want het is een stuk om op zichzelf te behandelen. Wij zeggen dit 

echter om aan te tonen dat de rechtvaardigheid nooit meer uit de werken der wet 

verkregen kan worden. De kerk wordt rechtvaardig gevonden in een Ander. In Jesaja 

53 wordt Hij aangewezen: 'Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 

rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.' Zo zien wij die 

rechtvaardige Spruit in Zijn beginsel. 

Wij hebben dus op niemand anders het oog te slaan dan op de tweede Adam, de Heere 

uit de hemel, op de eeuwige Christus. Hij is de rechtvaardige Spruit, Die van 

eeuwigheid voortgekomen is vanuit God. Naar Zijn Godheid wordt Hij bevonden 

gelijk de Vader. De Vader is rechtvaardig, want verre is God van goddeloosheid en de 

Almachtige van onrecht. In Hem wordt niet anders gevonden dan enkel gerechtigheid. 

Dat is de vastigheid van Zijn troon. Hij is rechtvaardig. 

Naar Zijn mensheid is Christus van de Vader gegenereerd en heeft vlees en bloed 

aangenomen zonder erfschuld en erfsmet. Hij is rechtvaardig in Zijn Persoon. Hij kon 

zeggen: 'Wie overtuigt Mij van zonde?' Hij is het, Die alleen rechtvaardig genoemd 

kan worden. Dat is Christus, de Zoon van God. Hij heeft van eeuwigheid 

gerechtigheid en heiligheid in Zichzelf. Hij heeft het opgenomen voor Zijn volk, dat 
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van eeuwigheid geliefd is, dat God verkoren heeft. Zij zijn uitverkoren in Hem van 

voor de grondlegging der wereld, opdat zij als rechtvaardig voor God zouden bestaan. 

Uit alle geslachten, volken, talen en natiën zullen ze voortkomen. Abraham is niet 

gerechtvaardigd uit de besnijdenis of uit de staat van zijn natuur, maar hij is 

gerechtvaardigd uit het geloof, gevende God de eer. 

 

Zo zien wij dat de rechtvaardigen een Hoofd hebben, waarin zij gerekend worden. In 

dat Hoofd worden zij zonder schuld bevonden, geheel en al zonder gebrek, geheel 

volkomen rechtvaardig. Zij zijn gerekend in Christus, waarvan geschreven staat dat 

Hij hun ongerechtigheden heeft gedragen. Wie zijn dat? Die Hij van eeuwigheid heeft 

gekregen van de Vader, die worden rechtvaardigen genoemd. Zij zijn gerekend in de 

eeuwig volmaakte Zoon van God, Die hun ongerechtigheden, waardoor zij goddeloos 

en onrechtvaardig waren, gedragen heeft. Zo brengt Hij hen uit het los-zijn van God 

weer in gemeenschap met God, met betrekking op God. 

Zij kunnen niet meer buiten God, want Hij verbindt hen door Zijn eeuwige Geest met 

God. Hij doet hun ongerechtigheden weg, gelijk in Psalm 65 staat: 

Een stroom van ongerechtigheden  

Had d' overhand op mij; 

Maar ons weerspannig overtreden  

Verzoent en zuivert Gij. 

Welzalig, dien Gij hebt verkoren,  

Dien G' uit al 't aards gedruis, 

Doet naad'ren, en Uw heilstem horen.  

Ja, wonen in Uw huis. 

 

Die stroom van ongerechtigheden, waardoor zij onrechtvaardig waren, wordt 

weggenomen. Hij verzoent en zuivert hen. Hij doet hen naderen en Zijn heilstem 

horen. Hij neemt al hun schuld en ongerechtigheden weg. Hij delgt hun overtredingen 

uit en Hij gedenkt ze niet, zodat zij rechtvaardig zijn voor het aangezicht Gods des 

Vaders in de eeuwige Christus. Dit is in verband te brengen met de brief aan de 

Romeinen, waar de apostel zegt: 'Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, 

hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.' Voor de rechtvaardigen is het 

licht gezaaid, want zij zijn gerekend in Christus. De rechtvaardige kan niet in de 

duisternis blijven. De rechtvaardige komt tot het licht en over de rechtvaardige zal het 

licht opgaan. 

 

2. Het zaad 

In de tweede plaats wordt dat licht hier een zaad genoemd, het wordt bij een zaad 

vergeleken. Als wij dat zaad gaan bezien dat licht gaat geven, en dat licht zal zijn voor 

de rechtvaardige, dan kunnen wij niet anders doen dan het Woord van God gaan 

verklaren als het gezaaide, als het zaad des Woords dat voor de rechtvaardige een licht 

is. Het was God, en het Woord was bij God, en het Woord is vlees geworden en heeft 

onder ons gewoond. Het Woord is het licht voor de kerk Gods. Eertijds waren zij in de 

duisternis, vervreemd van God en de verbonden der beloften, zonder God in de 

wereld, vervreemd van het Woord van God. De apostel wijst aan dat zij eertijds in de 

duisternis waren, gelijk iemand die het Woord van God mist. 

Dat Woord van God wordt aangewezen als zaad. Het licht is voor de rechtvaardige 

gezaaid. Dat volk zal het zaad des Woords ontvangen om gezaaid te worden in hun 

harten, waar in het op zal gaan, opdat het licht de rechtvaardige uit de duisternis naar 

voren zal brengen. Als iemand niet gerekend is in Christus, dan zal hij nooit tot het 
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licht komen. Dan valt het zaad des Woords in de doornen, dan wordt het verstikt door 

de menigvuldige zorgen des levens. Dan komt het niet tot openbaring van het licht. Of 

het valt op de steenachtige plaatsen en dan ontkiemt het voor een ogenblik, maar als 

de zon opgaat dan heeft het geen kracht meer, dan verdort het, want het heeft geen 

diepte van aarde. Of het valt bij de weg. Daar blijft het liggen en de vogels pikken het 

weg. Dan wordt er geen acht op geslagen. 

Maar een ander deel viel in de goede aarde. In het hart van de rechtvaardige, waarin 

dat zaad des Woords valt, en als het licht gezaaid wordt, gaat het licht voor de 

rechtvaardige op in de duisternis van de ziel. Dan zegt de ziel: Heere, zo heb ik het 

nog nooit gehoord, het was alsof mij een licht opging. Ik heb gehoord wie God is en 

wie ik ben. Ik heb Uw Woord gehoord. Als dat zaad des Woords gaat ontkiemen in de 

ziel, dan gaat het licht meer en meer op om de mens te verlichten. Dan wordt het 

Woord van God een licht op het pad en een lamp voor de voet om het donker op te 

klaren. 

Als het Woord in de ziel van de rechtvaardige gezaaid is, gaat die ziel het zaad 

onderzoeken, en als het in de goede aarde gevallen is krijgt hij te zien wie hij is, dat 

hij verdorven is. Dat uit het hart voortkomen boze bedenkingen en kwade 

begeerlijkheden. Dat alle zaden van boosheid in zijn hart wonen om dat zaad des 

Woords te verstikken, om dat ten onder te brengen, want uit zijn hart komt geweld 

naar voren, zodat hij gaat uitroepen: Heere, als het hierin ontkiemen moet, staat er een 

geweld tegenover van al wat bedorven is. 

Die mens gaat dan roepen tot God: Schep mij een rein hart.' Schep in mij zulk een 

hart, Heere, dat het zaad des Woords datgene naar voren brengt, waaruit voort mag 

komen al hetgeen U behaagt. Dat hetgeen U in Uw Woord eist en belooft de behoefte 

van mijn hart moge zijn en de uitgangen van mijn hart naar het Woord. Dan doet het 

zaad zijn werk, het werkt iets uit. Het zaad wordt vergeleken bij een zuurdesem dat 

verborgen is. Alzo zal het zaad des Woords zijn in het hart van het volk. 

Het gebeurt dat zij in Gods huis gezeten hebben, zij hebben de kostelijkheid van het 

Woord gehoord en zij hebben gezegd: Ik ben bedroefd uit Gods huis gegaan; het 

woord ging het geruis van mijn hart te boven.  

Dan dragen zij leed over de onvruchtbaarheid van hun bestaan, terwijl het goede zaad 

gezaaid is. Want er is een begeerte in hun ziel, en die is als de boom des levens, om 

rechtvaardig voor God te leven. Zou het zijn dat zij met de bede opgekomen zijn: 'O 

God, geef mij een hart om dat woord te mogen ontvangen, dat mijn lust en vermaak in 

hetzelve is', dan nemen zij er wat van mee. Dan gaat het zaad zijn wortelen 

benedenwaarts schieten, dan blijft het niet zonder vruchten. Komt dan de verdrukking, 

dan wordt het Woord Gods dierbaar, want daar ligt alles in. 

Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis,  

Door zijnen smaak en hart en zinnen strelen. 

 

Dat Woord geeft licht. De kerk zingt ervan: 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;  

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 

En: 

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht,  

Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven. 

 

Het licht wordt gezaaid voor de rechtvaardige.  

Uit dat woord komt de profetische bediening naar voren, waarvan opgetekend staat in 

de brief van Petrus: 'En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet 
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wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat 

de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten.' Het brengt de Morgenster naar 

voren. Het gaat licht geven in de ziel. 

Zo was het onder de profetische bediening van het oude verbond, waar naar Christus 

werd heengewezen, en zo is het ook onder de nieuwe bedeling. Johannes zegt dat hij 

het licht niet is, maar dat hij gekomen is om van het Licht te getuigen. Christus is het 

Licht dat in de wereld gekomen is. 'Zie het Lam Gods, Dat de zonden der wereld 

wegneemt.' Dan wijst hij aan dat de dierbare Christus het Licht is, en dat Hij gekomen 

is. Dat Licht, dat voor de rechtvaardige gezaaid is, was zo blank. Hij werd veranderd 

van gedaante en Zijn klederen werden wit als sneeuw. Ja, er staat opgetekend: 

'Hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan.' In Hem wordt de kerk 

rechtvaardig gerekend. 

Dat licht dat voor hen gezaaid is door het dierbare Woord van God, zal in hen opgaan, 

opdat zij komen zullen tot het Licht. Zij komen tot het Licht, tot die dierbare en 

volmaakte Christus. Daarom gaan zij ook uit naar die lichtende lamp. Dat Woord van 

God, dat een lamp is, die licht geeft voor de kerk. Het missen van die lichtglans zou 

een eeuwige nacht doen baren, want de kerk zegt: 

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis, 

Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren,  

Want d' opening van Uw woorden zal gewis,  

Gelijk een licht het donker op doen klaren.  

Zij geeft verstand aan slechten wien 't gemis  

Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren. 

 

Daaruit komt de kerk naar voren, omdat God er Zich in verklaard heeft. De 

rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. In het Woord 

staat alles wat geopenbaard is voor de rechtvaardige die uit zijn geloof leven zal. Want 

God werkt door Zijn Woord en Geest in de harten dat geloof. De rechtvaardige leeft 

uit het geloof. Wat uit God geboren is moet zijn leven hebben uit het Woord van God. 

Daar heeft hij zijn kracht en sterkte en bestaan uit. 'Gij onderhoudt mijn lot.' 

Het geloof van de rechtvaardige wordt door de Heere versterkt door het gehoor van 

het gepredikte woord; want daar zijn alle beloften in als in een testament, waarin de 

kerk zich verheugt. Het kan zo donker zijn bij de rechtvaardige, dat hij er niet meer 

door kan kijken; dat hij niet meer weet hoe het voor elkaar zal komen, en dat de Heere 

dan zegt: 'Werp al uw bekommernis op Mij.' In welke weg dan ook; al gaat de weg 

door de zee en het pad door diepe wateren. Hij heeft een weg waar het volk geen weg 

meer weet. Dan mag er wel eens een woord als een licht opgaan in de ziel dat het 

donker op doet klaren. Dan klemt de kerk zich vast aan het Woord van God, want 

hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn woorden geenszins. 

Daarom is het zaad des Woords een zaaisel voor de rechtvaardigen, opdat zij daardoor 

onderhouden zullen worden en het leven geproefd en gesmaakt zal worden dat daarin 

gevonden wordt. Vandaar ook het verbondsteken in de dis des verbonds. Gelijk God 

in Zijn Woord getuigd heeft dat de hellehond het daartegen op moet geven. Die vindt 

geen plaats in het Woord, dan dat hij uitgestoten is. Maar de rechtvaardige wordt 

behouden. 

Er staat nog meer in onze tekst: 'En vrolijkheid voor de oprechten van hart.' Daarin 

zien wij de blijdschap van de kerk. 

 

3. De blijdschap 

Dat volk heeft een nieuw hart van God ontvangen. 'Ik zal het stenen hart uit hun vlees 
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wegnemen en zal hun een vlesen hart geven.' Een hart dat Mij zoeken zal. Een hart dat 

van Mij niet af zal wijken, een hart dat Mij kent. 

De kerk laat wel eens in het hart zien en zegt: 'Doorgrond mij, o God, en ken mijn 

hart. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg.' De 

oprechten gaan met hun hart naar God. Hun mond spreekt de taal van het hart. Want 

als de oprechten dat nieuwe hart ontvangen hebben, kunnen zij zich alleen verblijden 

in het licht, zij verheugen zich niet in de duisternis. 

Dan zeggen zij met Habakuk: 'Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen 

vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden 

geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen 

rund in de stalling wezen zal, zo zal ik nochtans in de HEERE van vreugde 

opspringen, ik zal mij verheugen in de God mijns heils.'  

Dan is er toch blijdschap in het hart van Gods volk, omdat er geloofslicht in de ziel 

verankerd ligt, dat zij de duisternis doorwandelt en zich in God verheugt. De 

oprechten van hart geven God de eer, want Hij regeert. In de donkerste en bangste 

tijden van de strijd is voor de rechtvaardigen het licht gezaaid in het eeuwige Woord 

en zullen zij ontvangen blijdschap en vrolijkheid. Ja, vrolijkheid en blijdschap zal op 

hun hoofd wezen. 

Dat volk heeft een hart ontvangen om rechtvaardig voor God te zijn en om in 

oprechtheid alles voor God neer te leggen. Zij zeggen: 'Heere, Gij weet alle dingen; 

Gij kent en doorgrondt mijn bestaan.' Zij houden niets verborgen. Daarin ontvangen 

zij blijdschap omdat de Heere getuigenis geeft in de ziel door middel van het Woord. 

Daarin wordt hen een doorgang ontsloten om toe te gaan tot de troon der genade om 

het daar neer te leggen en bekend te maken. 

'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden,  

'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 

 

Zijn oog is op hen. Hij zal hen verlichten. Als Gods oog op hen is, en zij verlicht 

worden, zingen zij met blij gezang dat hun verlossing meldt. Dan kan de kerk door 

diepe wegen gaan, maar dan komt er toch blijdschap in het hart. Dan is er verheuging 

in hun ziel. Daarom is dat eeuwige Woord van God voor de rechtvaardigen een licht. 

Daar hebben zij hun blijdschap en verheuging in, totdat geen maan meer schijnt. Dan 

zal de Heere hen tot een eeuwig Licht zijn, en hun God tot hun Sierlijkheid zijn. 

