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Het gekrookte riet  
 

Predikatie over Mattheüs 12 : 20 

 

Door Ds. A. Vlietstra  

 

Lezen: Mattheüs 12 : 9 - 21 

Zingen: Psalm 147: 2 

Psalm 51 : 4 en 5 

Psalm 138 : 3 

Psalm 22: 12 

 

"Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en het rokende lemmet zal Hij niet 

uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning." 

 

Mattheüs 12 : 20 

 

In onze tekst worden wij bijzonder bepaald bij Gods ontferming over een 

ellendig en arm volk. Dat is een volk, dat hier op aarde meestal niet wordt 

gerekend en dat ook zichzelf nergens op kan verheffen! 

Toch blijkt dat ellendig en arm volk Gods volk te zijn! Want Hij zal het niet 

verstoten, maar heerlijk tot de overwinning voeren! 

Dat ellendig en arm volk van God wordt in onze tekst nu vergeleken met een 

gekrookt riet en een rokend lemmet. 

Het woord lemmet is hier een ander woord voor lampepit of kaarsepit. In het 

oorspronkelijke staat er het woord linos, wat betekent: vlas of linnen. Ons 

tekstwoord is duidelijk een aanhaling van Jesaja 42 : 3 en het zal u wellicht ook 

bekend zijn, dat vader Smytegelt over Mattheüs 12: 20 en 21 niet minder dan 

145 preken heeft nagelaten onder de titel "Het gekrookte riet". 

Op een bijzondere wijze wordt ons in onze tekst geleerd, dat de Heere Zich 

ontfermt over het kleine, nietige en zwakke, over hetgeen niets is in zichzelf, 

opdat Hij hetgeen iets is teniet zou maken! 

Onwillekeurig denken we hier aan wat we lezen in Ezechiël 34, waar de Heere 

Zich beklaagt over de kwade herders. Zij liepen weg met het grote en vertraden 

het kleine, zoals we dat ook in onze tijd helaas zo vaak zien. 

Maar wat zegt de Heere dan? Hoor: "Ziet, Ik, ja Ik zal naar Mijn schapen vragen 

en zal ze opzoeken. Ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het 

magere klein vee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder 

verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelve naar buiten toe 
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verstrooid hebt. Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een 

roof zijn. Het verlorene zal Ik zoeken en het weggedrevene zal Ik wederbrengen 

en het gebrokene zal Ik verbinden en het kranke zal Ik versterken, maar het 

vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel." 

En dan belooft de Heere die geheel enige Herder, Jezus Christus, van Wien onze 

tekst zegt: "Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en het rokende lemmet zal 

Hij niet uitblussen." 

Gekrookt riet, dat is: gekraakt of gebroken riet. Dat is het beeld van zwakheid, 

nietigheid en machteloosheid. En het rokende lemmet, of, zoals in Jesaja 42 

staat: de rokende vlaswiek, dat is het beeld van donkerheid en dodigheid. Een 

rokende vlaswiek is immers een lampepit of kaars, die niet helder meer brandt, 

maar die door het opraken van de olie walmend te grande dreigt te gaan. 

Nu zegt onze tekst, dat de Heere Jezus dat gekraakte riet niet zal ver breken en 

de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Het gekraakte riet en de rokende 

vlaswiek. 

Wat een treffende beelden voor Gods ellendig en arm volk in zichzelf! Immers, 

in dat beeld van het gekraakte riet zien we de mens getekend, die bij het 

waaien van de wind van de Heilige Geest een knak in z'n leven heeft gekregen 

en die het bukkend en buigend voor Gods aangezicht leerde uitroepen: "Gena, 

0 God, gena!" Daar weet de natuurlijke mens niet van! 

Hij mag nog zo vroom en godsdienstig zijn in eigen oog, hij mag nog zo actief 

zijn in allerlei kerkenwerk, maar gebroken en verslagen van hart en geest zijn? 

Hij weet niet, wat het is! Hij heeft nog nooit een knak in z’n leven gekregen! 

O ja, hij kan wel eens bang zijn voor de gevolgen der zonde en het kan er wel 

eens op lijken, dat z'n hart gebroken en z'n geest verslagen is, wanneer hij 

moet buigen voor het oordeel Gods, maar u moet hem maar eens zien, als die 

stormwind weer over is! 

Dan ziet u die even gebogen rietstengel weer fier rechtop staan 0, hoe geheel 

anders is dat, wanneer de Heere door Zijn Woord en Geest zaligmakend is gaan 

werken! Dan blijft er van onze grootheid en kracht, van onze vroomheid en 

godsdienst niets over! 

