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BERNARDUS SMYTEGELT 

 

“HEERE, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest; 

want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de 

bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, dat zij in de 

groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug 

geworpen.” Jesaja 38:16,17 

 

Wij lezen in Psalm 50:15: Roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u 

uithelpen, en u zult Mij eren. En in vers 23: Wie dank offert, die zal Mij eren; en 

wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien. 

Als er benauwde dagen zijn, dan zult u een vroom mens wel zien staan met die 

taal van David in zijn mond en hart: Mij is zeer bange, 2 Sam. 24:14. En dan zult 

u ze met die taal dikwijls vinden: Ik vond benauwdheid en droefenis, Psalm 

116:3. En dan zetten zij het op een bidden, op een roepen, op een schreien en 

schreeuwen tot God, zoals Jakobus zegt in hoofdstuk 5:13: Is iemand onder u in 

lijden? Dat hij bidde. Zij doen hetgeen God van Paulus zei in Handelingen 9:11: 

Zie, hij bidt. Wie is toch een Helper als God? Psalm 34:20: Vele zijn de 

tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de HEERE. Jes. 

41:10: Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner 

gerechtigheid. Als ze dan geholpen zijn door God uit hun nood op hun bidden, 

dan gaan ze God de ere geven. Zij roken hun eigen garen noch hun eigen 

netten niet, zij kussen hun eigen handen niet, maar zij vallen voor God neer en 

zeggen: Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen 

Naam, Psalm 103:1. Zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten, 

Psalm 33:1. Wat is dat, God te eren? Dat wordt ons uitgelegd, als er door God 

bijgedaan wordt: Wie dank offert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, 

dien zal Ik Gods heil doen zien. 

 

Het is uitermate treurig, als God moet klagen over ondankbaarheid en zeggen: 

Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen Mij 

overtreden, Jes. 1:2. Het is zo droevig, als God moet klagen en zeggen: Ik heb 

een wijnstok geplant op een vette heuvel, en Ik heb verwacht, dat hij goede 

druiven voortbrengen zou, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht, Jes. 

5:4. Het is zulk een vlek in een mens, als God moet zeggen: Zult gij dit den 

HEERE vergelden, gij dwaas en onwijs mens of volk? Deut. 32:6. En zoals er in 



 

vers 15 staat: Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit; en hij liet God 

varen Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen 

zijns heils. 

 

Het is voorzeker beter, dat een vrome, de weldaden Gods ziende, 

uitschreeuwt: Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden, 

Psalm 103:2, en Psalm 116:12: Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn 

weldaden, aan mij bewezen? Het is zo uitermate schoon, dat ze zich in 

ootmoed en nederigheid voor God neerleggen, zoals Jakob deed in Genesis 32; 

hij zei: Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw, die u 

aan Uw, knecht gedaan hebt, vers 10. Het is zo uitnemend schoon, als zij in 

acht nemen 2 en in het werk stellen hetgeen Christus tegen die bezetene zei, 

Markus 5:19: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote 

dingen de Heere u gedaan heeft. 

Geliefden, hebt u elk niet wel wat ontvangen van God? Het is dan zo redelijk en 

zo billijk, dat u tot God zegt met Hanna: De HEERE doodt en maakt levend; Hij 

doet ter helle neerdalen en Hij doet weder opkomen. De HEERE maakt arm en 

maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij, 1 Sam. 2:6, 7. Heere, u zijt die God, 

Die ik eren moet: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat u mij tot 

hiertoe gebracht hebt? 2 Sam. 7:18. Komt zo'n ziel in de hemel: met ere wordt 

hij gekroond, Psalm 84:12. Die op de troon zit, is ook gekroond met heerlijkheid 

en eer, Hebr. 2:9. Maar zij werpen hun kronen voor de troon neer, Openb. 

4:10. Krijgt een ziel genade, zo weet hij dat God hem geformeerd heeft om Zijn 

lof te vertellen, Jes. 43:21, en, 1 Petrus 2:9, dat hij daartoe uit de duisternis 

geroepen is, opdat hij de deugden Gods zou verkondigen. Wordt iemand gered 

uit grote zwarigheden, gewone of buitengewone, is het uit krankheid geweest, 

en is ze niet tot den dood geweest, dan moet zij ter heerlijkheid Gods zijn, Joh. 

11:4. Dan zouden ze dat wel bij herhaling zeggen, hetgeen David zei in Psalm 

118:18: De HEERE heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet 

overgegeven. Dan is het: ik zal de goedertierenheid des HEEREN vermelden, 

Uwe alleen. 

 

Wij lezen van die heidense koning Ahasvéros, toen Mordechaï ontdekt had de 

raadslag van twee van zijn kamerlingen om de koning het leven te benemen: zo 

werd het tot een gedachtenis in een boek geschreven; en het gebeurde dat de 

slaap van de koning week, en dat hij het boek der gedachtenissen liet brengen 

om erin te lezen; en daar leest hij die grote weldaad, die Mordechaï hem 

gedaan had, en de koning zegt tegen zijn hovelingen: Heb ik dat wel erkend? 

Wat weldaad is er die man voor gedaan? Geen, zeggen ze. Dat kan ik niet 

langer op mijn hart houden, zegt de koning. En is dat zo in een heidens koning, 



 

is het dan van de koning Hizkía, die verkwikte koning naar ziel en lichaam. Is het 

dan wel verwonderlijk, dat u hem hier zo erkennende en dankbaar vindt in 

onze tekst? 