Zij zullen in het licht Zijns aanschijns wandelen en zich verheugen in het roemen van 

Zijn Naam. Zou dat niet een geestelijke blijdschap zijn? Daarom kan de wereld nooit 

begrijpen, dat Gods kinderen zich verheugen kunnen in het Woord van God; dat zij 

daarin een smaak hebben zoeter dan honing. De uitverkorenen drinken uit die vol-

maakte fontein, omdat de eeuwige Zoon van God het Licht is van het Evangelie. Daar 

verblijdt zich de kerk in en zij verheugen zich erin als bruiloftskinderen. Omdat zij 

daar getuigenis in bekomen hebben, dat het licht gezaaid is voor de rechtvaardige en 

vrolijkheid voor de oprechten van hart, gelijk wij zingen uit Psalm 119:53 en 65: 

 

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,  

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.  

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

 Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door uw gená bestendig zal bewaren. 
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Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 

Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren; 

 Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis,  

Gelijk een licht, het donker op doen klaren.  

Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis  

Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren. 

 

Toepassing 

Het Woord van God is het licht voor de kerk. In de wereld is alleen donkerheid voor 

haar op de doorreis van de wieg tot het graf Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen 

over de kerk, God ziet in gunst op die Hem vrezen. God doet hen als Asaf in de 

donkerste omstandigheden het licht opgaan. Door dat licht verkrijgen zij kennis en 

door dat licht heeft God Zich geopenbaard in hun ziel. De rechtvaardige kan niet 

anders dan uit het geloof leven. 

Het geloof is een werk Gods. Daaraan is de rechtvaardige te kennen, want zij zijn 

geen rechtvaardigen in zichzelf, die zeggen kunnen: 'Nader hiertoe niet, want ik ben 

heiliger dan gij.' Zij hebben hun gerechtigheid niet uit de wet, maar uit het geloof in 

Christus, Die het Licht is, in de wereld gekomen, waarop wordt gezinspeeld in de 

belofte in Genesis 3. 

Hoe donker het ooit voor de kerk was, God heeft hen eruit gehaald. In de woestijn gaf 

Hij hun een vuur- en wolkkolom. Zij zijn door het licht uit Babel teruggebracht. Hoe 

donker was het in Efratha's velden; daar werd het licht ontstoken: 'Ik verkondig u 

grote blijdschap.' De wijzen uit het oosten zagen Zijn ster. Hij is het Licht, waardoor 

zij doorgang bekomen; anders waren zij omgekomen in de duistere nacht. 

Alzo blijft het Woord voor Gods kerk, dat zij zeggen: 'Heere, hebt U niet gezegd dat 

het licht voor de rechtvaardige gezaaid is, en vrolijkheid voor de oprechten van hart?' 

Hun heeft God gegeven een rein hart dat rechtvaardig voor God is, dat niet naar 

sommige, maar naar al de geboden Gods wenst te leven. Dat eeuwige Woord zal hun 

het licht doen opgaan. Zij zullen ondervinden dat het tot een licht op hun pad is. Dat 

geeft vermaak en blijdschap. Dan moet al het roofgedierte zwijgen. Want dat komt 

niet tot het licht. 

De rechtvaardige moet zelf ook zijn als een schijnend licht. Wij lezen in Gods Woord: 

'Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in 

het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in 

de wereld.' De Heere heeft gezegd: 'Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid 

bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele 

wereld komen zal.' 

De kerk overdenkt Gods Woord in stille nachten. Dat Woord is hen tot een rondas en 

een beukelaar. De rechtvaardige verblijdt zich in de Heere en spreekt lof ter 

gedachtenis Zijner heiligheid. Dan kan het niet anders of daar zal vreugde in zijn. 

Dan wordt er wel eens gezegd: ik begrijp de mens niet, die toch zo blij kan zijn met 

een enkel woord. Het lijkt wel of hij ik weet niet wat gekregen heeft. Ga de waarde er 

eens van opnoemen. Maar de kerk zegt: 'Heere, spreek tot mijn ziel in haar geween, en 

zeg tot haar: Ik ben uw heil alleen.' Als de Heere dan eens laat zien dat Hij de weg 

kent, hoe donker het soms ook is, dan wordt het licht in de ziel 

Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid Daarom zal het Woord Gods tot een licht 

zijn voor de kerk, voor de rechtvaardige. Er zijn maar twee volken. 'Zeg de 

rechtvaardige, dat het hem welgaan zal. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan.' 

Maar waren de rechtvaardigen in hun grondslag in Adam ook geen goddelozen? 

Jawel, maar de Heere heeft gezegd: 'Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere 
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HEERE, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de 

goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.' 

Zo wordt u nog geroepen door het levende Woord van God. Al leeft u zonder 

verbinding aan Hem, u verkeert nog onder het licht van het Evangelie. Dat u 

getrokken mocht worden en gebracht tot Zijn ontdekkend licht. Omdat u zo voor God 

niet bestaan kunt, mocht u door het zaad des Woords, als dat in uw hart valt als een 

rein zaad, uw onreinheid leren kennen. Dan zult u zeggen: Heere, laat het niet verstikt 

worden door de grondslag van mijn leven. Schep in mij een rein hart. Dan gaat u 

vragen om een nieuw hart. Dan wordt het de Psalmist nagezegd: 

Uit diepten van ellenden  

Roep ik, met mond en hart. 

 

Dan gaan zij bekennen dat uit het hart voortkomen boze bedenkingen. Als God dan 

belooft bij monde van Ezechiël, dat Hij geven zal een nieuw hart, en een nieuwe geest 

in hun binnenste, dat Hij het stenen hart zal wegnemen, dan zeggen zij: Heere, dat ik 

toch in Uw wegen mag wandelen! Tot U is mijn begeerte.  

Als de Heere die begeerte dan vervullen gaat, wat wordt dat dierbaar. Dan gaan ze 

zoeken om te leven naar het Woord dat gezaaid is. Daarom spreekt de dichter van 

rechtvaardigen en oprechten van hart. 

Zij leggen hun hart en weg en wandel bloot. God moge geven dat goddelozen nog tot 

rechtvaardigen gemaakt worden in Christus. In die enige grondslag door het eeuwige 

Evangelie, opdat u in een Ander, namelijk in Christus, als een rechtvaardige gerekend 

mag worden en dat het eeuwige Evangelie u ten licht moge zijn, in uw leven en 

bestaan. 

Misschien is er een volk dat zegt: 'Ik kan mij voor geen rechtvaardige houden, noch 

zeggen dat het licht over mij opgegaan is, en dat het licht geworden is in mijn ziel. Ik 

heb wel eens gezegd: Heere, schep in mij een rein hart, dat heb ik nodig. Want uit 

mijn hart komen voort de uitgangen des levens, die strijden tegen het Woord.' 

Als God een nieuw hart geeft, dat Zijn Woord aanvaardt, dan krijgt die mens ook lust 

en begeerte om op te gaan. Die biddend op mag gaan en het zaad draagt dat hij zaaien 

zal, gaat wenend voort en zaait het al. Straks zal hij wederkomen en dan zal hij de 

schoven dragen in de schuur. Het volk wordt vergeleken bij een tarwegraan, dat zal 

met blijdschap als schoven gedragen worden in de schuur. O mens, die dat Woord 

mag ontvangen als een zaad in de ziel en die van ganser harte getuigt: Heere, niet naar 

sommige geboden, maar naar Uw gehele Woord begeer ik te leven. God weet, dat u 

door de waarachtige bekering des harten leed en smart omdraagt over uzelf, dan 

getuigt Hij dat het licht voor de rechtvaardige gezaaid is, en vrolijkheid voor de 

oprechten van hart.  

Hij kent uw schuldenlast, daar bent u blij mee. Niet dat kwaad bij God geen kwaad is. 

Maar dat God het weet en in Zijn eeuwige liefde openbaart dat Hij de stroom van 

ongerechtigheden verzoent en zuivert, door het eeuwige Licht dat in de wereld 

gekomen is. Om dan tot dat wasvat te naderen en tot dat dagelijks offer de toevlucht te 

nemen. 

Daarom kan het niet anders of zij verblijden en verheugen zich in de God huns heils. 

Dan zeggen zij: die God zal ons zalig maken. Hij zal ons behouden. Totdat het 

eenmaal zo zal zijn, wat wij straks gezegd hebben, dat God hun sierlijkheid zal geven 

en de Heere hen tot een eeuwig licht zal zijn. Dan behoeft geen zon en maan meer te 

schijnen. Dan zal God Zelf de stad verlichten en het Lam zal hun kaars zijn, en men 

noemt Zijn Naam, die naar het Woord Gods op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven 

is: Koning der koningen en Heere der heren. Dan zullen zij door dat Licht ingaan voor 
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Gods aangezicht. Zij zullen Hem eeuwig aanschouwen, verzadigd met Zijn Goddelijk 

beeld, als zij uit de slaap zullen opwaken. Amen. 
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Ds. M. HEIKOOP – Utrecht 

 

18. Troost voor treurigen 

 

Predicatie over Jesaja 57:18 

 

 

Zingen: Psalm 63:2 

Lezen: Jesaja 57 

Zingen: Psalm 56:4 

Zingen: Psalm 42:4 en 5  

Zingen: Psalm 138:3 

 

Geliefden, 

'Gedenk aan de Heere van verre, en laat Jeruzalem in ulieder hart opkomen', was de 

roepstem van de mond der waarheid aan het volk Israël, dat verstrooid was in 

ballingschap. De Heere roept hun dit toe. Zij waren er zo ver vandaan, hun wegen 

waren verstrooid, en nu gaat de Heere hen opwekken tot gedachtenis aan Jeruzalem. 

Dat was de plaats, door de Heere hun bereid, waar Hij Zijn liefde betoond had. 

Waarom doet de Heere dat? Opdat zij bedroefd zouden worden naar God, en opdat zij 

weder zouden keren. De Heere wekt hen Zelf op en zegt: 'Gedenk aan de Heere van 

verre.' Alsof de Heere zeggen wil: Ik ben u niet vergeten, maar gedenkt u er eens aan 

en laat de gedachtenis aan Jeruzalem eens in u opkomen. Toen u opging en het uitriep: 

'Kom, ga met ons en doe als wij.' 

Die opwekking geschiedt opdat hun toestand in Babel onhoudbaar voor hen zal 

worden. Opdat zij niet gerust zouden zijn in de ver afgeweken stand, waarin zij 

leefden. God wekt hen Zelf op aan de Heere te gedenken en aan hetgeen Hij gedaan 

had. Hoe zij het land Kanaän verkregen hadden. Dat hadden zij niet verkregen door 

hun zwaard en ook niet door hun pijlen. De Heere had het hun gegeven. Nu hadden zij 

zich eruit gezondigd en verkeerden in Babel. De Heere roept terug tot gedachtenis, 

opdat zij smarten zullen krijgen over hun wegen, en bedroefd worden, en dat hun 

begeerte zich weer zal uitstrekken naar Jeruzalem. Opdat zij getuigen zouden: 'Indien 

ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mijn rechterhand zichzelf 

Dat ziet op hun snarenspel, waarmee zij de Heere loofden. Als de Heere een zaak aan 

de kerk geeft, waarmee zij verblijd zijn, maakt Hij hen eerst hongerig en dorstig naar 

die zaak. De Heere zegt: 'Zou Ik het land dorstig maken en geen drinken geven?' Zo 

zal ook straks, als Hij het volk wederbrengt, verheuging bij hen zijn. 

Bij die blijdschap in een toezegging aan de kerk wensen wij uw aandacht nader te 

bepalen uit hetgeen u voorgelezen is uit Jesaja 57:18: 

 

Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen, en Ik zal hen geleiden en hun 

vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. 

 

Wij schrijven boven deze tekst: Troost voor treurigen, en wij bezien: 

 

1. Hun behoud; 

2. Hun Leidsman; 

3. Hun vertroosting. 
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1. Hun behoud 

De profeet Jesaja heeft de kerk voorgesteld dat God met Zijn oordelen zal 

doortrekken, omdat zij niet gehoord hebben naar de roepstemmen van Zijn Woord. Zij 

zullen weggevoerd worden naar Babel. Hij ziet hen als het ware heentrekken, gebracht 

onder het oordeel. In ons teksthoofdstuk merkt hij op wat God doet, namelijk de 

rechtvaardige wegnemen voor het kwaad; dat is op zichzelf al een oordeel. 

Hij begint dit hoofdstuk met te zeggen: 'De rechtvaardige komt om, en er is niemand 

die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt.' Dat is aan de ene 

zijde een jammervol stuk, en aan de andere zijde een troost voor degenen die God 

wegneemt, omdat Hij hun de ellende niet doet zien. Het is een smart dragend volk 

geweest, dat het aan zag komen en dat in boetvaardigheid heeft gewandeld en 

getreurd. 

De Heere zegt: Ik zal hen wegnemen. Zij waren er goed mee, maar dan neemt het 

verderf toe. Dan zegt de vijand: Nu gaat de kerk onder. Maar God zal het verderf niet 

toelaten door te gaan. Hij laat het gaan tot een zeker einde, tot de Heere zegt: Nu is de 

maat vol, nu zal Ik u doen wegvoeren en zal u een lange tijd om der zonde wil 

overgeven. Dat was gebeurd en zij waren wel vermoeid geworden door de grote reis, 

die zij gemaakt hadden - zij waren naar Babel gebracht - maar zij hadden niet gezegd: 

'Het is buiten hoop.' Het was voor hen nog geen verloren zaak. Zij gingen in Babel 

akkers kopen en huizen bouwen. Zij waren wel vermoeid door hun grote reis, maar het 

was dus niet buiten hoop. Daar was de Heere niet van gediend. 

Zou de Heere hen nu laten verteren? Nee, de Heere heeft hun laten weten dat zij in een 

vijandig land waren; en dat het meer dan eens op het punt gestaan heeft ten onder 

gebracht te zullen worden. Daniël heeft tot hen gesproken en voor hen gebeden. Dat 

kunt u lezen in het boek Daniël. God heeft hen in de ballingschap dus niet geheel van 

de profetie verstoken doen zijn. Ook Ezechiël heeft daar in Babel geprofeteerd. Maar 

het schijnt, dat noch de mond van Ezechiël, noch die van Daniël daar iets aan kon 

veranderen. Zij bleven hardnekkig. De Heere Zelf kwam er aan te pas. 

De Heere wekte hen op, gelijk wij straks gezegd hebben, om de gedachtenis van 

Jeruzalem weer in hun hart te brengen, gelijk in het Nieuwe Testament staat 

opgetekend van de verloren zoon. Hij zei toen hij tot zichzelf kwam, nadat hij alles 

had doorgebracht: 'Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en 

ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen: Vader, ik 

heb gezondigd tegen de Hemel en voor u; en ik ben niet meer waardig uw zoon 

genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.' De kerk van God moet hier 

buiten hoop komen. 

De Heere wekt hen op: Laat die gedachtenis in u opkomen; gedenk daar eens aan. 