Dan worden we wel degelijk gekrookt, gekraakt en geknakt! Dan worden we 

zwakke, nietige, goddeloze mensen in onszelf. Ja, hoe meer de Heere in ons 

gaat werken, des te meer worden we gebroken, zó zelfs, dat we gaan denken 

nooit meer te zullen worden opgericht! Want dan gaan we het beleven, dat we 

bekeerd moeten worden en dat we onszelf niet kunnen bekeren! Dat we 

verlost moeten worden en dat we onszelf niet kunnen verlossen! 

O, dan wordt er in het verborgene wat afgeworsteld! Dan gaan er wat zuchten 

en smekingen tot de Heere op! ,,0 Heere, bekeer mij toch en red mij, eer ik 
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sterf" "Ai, haast U tot mijn hulp en redt; redt mij, Schutsheer, God der goden, 

Troost in noden, grote Hoorder van 't gebed!" 

Kent u daar iets van? Hebt u uw verlorenheid en totale machteloosheid zó al 

eens mogen beleven? Ach, sommige mensen zijn zomaar bekeerd. Ze voelden 

zich eens bijzonder aangesproken door een bepaalde preek, of ze zijn eens 

ernstig ziek geweest en baden om genezing en dat gebed werd verhoord en ... 

ze waren bekeerd! 

O, een mens wil zo graag gauw wat worden! 

En nu mag dat in het natuurlijke leven soms gelukken, maar In het geestelijke 

leven gaat dat niet zo! Althans niet in die zin, dat de Heere daar een zondaar 

het stuk van de ellendekennis zou laten overslaan! En juist de mens, in wie de 

Heere bij aanvang het nieuwe leven heeft gewerkt, kan het vaak zo benauwd 

hebben! Want hij maakt kennis met de verberging van Gods aangezicht. 0, hoe 

kan de vorst der duisternis hem juist dàn niet bestrijden door hem in te 

fluisteren, dat de Heere niet aan hem denkt, dat hij veel te zwaar gezondigd 

heeft dan dat de Heere nog ooit naar hem zou kunnen omzien!  

O, dan ziet u daar zo'n gekraakte rietstengel, heen en weer geslingerd en 

geschud door al die bestrijdingen en aanvechtingen, uitroepend: "Mijn sterkte 

is vergaan en mijn hope van de Heere!"  

Heel veel - ook trouw kerkelijk meelevende - mensen weten van deze strijd niet 

af. Zij kunnen altijd geloven en weten altijd te spreken van Gods genade. Weet 

u hoe dat komt? 

Omdat ze nog nooit in waarheid een gekrookt riet geworden zijn! Omdat ze 

nog nooit een goddeloze voor God geworden zijn, die naar Zijn rechtvaardig 

oordeel tijdelijke en eeuwige straf verdiend heeft! Omdat ze nog nooit met 

zichzelf aan een eind gekomen zijn! 

0, wat is dat bij een kind van God toch heel anders! Zo iemand kan het vaak wel 

geloven voor een ander, dat er dierbare beloften in Gods Woord staan, maar 

hij kan en durft ze zichzelf niet toe-eigenen! Ja, zo iemand durft vaak niet eens 

met een ander over het geestelijk leven te spreken, vooral niet, als die ander zo 

goed weet te vertellen, hoe het is. Want hij is zo bang, dat hij dat geestelijk 

leven nog mist! 

Is dat niet vaak de openbaring van het gekrookte riet? 

En dan dat beeld van het rokende lemmet of van de rokende vlaswiek. 't Beeld 

van een smeulende kaarsepit! 't Licht is zo goed als uit! Ik denk hier aan David, 

toen hij uitriep: "Ik ben geworden als een lederen zak in de rook!" 0, een kind 

van God vraagt zich wel eens angstig af: "Zou er wel ooit iets met mij gebeurd 

zijn? Is het bij mij wel echt werk van de Heere?" 
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Hoe vaak maakt Gods kind de tijden niet mee, dat het alles zo koud en zo kil 

kan zijn, dat men geen enkele behoefte gevoelt om te bidden of om in Gods 

Woord te lezen! 

Kind des Heeren, daar weet u toch van?! 

Ja, en toch ... hoe donker en dodig het soms ook mag zijn in het leven van zo'n 

rokende vlaswiek en hoe bang het soms ook mag zijn in het leven van zo'n 

gekrookte riet, maar toch hebben deze kinderen Gods iets, wat u bij de 

natuurlijke mens niet vindt! 