 

Hoe vinden wij hem? Eerst doodziek door de hand Gods, die hem benauwde. 

Hij krijgt nader besef en kennis van zijn ziekte, dat ze dodelijk was. Hoe vindt u 

hem in zijn benauwdheid? Hij bidt hij weent hij kleeft aan bij de HEERE; moet 

hij sterven, dat hij maar genade in Gods ogen vinden mocht. God is zijn Helper 

in de benauwdheid, en Die redt de koning. God gaf hem goed antwoord, en hij 

krijgt een middel voor zijn ziekte en wond, en boven dat een teken tot herstel. 

Het gebeurt zo; zoals Gods mond sprak, zo werd het vervuld. Hoe vindt u de 

koning al verder? Die eert God bij geschrifte van het eerste tot aan het einde 

van het negende vers, en van het tiende tot het dertiende vers toont hij hoe 

dat hij gesteld was. Hij was in zulke ongunstige omstandigheden geraakt als het 

wezen kon: hij had zijn afscheid van alles al genomen, hij dacht dat hij de dag 

tot de avond niet gebracht, of van de avond tot de dag niet zou geleefd 

hebben. In het veertiende vers toont hij hoe zijn geloof werkzaam geweest 

was; en of ik dan donker of treurig was, zo zou ik, zegt hij, naar een eeuwigheid 

gegaan zijn. In het vijftiende vers zegt hij: Ach God, hoe waarachtig zijt Gij! 

zoals u het mij hebt toegezegd, alzo hebt u het gedaan; mijn krankheid is zo 

ernstig niet meer, ik zie dat ik hersteld zal worden. 

Daarop komt hij in het zestiende en zeventiende vers, en hij zegt: o God, ik 

gedenk wat U deed op mijn ziekbed, en daar leef ik nu bij. Daarop komt hij in 

het achttiende, negentiende en twintigste vers, en hij zegt: Lieve Heere, Wie 

past de lof beter dan U? U bent het zo waardig; U hebt mij goed gedaan, ik zal 

tot Uw verheerlijking wezen. Daarop toont hij dat God, Die zonder middelen 

kan helpen, er evenwel een gebruikte, vers 21, en op het laatst toont hij het 

teken, dat hij hersteld zou worden.  

 

Wij zeiden daareven in onze voorafspraak welke stoffen wij verhandeld 

hadden; u ziet wat wij nu onder handen hebben: een vrome zieke, die van zijn 

ziekbed opgestaan was, in zijn gestalte. In deze twee verzen zult u deze stukken 

duidelijk vinden: 

 

I. Ten eerste, dat de koning gedenkt aan de vrede, en wat hem in die vrede 

ontmoet is. In de vrede hebt Gij mij de bitterheid bitter gemaakt. 

 

II. Ten tweede, dat hij overlegt wat God in die bitterheid aan zijn lichaam 

 Gedaan heeft: Gij hebt mij gezond gemaakt, ik ben gered geworden, 

zodat mijn ziel in de groeve der vertering niet is neergedaald. 



 

III. Ten derde, welke verkwikking God aan zijn ziel deed: Gij vergaaft mij al 

mijn zonden, en Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd. 

IV. Ten vierde, hoe zijn ziel naar God in dankzegging en verwondering 

uitgaat: bij zulke dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn 

geest. 

 

Die vier dingen liggen er dan duidelijk in: 

· Hij gedenkt wat hem in de vrede ontmoette: In vrede is mij de bitterheid bitter 

geweest. 

· Hebben wij te bezien, wat God aan zijn lichaam deed: Gij hebt mij gezond 

gemaakt en mij genezen, zodat mijn ziel in de groeve der vertering niet kwame. 

· Hoe hij naar zijn ziel behandeld was: Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug 

geworpen. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelsd. 

· Hoe hij in dankzegging wegsmelt en zegt: dat zal ik heel mijn leven heugen; 

Heere, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest. 

 

I. Wat het eerste aangaat: hij gedenkt aan zijn vrede. 

Er was een groot koning, die tegen hem optoog met een groot leger: het was 

om hem, om zijn volk, om heel de stad en het land te doen, Jes. 36 en 37. De 

stad Jeruzalem was bezet, belegerd en benauwd; er was geen bestaan voor 

zulk een volk. De kinderen waren gekomen tot aan de geboorte, maar er was 

geen kracht om te baren; het was om moeder en kind te doen. Die heidense 

koning lastert God, hij hoont God en de koning, hij hoont de profeet Jesaja, en 

al de vrome hovelingen, en het gehele volk. Nu, het gehele volk in geheel de 

stad, die hadden hun wapens; wat voor wapens? Hun tranen en gebeden; ze 

schreiden. 

God ziet dat, en Hij zegt tot de profeet: ga, zeg dat die koning in de stad niet zal 

komen, dat Ik het hem beletten zal. Daar zendt God een schrikkelijke pest in het 

leger van Sanherib, zodat ze die nacht bijna allen dood liggen, en die levend 

over waren, die gaan weg. Daar krijgt de koning vrede. Ach HEERE, zegt hij, de 

stad is gered, zo wonderlijk! Nu, dacht ik, heb ik geen nood, het is vrede voor de 

ingaande en voor de uitgaande, er is geen bejegening van enig kwaad. Maar 

lieve Heere, wat kunt u het bitter maken in de vrede. 