Toen dat gebeurde, werden zij met smart vervuld en gingen treuren in Babel. Als zij 

zo komen, wandelend en treurend, smart dragend omdat het zo verzondigd ligt en God 

verbolgen is, dat zij het waardig zijn omgebracht te worden, dan zegt de Heere: 'Want 

Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet gedurig verbolgen zijn; want de geest zou 

van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb. Ik was 

verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen; Ik verborg Mij en 

was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten.' 

Daarom was de Heere verbolgen. Maar wat nu? God was wachtend om genadig te 

zijn, totdat de bestemde tijd zou gekomen zijn. Zij worden niet verkoren uit 

voorgezien geloof en goede werken; zij worden niet verkoren omdat er droefheid 

openbaar wordt. Niet om hun droefheid en tranen, maar om het werk van Gods hand.  

Dan zegt de Heere in onze tekst: '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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Wij hebben gezegd eerst stil te staan bij hun behoud.  

Het behoud van Gods kerk is, dat zij niet buiten Gods bereik zijn, dat zij niet onder 

Gods oog uit zijn. De kerk van God kan zich niet onttrekken van Gods oog. De 

goudsmid heeft zijn oog het nauwst gevestigd op het goud als het in de smeltkroes is, 

om het ter bestemder tijd eruit te halen. Al zou de vijand het erop toegelegd hebben, 

gelijk in Susan onder de koning Ahasveros, toen zij verkocht waren en Haman de galg 

voor Mordechaï reeds had doen maken, en hij zich in de voorhof bevond om de 

toestemming van de koning te vragen, dan zegt de Heere: Het is genoeg. God keert de 

rollen om. De Heere zegt: 'Ik zie hun wegen.' 

Gods oog gaat over de wegen van Gods kerk. Die God Zich ten doel heeft gesteld om 

zalig te maken, zijn voor Zijn aangezicht niet verborgen. God laat die mens niet los, al 

is het dat deze zich schijnbaar losmaakt van God. God houdt hem vast en Zijn oog ziet 

er naar. 'Mijn oog zal op u zijn.' 

Het oog des Heeren is op Zijn kerk, waar zij ook heen zullen gaan. Als een ziel dat 

mag ondervinden, dat Gods oog haar wegen nagaat van stap tot stap, ja, eer een woord 

op haar tong is, dan wordt zij bekendgemaakt met Gods wetenschap en met Gods 

alziend oog; zij kan zich niet verbergen. Ik zie hun wegen, ook hun tegenheden. Zo 

was het toen Israël in Egypte was en onder het juk van Farao gebukt ging. Maar de 

Heere wil, dat zij tot Hem roepen en dat hun geschrei zal opklimmen in de oren van de 

Heere Zebaoth. Ook wil de Heere, dat degenen wier weg Hij ziet, hun weg wel 

aanstellen. 'Die zijn weg wel aanstelt, die zal Ik Gods heil doen zien.' 

 

'Ik zie hun wegen.'  

Niet verder van God af te gaan, maar over die wegen bedroefd te worden. Niet dat de 

droefheid een werk van de mens is. Wij hebben gezegd: 'Gedenk aan de Heere van 

verre, en laat Jeruzalem in uw hart opkomen.' Als de mens tot inkeer komt en staande 

gehouden wordt, is dat het werk van God de Heilige Geest. Wat krijgt een mens die op 

zijn weg stilgezet wordt, te zien? Hij krijgt zijn zonden te zien, dat hij van God is 

afgevallen en dat hij zo ver is weggezonken. Hij ziet de grote scheiding, die er is 

tussen God en zijn ziel. 'Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en 

tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort.' 

In het voorgaande vers staat: 'Ik verborg Mij en was verbolgen.' God kon Zich niet 

anders openbaren dan in Zijn toorn vanwege de zonden. God hield Zich verborgen om 

hen niet te doen verteren. Want als God blinkende verschijnt, dan verteert de zondaar. 

God hield Zich verborgen en liet hen in hun wegen dwalen Maar Hij liet hen niet voor 

altijd doorgaan. 'Ik zie hun wegen. Want de geest zou van voor Mijn aangezicht 

overstelpt worden.' Die wegen, die tot droefheid gaan leiden, bij hen die smart en leed 

dragen, omdat zij de Heere verlaten hebben. Van dezulken staat in Psalm 147: 

Hij heelt gebrokenen van harte, 

En Hij verbindt z' in hunne smarte,  

Die, in hun zonden en ellenden,  

Tot Hem zich ter genezing wenden. 

 

Die aan een einde gekomen zijn, voor wie geen weg meer overig is; die dus 

vastgelopen zijn. Hier staat het: 'Ik zie hun wegen.' Hoe zij ook zoekende zijn, de 

vijand zegt: Gij zijt mijne; gij zijt eeuwig mijn gebondene; zie eens aan, uw zonden 

zijn zo groot, dat u vol striemen en etterbuilen bent. Psalm 38 geeft aan, dat de mens 

doorwond is van de ongerechtigheden. Maar de Heere getuigt van hen: 'Ik zie hun 

wegen.' 
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God ziet uw wegen, of u verder van Hem af wilt gaan, of dat u uw zonden betreurt. 

Wanneer de zonden als het ware zeggen: u komt van mij niet los, dan wordt het tijd 

dat God werkt. God kent de weg van een smart dragende zondaar, die tot de Heere 

getuigt: 

'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden;  

'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 

 

Als zij de zonden gaan betreuren en belijden voor de Heere, dan zegt Hij: 'Ik weet het, 

Ik zie uw weg. Ik weet waar gij woont, namelijk waar de troon des satans is.' Maar Hij 

doet er een belofte bij: 'Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen.' 

Hun behoud, hebben wij gezegd. 'Ik zal hen genezen.' Hij verzacht de kwaal niet, 

maar Hij geneest hen geheel en al. 'Ik zal hen genezen'. Dat is een blijdschap, die niet 

om uit te spreken is, als zo'n ziel die woorden krijgt, dat Hij haar genezen zal. 'Ik zal 

hen genezen.' Daar twijfelen ze niet aan. Zij zeggen: Hij zal het doen, Hij heeft het 

beloofd; en Hij Die het beloofd heeft, is getrouw, Die het ook doen zal. Niet half, 

maar geheel. 

Dan zegt een mens soms: Dan zal ik er wel niet één van zijn, die er bij hoort, want ik 

vind zoveel zonden in mij! Dan heb ik nog niet een duizendste deel van mijn zonden 

beleden; dan zijn er zoveel niet beleden zonden en ongerechtigheden. Toch is de mond 

des Heeren waar: 'Ik zal ze genezen.' 

 

De Heere heeft hen hun kwaal zo ver doen bekendmaken, hun zonden ontdekkende, 

dat zij er smart over gedragen hebben. Zij zijn erom naar Babel gevoerd. Zulk een 

mens roept soms: 'Wees mij genadig; ik heb tegen U gezondigd.' Nu gebeurt het wel, 

dat zij lang bidden, en God laat hen doorgaan in de kwaal, zodat zij zo moedeloos en 

vermoeid worden, dat zij verdrietig worden vanwege de harde dienst. Zij worden zo 

verdrietig en zijn zo leed dragend geworden, dat zij met David zeggen: 

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,  

Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.  

Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 

Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 

 

Zij zeggen met David: 'Neem weg al mijn zonden.' De Heere zegt: 'Ik zal hen 

genezen.' Die genezing is te verkrijgen in Zijn wonden. Wij zoeken meestal onszelf te 

genezen, maar in Jesaja 53 wordt gezegd: 'Door Zijn striemen is ons genezing 

geworden.' Hij draagt de zonden voor Zijn volk weg, opdat die hen niet verder kunnen 

volgen dan tot aan het graf; verder niet. Hij zal hun genezing zijn. Zij worden nooit 

van zichzelf genezen. Daarom hebben wij gezegd, dat zulk een ziel klaagt: Heere, dan 

zal ik wel niet te genezen zijn, want de kwaal breekt overal gedurig weer uit in al het 

verderf dat in mij woont. Daarvan klaagt ook Paulus: 'Ik, ellendig mens, wie zal mij 

verlossen uit het lichaam dezes doods?' 

Dan wordt zulk een mens buiten zichzelf geleid. Hij gaat zien wat de zonde gekost 

heeft en gaat daar smart over dragen. En dan is het onmogelijk, dat iemand die zou 

belijden van Christus te zijn en die smart zou dragen over de zonden, op hetzelfde 

moment toch zou zondigen. De Heere zegt: Ik zal het u laten zien. Al Mijn lijden als 

Borg en Middelaar zal u niet baten, zo Ik er Zelf niet in meekom en in uw hart geen 

droefheid over de zonden werk. Petrus is niet bedroefd over zijn zonden als de Heere 

Jezus daar staat en op het kinnebakken geslagen wordt en bespogen. Christus staat 

daar geboeid, maar Petrus staat Hem te verloochenen tot vervloeking en bezwering 

toe: 'Ik ken de Mens niet.' 
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Is alleen de aanwezigheid van de lijdende Borg dan niet voldoende tot genezing van 

Petrus? Nee, want de Heere zegt: 'Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen.' De Heere 

ziet naar Petrus om, en als Petrus dan naar buiten is gegaan, bitterlijk wenende en 

smart dragende over zijn verloochening, dan komt de Heere tot hem, al is het door de 

dood heen. Dan gebiedt Christus aan de anderen: 'Zeg het ook Petrus.' Het kan niet 

anders, of aan de genezing gaat een smart dragen vooraf.  

Alleen voor een smart dragende zondaar ligt er genezing in het borgwerk van 

Christus. Zonder smart over de zonde worden wij nooit genezen. Hieraan kunnen wij 

weten of 's Heeren werk in ons is. Kennen wij iets van de smart over de zonde? Is 

deze smart er niet, dan kunnen wij Christus missen. Nooit zullen wij dan genezing 

zoeken en vinden bij Hem. Hoe noodzakelijk is deze kennis.  

 

'Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen.' 

Christus ging voor Zijn volk de dood in, daar zij anders de eeuwige dood zouden 

moeten sterven. Hij ging de dood in, opdat Hij uit de dood weer zou ophalen Zijn 

volk, geheel en al rein, zodat er geen zonde in hen overblijft. Daarom staat er 

geschreven: 'Hij ziet geen zonde in Zijn Jakob, en geen overtreding in Zijn Israël.' 

Want in Hem zijn zij genezen; Gods volk krijgt door het geloof deel aan Hem. 

Dan zeggen zij: Heere, laat mij in U leven. De nieuwe mens kan nooit anders dan uit 

Christus gevoed worden. Maak de rank los uit de wijnstok, dan deugt zij nergens toe; 

maar zo de rank in de wijnstok blijft, dan draagt zij vrucht. In Christus ligt hun 

genezing. Hoe dieper men in de wateren kwam, die vloeiden van onder de dorpel van 

het huis des Heeren, hoe verder men gereinigd werd. Zo ook: hoe dieper men in het 

bloed van Jezus Christus komt, in de volmaakte voldoening, hoe verder zulk een ziel 

in haar ganse bestaan begeert voor God te leven. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; 

die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, zo zegt de Heere. Daarom staat 

er opgetekend, dat de boom aan zijn vrucht gekend wordt. De gelovige kan niet buiten 

de oefeningen van het geloof om vruchten dragen voor Gods aangezicht. Staat de 

gelovige buiten de oefeningen van het geloof, dan draagt hij geen vrucht en is hij een 

verfoeilijk mens in zichzelf. 

'Ik zal hen genezen', dat heeft de Heere beloofd. Daarom zullen Gods kinderen eerst 

aan zichzelf moeten sterven. En wat krijgen zij nodig eer zij sterven? Dat belooft de 

Heere ook. Het is onze tweede gedachte. 

 

2. Hun Leidsman 

'En Ik zal hen geleiden.' Asaf zag op de wegen van de bozen en goddelozen, hoe zij 

voorspoed hadden Maar de Heere liet hem zien hoe verkeerd zijn murmureren was. 

Toen werd hij onder God gebracht. Hij zei: Heere, vat Gij mijn hand; wilt U mijn 

Leidsman zijn; leid mij door Uw raad. 

Daartoe nu gaat de Heere Zijn volk prepareren, dat zij behoefte krijgen aan een 

Leidsman. De mond der waarheid zegt: 'Indien gij niet wordt gelijk de kinderkens, zo 

zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.' Een kind heeft een leidsman 

nodig. Het is zo afhankelijk, dat het niet één ogenblik op zichzelf kan staan. Nu zegt 

de kerk: Heere, behoud mij, opdat ik niet wijk van Uw paden. Zij blijven altijd weer 

vragen om een Leidsman. 

'En Ik zal hen geleiden.' Hij geneest een ziel nooit om haar aan zichzelf over te laten. 

Dat doet Hij niet. Zij worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Een mens, 

die er iets van te beleven krijgt, en dat in Christus proeft en smaakt, zegt: Heere, leid 

mij, geef mij niet over aan mijzelf. 

Maar de Heere heeft het beloofd: 'Ik zal hen geleiden.' Ik zal hen leiden in een weg, 
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die zij niet geweten hebben, en doen treden op paden, die zij niet gekend hebben. Hij 

leidt hen, Hij is de Leidsman van Zijn volk. Hij leidt hen door de diepte, waar geen 

weg is. 'Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren.' Hij heeft hen geleid, 

gelijk ook Mozes ervan zong: 'Welgelukzalig zijt gij, o Israël! Wie is u gelijk? Gij zijt 

een volk, verlost door de HEERE, het Schild uwer hulp.' 

Zouden wij dan de belofte niet zien, die de Heere aan Zijn volk geeft: genezing en 

geleiding? Hij leidt hen naar het welbehagen van Zijn wil. Zij zijn uitgewonnen van 

hun eigen wil. Nu moeten zij dagelijks verenigd worden met hun Leidsman, en 

geloven dat Hij het goede met hen voor heeft. Dat Hij alles wat Hij hen toeschikt, hun 

ten beste en tot hun zaligheid wil doen gedijen. Dan hebben zij verloochening nodig 

aan zichzelf, om hun hart te geven aan de Leidsman, Die hun leert wat nuttig is. Om 

God niet de weg te willen voorschrijven, maar te vragen: Heere, maak het zo, dat Uw 

Naam verheerlijkt worde, en geef mij U achteraan te komen. 

God laat dat volk vastlopen, opdat zij behoefte krijgen aan een Leidsman. Daarom 

leren zij bidden tegen hun eigen bestaan in, tegen hun lusten en de begeerten van hun 

hart. Dan gaan zij zeggen: Heere, handel niet met mij naar mijn dwaasheid, en laat mij 

niet over aan mijzelf en mijn boos bestaan; leid mij zo, houd mij zo, dat het tot eer van 

Uw Naam is. Win mij uit van mijzelf en verenig mij met Uw wil. Een Leidsman, Die 

het beloofd heeft, dat is dierbaar. 

Wie heeft lust den Heer' te vrezen, 

 't Allerhoogst en eeuwig Goed?  

God zal Zelf zijn Leidsman wezen;  

Leren hoe hij wand'len moet. 