Weet u, wat dat is? Dat is het leven in de wortel! ° zeker, gekrookt riet is op 

zichzelf waardeloos. Daar kun je toch niets meer mee doen?! Gekrookt riet.  

Dat wordt toch zeker vertrapt? Inderdaad! 

En dat ondervindt Gods volk op aarde ook maar al te goed! Wie houdt er nog 

rekening met dat verachte hoopje? Er wordt overheen gelopen! 

En zelf durven en kunnen ze het hoofd niet opheffen. Ze zijn immers gekrookt, 

geknakt. De Heere Zelf heeft hun fiere houding van" Wie doet me wat?!" 

gebroken. Hij heeft hen ontdekt aan hun nameloze schuld. Ze hebben het 

geleerd, dat ze niets in zichzelf hebben, waarop ze zich zouden kunnen 

verheffen! Ja, de Heere heeft hen door het ontdekkend licht van de Heilige 

Geest doen zien, dat zij het er zelf naar gemaakt hebben, dat zij daar neerliggen 

als een gekrookt riet, dat het vanwege hun eigen zonde en schuld is, dat zij het 

hoofd niet kunnen opheffen! 

 

En dan een rokende vlaswiek. Daar kun je toch ook niets meer mee doen?! En 

daar gaat toch ook niets meer van uit?! Geen wonder toch, dat de wereld aan 

zulke rokende vlaswieken geen aandacht schenkt?! 0, Gods volk moet dat alles 

zo vaak toestemmen. 

Wat straalt er ook van hen uit? Ze moeten zelf zoveel in 't donker gaan. 0, als er 

geen opening is in het gebed, geen opening van de Schrift, geen werkzaam 

geloof, ach, hoe zijn ze dan zonder kracht, zonder moed, zonder raad! Hoe 

worden ze dan vaak besprongen door de vorst der duisternis, met allerlei 

vertwijfelingen in het hart! 

Daar weet de onbekeerde mens niet van! Die staat als een fiere rietstengel 

recht overeind. Hij kent God niet, hij zoekt God niet en hij schreit ook niet over 

zijn gemis. Onwillekeurig moet ik hier denken aan wat de bekende dominee 

Philpot eens geschreven heeft in een preek n.a.v. Jesaja 50 : 10 en 11 over: "De 

erfgenamen des hemels wandelende in het donker en de erfgenamen der hel 

wandelende in het licht." In die preek komt zo duidelijk uit, hoe Gods kinderen 

vaak in het donker moeten wandelen, terwijl de naam- en schijnbelijders zich 

altijd in het licht, in het kunstlicht dan, kunnen verblijden! 
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Maar weet u, wat nu zo wonderlijk is? Dat dat gekraakte riet en die rokende 

vlaswiek toch niet zal omkomen! Waarom niet? Omdat de drie-enige God 

nieuw leven in de wortel heeft gegeven! 

Zo, voor het oog, lijkt het vaak, alsof dat gekrookte riet en die rokende vlaswiek 

hebben afgedaan, dat er voor hen geen enkele hoop of verwachting meer is!  

En in hun eigen beleving ligt het vaak al niet anders! Maar toch ... er is leven in 

de wortel! 

Van het natuurlijke riet, dat vaak in grote hoeveelheden aan de oevers van het 

water groeit, is bekend, dat het een wortel heeft, die ongeveer vier maal zo dik 

is als het riet zelf. Bovendien zit die wortel meestal zó diep in de grond, dat het 

haast onmogelijk is om dat riet uit te roeien! Je kunt het nóg zo vaak afsnijden, 

hetzij boven of onder het water, maar het riet groeit altijd weer aan! Hoe dat 

komt? Wel, omdat er zo'n krachtig leven in de wortel zit! 

Welnu, dat geldt voor het gekrookte riet in geestelijke zin in nog veel hogere 

betekenis!  

Want waar het toch nog mogelijk is, dat het natuurlijke riet met wortel en tak 

wordt uitgeroeid en waar dat zeker gebeuren zal met het riet in geestelijke zin, 

dat fier rechtop staat, maar dat leeft uit de eigen natuurlijke wortel en het 

leven uit God mist, daar zal het gekrookte riet in geestelijke zin niet omkomen! 

Waarom niet? Omdat het leven van dat gekrookte riet niet meer opkomt uit en 

gevoed wordt door de eigen wortel van het natuurlijk bestaan, maar omdat het 

leven opkomt uit en gevoed wordt door de drie-enige God! De wortels van het 

gekraakte riet zijn niet en nooit uit te roeien, omdat het werk Gods niet uit te 

roeien is! 