Daar komt wat bitters: de koning wordt ziek, de pest komt in het hof, zij vat de 

koning; er was geen hoop van herstel bij de koning noch bij de omstanders. Er 

ontmoette hem wat bitters: de dood scheen te komen; het was een dodelijke 

ziekte, die hij in de vrede kreeg. Hij moest zeggen: Heere, daar heb ik niet aan 

gedacht. Het bitterste van alle bitter is de dood. 

De dood en de ziekte komen van de zonde; die bittere wortel draagt zulke 

bittere vruchten, de zonde brengt zulke bittere dingen voort als gal en alsem. Ik 



 

heb een ding gezien, zegt de Prediker, dat bitterder is dan de dood. Zo er iets 

bitterder is, de dodelijke ziekte is uitermate bitter. Waarom zegt God in Zijn 

Woord dat de dood zo bitter is, om welke reden? 

Ten eerste, omdat van al wat bitter is, de natuur walgt: te sterven, wie walgt 

daar niet van? Uw hart en ingewand keren ervan om, als u er maar aan denkt, 

ik laat staan, als u het ziet of zelf ondervindt. 

Ten tweede. Van al wat bitter is, schrikt de natuur. Ach, de dood en de 

dodelijke ziekte, wie schrikt daar niet voor? De dood is een koning der 

verschrikkingen, Job 18:14. De koning Bélsazar verschrikte, toen hij de vingers 

aan de wand zag, Dan. 5, en 1 Samuël 25: Nabal verschrikte, toen hij hoorde in 

wat voor een gevaar voor zijn leven hij geweest was. Een mens schrikt zo van 

de dood, dat hij geen kwartier in een heel jaar met ernst daaraan durft denken. 

Ten derde. De dood is zo bitter, elk klaagt erover. Ach, zegt hij, het valt mij zo 

bitter, als de dodelijke ziekte komt. Wat steent en roept men, hoe bitter valt de 

dood! Dan is het eens in het hoofd, dan eens in de lendenen, dan in andere 

delen van het lichaam. 

Ten vierde. Hoe bitter valt het innemen van wat bitters! Men zoekt het te 

ontgaan, zolang als men kan. Zo is het hier ook: Indien het mogelijk is, Mijn 

Vader, zei de Heere Jezus, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan, Matth. 

26:39. De Heere Jezus, toen Hij gemengde wijn met gal en alsem gemengd 

kreeg, Hij weigerde ze in te nemen, Matth. 27:34. 

Ten vijfde. De dood maakt het de stervende en overblijvenden zo bitter. Alle 

moeite wordt aan hem ten koste gelegd, en wat een bitterheid wordt de 

overblijvenden aangedaan door de dood! Naómi, na de dood van haar man en 

haar twee zonen, zei tegen Orpa en Ruth: het valt mij veel bitterder dan u, mijn 

dochters. Ach, hoe hard is dat sterven! Hoe bitter schreien de omstanders! 

Toen ik daar zo in de vrede was, zegt de koning, ontmoette mij die bitterheid. 

Wij lezen van Agag, de koning der Amalekieten, als hij bij Samuël gebracht 

werd: hij was zo blijde dat hij opsprong, en hij zei: Voorwaar, de bitterheid des 

doods is geweken, 1 Sam. 15:32. Deze koning was zo weelderig niet. Wij lezen 

van Rachel, dat zij het hard had in haar baren, Gen. 35:17. 

Deze koning zei dat hij het hard had in zijn ziekte. Hoe piepte en kirde hij! Vers 

14. Hoe weende hij! Vers 3. De bitterheid, die was hem bitter, dat kan hij niet 

ontkennen: zo dodelijk ziek te zijn, de bitterheid kwam aan het hart, Jer. 4:9. 

 

II. Wat deed God nu aan zijn lichaam?  

U hebt mij gezond gemaakt, zegt hij, en genezen, zodat mijn ziel in de groeve 

der vertering niet gekomen is. Toen ik daar zo lag, zegt de koning, heb ik 

ondervonden, dat U licht kunt scheppen uit de duisternis, Jes. 45:7. Ik heb 



 

ondervonden dat de HEERE doodt en levend maakt; Hij doet ter helle 

neerdalen en Hij doet weder opkomen, 1 Sam. 2:6. Ik heb ondervonden, dat U 

een bittere kelk kunt schenken, en dat U de dood last kunt geven om te 

maaien, en dat U hem weer een tegenbevel kunt geven. Zo bitter lag ik, zegt 

hij, en ik kreeg de toezegging dat ik gezond zou worden van Uwentwege, 

HEERE, en een middel, dat mij gegeven werd op Goddelijke last, en dan nog 

een teken, dat U mij gaf tot versterking van mijn geloof, en toen ik dat had, ben 

ik van uur tot uur gebeterd. De vader van die zieke jongen in het Evangelie, 

vroeg wanneer het beter met hem geworden was? En het was van diezelfde 

ure, toen het tot hem gezegd werd, Joh. 4:52. Zo zegt de koning ook: Mijn 

gezondheid rees, het veranderde van uur tot uur, met de kwaal stond het heel 

goed, het beterde, en ik loofde U, omdat ik in drie dagen tijd zo 

hersteld was. Ik en elk schreeuwden erover. U hebt mij gezond gemaakt en 

genezen, zodat mijn ziel in de groeve der vertering niet gekomen is. 