 

Dat wordt de ziel zo groot, dat de Heere haar Leidsman is. Dat Hij Zijn kerk leert en 

bij de hand wil vatten. Dat zij van hoger hand geleid worden. Hun Leidsman, Die niet 

anders voor hen doet dan wat tot hun nut is. Als zij in hun eigen wegen wandelen, 

komt het zo verkeerd uit. Hoe dikwijls was Israël vermaand en gewaarschuwd, maar 

zij wilden niet horen naar de leidslieden, die de Heere zond, zodat de Heere zegt: 'Dies 

heb Ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelen in hun 

raadslagen.' 

Maar dat liep verkeerd uit. Daarom zegt de ziel: Waarom overkomt mij dit en dat?  

De Heere wil, dat zij smekelingen zullen zijn aan de troon der genade; dat Hij hun 

Leidsman zijn zal. Ja, dat zij zeggen zullen: Heere, laat mij niet los, pleitend op de 

belofte, die Hij hun gegeven heeft. Dan zeggen zij: Gij hebt ons beloofd, dat Gij mijn 

Leidsman zijn wilt. 

De Heere heeft niets liever dan dat u Hem op Zijn woord maant; Hij heeft er lust in, 

Hij wil erom gevraagd zijn. Omdat de begeerte van de ziel het leven is, dat Hij erin 

gewrocht heeft, welke weg Hij ook met hen ingaan moge. 

Want dan gaat de Heere wel eens beproevingswegen in. Dan leidt Hij door diepe 

wegen. Maar Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij Hem tot 

een Fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.' Soms gaan zij door de 

diepste wegen, dat anderen wel zeggen: Dat is omkomen! Dan gaat er bij hen een 

gekerm op uit de diepte, maar ook wel een lofzang. Die lofzang klimt tot God in 

stilheid, om de Heere de eer te geven. 

Dan verliest satan het met zijn ganse aanhang. Daar gaat de kerk het in Hem winnen. 

Zij zijn in Hem genezen; dat is Zijn welbehagen. Zij zullen kunnen getuigen, dat de 

Heere zeker het goede met hen voor heeft, al zijn er diepe wegen aan verbonden 

geweest. 'Gij hebt de beproeving van Job gehoord; gij hebt zijn einde gezien.' Van 

Abraham staat aangetekend dat hij Izak, bij vergelijking, uit de dood wedergekregen 



 186 

heeft. Zo ziet u, hoe diep de weg ook is: niet één is erin omgekomen. Zij zijn eruit 

gekomen om God eeuwig de eer te geven. Zij zullen weten wie het zijn, die bekleed 

zijn met lange witte klederen. Zij zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en zij 

hebben hun klederen gewassen in het bloed des Lams. 

Het laatste gedeelte van onze tekst zegt: 'En hun vertroostingen wedergeven, namelijk 

hun treurigen.' Dat is onze derde gedachte. 

 

3. Hun vertroosting 

Wij lezen van Job, dat een iegelijk tot hem kwam om hem te troosten, en dat zij elk 

hem een stuk geld brachten, en een iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel. Aan de 

treurigen zouden hun vertroostingen wedergegeven worden. Hun troost is, dat zij bij 

Hem zullen zijn. De Heere is hun troost. Hij kan troosten waar geen moeder meer 

troosten kan. Hij vervult alles. 

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?  

Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die 

met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft.  

Dat is de ware troost voor Gods kerk, dat zij niet van zichzelf zijn. Want de Heere 

getuigt ervan: 'Zij zullen Mijn volk zijn.' Zij lagen buiten God. Hij had hun de 

gedachtenis aan Jeruzalem, waar Hij gemeenschap had met Zijn kerk, wedergegeven. 

'Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, 

en roep 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.' 

Zij zullen troost ontvangen, om dan in die gemeenschap met God gebracht te worden. 

En die enige troost kunnen wij niet missen. Zo is er maar één, er is geen andere. Want 

laat alles maar komen bij een mens, die bedroefd is naar God. U kunt met z'n allen die 

plaats niet vervullen. Die mens zucht: 

Vertroost mijn ziel in haar geween,  

En zeg haar: 'k Ben uw heil alleen. 

 

Daarom staat in Psalm 119 opgetekend: 

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht,  

Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 

Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd;  

Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven. 

 

Zij krijgen hun vertroosting weer. Zij zullen verblijd en verheugd zijn in de Heere. 'Ik 

zal hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen.' Er wordt wel eens 

gezegd: met die treurigen heb ik niet veel op, u moet meer met opgeheven hoofd over 

de wereld gaan! Maar van de kerk staat bij monde van de profeet Jesaja opgetekend, 

dat de Heere hun vreugdeolie geeft voor treurigheid, en het gewaad des lofs voor een 

benauwde geest. Op een andere plaats staat opgetekend: 'En eeuwige blijdschap zal op 

hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en 

zuchting zullen wegvlieden.'  

Daar leest u van een verwisseling en ook de dichter van Psalm 43 zingt het in vers 5: 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?  

Wat zijt g' onrustig in uw lot? 

Berust in 's HEEREN welbehagen; 

Hij doet welhaast uw heilzon dagen.  

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;  

Mijn Redder is mijn God. 
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Er zal een verwisseling komen; zij zullen blijdschap ontvangen. Blijdschap komt na 

smart. Aan hun treurigen zal vertroosting wedergegeven worden. Wedergegeven, want 

zij zijn bedroefd naar hetgeen zij gehad hebben. Zij hebben toch eenmaal 

gemeenschap met God gehad. In de staat der rechtheid, naar het getuigenis van Gods 

heilig Woord, wandelde de mens in Gods gemeenschap. En als een gevallen 

Adamskind daaraan wordt herinnerd, als hij vervuld is met de ware kennis van God, 

dan zal hij zeggen: dat kan ik niet bespreken; dat kan ik slechts bewenen en daarover 

treuren. 

Het zien op die verloren erfenis, die verloren gemeenschap met de volzalige God, 

door onze zonde en schuld, zal bij het licht des Geestes een levendig gemis baren; dan 

gaat de ziel treuren. Doch nu zegt de Heere tot die treurigen: Ik zal hun Mijn 

vertroostingen wedergeven. Ik zal hen terugbrengen naar het paradijs; Ik zal hun 

eeuwige vertroostingen geven, dat zij nooit meer bedroefd zullen zijn. Ik zal Mijn 

aangezicht voor hen niet meer verbergen. 

Zij zullen eeuwig in Zijn nabijheid verkeren en in Hem verheugd en verblijd zijn. 

Want er zal eeuwige blijdschap op hun hoofd wezen. Daar zal de kerk haar 

vertroosting hebben. Het is een verdrukking geweest van tien dagen, tegenover de 

eeuwige heerlijkheid, die voor Gods kerk staat geopenbaard te worden. 

Wat is dan het gelach van de wereld hol. Het is alles ijdelheid der ijdelheden 

tegenover de ware vreugde en blijdschap van Gods kerk, waar zij zich eeuwig in Hem 

verlustigen zullen. Zij zullen de Heere eeuwiglijk dienen. 

Ook onze Catechismus, wij wezen er reeds op, getuigt van deze enige troost, en mocht 

het nu ook onze persoonlijke vraag zijn: Is dat mijn enige troost, welke tot steun strekt 

in mijn leven? Die ons troosten kan onder alles? Er is geen druk zo diep is, en geen 

weg zo zwaar, of onze 

Trooster overtreft die verre! Wat betekent het dan voor Israël, dat zij zeventig jaren in 

Babel zijn geweest? Dan hebben zij enkel voordeel getrokken uit het leed. Die troost 

is zoveel edeler dan al het vergankelijke goed van de wereld. Zo getroost het leven te 

verlaten en zalig te mogen sterven. Dan die stap te mogen doen van de tijd in de 

eeuwigheid; welk een zalige verwisseling. Wat een toekomst voor de kerk! Daarnaar 

ziet zij uit en daarnaar verlangt zij. 

Het is een eeuwige vertroosting; daar zal God alle tranen van hun aangezichten 

afwissen. En dat is toch een bewijs, dat zij treurig zijn geweest. Maar de Heere zal hun 

tranen afwissen en zij zullen zich eeuwiglijk verheugen en verlustigen in Hem. Dat is 

de kerk toegezegd en daarin zal de Heere worden verheerlijkt. Daarom, al was de kerk 

er in ons tekstwoord ver vandaan, het kon niet anders dan dat zij klaagde in haar 

gemis, en uitzag naar de alles vervullende God. De dichter zong daarvan in Psalm 

42:4 en 5: 

 

'k Denk aan U, o God, in 't klagen,  

Uit de landstreek der Jordaan; 

Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;  

'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 

'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,  

Daar 't gedruis der waat'ren groeit,  

Daar Uw golven, daar Uw baren  

Mijn benauwde ziel vervaren. 
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Maar de HEER' zal uitkomst geven,  

Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt;  

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  

Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen,  

Tot den God mijns levens heffen. 

 

Toepassing 

Vele zaken uit onze tekst zien wij reeds vervuld in de oudtestamentische kerk; maar 

het werk Gods is doorgaande, ook in de nieuwtestamentische kerk. God neemt de 

zielen weg die smart en leed dragen over de zonden, opdat zij niet zullen zien alle 

ellende en de ondergang, waarin de kerk om der zonden wil deelt. God neemt de 

rechtvaardigen weg voor de dag des kwaads. 

Nu zijn er wel mensen, die vermoeid zijn van de grote reis, die gemaakt wordt, en zij 

weten alles zelf uit te maken, hoe het zijn moet en dat het toch geweldig is, maar voor 

wie het nooit buiten hoop geworden is. Doch daar is de Heere niet begerig naar. Wij 

moeten er acht op geven, dat het God er niet om te doen is de kerk te vernietigen, 

maar dat zij aan haar plaats komen mocht. Dat ons ter harte mocht gaan de roepstem 

van de profeet: 'Gedenk de Heere van verre, en laat Jeruzalem in uw hart opkomen.' 

Als God oudtijds met Zijn kerk was, dan leefde zij in Zijn gemeenschap. God liet Zich 

aan Zijn kerk uit in Zijn huis, en waar de kerk ook samenkwam, daar was de Heere in 

het midden van hen. De zonden sluiten de Heere uit, maar de gemeenschap en de 

betrekking op God, doet Hem wederkeren tot Zijn kerk. Dan worden de vertroostingen 

wedergegeven. 

O, hoe ver is de kerk van God afgeweken. Dat wij samen onder alles mochten roepen, 

en in ons hart mochten gedenken aan de Heere van verre tijden. Van Hem zingt toch 

de kerk: 

Hij kan, en wil, en zal in nood,  

Zelfs bij het naad'ren van de dood,  

Volkomen uitkomst geven. 

 

Maar wat is de oorzaak, dat Hij het niet doet? Omdat uw zonden machtig vele zijn, en 

daar kan God niet anders dan vertoornd over zijn. Maar als zij u tot smart worden, dan 

zegt de Heere: 'Zo zal Ik Mijn toorn afkeren en Ik zal u troosten.' 

Dan hebt u Zijn Woord gehoord: 'Ik zie hun wegen.' Dat smart dragen is Hem 

aangenaam. 'Ik zal hen genezen, en Ik zal hen geleiden.' De Heere wil niet iets voor 

Zijn kerk zijn, Hij wil alles zijn. Hij wil de Opwekking zijn: 'Ontwaak, gij die slaapt, 

en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.' 

Christus is de Bewerker van alle weldaden, die Hij Zijn kerk zal schenken tot eeuwige 

vertroosting. Zij worden de sappen, die in Christus zijn tot genezing, deelachtig. Daar 

valt de wereld bij in het niet, vlees en bloed vallen weg, en krijgen zij genezende 

kracht in en door Hem. Want hoe meer sappen van Christus wij deelachtig zijn in ons 

aardse leven, hoe meer wij Gode in Christus vrucht dragen, tot verheerlijking des 

Vaders. 

Strijd de goede strijd, om uit het geloof te leven tot reinigmaking door Christus, opdat 

de vrucht in Hem gevonden worde. Hoe meer zij begerig zijn om voor God te leven, 

hoe meer strijd er is, maar zij worden gerekend in de volmaakte vrucht in Hem. 

Daarin wordt God verheerlijkt. 
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Arme mens, voor wie de zonde nog nooit eens zonde geworden is; die daar heengaat 

voor eigen rekening. Hoe jammervol staat er van u opgetekend, dat u niet zegt: 'Het is 

buiten hope.' Al is het dat u vermoeid bent, dat u de ellende ziet die om der zonde wil 

over u komt. U mocht daar terechtkomen, dat u leerde leed en smart te dragen voor s 

Heeren aangezicht. Want dan getuigt de Heere: 'Ik zie hun wegen en Ik zal hen 

genezen.' Dan zal er iets van leven in de ziel: 

'k Lei voor Uw oog mijn weg en handel bloot;  

En welk een angst mij immermeer deed beven,  

Gij hebt verhoord... 

 

Dan legt u het open voor de Heere, en als de Heere dan zegt: Ik weet het; Ik zie uw 

wegen, Ik zal u genezen, wat wordt dat dierbaar. God mocht Zijn belofte aan uw ziel 

vervullen. 

En al zou het zijn dat u nog aangevochten werd, Hij, Die het beloofd heeft, is getrouw, 

Die het ook doen zal. Vraag het, indien Hij eens gesproken heeft, dat Hij nogmaals 

spreken moge, hetzij door het Woord, hetzij door de mond van Zijn knechten die het 

Woord verkondigen, opdat u ervaren moge, dat de sterkte Godes is. Klem u aan Hem 

vast, Die het beloofd heeft en Die nooit laat varen hetgeen Zijn hand begon. 

Zit er een volk in ons midden, dat het ondervonden heeft, dat Hij het is, Die voor Zijn 

volk de genezende kracht in Christus aanbrengt? Dat u de doding der zonden vond in 

Hem, en het leven in Hem mocht proeven en smaken? Dat deed u zeggen: Bij deze 

dingen leef ik, en daarin is het leven van mijn geest. 

God moge u vruchten doen dragen uit de Wijnstok, want daarin wordt de Vader 

verheerlijkt. Mogelijk moet u klagen over uzelf en zeggen: Heere, wat gering is het bij 

mij. Maar Hij heeft het beloofd en Hij zal u niet loslaten. Hij zal uw Leidsman zijn en 

u uw vorige vertroostingen wedergeven om ze nooit meer te verliezen. 

Dan zullen zij tot eeuwige verheuging strekken. Alles bij elkaar genomen is het nog 

slechts een korte tijd, en wij zullen zijn in de gewesten van eeuwige zaligheid. Daar 

zullen onze aangezichten veranderd zijn en blinken, en zullen onze klederen zijn als 

het licht, en wij zullen nooit meer zondigen. Het zal een eeuwige vertroosting zijn. 

Vertroost elkander met deze woorden: dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. Amen. 
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Ds. M. HEIKOOP – Utrecht 

 

19. Christus' hemelvaart 

 

Hemelvaartspredicatie over Handelingen 1:9-14 

 

Zingen: Psalm 97:1 

Lezen: Handelingen 1  

Zingen: Psalm 24:4 en 5  

Zingen: Psalm 68:9 en 16  

Zingen: Psalm 47:3 

 

Geliefden, 

'Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de 

wereld en ga heen tot de Vader', zo sprak de Heere Jezus tot Zijn discipelen en tot 

degenen die Hem omringden. Hij maakte een doorgang van de hemel naar de aarde, 

en van de aarde naar de hemel; net alsof Hij een reis maakte. Tijdens die reis ging Hij 

een werk doen, dat noch door engelen, noch door mensen kon verricht worden. Ja, Hij 

kwam wat groots werken, waarvan getuigd werd bij monde van de apostel Paulus: De 

verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is 

gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, 

is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid.' 