God Zelf heeft dat riet geknakt en God Zelf heeft van de hoog opvlammende 

kaarsepit een rokende vlaswiek gemaakt. De Heere leert Zijn volk, dat zij door 

vele verdrukkingen moeten ingaan in Zijn Koninkrijk. 

In de weg van ontdekkende genade ontneemt Hij Zijn kinderen al het hunne. 

Hij bouwt in de weg van afbraak. Hij leert hen, dat ze zalig worden, niet en 

nooit om iets van henzelf, maar alleen om Zijns groten Naams wil, dat die 

verheerlijkt worde! 

0, wat moet het in het leven van die gekrookte rietstengels en van die rokende 

vlaswieken vaak pijnlijk ervaren worden, dat de Heere door Zijn Geest hen al 

het hunne afneemt! En toch ... dat Geesteswerk vindt met geen ander doel 

plaats dan om hen heen te leiden tot Christus, opdat zij het bevindelijk zouden 

leren: "Niets uit ons, maar 't al uit Hem, zo gaat het naar Jeruzalem!" 

En nu mag zo'n gekrookt riet en zo'n rokende vlaswiek al tijden doormaken, 

waarin het meent, dat het leven der genade weg is, dat het door God en 
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mensen verlaten en vergeten wordt, maar in de wortel van dat gekrookte riet 

zit leven en in de kern van die rokende vlaswiek zit nog vuur! 

Ik denk aan iemand, die diep gevallen is, die de Heere heeft verloochend. Hij is 

alles kwijt. Het is dor, dodig en donker geworden. En dat door eigen schuld! 

Maar wil dat nu zeggen, dat het leven Gods er uit is? O, neen! Als Simon Petrus 

na zijn diepe val en verloochening in een dodige toestand verkeert en hem de 

vraag gesteld wordt: "Zeg het eens, Petrus, hebt u de Heere nog lief? Hebt u 

Hem liever dan deze?" dan moet hij het belijden: "Heere, Gij weet alle dingen; 

Gij weet, dat ik U, ondanks alles, toch liefheb. Heere, tot Wien zou ik heengaan 

dan alleen tot U?! Gij hebt de woorden des eeuwigen levens!" 

Zie, dat is nu juist het wondere geheim van Gods Kerk: ze mag ver zijn 

afgedwaald, ze mag diep zijn gevallen, ze mag een rokende vlaswiek gelijk zijn, 

maar ze heeft toch iets, wat u bij het naam- en schijnchristendom tevergeefs 

zoekt. En om u te laten zien, wat dat is, laat ik u even lezen in "De christenreis 

naar de eeuwigheid" van Bunyan. 

Als Christen daar gekomen is in het huis van "Uitlegger", dan ziet hij een vuur 

branden tegen een muur. Daar staat iemand bij, die almaar door water op dat 

vuur werpt. Maar de vuurgloed neemt niet af. Neen, ze neemt veeleer toe. En 

als Christen dan vraagt: "Wat betekent dat?" dan krijgt hij ten antwoord: "Het 

vuur is het werk der genade in het hart en hij, die er water op werpt om dat 

vuur te smoren, is de duivel. Maar Hij, Die dat vuur der genade brandende 

houdt, is God de Heilige Geest". En dan neemt Uitlegger Christen mee en laat 

hem een blik werpen achter de muur en daar ziet Christen het: daar stond een 

Man met een vaatje olie in de hand, onophoudelijk olie werpend op dat vuur. 

Welnu, dat is het geheim van Gods Kerk: haar leven mag soms gelijk zijn aan 

een rokende vlaswiek, maar die Man met het vaatje olie in de hand staat achter 

de muur en zorgt ervoor, dat het vuur nooit helemaal uitgaat! 

 

De Heere laat nooit varen, wat Zijn hand begon en waar Hij door Zijn Woord en 

Geest begonnen is te werken in het hart, waar Hij de droefheid over het 

Godsgemis is gaan werken, daar komen Zijn kinderen bij diepere ontdekking 

steeds meer openbaar als gekrookte rietstengels en als rokende vlaswieken! 

Maar in al hun zwakheid, nietigheid, dorheid en dodigheid zal Hij ze niet doen 

omkomen! 