 

Het graf heeft verscheiden namen: zoals de dood ijselijk is, zo is ook het graf 

ijselijk; het heeft daarom ijselijke namen. Het wordt genoemd een land der 

duisternis en der schaduw des doods; een stikdonker land, als de duisternis 

zelve, de schaduw des doods en zonder ordeningen, en het geeft schijnsel als 

de duisternis, Job 10:21, 22. Het wordt genoemd een land zonder ordeningen, 

want daar is geen orde onder die doodsbenen tussen de koning of zijn knecht. 

Het is een land dat schijnsel geeft als de duisternis: het geeft schijnsel als pek. 

God noemt het graf in Zijn Woord een onderste plaats der aarde. De gehele 

gemeente der doden is daar, het is een rustplaats voor al de doden. Wat man 

leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des 

grafs? Psalm 89:49. De knecht zal daar zowel komen als de heer; zij komen alle 

in één vertrek in de aarde. Hier noemt de Geest het graf een groeve der 

vertering; waarom een groeve, en waarom een groeve der vertering? U kunt 

geen graf zien, of het in de aarde is, of in een steenklip, of er is een groeve 

gemaakt; daar zet men de doden in totdat zij tot aarde worden; men werpt een 

aarden hoopje op de doden; daar staan ze dan in de groeve der vertering, en 

daar ziet hen niemand meer. Dan zijn ze niet meer walgelijk voor de levenden, 

zij verpesten de lucht met hun stank niet meer, ze staan in de groeve der 

vertering. Daar begint dan een gisting in de doden te ontstaan, al de sappen 

raken door elkaar, de sappen houden de vaten niet meer, noch houden de 

vaten de sappen meer; dat gist alles dooreen. En uit die gisting formeert 

God levende wormen, en tot die wormen zegt God: doorknaag die huid, wees 

haar broeder en haar zuster! En zij doen het, totdat zij zelf bij hetgeen waar zij 

mee gemest zijn, ook verteren. Daar begint een gisting onder die wormen te 

komen, en zij gaan ook heen en zij sterven; bij het lichaam waar zij mee gemest 



 

zijn, worden zij verteerd. Daar ligt de dode op een droog bed van stof; gebeurt 

het dat iemand hem ziet: daar ligt hij als een mens, geheel van stof, zo groot als 

hij in zijn leven geweest is. Want gaat daar eens de adem van een mens uit, dan 

vliegt hij weg; gaat er geen adem meer in, dan blijft hij zo liggen als een dood 

mens. Dat is het graf. Vervult God nu Zijn woord niet: gij zijt stof en u zult tot 

stof wederkeren? Genesis 3. Daar is het waar hetgeen Paulus zegt: de mens 

keert tot het verderf, 1 Kor. 15. 

 

Zo zegt de koning: ach God, in plaats dat ik, zo bitter liggende, in de groeve der 

vertering gezet zou worden, hebt U mij gezond gemaakt. Dat was de grote 

weldaad, die hij erkende, van de hand des HEEREN. O HEERE, zegt de koning, 

dat hebt U gedaan! De geneesheren en al de medicijnen waren machteloos, zij 

waren niets; ik was door alle man en door mijzelf opgegeven; maar Uw hand 

heeft het gedaan, dit was de vinger Gods, U moet er de eer van hebben. 

 

III. Wel, had de koning anders niet, dan dat hij zo maar blijde was, dat hij 

gezond geworden was?  

Ja hij; wat had hij dan nog meer? God deed aan zijn ziel ook wat. Wat? Hij 

vergaf hem al zijn zonden, en Hij omhelsde zijn ziel liefelijk. Gij hebt, zegt 

hij, al mijn zonden achter Uw rug geworpen. U hebt mijn ziel lieflijk omhelsd. 

Let nog wat op. Lieve Heere, wil de man zeggen, wat had ik veel zonden! Ik was 

anders niet dan zonden. Ik mocht eens met een bevend hart en stem zeggen: 

HEERE, gedenk toch, dat ik in waarheid en in oprechtheid voor Uw aangezicht 

heb zoeken te wandelen, maar ik schreide als ik dat zei. Ik kon het haast niet 

zeggen; ik mocht mij op mijn oprechtheid beroepen, maar wat zag ik veel 

zonden! Al ben ik vroom geweest, wat had ik echter veel zonden en 

struikelingen! Wij struikelen allen in vele, Jak. 3:2. Meent gij, dat Gods kinderen 

op hun ziekbed geen zonden zien? Zij zijn dan niet in een goede gestalte, als zij 

ze niet zien. Wie zou de afdwalingen verstaan? Psalm 19:13.  

De koning sprak van verzoening te doen over de onreinheid van de heilige 

dingen, 2 Kron. 30:18. Er zijn zonden die meer en die minder zichtbaar zijn: 

moedwillige zonden, hartszonden, zondige oogmerken en doeleinden, zonden 

in de wandel; het kwam hem allemaal zo te binnen en voor zijn ogen. Wij, onze 

koningen, onze vorsten, hebben gezondigd, zegt Nehémia in hoofdstuk 9. Ik 

werd nederig en klein, ik beleed mijn zonde tegen U, Psalm 32:5. Ik kan niet 

zeggen, wat een last zij mij was, te zwaar om te dragen, Psalm 38:5; ik ben 

bekommerd vanwege mijn zonde, vers 19. Ach, hoe overstelpt was ik, hoe 

woelde mijn hart over mijn zonden! Ik daar zo liggende, zegt de koning, onder 

dat pak, ik heb het nooit zwaarder gevoeld. Ik was zo week, zo biddende, ik 

begon tot tranen te geven te geraken. Dat is waar, nooit vallen de zonden 



 

zwaarder dan op het ziekbed en aan de poort van de dood. Als God ze dan stelt 

in het licht van het aangezicht, dan kan men ze niet loochenen, dan is er geen 

vijgenblad voor de zonden, voor het wanbedrijf. Maar daar zo liggende, met 

dat pak zo benauwd, zei ik: Ik zal tot God zeggen: Verdoem mij niet, Job 10:2, 

straf mij niet in Uw toorn, Psalm 6:2, en ga niet in het gericht met Uw knecht, 

Psalm 143:2, en Job 33:24: Hebt Gij, Heere, dan geen verzoening voor mij 

gevonden? 