Zo wijst Hij een doorgang aan van Zijn arbeid. Hij getuigt: 'Ik ben van de Vader 

uitgegaan en ben in de wereld gekomen.' Want wanneer de volheid des tijds gekomen 

was, heeft God Zijn Zoon gezonden, om te worden uit een vrouw, om te worden onder 

de wet, opdat degenen, die onder de wet waren, verlost zouden worden; opdat zij de 

aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Hij getuigt, dat Hij de wereld wederom 

verlaat. 'Wederom verlaat Ik de wereld en ga heen tot de Vader.' De plaats waarvan 

Hij uitgegaan is, tot die plaats keert Hij weder. 

Zal het met de mens wel zijn, zo zal hij tot de plaats, waarvan hij is uitgegaan, het 

paradijs Gods, moeten wederkeren. Zal hij ooit tot die plaats wederkeren, zo zullen 

zijn voeten gezet moeten worden op deze weg. Christus toch getuigt: 'Ik ben de Weg, 

en de Waarheid, en het Leven.' Hij heeft getuigd: 'De weg weet gij (...) en Ik ga heen 

tot Mijn Vader om u plaats te bereiden.' En ook: 'Nog een kleine tijd, en Ik kom weder 

en zal u allen tot Mij nemen.' Gelijk Hij in alles voorgegaan is, zo is Hij ook daarin 

voorgegaan, om die plaats te bereiden. 

Bij die ingang wensen wij uw aandacht nader te gaan bepalen uit hetgeen u is 

voorgelezen, Handelingen 1:9-14: 

 

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam 

Hem weg van hun ogen. 

En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee 

mannen stonden bij hen in witte kleding. 

Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij 

Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem 

van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende 

vandaar een sabbatsreis. 

En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk 

Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en 
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Mattheus, Jakobus de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas de broeder van 

Jakobus. 

Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken, met de 

vrouwen, en Maria de moeder van Jezus, en met Zijn broederen. 

 

Wij schrijven boven deze tekst: Christus' hemelvaart, en wij staan stil bij: 

1. Het gezicht; 

2. De getuigen; 

3. Hun geloof; 

4. Hun verwachting. 

 

1. Het gezicht 

De Handelingen der Apostelen zijn geschreven door Lukas. Lukas heeft beschreven 

hetgeen de eeuwige Heere Jezus in Zijn omwandeling op aarde gedaan heeft. Nadat 

Zijn werken gedaan waren, is Hij weer heengegaan, gelijk Hij gesproken heeft in het 

eeuwige Woord. Lukas wijst aan de voortzetting van de oudtestamentische kerk in de 

nieuwtestamentische kerk. De ene uitziend en de andere in de vervulling. Eenmaal zal 

Hij komen om de kerk in haar geheel op te luisteren naar ziel en lichaam beide. 

Het werk van de eeuwige Christus was hier op aarde afgedaan. Wij hebben reeds 

gezegd dat Hij getuigde: 'Ik ben van de Vader uitgegaan, en ben in de wereld 

gekomen.' Niet om de wereld te veroordelen, maar om haar getuigenis te geven, dat 

Hij verlossing heeft teweeggebracht. Dat heeft Hij gedaan opdat eenmaal door het 

werk, dat Hij gewrocht heeft, Zijn Geest zou gezonden worden. Opdat Die de wereld 

zou overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het getuigenis van Christus zal 

tot een eeuwig teken gesteld worden. Vandaar dat er geschreven staat, dat er geen 

teken gegeven zal worden dan het teken van de Zoon des mensen, Die eenmaal op de 

wolken des hemels komen zal. 

De Zoon des mensen heeft tot hen gesproken, zo is ons voorgelezen. Waar heeft Hij 

van gesproken? Van hetgeen te wachten staat. En Hij zeide tot hen: 'Het komt u niet 

toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld 

heeft.' Man r afgezien van dat alles, God onderhoudt hen in de tijd en zegt: '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 Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 

der aarde.' 

De kerk Gods zal onderhouden worden door de derde Persoon in het Goddelijke 

Wezen, Die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Waarvan ook gesproken is in 

Johannes 16 en 17: 'Ik ga heen tot Mijn Vader, en het is u nut dat Ik wegga, want 

indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster niet tot u komen, namelijk de Geest der 

waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden, want Hij zal van Zichzelf niet spreken, 

maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal 

Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen, en 

zal het u verkondigen.' 

Die Geest zal de Toepasser zijn. Hij was de werkende Oorzaak. Hij ging uit van de 

Vader en van de Zoon. Die Geest was in God de Vader en Hij was in Christus. Hij 

gaat uit en daalt in de ziel als de Verzegelaar, opdat alles tot verheerlijking Gods zal 

zijn. '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 Judea en Samaria en tot 

aan het uiterste der aarde.' 

De Heere Jezus wijst hier een taak aan. Getuigen in Jeruzalem, al is het dat zij de 

profeten gedood hebben, al is het dat zij Christus buiten- geworpen hebben, toch zal 
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de Geest komen. En zij zullen getuigen in Judea. Judea zal weten wat in haar 

landpalen is geschied. En in Samaria, al was het dan een gehate plaats (want toen Zijn 

aangezicht was als reizende naar Jeruzalem, ontvingen zij Hem niet), ook daar zullen 

zij Zijn getuigen zijn. En niet alleen tot het Joodse land, maar tot aan het uiterste der 

aarde zou de Geest komen tot de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. 

En dan meldt ons de geschiedenis: 'En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen 

daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.' Daar hebt u onze eerste 

gedachte: het gezicht. Hun ogen hebben het aanschouwd. Wat? Dat de Heere Jezus 

opgenomen werd, zo meldt ons de tekst. Als Hij dit gezegd had.' De belofte van de 

Heilige Geest was het laatste, wat Hij tot hen gesproken had. 

 

Op een andere plaats meldt ons de door Lukas beschreven geschiedenis: 'En het 

geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de 

hemel.' Al zegenende is Hij opgenomen. Hij verliet hen niet in toorn; Hij verliet hen 

niet uit enig mishagen. Hij verliet hen om hun meer te geven en Hij deed een 

afvloeisel daarvan dadelijk op hen dalen. Daar was kracht toe nodig, want Hij verliet 

hen terwijl zij nog zo zeer aan Hem verbonden waren. Kort tevoren toch hadden zij 

nog gevraagd: 'Zult Gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten?' Zou 

dat gebeuren? Nee, want Zijn Koninkrijk is niet van hier. 

Als Hij nu opgenomen wordt, zegent Hij hen. Hij heft Zijn handen op en zij krijgen 

een zegen van de eeuwige God. In Zijn opgeheven handen zagen zij de tekenen der 

nagelen, en diezelfde tekenen zullen weer gezien worden als Hij wederkomt. Zij zagen 

de tekenen der nagelen in Zijn handen en kregen de zegen uit Zijn kruisverdienste. 

Zijn arbeid was afgedaan, dat konden zij zien. Hij droeg de littekens van Zijn arbeid in 

Zijn lichaam. En die littekens droeg Hij niet als een martelaar, maar als verdienende 

Oorzaak. 

 

Onze tekst vermeldt, dat Hij nadat Hij tot Zijn discipelen gesproken had, door Zijn 

Vader werd opgenomen in de hemel. God opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, omdat 

Hij wegens Zijn rechtvaardigheid niet van de dood kon gehouden worden. 

Hij werd opgenomen. Alles was vervuld. Na Zijn opstanding was Hij nog veertig 

dagen met Zijn discipelen geweest, met hen sprekend over de dingen aangaande het 

Koninkrijk der hemelen. Daarvan had Hij getuigd toen Hij dagelijks bij hen was voor 

Zijn dood, maar vele dingen konden zij toen niet dragen. De Heere sprak tot hen: 'Gij 

zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.' Als Ik een kleine tijd 

weg geweest ben, dan kom Ik weder tot u. En alzo heeft Hij hun de strijd doen 

verstaan en hen gedurig geoefend veertig dagen lang. 

Dat getal veertig is een wisselgetal, dat wijst op de aanvang van een nieuw tijdperk. 

Ook in onze tekst is het zulk een wisselgetal: een nieuw tijdperk ging aanvangen. 'Als 

Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen.' Hun ogen zagen Zijn 

voeten van de aarde gaan; zij grepen Hem geen van allen aan om Hem vast te houden; 

zij riepen Hem ook niet na gelijk Eliza Elia nariep: 'Mijn vader, mijn vader, wagen 

Israëls en zijn ruiteren.'  

Ook smeekten zij niet of Hij toch delen van Zijn Geest wilde geven. Hij gaf het hun 

Zelf. Zij ontvingen die zegen uit Hem, en die zegen gaf een vervulling in hun hart, 

zodanig, dat zij Hem nastaarden. Hun ogen hieven zij op en zij zagen Hem heenvaren, 

en een wolk nam Hem weg van hun ogen. 

Maar welk een weldaad: niet uit hun hart. Er was in hun hart een praktikale kennis van 

Christus. Als wij alleen een historische kennis hebben, dan kan er een wolk voor 

komen en die neemt alles weg uit het oog; en dan is het ook uit het hart, want daar is 
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Hij nooit in geweest. Gods kerk heeft kennis des harten op aarde; als het uit het oog is, 

is het nog niet uit het hart. Een wolk nam Hem weg van hun ogen, uit het gezicht, en 

dat gebeurt bij de kerk meermalen, dat Hij uit het gezicht verdwijnt. Zo staat er op een 

andere plaats: 'Maar Hem zagen zij niet.' Dan wordt er een naschreien gevonden en 

een droefheid. Zij moeten zich bewust zijn van Zijn opstanding. Hier ziet u een 

uitvloeisel van de rechtvaardigmakende daad des geloofs. Al gebeurt het dat Hij uit 

het gezicht is, dan zeggen zij: Heere, toch niet uit het hart. Er is een zaak geschied, die 

in het hart weggelegd is. In het standelijk leven ziet u het hart verklaard, om te 

verstaan het geestelijke leven uit het Woord van God, dat wordt gevoed uit de 

eeuwige borgtocht. Uit die zegenende handen ontvingen zij kracht en sterkte, omdat er 

een grond gelegd was, waarop zij ook eenmaal Hem zullen volgen. Hij had gezegd: 

Als Ik zal heengegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot 

Mij nemen.' Want het geloof moet een vaste grond hebben, anders kan het nooit 

blijdschap in het leven werken. Als een mens op iets anders gaat steunen dan op een 

vaste grond, dan steunt hij te vroeg; dan zal het een rietstaf blijken te zijn, waarmee de 

hand doorboord wordt. 

Ziedaar, Hij werd weggenomen van hun ogen, door een wolk. Had het niet een 

heldere hemel kunnen blijven? Bij de Heere was alles mogelijk. Hij maakt van een 

wolk een wagen. Hij vaart op. Wij zongen, opdat alles vervuld zou worden wat van 

Hem geschreven is: 

Hem dekt met majesteit  

Der wolken donkerheid;  

Hij vestigt Zijnen troon. 

 

Hij ging op een wolk heen, en gelijk Hij heengegaan is, zal Hij eenmaal wederkomen 

op de wolken. Dat wil zeggen, dat de hemel zal staan en de wolken des hemels totdat 

Hij wederkomt; de aardkloot zal niet wijken, maar zal blijven tot aan de jongste dag 

toe. Die zal tot een getuige zijn totdat Hij komt; totdat Hij weer gesteld zal hebben een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zal niet één ding voorbijgaan; daarin ligt 

woordelijk vervuld wat in de praktijk gezien zal worden. Het ligt alles vervuld en 

volmaakt in Hem. 

Zie, Hij werd weggenomen daar zij het zagen. Hij is doorgegaan; Hij is aangekomen 

in de derde hemel, de hemel der hemelen. Daar is Christus verschenen. Het Woord 

meldt ons: 'En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee 

mannen stonden bij hen in witte kleding; welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat 

staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, 

zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.'  

Het is onze tweede gedachte. 

 

2. De getuigen 

Wat waren dat voor getuigen? Hier staat: 'Twee mannen stonden bij hen in witte 

kleding.' Wat waren dat voor mannen? Waren het mensen, die gerechtvaardigd waren? 

Die van de hemel gekomen waren? Welnee, het waren engelen. Engelen, die in Gods 

Woord gedienstige geesten worden genoemd. Die engelen staarden op het 

verzoendeksel, begerig zijnde om in dat geheim in te blikken, waardoor de mens met 

God verzoend kon worden. Ja, hoe het mogelijk was, dat een zondaar in heilige 

gemeenschap met God kon verkeren. Want als de engelen voor God stonden en Gods 

heerlijkheid straalde uit, zo bedekten zij hun aangezichten. Wat zou dan de mens 

moeten doen, die zich hel- en doemwaardig heeft gemaakt? Hoe zouden daartoe de 

deugden Gods moeten worden opgeluisterd. 
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Als de ziel aan zichzelf wordt ontdekt leert zij vragen: Heere, wat moet er gebeuren? 

Ja, wij noemden reeds wat staat opgetekend in 1 Timotheüs 3: 'Is gezien van de 

engelen, is gepredikt onder de heidenen.' Hij was niet aan engelen gepredikt. De 

gevallen engelen waren voor eeuwig verdoemd. Hij was niet voor de staande gebleven 

engelen. Hij was voor de mensen. De engelen waren enkel aanschouwers geweest van 

Zijn heerlijkheid. De engelen waren getuigen, zichtbare getuigen. Toen de Zoon van 

God van de hemel afgekomen is, hebben zij getuigd, ja gezongen; zij waren 

verkondigers van Zijn geboorte. Zij hebben gezongen in Bethlehems velden met een 

grote hemelse heirschaar, toen zij getuigden: 'Vrede op aarde, in mensen een welbe-

hagen.' In de mens Christus Jezus daalde de vrede Gods op aarde, want buiten 

Christus kon er geen vrede zijn. 'Rust noch vrede wordt gevonden om de zonden.' 

Het ganse schepsel ligt verdoemelijk, maar in Hem daalt de vrede Gods af. In Hem, in 

de Immanuël, de God met ons. Het welbehagen Gods gaat in Hem voort, om de kerk 

te doen delen in de vrede Gods. Nu kwamen de engelen wederom, gelijk zij eenmaal 

zaten aan het graf om de bedroefde vrouwen te zeggen: 'Hij is hier niet, Hij is 

opgestaan en Hij gaat u voor naar Galiléa.' Zij zeggen hier: 'Gij Galilese mannen, wat 

staat gij en ziet op naar de hemel?' 

Die engelen wisten vanwaar die mannen kwamen: zij kwamen uit de landpale van 

Galilea. Zij waren vissers geweest op de Galilese Zee. Zij hadden hun handwerk 

verlaten en waren Hem gevolgd, en nu stonden zij daar. Nu was hun ander werk 

gegeven. Zij moesten straks uitgaan om te getuigen. Zij hadden in die engelen 

medegetuigen. Gelijk ook gezegd wordt tot Johannes op het eiland Patmos, als de 

engel afdaalt: 'Ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en 

dergenen die de woorden dezes boeks bewaren.' 

Daarom, het zijn gedienstige geesten; zij zullen de Heere ook eeuwig dienen. Nu 

spreken zij tot hen: 'Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel.' Hij is 

opgenomen, niet alleen naar de ziel, maar met ziel en lichaam. Luther zegt dat Hij 

opgenomen is enkel naar de ziel en niet naar het lichaam. Maar, Dezelfde is het Die 

nedergedaald is, als Die opgevaren is. Stefanus getuigde dat hij Hem zag staan, en hier 

zegt de engel: zal alzo komen, dus met lichaam en ziel. 

De Luthersen menen dat Hij van God ontvangen is naar de ziel, en dat Hij ook enkel 

met de ziel is heengegaan. Doch dat is de waarheid niet. Naar Zijn Godheid was Hij 

Gods Zoon en blijft Hij Gods Zoon. Jezus was Zijn menselijke Naam. De Naam 

Christus duidt aan dat Hij de Gezalfde des Vaders is naar Zijn eeuwige Godheid. Deze 

Jezus is mens geworden. 'Gij zult Zijn Naam heten Jezus.' Dat wil zeggen: Zalig-

maker, Verlosser. Het is de Verlosser, Die opgenomen is, gelijk het Woord Gods 

getuigt. Het profetisch woord is zeer vast en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. 

De engel getuigt: 'Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel.' Hij is niet gegaan 

naar het vagevuur. Nee, Hij is in de hemel. Hij heeft ontvangen de kroon, welke de 

Vader Hem beloofd heeft. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Het is het 

kroningsfeest van de eeuwige Christus. Hij is in de hemel opgenomen. Daar kan de 

kerk verblijd mee zijn. Wat zou het zijn als Zijn vlees niet in de hemel was? De 

menselijke natuur werd geplaatst voor de vlekkeloze God. Het pand is in de hemel; 

Christus zit in de hemel in Zijn menselijke natuur. Wij zullen Hem zien gelijk Hij is. 

Neem Hem weg uit de hemel, waar blijft dan het pand van de kerk? Christus kan niet 

gemist worden. Hij is het pand aan de rechterhand Gods. Hij is de bewaring voor de 

kerk. Al is de mens gerechtvaardigd, zodat Hij voor God gestaan heeft zo rein alsof hij 

nooit zonde gekend of gedaan had, hij blijft hier op aarde en wat is het dan in het 

standelijk leven vaak bedroevend. Dan zegt hij: O God, onrein, onrein!  

Dan mag de mens het nut van Zijn opstanding zien. Dat de Heere zegt: "Ik heb u 
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gelegd voor het aangezicht Gods des Vaders, opdat Hij u aanschouwe in Mij. Een 

enige is Mijn duive. Ik reinig haar." 

Daarom valt het voor Gods kinderen zo mee, dat zij bediend worden uit de reinheid 

van Christus. Zij kunnen Hem niet wegdenken; zij zouden verteerd worden. Hij is in 

de hemel tot nut, tot profijt en tot luister van de kerk. 

Hij is het welbehagen, waar de Vader Zijn verlustiging in heeft en waar de kerk haar 

profijt in heeft. Het is tot kracht voor hun ziel. Zouden zij dat kunnen missen? Nee, 

Hij bewaart de kerk op aarde; Hij is het reukwerk, dat altijd voor het aangezicht des 

Vaders is. Hij is de grote Hogepriester, waardoor wij een vrijmoedige toegang hebben 

tot de troon der genade, om geholpen te worden, om bediend en bedauwd te worden, 

en uit Zijn volheid te ontvangen ook genade voor genade. 

Het heeft God behaagd dat al de volheid Gods lichamelijk in Hem zijn zal. Waar is 

Hij dan met het lichaam? In de hemel. Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de 

hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.' Dat 

hebben de engelen gesproken en de discipelen vragen niet meer. Hoor maar: 'Toen 

keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, 

welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreis.' 

Het is onze derde gedachte. 

 

3. Hun geloof 

Het geloof redeneert niet. Die niet geloofden dat Elia ten hemel gevaren was, gingen 

hem zoeken, drie dagen lang. Zij geloofden het niet. Het geloof is echter een vaste 

grond. Daarom hebben we gezegd: dat geloof krijgt daar zijn kracht. Het geloof 

aanvaardt. Het is de hand om de weldaad van God te ontvangen. Dat geloof spreekt 

zich hier direct uit. 

'Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg, die genaamd wordt de 

Olijfberg.' Hoe zijn zij wedergekeerd? Op een andere plaats staat opgetekend: 'Zij 

keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.' Want als het geloof zijn 

vervulling heeft ontvangen, is het met luister en vreugde vervuld. Dan brengt het een 

volheid mee. Dan brengt het alles mee. Dan ligt er een vervulling in. Dan is het geen 

dwaas ding; het is een liefdevol werk. Want het geloof is door de liefde werkende. Het 

geeft verbinding met God in de hemel en met de kerk op de aarde. 

Dat geloof overwint de wereld. Het is een dierbaar stuk voor die het bezitten mag. 

Door het geloof zijn koninkrijken overwonnen, heirlegers op de vlucht gejaagd. Zij 

mogen in het geloof van de Olijfberg afdalen. Uit de olijven werd olie geperst. Zij 

hebben de olie des Geestes in hun ziel. Zij dalen van de berg af in het geloof, hetwelk 

die vaste grond is. Uit het geloof vloeit geloofsgehoorzaamheid voort. Dat kunt u 

altijd nagaan. Het is geen dood ding. Het brengt zijn werkzaamheden mee. Het is door 

de liefde werkende. Wanneer het geloof proeft en smaakt, getuigt het. Dat getuigen zal 

meer worden, want het is hun toegezegd. Want zij zullen ontvangen de kracht uit de 

hemel. Dan kunnen zij niet zwijgen. Zij zullen Gode meer gehoorzaam zijn dan de 

mensen, al werden zij met alles bedreigd. Zij gingen door, dat is het recht van de kerk; 

daardoor kunnen zij staan en getuigenis geven. Dat geloof is een planting Gods en 

wordt door God onderhouden. 

 

Het geloof verenigt: 'Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk.' Het staat hier 

opgetekend: 'En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij 

bleven, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, 

Bartholomeüs en Mattheus, Jakobus de zoon van Alfeüs en Simon Zelotes, en Judas 

de broeder van Jakobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden 
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en smeken.' 

Zij waren niet biddeloos. Het geloof, zeiden we, gaat werken, en dat doet het hier. Zij 

waren verwachtend: 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou; 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 

 

Dat geloof geeft hoop, dat is uitziend naar verwisseling, dat het eenmaal in 

aanschouwen zal overgaan. In dat aanschouwen verblijdde Job zich, zelfs in de meest 

donkere tijd. Paulus was uitziende. Van de kerk in haar geheel vindt u er niet een op 

aarde, die daar niet naar uitziet. Als het geloof levend wordt, komt er een opleving in 

de ziel, komt er een betrekking op het pand in de hemel. Dat is een rein pand. 

'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.' Wat een dierbaarheid! Het is 

een allesvervullend werk voor de kerk, dat Hij gewrocht heeft. Het zal juichen tot 

Gods eer. 

 

4. Hun verwachting 

Zij waren bij elkander in sterke verwachting, dat zij kracht zouden ontvangen. De 

blijdschap der kerk is nog meer. Straks lijkt het alsof zij vol zoete wijn zijn. Dan gaat 

de wereld hen bespotten Maar de kerk is niet te bespotten. Als zij uitzinnig zijn, zijn 

zij het Gode, en gematigd van zinnen zijnde, zijn zij het ulieden. 

Er is een volheid, waarin zij zich meer verheugen dan in de wijn. De maagden hebben 

Hem lief. Hij stelt God de Vader die gemeente voor, zonder vlek of rimpel. Het geloof 

is uitziende en verwachtende om eenmaal met de woonstede, die uit de hemel is, 

bekleed te worden. Hij heeft haar een plaats, een woonstede bereid. Hier zijn zij 

uitwonend, maar zij zijn inwonend bij de Heere. Zij zullen zoeken om Hem 

welbehaaglijk te zijn. Naar de ziel mogen zij hier getuigen, dat zij het lichaam 

eenmaal zullen afleggen en met de woonstede uit de hemel bekleed zullen worden. 

Wij moeten dat kleed der gerechtigheid ontvangen hebben, anders worden wij nooit 

overkleed met de woonstede uit de hemel om daarin God eeuwig te verheerlijken. Dat 

is de plaats waar zij naar toe gaan. Zou dat niet een edele verwachting zijn? Wachten 

op de Heere. Houd moed, Godvruchte schaar! 

Dat is uitzien met verlangen naar de plaats, waar de kerk eeuwig God zal dienen. Daar 

zullen zij nimmermeer enige verwisseling hebben vanwege dat het donker zal zijn, 

want aldaar zal geen nacht zijn. Er zal een eeuwig licht zijn, want de Heere zal haar 

tot een eeuwig Licht wezen, en haar God tot haar Sierlijkheid. Want zij zullen het 

beeld verkrijgen van de Zoon van God, in ware kennis van God, gelijk Hij behoort 

gekend te worden. Rechtvaardig in Hem en heilig, om vlekkeloos met Hem te 

verkeren.  

Er is een buit voor de kerk weggelegd, hetgeen zij straks eeuwig zullen bezingen uit 

Psalm 68:9 en 16: 

 

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,  

ijn tien- en tienmaal duizend sterk,  

Verdubbeld in getalen; 

Bij hen is Zijne Majesteit 

Een Sinaï in heiligheid, 

Omringd van bliksemstralen.  

Gij voert ten hemel op, vol eer; 

De kerker werd Uw buit, o HEER'!  
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Gij zaagt Uw strijd bekronen 

Met gaven, tot der mensen troost,  

Opdat zelfs 't wederhorig kroost  

Altijd bij U zou wonen. 

 

Gij koninkrijken, zingt Gods lof;  

Heft Psalmen op naar 't hemelhof,  

Vanouds Zijn troon en woning;  

Waar Hij, bekleed met eer en macht,  

Zijn sterke stem verheft met kracht,  

En heerst als Sions Koning. 

Geeft sterkt' aan onzen God en Heer';  

Hij heeft in Israël Zijn eer 

En hoogheid willen tonen; 

Erkent dien God; Hij is geducht;  

Hij doet Zijn sterkte boven lucht,  

En boven wolken wonen. 

 

Toepassing 

Dat is de sterkte en de reinheid van de kerk, en het is de verlustiging Gods als Hij niet 

anders aanschouwt dan volmaakte reinheid, geopenbaard in Zijn Zoon, Die Zijn liefde 

betoont in het opnemen van een schuldige zondaar, die ligt te kermen en zegt: Heere, 

Gij weet hoe ik het verdorven heb, maar Gij weet ook, dat ik U liefheb. 

Dan doen zij afstand van de zonde. Daaraan kunt u weten, of u ooit een gelovige 

geworden bent. Dat geeft kracht in de ziel, dat versterkt. Want zou u lust hebben in 

onreinheid? Dat is onmogelijk. Anders hebt u nooit Christus nodig gehad om God te 

dienen en voor Hem te leven. Dat maakt de praktijk van het leven uit. Dat u zegt: O, 

wat ben ik afhankelijk! Dan moet zonde zónde worden, om de reinheid te waarderen. 

Dan zegt u: Heere, wie ben ik en wie behoorde ik te zijn, om U aan te kleven en niet 

los te laten, om voor U te leven! 

Daarom staat er opgetekend, dat zij door die kracht Hem zullen dienen en voor Hem 

leven, en dat zulks de Heere eenmaal zal worden aangeschreven. Dat zijn werken, die 

God verheerlijken. 'Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt.' Dat is 

balsem uit Gilead. 

 

Hoe staat het met u, medereiziger? Wij hebben allen een even kostelijke ziel, 

geschapen voor de eeuwigheid. Die heilgeheimen, Zijn geboorte, Zijn sterven, Zijn 

begrafenis en opstanding, en nu Zijn hemelvaart, zijn tot eeuwige blijdschap van de 

kerk. Ziende dat zij zichzelf niet rein kunnen bewaren; dat zij zeker verteerd zouden 

worden, maar nu, door die alles-reinigende kracht, kunnen zij voor het aangezicht 

Gods des Vaders bestaan. Daaruit leven zij en daardoor worden zij gedragen. Het 

geloof kan het ontvangen, de wereld, het ongeloof, niet. Zo iemand die Geest van 

Christus niet heeft, die komt Hem niet toe en kan Hem niet proeven en smaken. God 

moge het u doen verstaan. 

Wij hebben gezegd, dat een wolk het zicht op Hem wegnam. Maar als Hij in uw hart 

tot een pand is en tot eeuwige kracht en tot sterkte, al is het dat er dan een wolk voor 

de ogen komt, dan zakt de ziel op die grond, die aangebracht is. In de praktijk van het 

leven kunnen zij in duisternis zitten en geen licht hebben, maar God kan niet 

verminderen. Al leven zij in de duisternis, dat zij aangevallen worden van alle zijden, 

dan roepen zij de Heere ootmoedig aan. Zij zullen toch gedenken wat Hij gedaan 
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heeft. Dat is de verwachting van de kerk. Arme mens, die dat niet kent. Waar zult u 

zich aan vastgrijpen? Zult u daaraan vastgrijpen, dat u meegeleefd hebt en dat het 

Woord u gepredikt is? Al zou u er krachten door gedaan hebben, dan zal Hij toch 

zeggen: 'Ik heb u nooit gekend, gij, die de ongerechtigheid werkt.'  

Doorzoek u nauw, ja zeer nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen zijt. Dat God die 

lust in uw ziel werke. Als dat gemist wordt, arme mens, dan houdt u zich rustig met 

uw godsdienst en met al hetgeen uiterlijk is. God moge u nog aan uw armoede 

ontdekken. Dat u aan de weet mocht komen ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt 

te zijn. 

 

Is er een volk in ons midden, dat ontgrond is geworden aan zichzelf? Dat al hun 

gerechtigheid een wegwerpelijk kleed geworden is en die achter Hem gebracht zijn? 

Die er iets van hebben mogen leren, Borgtochtelijk zalig te worden? Dan hebt u eerst 

moeten sterven. Dan hield de weg op, dan was er geen weg meer en ging u raad 

vragen bij de grote Profeet: Is er nog een weg? 

Zitten er zulken in ons midden, aan wie een weg geopenbaard is in de eeuwige 

Christus, als de enige Weg, en die buiten Hem niet leven of sterven kunnen? Hij is 

zoekenswaardig! 