Daar liggende, zegt hij: Wees borg voor Uw knecht ten goede, Psalm 119:122; 

mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar Uw woord, vers 28. Ach, 

hoe worstelde hij met God! Hoe hief hij zijn ogen omhoog! En in zijn schreien 

zei hij: Wees Gij toch mijn Borg! Laat ik niet verslonden worden door al te 

overvloedige droefheid! Wees Gij toch mijn Borg. Maar als hij daar nu zo lag, 

hoe ontmoette hem God? Hij vergaf het mij allemaal, zegt hij, wat ik ooit 

misdaan had. Ach toehoorders, een ziel kan het gemakkelijk weten. Als 

zonden vergeven worden, dan wordt de schuldbrief aan stukken gesneden, en 

de schuld uitgewist. Het wordt genoemd: De HEERE heeft uw zonde 

weggenomen, 2 Sam. 12:13. God had lust aan goedertierenheid: Wie is een 

God zoals Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft? Hij wierp ze achter Zijn rug in 

de diepten der zee, Micha 7:18,19, in de diepe zee van Gods algenoegzame 

genade en de verdienste van de Borg en Losser; en God wees hem toe het 

recht ten leven, op de borgtocht van de Middelaar. Dat kan ik vatten, zult u 

zeggen; maar hoe wist de man het? Weet u hoe? 

Door drie dingen: 

 

1. Uit hetgeen de vergeving voorafgaat. 

2. Uit hetgeen op de vergeving volgt, en 

3. Uit hetgeen de vergeving vergezellende is. 

 

Ik zeg: uit hetgeen ze voorafgaat, volgt en vergezellende is. 

 

1. Wat gaat er vooraf? Tranen, belijdenis, treuren. God vergeeft nooit, zo u dat 

voorafgaande niet ondervonden hebt; op schuldbekentenis komt 

schuldvergiffenis, op schuldverootmoediging volgt schuldkwijtschelding. Zeg 

het nooit, dat uw zonden vergeven zijn, zo dat niet vooraf is gegaan; 1 Joh. 1:9: 

Indien wij onze zonden belijden en laten, God is getrouw en rechtvaardig, dat 

Hij ons dezelve vergeve. 

2. De man had niet alleen wat de vergeving voorafging, maar ook wat ermee 

gepaard ging en dezelve vergezellende was: de toevluchtneming tot de Heere 

Jezus door het ware geloof: Wees u mijn Borg! Hij hield Hem vast en liet Hem 

niet gaan, als de bruid, Hoog. 3:4. Denk nooit dat uw zonden vergeven zijn, als 



 

u dat vergezellende niet hebt, dat vliegen naar de genade in de overstelping 

van uw gemoed, dat grijpen naar de Heere, dat vasthouden. 

3. Denk het nooit, of de gevolgen moeten er zijn, of u ziek of gezond zijt; en wat 

is dat? Dat wij smelten van liefde en verwondering in tederheid des harten! 

Dan komt God daarop en Hij verzekert ze wel eens. Daar is dan die witte 

keursteen, zegt God, daar verzeker Ik u door, dat Ik ze u vergeven heb. Daar heb 

Ik ze nu uitgedelgd, dewijl Ik u doe smaken de zekerheid van uw zaligheid door 

Mijn genade, Psalm 51. Ik zeg tot uw ziel: Ik ben uw Heil, Psalm 35:3.  

 

Dat laatste kreeg de koning bij al het andere, en indien dit nog te weinig was, 

God deed er zo en zo toe. Wat deed Hij ertoe? Hij omhelsde zijn ziel lieflijk. Dat 

uit te drukken, kan ik niet doen, en dat te begrijpen, kunt u niet doen, maar dat 

te ondervinden, kan ik en u doen, als God het doet. U hebt mijn ziel lieflijk 

omhelsd: het is wonderlijk ontfermende. De bruid in het Hooglied zinspeelt 

daarop, als zij zegt: Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand 

omhelze mij, Hoogl. 2:6.Daar zegt zij nog niet: het is lieflijk; maar waar 

omhelzen is, daar is doorgaans liefde.  

 

Hoor: wat doet God aan een ziel, als Hij na de vergeving een ziel lieflijk 

omhelst? 

Dit: 

1. Ten eerste, Hij maakt dat die ziel besloten is om te sterven, los van alles, 

waar hij maar enigszins aan vast zat; de vreze des doods neemt Hij weg. Ik 

weiger niet te sterven, zegt zo een. Hand. 21:13: Wat doet gij, dat u weent en 

mijn hart week maakt? Ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar 

ook te sterven. Jezus zei: Weent niet over Mij, maar weent over uzelven en 

over de ellenden, die over u komen zullen, Lukas 23:28. Zo doet God in Zijn 

lieflijk omhelzen op het ziekbed. Zij zouden wel tegen de omstanders zeggen: 

Wat doet gij, dat gij weent? Laat mij gaan, houd mij niet vast. 