U, die bij de schaduw des doods verkerende was en wiens voet gericht is op het pad 

des levens, wat hebt u erop aangetroffen? Dat Christus de minste ongerechtigheid niet 

dulden kan. Daarom, als schuld schúld wordt en zij de hand op dat offer mogen 

leggen, dan is Hij dierbaar. Altijd wordt de kerk achter Christus gebracht. Als zij 

verlegen staan en het hoofd niet op durven heffen en niet tot God kunnen naderen, dan 

krijgen zij Hem nodig. Daarom is Hij aan het kruis genageld en gedood. Wat wordt 

Hij dan dierbaar! Hij is dierbaar voor wie in Hem gelooft, Die de goddeloze 

rechtvaardigt. Dan wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid in en door Christus. 

Hij is ten hemel opgevaren, opdat wij hier niet een aards koninkrijk zouden oprichten 

en hier een tabernakel maken. De discipelen wilden een tabernakel maken voor de 

Heere Jezus, voor Mozes en Elia, maar even later zagen zij niemand dan Jezus alleen. 

U moet altijd zien waartoe het is. Dat u biddende bevonden mocht worden om een 

eeuwige zegen. Als dat niet gebeurt, dan loopt het menigmaal slecht af en zitten wij in 

het donker; dan zijn wij mager in ons gebed en schraal in ons leven. Dat wij toch 

verlangend waren naar de pinksterdag, om die eeuwige Geest te ontvangen. 

God wekke u daartoe op door Zijn eeuwig Woord. Hij schrage en onderhoude ons en 

doe ons opwassen in genade en kennis, die is in de Heere Jezus Christus. Opdat wij 

eeuwig zouden zeggen: Hij is waardig te ontvangen de lof, de eer, de dankzegging en 

de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 



 199 

Ds. M. HEIKOOP - Utrecht 

 

20. De lastbrief der prediking 

 

Predicatie over Handelingen 5:29-32 

 

Zingen: Psalm 84:3 

Lezen: Handelingen 5:1-32 

Zingen: Psalm 119:67 

Zingen: Psalm 56:5 en 6 

Zingen: Psalm 94:4 

 

Geliefden, 

'Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast', was de begeerte van de dichter, want 

dat was een veilige weg. Het zal openbaar komen, dat degenen die hun gangen naar 

het Woord Gods richten, tot lichten zullen zijn. Want dat Woord is een licht op het 

pad en een lamp voor de voet. Zij wandelen niet in de duisternis, want zij hebben een 

schijnend licht. 

Zij gaan ook een vaste gang; wat God in Zijn Woord zegt, is onomstotelijk vast, 

daartegen is niet te ageren. Hij heeft gezegd: 'Omdat gij het woord Mijner 

lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die 

over de gehele wereld komen zal.' 

De dichter bidt of zijn gangen en treden in Gods Woord vastgemaakt mogen worden. 

Is dat zo nodig, om dat te bidden? Ja, want de strijd wordt gestreden om dat Woord 

krachteloos te maken en om de mens van dat Woord los te maken. 

De vorst der duisternis weet, dat het een veilige weg is en daarom bindt hij de strijd 

aan, opdat de mens zich slap aan zal stellen, hetzij in het lezen van het Woord in de 

woning, hetzij in het naarstig onderzoeken van het Woord, hetzij in het opgaan naar 

Gods huis om naar Gods Woord te horen. Want dat zijn de wegen, die God in het 

Woord openbaart: naarstig op te gaan om naar het Woord te horen en naarstig de 

Schriften te onderzoeken, 'want die zijn het, die van Mij getuigen.' Zo gewaagt God 

ervan. De dichter bidt: 

Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast, 

Opdat ik mij niet van Uw paan moog' keren. 

 

Want daartoe is hij geneigd. Het hart des mensen is geneigd af te wijken. Onze nek 

hebben wij God toegekeerd en met een altoos durende afwijking zijn wij van God 

afgeweken. 

Daar ligt de mens. Ga maar zien of dat niet uitkomt. Meestal is er voor alle 

werkzaamheden tijd, maar niet om Gods Woord te horen, dat levende Woord, 

waarvan God getuigt: 'Is Mijn woord niet alzo als een vuur? en als een hamer? Om 

daarmee een hard hart te verbrijzelen en de geest verslagen te doen worden?' 

Er is geen tijd om God door Zijn Geest in ons te laten werken. Och, wat onderzoeken 

wij dat Woord meestal plichtmatig: door het lezen na het eten. Maar het naspeuren 

ervan, of God er iets mee te zeggen heeft tot onze ziel, wordt zo weinig gevonden. 

Nee, wij behoeven God er niets mee te geven. God weet wel wat er in Zijn Woord 

staat. Maar de dichter begeerde het ook te weten. 

Er kan onder het luisteren naar de prediking van dat Woord een zegen vallen, wanneer 

God de deur van Zijn Woord ontsluit. Ook kan het zijn, dat Gods Woord druipt als 

dauw op het late nagras, of dat de Heere medewerkende invloeit, dat het herkauwd 
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mag worden, gelijk de reine dieren hun voedsel herkauwen. 

Wie zal niet schuldig staan tegenover hetgeen de dichter hier zegt: 'Maak in Uw 

woord mijn gang en treden vast'? Aan zijn vlees en bloed had de dichter kennis. 

Als ons vlees en bloed door het kwade licht verrast worden, is het eerste wat wij doen, 

niet naar het Woord horen. 

U ziet het in de kinderen, in het zich onttrekken aan de catechisatie, het zich 

onttrekken aan het onderwijs uit het Woord. Maar omdat het vlees door het kwade 

licht verrast wordt, bidt de dichter, dat zijn gangen en treden in het Woord 

vastgemaakt mogen worden, om ondanks de strijd, die gevonden wordt, dat Woord 

niet los te laten. Wat er gebeurt, gebeure, maar om daarvan niet af te wijken. Want dan 

verlaten wij de rechte weg. 'Dit is de weg, wandel in dezelve', zo zegt de mond der 

waarheid. 

De dichter zegt verder: Ai, laat het mij toch nimmer overheren.' Dus smeekt hij of zijn 

wandel mag zijn naar dat Woord, en of het kwaad mag worden afgebroken. Dat is de 

vrucht van de waarachtige bekering van de mens. Die God door Zijn Geest gaat 

bearbeiden, gaat zoeken, bidden en vragen om volgens dat Woord geleerd en geleid te 

mogen worden, en gaat smeken of God hem bewaren wil voor het kwaad. 

Ai, laat het mij toch nimmer overheren.  

Verlos mij, Heer', van 's mensen overlast. 

 

'Tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.' Al wat niet is 

naar het Woord Gods, kan en zal geen dageraad hebben. Men zegt: Gods Woord is 

krachteloos; God geeft Zijn Woord niet meer zoals eertijds. Maar de mond der 

waarheid zegt, dat Zijn Woord vers en levend blijft. Zomin als God verandert, 

verandert Zijn Woord; zomin de ordeningen des hemels veranderen, verandert Zijn 

verbond tot aan de jongste dag. 

De dichter laat los wat de mens zegt. Want hij smeekt: 

Verlos mij, Heer', van 's mensen overlast,  

Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 

 

Mocht dat ons aller behoefte zijn. De wereld bemerkt het wel als men in dat spoor 

gaat. Want daar is een weg aan verbonden, waarvan God gezegd heeft, dat het een 

weg der verdrukking is. Dan koos Mozes liever met het volk van God kwalijk 

behandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben. 

Wij wensen bij deze gehoorzaamheid en wandel naar het Woord uw aandacht te gaan 

bepalen. De tekst vindt u in Handelingen 5:29-32: 

 

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer 

gehoorzaam zijn dan den mensen. 

De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, 

hangende Hem aan het hout. 

Dezen heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om 

Israël te geven bekering en vergeving der zonden. 

En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, Welken God 

gegeven heeft dengenen die Hem gehoorzaam zijn. 

 

Wij schrijven boven deze tekst: De lastbrief der prediking, en wij bezien: 

1. De voldoening des Vaders; 

2. De verhoging des Zoons; 

3. Het getuigenis des Geestes. 
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1. De voldoening des Vaders 

 

Het Schriftgedeelte, dat ons is voorgelezen, is uit de Handelingen der Apostelen. Met 

die Handelingen wordt bedoeld de voortzetting van hetgeen God hun opgedragen had. 

Dat zij handelden en wandelden naar hetgeen hun door God bevolen was. Hij had hun 

gezegd te prediken, uitgaande van Jeruzalem. Hoofdstuk 3 wijst ons aan de opgang 

naar Gods huis en de genezing van de kreupele. In hoofdstuk 4 wordt getuigd van de 

Naam, waarin zij deze tekenen deden tot verheerlijking Gods, tot een reukwerk, tot 

afbreking van de offeranden, die tevergeefs geofferd werden; en het getuigt ook van 

de enige Naam onder de hemel, door Welke wij zalig moeten worden. 

Het Woord Gods wies en het getal dergenen, die geloofden, vermeerderde meer en 

meer. Er is ons voorgelezen, dat er waren, die een band kregen aan het Woord Gods, 

maar er kwamen ook hypocrieten en huichelaars tussendoor, die een vertoon maakten, 

alsof zij wilden meedoen. Wij zien het in Ananias en Saffira. Zij moesten het met de 

dood bekopen, zodat er grote vrees over de gehele gemeente kwam. 

De hogepriester en die met hem waren, werden met nijdigheid vervuld. Zij wilden 

toch trachten die prediking tegen te gaan. De apostelen werden voor de Raad gesteld 

en hun werd ernstig aangezegd, dat zij in die Naam niet zouden prediken. Maar de 

apostelen gaven getuigenis, dat zij van die Naam niet zouden kunnen zwijgen. 

Dat was voor hen onmogelijk. Zij waren geen eedbrekers. Zij hadden het vrijmoedig 

gezegd; zij trotseerden de gevangenis. Gods engel deed de deuren echter open en 

zeide: 'Gaat heen, spreekt tot het volk.' Zij zijn uitgegaan en gingen prediken.  

Toen de dienaars bij het gevangenhuis kwamen, vonden zij de deuren gesloten, doch 

niemand daarbinnen. Het Woord Gods is ongebonden. 'Die Mijn Woord bewaart, zal 

Ik ook bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.' 

De wereld zal moedeloos worden, want tegen God is niet te strijden. Ook niet tegen de 

wandel naar Zijn Woord. De dienaren gingen heen en zeiden: Wij hebben het zo en zo 

bevonden en wij hebben gehoord, dat zij met vrijmoedigheid in de tempel staan te 

prediken. Zij werden gehaald, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk en 

zeiden: 

Laat ons voorzichtig aan doen, anders loopt het mis. En daar komen zij en dan wordt 

hun gezegd: 'Hebben wij u niet ernstig aangezegd, dat gij in deze Naam niet zoudt 

leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld.' 

Maar dan geeft Petrus getuigenis en zegt: 'Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan 

de mensen.' Hij wil zeggen: Al verbiedt u het, wij hebben ons woord niet verbroken; 

wij hebben het van stonde aan gezegd en daar gaan wij niet vanaf.  

 

Daar gingen de jongelingen in Babel niet vanaf; zij trotseerden de vurige oven. Daniël 

ging er niet vanaf, al was hem het gebed verboden. 

Zo kunt u het Woord Gods naspeuren. Hoe zijn zij eruit gekomen? De kleren van de 

jongelingen waren door het vuur niet geschroeid. Daniël kwam ongeschonden uit de 

leeuwenkuil. God stond er voor in, al is het dat zij werden gesmaad, omdat zij zich het 

Woord Gods niet schaamden. Zij hebben in dierenvellen gewandeld, sommigen zijn 

ter dood gebracht, in stukken gezaagd, omdat zij de wereld niets waardig achtten, 

maar uitzagen naar een meerder goed. 

De tijdgelovige valt af als verdrukking of vervolging komt. Maar het zaligmakend 

geloof heeft zijn grondvesting in het onomstotelijk Woord Gods en klemt zich 

daaraan. 'Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.' 

'Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen.' Mocht dat in ons hart leven, 



 202 

dan zouden wij niet afwijken. Dan vond u niet zoveel dwalende kinderen, de één 

links, de ander rechts. Dan kwam het spoor openbaar en dan zag u een vaste gang. Dat 

zou uitkomen in leven en wandel. 

Terecht zegt Salomo: 'Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van 

een doorbrenger.' Een doorbrenger raakt alles kwijt, want hij brengt het goed door. 

Maar die zich slap aanstelt, is een broeder van een doorbrenger; hij raakt eveneens 

alles kwijt. Die zich slap aanstelt in het lezen van het Woord, raakt tenslotte, al zou hij 

het een weinig onderhouden, ook alles kwijt. In zijn kinderen verspeelt hij het als God 

het niet verhoedt. Zij zien vader en moeder het Woord niet onderzoeken; andere 

waardeloze lectuur komt ervoor in de plaats. In het opgaan naar Gods huis zeggen zij 

niet met Jozua: 'Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.' Daarom, 

laat het zijn wat hier staat: 'Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen.' 

Daarom zegt de apostel, dat zij niet geroepen zijn door mensen, maar door God. En als 

dan iemand zegt: dit is er niet meer en dat is weg, dan is dat jammervol, dat er zo'n 

geest uitgaat. God is in Zijn Woord en in Zijn kerk. Hier getuigt de apostel van de 

eenheid van het Woord, waarop de kerk onomstotelijk gegrond is. 

 

In de eerste plaats is dit in de voldoening des Vaders.  

Daarom prediken zij die Naam en kunnen zij ook van die Naam niet zwijgen. Want de 

Vader is erin voldaan. Kunt u dat bewijzen? Jazeker, hier staat het: 'De God onzer 

vaderen heeft Jezus opgewekt, Welke gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het 

hout.' God de Vader is in Zijn Zoon voldaan. Hij heeft Hem krachtens Zijn 

rechtvaardigheid de dood niet onthouden, maar de Zoon kon ook krachtens die 

rechtvaardigheid niet van de dood gehouden worden; Hij heeft Hem opgewekt. Alle 

offeranden waren afgedaan. Hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt 

degenen, die geheiligd worden. 

De apostel staat scherp tegenover de wettische woelingen, alsof er een offer moest 

gebracht worden, om aan die ene offerande van Christus iets toe te doen. Het is een 

vervloekte afgoderij als Rome zegt, dat dit of dat nog moet gebeuren. De remonstrant 

zegt ook, dat er nog iets bij moet komen. Maar onze vaderen hebben zich daartegen 

gesteld op grond van Gods Woord. De apostelen konden niet anders dan getuigenis 

geven van de voldoening des Vaders, en zij hadden een helder bewijs hierin, dat God 

Zijn Zoon opgewekt heeft, dat Hij van de dood niet kon gehouden worden. Tevergeefs 

was anders de prediking geweest, en allen die in Hem geloofd hadden, en allen die in 

Hem ontslapen zijn, bleven dan voor eeuwig in de dood. Er zijn gedurende veertig 

dagen blijken van geweest, dat Hij opgestaan is. Zij, die opgestaan zijn toen de 

steenrotsen scheurden en de graven geopend werden, zijn verschenen in de heilige 

stad. Hetwelk genoemd werd de eerste opstanding. 

God is voldaan in het rantsoen van Zijn enige Zoon. Elk werk, dat een mens denkt op 

te wegen, is een stank in Gods neusgaten. De apostelen hadden de strijd te voeren 

tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. De Farizeeën stonden in hun eigengerechtigheid 

en wettische werken, en de Sadduceeën loochenden de opstanding der doden. Daarom 

zegt de apostel Petrus: 'De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welke gij 

omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.' 

Vrijmoedig spraken zij van 'de God onzer vaderen'. Door die opwekking konden zij 

zulk een getuigenis geven, anders was God nooit meer hun Vader geweest. God was 

in en door Christus hun genadige Vader geworden. Christus is een vloek geworden 

voor degenen, die onder de vloek waren, maar Hij is opgewekt uit de doden, Gode tot 

een rantsoen. De apostelen konden geen andere naam meer dulden en gaven daarvan 

getuigenis. Ga eens na wat zij ervan getuigden. 
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2. De verhoging des Zoons 

'Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker.' Hij 

zegt niet alleen aan Zijn rechterhand, maar door Zijn rechterhand. Door Zijn kracht en 

tot Zijn eer; door Zijn sterke rechterhand, waardoor Hij de wereld doet beven en Zijn 

volk in stand houdt. 

In de eerste plaats is Hij verhoogd in de opstanding, in de tweede plaats door Zijn 

hemelvaart en in de derde plaats door Zijn zitten ter rechterhand Gods, tot een Vorst 

en Zaligmaker en tot vergeving der zonden. 

Verhoogd tot een Vorst, bij Welke geen vorst is gelijk te schatten. Hij zit als Koning 

en heerst als een Vorst. Vorst Messias is Hij; ja, tot een Vorst en tot een Verbond des 

volks. Hij is uitgegaan om Zijn volk te geven bekering en vergeving der zonden. Hij 

draagt die enige Naam, Die onder de hemel gegeven is, door Welke wij moeten zalig 

worden. Niet zalig gesproken, maar zalig gemaakt. Zalig spreken is niet genoeg, want 

Hij is een Zaligmaker; daar is Hij toe gegeven. Een mens moet zalig gemaakt worden 

van zijn zonden, niet zalig gesproken. 

Er zijn mensen die hun zonden breed uit kunnen meten; zij kunnen vertellen hoe zij 

ontdekt zijn en welk een zondaar zij wel zijn. Dan willen zij zalig gesproken worden. 

Maar als u gaat vragen: vertel eens iets van die Zaligmaker, waar Hij het voor u 

opgenomen en gedragen heeft, dan kunnen zij het niet. Dan komt men straks tekort. 

Zoek dat nooit! Als u meent als een ontdekt mens heen te gaan, zonder dat u de 

Zaligmaker voor uw ziel verkregen hebt, dat zal nooit baten. Hij kwam niet in de 

wereld om iemand zalig te spreken, maar om zalig te maken. 

Daar heeft de kerk Hem toe nodig, en daar smeken zij om, of God hun dat uit genade 

schenken wil. Zij zeggen: Heere, dat ik toch zalig gemaakt mocht worden! Zij moeten 

van de last der zonden af Het is een doodsteek in hun beenderen, een klagen en smart 

dragen. Daar spreekt men niet zoveel over. Dat kan beter betreurd dan besproken 

worden. 

Tot een Vorst en Zaligmaker is Hij gegeven. Maar er staat nog meer. 'Om Israël te 

geven bekering.'  

'Heere', zegt de kerk, 'bekeer Gij mij, zo zal ik bekeerd zijn.' De eis Gods is: Bekeer u, 

want waarom zoudt gij sterven? En de kerk des Heeren zegt: 'Heere, bekeer Gij mij, 

zo zal ik bekeerd zijn.' Nu zal God, door die rechterlijke voldoening, daar Hij niets aan 

tekort schiet, aan dat volk, door die Vorst en Zaligmaker, bekering geven. 

Zal Hij bekering geven? Hoe krijgen zij die dan? Door de inwerkende daad van God 

de Heilige Geest in de ziel. Dan gaat de ziel de zonde haten en vlieden, met spijt en 

smart en leed over dezelve. Dan komt Efraïm van zijn zonden terug en getuigt: 

'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.' Dan komt de kerk in haar schuld tot God. 

De boetvaardige zondares komt in de schuld voor God. In de weg van waarachtige 

bekering komt de mens in de schuld voor God, maar niet als een opgeknapt mens. 

Daarin is een mens te kennen, in het schuldenaar worden voor God. Dan krijgen zij 

behoefte aan hetgeen er verder geschreven staat: 'Om te geven bekering en vergeving 

der zonden.' God zegt tot de zondares, die in de schuld tot Hem komt, dat haar 

zonden, die vele waren, vergeven zijn. 

Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij 

rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.' Hij zal ze niet meer gedenken. 

Wat een eeuwige weldaad, en dat door die Vorst en verhoogde Middelaar. Daarin 

verstaan zij wat het voor de kerk geweest is, dat Hij het rantsoen opgewogen heeft. 
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Dan wordt Hij al dierbaarder en onmisbaarder. Daartoe is Hij gegeven tot een Vorst 

en Zaligmaker. 

Daar ziet u de kerk blij in statelijke reien, in vorstelijk gewaad, want Hij wil Zijn bruid 

aan Zijn zijde hebben. Die verhoogde Middelaar bidt: 'Ik wil, dat die bij Mij zijn, die 

Gij Mij gegeven hebt.' Die Bruidegom kan niet zonder Zijn bruid, die Hij gekocht 

heeft met Zijn bloed. Hij bidt aan de rechterhand Gods, verhoogd zijnde. 

Wat een weldaad is het als die bruid komen zal in het fijnste goud van Ofir. Het is niet 

genoeg, dat Hij alleen de kroon draagt.  

'Nee, zegt Hij, Ik zal ze ook een kroon geven.' Allen, die Zijn verschijning hebben lief 

gekregen, zullen met Hem gekroond worden. En zij zullen die kroon nemen en leggen 

voor de voeten van het Lam, zeggende: 'Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed.' 

Die verhoogde Middelaar is voor hen het reukwerk aan 's Vaders rechterhand. Hoe 

meer de mens daarbij leven mag, hoe meer doding aan de wet er bij hem gevonden 

wordt. 'Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.' Dan getuigt de kerk: 

Die God is onze zaligheid! Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied 

prijzen? 

Dan krijgt de kerk de kracht van het Woord te verstaan, dat in en door de Middelaar 

zalig worden al degenen, die door Hem tot God gaan, dewijl Hij altijd leeft om voor 

hen te bidden. Zij komen daar, gevoerd met smekingen en geween. 'Ik dank U, Vader, 

dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve 

de kinderkens geopenbaard.' 

Wie het niet ontvangt als een kindeke, zal in het Koninkrijk der hemelen geenszins 

ingaan. Als een kind gevallen is, komt het schreiend terug, dan is het vies van 

zichzelf. En als de kerk valt, zegt zij: 'Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, 

wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan.' Zij worden om het glibberen van hun 

voet niet verworpen, maar vervangen. 

Hij is gegeven tot waarachtige bekering, ook in de dagelijkse bekering. Vergeving der 

zonden, om die van Hem te ontvangen in de reinigmaking door Zijn bloed. 

Dan zeggen de apostelen: 'En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden', van de 

woorden des eeuwigen levens. En niet alleen zij, maar hier staat: 'en ook de Heilige 

Geest, Welke God gegeven heeft degenen die Hem gehoorzaam zijn.' Het is onze 

derde gedachte. 

 

3. Het getuigenis des Geestes 

Hoe onomstotelijk vast is de prediking des Woords voor de kerk Gods. Het getuigenis 

des Geestes in hun binnenste is het, waar de kerk haar baat van heeft. Want Die 

verzegelt, dat God waarachtig is. De Heilige Geest is de Werkmeester, de 

Verzegelaar. Hij is een Onderpand van de erfenis in hun ziel. Hij gaat uit van de 

Vader, Die Hij op het volmaaktst kent. Hij gaat uit van de Zoon, Wiens werk 

volkomen is en dat bij de Vader genoegzaam is en aan de ziel toegepast wordt door de 

Heilige Geest. 

Daar hebt u het volle Wezen Gods. De Vader in de voldoening, de Zoon in de 

verhoging, en de Heilige Geest in het getuigenis. De volle prediking tot zaligheid voor 

zondaren, om in die enige Naam zalig te worden, die een goede reuk is. Daaruit krijgt 

de kerk haar kracht en de bate in haar ziel. Daarom getuigt de apostel: 'De liefde van 

Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij ook 

allen gestorven zijn.' 

Welk een toevlucht in nood en dood! Dat deed de apostel sterk staan. In de tijd die wij 

tegemoet gaan, moge God u aangorden, dat u behoren mocht bij degenen die getuigen: 

'Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.' Daar zal de ziel baat bij hebben. De 
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kerk zegt ervan: Het zal een rots zijn, waarheen ik vlucht. Daarin vindende haar 

dierbaarheid en verlustiging, is de kerk verzekerd, dat God waarachtig is. De Heilige 

Geest is Getuige van deze woorden. 

God heeft Hem gegeven aan al degenen, die Hem gehoorzaam zijn. 'Gehoorzamen is 

beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.' Die achter Hem komen en 

door Hem ingaan, zullen komen in de stal der schapen. Om door Hem tot God te gaan, 

maar ook door Hem God als het Drie-enige, volmaakte Wezen, eeuwige heerlijkheid 

toe te brengen. Zou dan de kerk niet zingen met de dichter van Psalm 56: 5 en 6: 

 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;  

Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord; 

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;  

Wat sterv'ling zou mij schenden? 

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden  

Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,  

Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

Door ijver aangespoord. 

 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;  

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot',  

Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 

Gij hebt mijn smart verdreven: 

Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 

'k Zal voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;  

Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven;  

Zo word' Zijn lof vergroot. 

 

Toepassing 

Hoe meer de voeten in dat Woord vastgemaakt zijn, hoe meer Gods kind zijn leven in 

dat Woord getekend vindt, des te meer krijgt hij daarvan de beleving in zijn ziel. Dan 

kan hij het niet missen in zijn opgaan. Moet hij het opgaan missen door ziekte, of 

anderszins uitgesloten zijnde, dan doet het pijn. Dan was David zeer begerig daarnaar, 

gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. U zou Gods Woord eens moeten 

missen, dat u geen Bijbel zou hebben, of dat u er niet in mocht lezen, welk een pijn en 

smart zou dat geven. De wereld geeft daar niet om en ook de mens, die niet meer kent 

dan de blote historie, geeft daar niet om. 

Voor een mens, die door Gods Geest bearbeid wordt, is het een baarmoeder. Dat 

Woord wordt genoemd een borst; het Woord Gods is de redelijke onvervalste melk, 

om door dezelve op te wassen in de kennis en in de genade, die er is in Christus Jezus. 

In Hem is God de Vader voldaan en verzoend. 

Dat wij nog aangegord mochten worden in deze boze tijd. Vaders, moeders, de eed, 

bij de Doop gedaan, mocht u nog eens kracht geven in uw huizen, tot onderzoek, tot 

getuigenis. Als u zich slap aanstelt, raakt u alles kwijt. De opgang onder Gods Woord 

mocht nog gezocht worden en het speuren naar verborgen schatten. 

Hoe meer vaten er zullen zijn, des te meer zal de olie des Geestes daar ingang vinden. 

De uitziende zondaar mocht horen van de voldoening door Christus tot volmaakte 

vervulling, dat Hij van de dood niet kon gehouden worden. De kerk komt zo dikwijls 

met zichzelf in de dood, en dan te mogen zien dat de Vader in Christus voldaan is. Dat 

Hij opgewekt is en ook eenmaal u zal opwekken en met Hem daar zal stellen. 

Als Gods kerk gewezen mag worden op die verhoogde Vorst en Zaligmaker, gezeten 
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aan des Vaders rechterhand, dan mag zij als een weerloze duif de toevlucht nemen in 

de steenrots. Hij getuigt: 'Mijn duive, zijnde in de kloof der steenrots, laat Mij uw 

stem horen.' Al is het een gekerm en gepiep, Hij getuigt: 'Uw stem is zoet, en uw 

gedaante is liefelijk.' 

Dat kan de kerk niet begrijpen, maar God doet de deur open voor een ellendige. Jezus 

Christus is gezeten aan des Vaders rechterhand om voor Zijn kerk te bidden. Ja, zelfs 

als Petrus het laag heeft laten liggen, dan is het: 'Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof 

niet ophoude.' Die wakende Hogepriester is een Vorst, met majesteit bekleed. 

En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen 

horen. 

Eer Hij de mens van de aarde verdoet, laat Hij eerst Zijn stem nog horen. En wie Zijn 

stem horen zal, zal leven. Dan zegt de kerk: 'Dat is de stem mijns Liefsten; ziet, Hij 

komt.' Hij moge u wekken en trekken tot bekering en vergeving der zonden. 

 

O, zaad der gemeente, klein en groot, God moge u het Woord naarstig doen 

onderzoeken. Ga uw verbeuzelde uren eens na. Soms hebt u zich zo lichtvaardig van 

de catechisatie afgemaakt. Anderen verontschuldigen zich als het Woord gelezen 

werd. Wat zal dat een worm in de hel zijn, als Hij zeggen zal: 'Gij hebt niet willen 

horen.' Daar zal Gods Woord niet meer gepredikt worden; daar zal het nooit meer 

kunnen zijn een vuur en een hamer. O, alsof God door ons bade, wij bidden u van 

Christus' wege: 'Laat u met God verzoenen!' Dat u toch nog acht geven mocht op die 

grote zaligheid. Hoeveel boeken worden er soms door de jeugd gelezen, die geen 

waarde hebben, die zelfs verderfelijk zijn. Dan heten ze misschien wel 'christelijk', 

maar de verhoging van Christus, gezeten aan des Vaders rechterhand, wordt er niet in 

gevonden. 

Als u zich slap aanstelt, ouders, zal straks het bloed van hen van uw hand geëist 

worden. Dat wordt van een leraar geëist, maar ook van een ouder. In onze tekst staat 

een prediker getekend. De apostelen hadden een lastbrief van God ontvangen, en de 

Heilige Geest getuigde in hun binnenste. Is het een wonder, dat u klagen moet over de 

lauwheid, dat u zo weinig van Gods Geest hebt? De Heilige Geest gaf getuigenis aan 

degenen, die Hem naar dat Woord gehoorzaam waren en die naar dat Woord 

wandelden. Hoe verder u afwijkt, hoe losser uw wandel, hoe minder u van Gods Geest 

ontmoet. Dat doet Hem wijken uit uw hart, uit uw huis; dan geeft Hij Zijn getuigenis 

niet. 

Dat die eeuwige Geest uw hart breken moge en u verslagen make in uw ziel, dewijl 

Hij roept en klopt en getuigt, opdat u uw zonden af mocht breken door gerechtigheid 

en door recht te doen. De Heere make in Zijn Woord uw gang en treden vast. De God 

aller genade zult u daarin ontmoeten, want Hij ontmoet de vrolijke en die gerechtig-

heid doet, degenen die Zijner gedenken op zijn wegen. Amen. 

 