2. Als God een ziel lieflijk omhelst op het ziekbed, doet Hij ook dit: Hij maakt ze 

zo innig geestelijk werkzaam, ze krijgen zo veel ruimte in het bidden, in het 

spreken, in hun geloof, in hun hoop op God, in hun liefde aan God te geven, in 

hun ganse gedrag voor God open te leggen; ze zijn zo werkzaam. Bezie het eens 

in de oude Izak in Genesis 27 en 28: ik ga HEERE, zei hij; maar wat was de man 

werkzaam! Bezie het in een Jakob! Ach, hoe werkzaam was hij, toen hij daar al 

zijn kinderen voor zijn sterfbed had, Gen. 49. Wat spreekt hij van God, hoe Hij 

hem gedurig geleid had, wat hem allemaal gebeurd was! Bezie het in Jozef! Hij 

deed zijn broeders zweren, dat ze zijn beenderen mee zouden nemen; want 

God zal u bezoeken, zei hij, en Hij zal u doen optrekken uit dit land, Gen. 50:24. 

Bezie het in David, 2 Sam. 23; dat staat daar als een wonder aangetekend. 



 

Voorts zijn dit de laatste woorden van David; en die komen zo nauwkeurig 

overeen met de 18e Psalm. 

3. Dan omhelst God de ziel lieflijk op het ziekbed, als Hij ze zo veel klaarheid 

geeft, dat ze hun genadestaat kunnen opmaken naar het Woord, dat ze naar 

Gods Woord kunnen zeggen: toen begon het in mij, zo is het voortgegaan, en 

zo is God getrouw gebleven. O God, zegt hij, het werk wordt mij niet betwist, 

het stuk wordt mij niet betwist, ik weet, in Wien ik geloofd heb, 2 Tim. 1:12. Ik 

kan mijn roeping en verkiezing door Uw grote goedheid vast maken, ik weet 

dat Christus de mijne is, en ik de Zijne ben, Hoogl. 2:16. Als ik verloren zou 

moeten gaan, zou de Bijbel het Woord Gods niet zijn. Dat is omhelzen, wat zo 

groot is. Ach, hier is nu mijn ziel stil en kalm; het is als het suizen van een 

zachte stilte. 

4. Als God de ziel omhelst, dan komt Hij een weinig nader, en Hij zegt: laat Ik u 

een kus van Mijn mond geven, Mijn genegenheid is tot u. En de Koning neemt 

de ziel bij de hand, en Hij leidt ze in Zijn binnenkamer, Hoogl. 1:4. En daar is 

het: U heb Ik bij name geroepen, hoewel gij Mij niet kendet. U heb Ik liefgehad 

met een eeuwige liefde. Ik ben u als van overlang verschenen, van verre tijden. 

U heb Ik getrokken met goedertierenheid, als met koorden der liefde; gij zijt de 

Mijne en Ik ben de uwe; voelt u Mijn liefde nog niet? Ben Ik u nog niet na 

genoeg? Ja Heere, zegt de ziel, ik weet dat U tot mij genaderd zijt, en het is mij 

hier goed nabij U te wezen; Gij zijt de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in 

eeuwigheid, Psalm 73:26 en 28. Heere, ik was mijn gangen in boter, Uw 

verberging is over mijn tent, Uw licht over mijn ziel, en nu ziet U mijn oog. Ik zie 

de Heere zitten als op een hogen en verheven troon; ik verga, dewijl ik een man 

van onreine lippen ben, ik heb de Koning, de HEERE der heirscharen gezien, Jes. 

6:1 en 5. Ik zie de hemelen geopend, en de Zoon van God staande ter 

rechterhand Zijns Vaders, Hand. 7:56. Heere, er is geen geest meer in mij. Wilt 

U mij zo doen? Is dit naar de wijze der mensen? U schenkt mij de beker vol 

overvloedig. Nu durf ik wel het dal der schaduw des doods inzien zonder te 

vrezen, Psalm 23. 

5. Als God de ziel lieflijk omhelst op het ziekbed: Ach Heere, zegt ze dan, laat ik 

nu niet wederkeren, ik hoop dat ik nu sterven zal, ik ben daartoe vastbesloten: 

ik heb een begeerte om ontbonden te worden en met de Heere Christus te zijn; 

dat is mij zeer verre het beste, Filipp. 1:23. Ik zucht, bezwaard zijnde, en 

verlangende om met die woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden, 2 

Kor. 5:2, 4. Heere, zal ik nu niet binnen komen? Kom, Heere Jezus, ja, kom 

haastelijk! Openb. 22:20. 

6. Als God de ziel lieflijk omhelst op het ziekbed, dan verwekt Hij in hun hart 

een lieflijke triomf, dat ze voor en over de dood geleid zullen worden. Dan is 

het: Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 1 Kor. 15:55. 



 

Paulus zegt: er is niets in de weg, het is allemaal weg. Buiten het ziekbed doet 

God het ook wel, maar dan spreekt Hij zo veel van de dood niet als op het 

ziekbed. Hij zet ze dan als een zegel op Zijn hart, en als een zegel op Zijn arm, 

Hoogl. 8:6. Dan leren ze Psalm 48 verstaan (en dat zijn soms hun laatste 

woorden): Deze is onze God, eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons zaligmaken; Deze 

is onze God, wij hebben Hem verwacht, Hij zal ons geleiden tot de dood toe, ja 

tot over de dood in het eeuwige leven, vers 15. 

Zie daar, zo ondervond het deze koning. 

 

IV.Nu zo'n herstelde en verkwikte koning, … wat doet hij? Wat doet gij nu, 

koning? 

Heere, bij deze dingen leeft men, zegt hij, en in dit alles is het leven van mijn 

geest. Dat is ons vierde stuk. God zegt: De mens leeft niet alleen van het brood, 

maar van alle woord, dat door den mond Gods uitgaat, Deut. 8:3, vergelijk 

Matthéüs 4:4. Wij lezen dat de Zaligmaker zei: Ik heb een spijze om te eten, die 

u niet weet. De discipelen zeiden tegen elkaar: Heeft Hem iemand te eten 

gebracht? De spijze die niemand weet, zei Hij daarop, is, dat Ik doe den wil des 

hemelse Vaders Die Mij gezonden heeft, Joh. 4:32-34. Wij lezen dat Mozes 

veertig dagen en nachten op de berg was zonder spijze, Exod. 24:18. 

Wij lezen in 1 Koningen 19 dat God de profeet Elia spijze bereidde; en God zei: 

eet een weinig; hij mocht wel zeggen: Bij deze dingen leeft men; en hij ging 

door de kracht derzelver spijze veertig dagen en veertig nachten. Wij lezen in 

Johannes 6:55 dat de Zaligmaker zei: Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed 

is waarlijk drank. Een kind Gods mag wel zeggen: Bij deze dingen leeft men. Wij 

lezen van het Woord, die allerbeste spijze, dat het wordt gezegd zoeter te zijn 

dan honig en honigzeem, Psalm 19:11. Wij mogen ervan zeggen, als wij die 

Bijbel in onze hand hebben: Bij deze dingen leeft men. Als God een ziel zo 

omhelst, buiten of in het ziekbed, dat Hij al haar zonden vergeeft en het 

verkwikkelijke van Zijn nabijheid doet ondervinden, moet ze zeggen: Heere, bij 

deze dingen leeft men. Wat wil de koning daarmee nu zeggen? 

1. Heere, u deed mij zo wel. De geest des mensen werd ook ondersteund, mijn 

lichaam werd ook ondersteund, het gaat mijn ziel wel en mijn lichaam ook. 

2. Ik zei, toen ik zulke bewerkingen en ontmoetingen van God ondervond, dat 

ik aan mijn genade niet twijfelen kon. Die bewerkingen waren blijken van het 

geestelijke leven. 

3. Daarin is het leven van mijn geest. Ik zal het in de ganse loop van mijn leven 

niet vergeten, dat God dat gedaan heeft; ik zou er wel eens ziek om willen 

worden; ik zal het van tijd tot tijd eens ophalen; dat liefelijke spel der snaren 

kan niet varen uit mijn geest, Psalm 77. Ach Heere, dat zal het voedsel van mijn 

geestelijk leven wezen, zolang als ik op de wereld ben, ik zal erop teren. Ja 



 

Heere, ik ben als ontloken, ik ben vrolijk; o God, wat hebt U mij verheugd! Dán 

leven wij, zegt Paulus, als wij zo staan in het geloof. O God, zei de koning, dán 

leef ik als U mij zo zoet zijt. 

Wat dunkt u, is het niet een heerlijk gezicht, zo'n herstelde zieke te zijn? Leg er 

uw hart eens bij, bij onze verklaarde woorden en de u voorgestelde zaken; ze 

dringen zich alle aan uw binnenste op. 

 

Toepassing 

Laat ons hart nu nog een woord tot u spreken. Bent u nooit ziek geweest? Kent 

u geen ziekbed? Zouden er hier wel zo wezen, die het niet kennen? Is het bij u 

altijd vrede geweest? Wij willen het niet geloven, dat er hier zulken zijn die het 

niet kennen. Ik weet wel, dat wij elk wel weten wat vrede en voorspoed is, in 

onze toestand en ontmoetingen, de een in het huwelijk, de ander in zijn 

beroep; het ging zo uitermate voorspoedig, wat een zegen was er! Maar is het 

u dan niet gebeurd, dat het bittere kwam, als u er niet om dacht? Dan werd de 

man of de vrouw dodelijk ziek, zodat men begon te zeggen: hij of zij is dodelijk 

ziek, wat zal daarvan worden? Nu, daar zo liggende - in plaats dat de dood 

kwam, zo herstelde God ze in gezondheid, door de vrouw weder te schenken 

aan de man, en de man aan de vrouw, en de kinderen aan de ouders. Zij 

werden van uur tot uur beter, de ziekte week, ze kwamen weer voor de dag, ze 

kwamen weer in hun bezigheid. Is u dat gebeurd? 

Zegt u ja: wel, ging het u dan inwendig als deze man, dat u kon zeggen: o God, 

Gij vergaaft mij al mijn zonden? U omhelsde mijn ziel liefelijk. Hebt u er dat bij 

kunnen zeggen? Misschien zijn er zo geen vijfentwintig van heel deze hoop, en 

misschien wel. Wij hebben geen lust om iemand te benadelen, wij hadden 

liever dat u het allen kon zeggen. 

Maar u kon het niet zeggen, die de voorafgaande dingen van de vergeving mist. 

U was niet beschaamd, niet verlegen; u treurde niet over uw zonden. Die 

kunnen het niet zeggen. 

Ook die niet, die tot de Heere Jezus geen toevlucht nemen, dan maar alleen 

met de lippen; u kleefde Hem niet aan, u had geen hand des geloofs. 

U kon het ook niet zeggen, die het volgende van de vergeving niet ondervond, 

en daarom niet uitroepen kon: o God, Gij vergaaft het mij. 

U kon het niet zeggen, die tegen de dood zo opzag, die nog zo vast aan het 

schepsel zit; maar al het zeggen was: ach, mocht ik nog opkomen, mocht ik nog 

leven! 

O, u kon het niet zeggen, waar geen genade werkzaam was. U wist van geen 

bidden, van geen geloof en hoop; van hoop nog wel het meest, maar het was 

een bedrieglijke hoop, waarmee de meesten zich bedriegen; ja, u wist van geen 

staat der ziel op te maken; en moest u het doen, het zou een vervloekte staat 



 

zijn. Ja, u bent een vreemdeling van het omhelzen Gods. Uw begeerte was 

alleen om te leven; dan zou u wel een triomf gezongen hebben, als u door uw 

ziekte kwam. Maar kinderen Gods, vrome zieken, kunt u het zo ruim niet 

zeggen, dat uw zonden vergeven zijn? Dat kan wel. Ach, was het evenwel uw 

opzet niet? Ach, had u wel rust voordat er een toeknikje kwam? Lachte dan uw 

tong niet wel eens? (Mijne tonge lacht, Psalm 16, Datheen). Was uw hart dan 

niet vrolijk? Durft u het wel in het geheel te ontkennen en zeggen: ik geloof 

niet dat ooit het werk Gods in mij geweest is? Wij moesten ook al schroom 

hebben om dat te zeggen. Ach, u mocht de Geest daardoor bedroeven met het 

ontkennen van het pand dat God u gegeven heeft. Was het zo niet, dat u zeide: 

Ach, ik waardeer het geestelijke leven; als ik dat mocht hebben, hoe blijde zou 

ik wezen! Dat ik nog enigszins hunker om in de wereld te blijven, is alleen 

omdat ik geen licht in mijn ziel heb. 

Ja, zal iemand zeggen, ik ben nog door zovele zaken vast in de wereld. Deed het 

u niet goed, als gij u los kon maken? Is het geen wenselijke gestalte? 

Een ander moet zeggen: ik ken er iets van, ik ondervond het, wat het was 

vergiffenis te krijgen, en wat het was, als God de ziel liefelijk omhelst; hoe ver 

was ik toen van de hel, en ik was zo dicht bij de hemel! 

Wel, houd het toch in gedachtenis. Leef bij en met die dingen en overdenk ze; 

verblijd er u over; sterk er u mee in al wat u ontmoet; laat uw leven geestelijk 

wezen. Toen kwam het er vermoedelijk op aan. U lag toen als in banden en 

boeien. Maar laat het ook zijn buiten banden, herhaal het goede, wat God aan 

u gedaan heeft. Zeg het, dat God voor u vriendelijk is; vertel het aan anderen, 

en zeg: Komt, hoort toe, allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan 

mijn ziel gedaan heeft, Psalm 66:16. Vergeet toch die weldaad nooit, dat God 

uw leven verlost heeft van het verderf, Psalm 103:4. 

Weet u wat nog meer, herstelde vrome? Ga voorzichtig leven, niet als 

onwijzen, maar als wijzen. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, Ef. 5:15. De 

koning zei: Ik zal zo al zoetkens voort treden al mijn jaren, Jes. 38:15. Zoals hij 

voor zijn herstelling uit zijn ziekte zei: Gedenk toch, HEERE, dat ik in waarheid 

en oprechtheid met een volkomen hart voor Uw aangezicht heb zoeken te 

wandelen, zo hoopte hij ná zijn ziekte het ook te doen, vers 3. 

Herstelde zieke, wat onrecht hebt u aan God gevonden? Geen. Of zegt u: het is 

tevergeefs God te dienen? Nee, Hij verzadigt u immers met het heilige van Zijn 

paleis, en drenkt u uit de beek van Zijn wellusten. 

Bent u hersteld, - zeg als Job: De rechtvaardige zal zijn weg vasthouden, en die 

rein van handen is, zal in sterkte toenemen, Job 17:9. Er staat in Psalm 84:8: Zij 

zullen gaan van kracht tot kracht, van deugd tot deugd; in 2 Petrus 1:5-7: Voegt 

bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij 

de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid Godzaligheid, en bij de 



 

Godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens 

allen. In Filippenzen 4:8 staat: Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat 

rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, en zo er enige 

deugd is en zo er enige lof is, spreek, bedenkt, doe dat; en wacht totdat de 

Heere komt. Heeft Hij u uit zes en zeven benauwdheden gered, Hij zal wel zorg 

dragen, dat u in de achtste, negende en tiende ook geholpen wordt. Zoals u alle 

dagen ziet in de stad: die ligt ervoor, en die is dood, zo zal uw sterfuur ook eens 

komen. Maar de Heere zal u een Veeberging zijn tegen die ure, zodat u zult 

zeggen: ik heb er niets tegen, ik wil wel sterven.  

 

AMEN. 