De Heere maakt en houdt Zijn kinderen hier op aarde klein. Hij doet hen laag bij 

de grond leven en doet hen door Zijn Geest verstaan, dat zij door eigen schuld 

vaak in het donker moeten wandelen, zó zelfs, dat ze het bij tijden en 

ogenblikken moeten uitroepen: "Ik ben een lederen zak in de rook!" Maar Hij 

laat Zijn kinderen nooit omkomen! 
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Neen, dan mogen satan en alle vijanden nog zo woeden en bestrijden, maar de 

Heere houdt Zijn werk in stand! Hij weet precies, wat Zijn kinderen nodig 

hebben en ook wanneer zij het nodig hebben. Hijzelf houdt de toevoer bij van 

het vat naar de lamp. Hij zorgt ervoor, dat ze niet te groot worden, maar klein 

blijven. Maar Hij zorgt er ook voor, dat het door Hem geschonken leven in de 

wortel er nooit meer uitgaat. 

Dat is heel wat anders dan bij de naam- of schijnchristen! Daar kun je vaak 

tegen een mooie lamp aankijken, die het licht uitstraalt van een zuivere 

belijdenis, van een zuivere orthodoxie, ja, dan mag men zich "een vriend van de 

Waarheid" noemen, helaas ... het zijn prachtige lampen, maar ... er zit geen olie 

in het vat! Het werk des Geestes ontbreekt! Er is geen levende verbinding met 

Hem, Die Zich "de Wortel en het geslacht van David" noemt! 

En als straks de dood komt, dan komen al die zogenaamde christenen eeuwig 

in de duisternis! En al hun zich beroepen op hun godsdienst, op hun 

rechtzinnigheid, op hun Avondmaal-vieren en wat het verder ook mag zijn, het 

wordt beantwoord met dat verschrikkelijke: "Ik heb u nooit gekend; gaat weg 

van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt, in de buitenste duisternis; aldaar zal 

wening zijn en knersing der tanden!" 

Hoe noodzakelijk is het dan onszelf nauw, ja, zeer nauw te onderzoeken, in het 

licht van Gods Woord! 

God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Wie 

zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar het gekrookte riet zal Hij 

niet verbreken en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen ... totdat Hij het 

oordeel zal uitbrengen tot overwinning! 

Rijken in zichzelf worden door Hem ledig weggezonden, maar armen zal Hij met 

goederen vervullen. Die armen in zichzelf, die van verre staanden, zij, die het 

hier zo vaak benauwd kunnen hebben, die vaak zo in het donker zitten en 

nergens bij kunnen, zij worden door de Heere Zelf tot de overwinning geleid. 

Immers, Hij zal het oordeel uitbrengen tot overwinning! 

Wat wil dit anders zeggen dan dat Hij het recht Gods zal doen zegevieren over 

alle vijanden, die hier het leven der genade zo kunnen verdonkeren! Dat bij de 

"wereld" en bij de "godsdienst" zo verachte volk, dat ook in eigen oog zo 

ellendig en arm volk, het mag hier bij ogenblikken al wel eens ondervinden, dat 

de Heere gebrokenen van harte heelt en dat Hij ze wil verbinden in hunne 

smarten, maar het zal straks volkomen mogen delen in de overwinning, die 

Christus heeft behaald! 

Dat zal zijn, wanneer Hij het oordeel zal uitbrengen over alle vijanden van 

buiten en van binnen, tot overwinning. 0, wat zal dàt zijn voor die gekrookte 

rietstengels en voor die rokende vlaswieken! 
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Dan zullen ze nooit meer kunnen zondigen; dan is er niets of niemand meer, 

die hen kan verleiden; ja, dan is er zelfs geen satan meer, die hen kan 

bestrijden! Dan is alles vol van de heerlijkheid des HEEREN! 

 

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! 

 

Hebt u een goede hoop op die heerlijke toekomst? Dan zult u toch dat leven 

der genade, dat leven in de wortel, door God Zelf gewerkt, moeten kennen! 

Dat is toch de zaak, waar het op aankomt! Want 0, er zijn zoveel godsdienstige 

mensen, op wie, uitwendig gezien, niets valt aan te merken, ja, die zich 

geweldig inspannen op allerlei kerkelijk terrein en die geweldig vroom kunnen 

redeneren. Maar dat zegt op zichzelf nog niets! 

Want er kan veel uitwendig vertoon zijn, maar als het leven in de wortel 

ontbreekt, dan mag er voor 't oog nog zo'n lichtende lamp zijn, maar dan zit er 

geen olie in het vat! Dan is al het licht, dat er verspreid wordt, alleen maar 

kunstlicht! En als de tijd van branden dan om is, gaat die lamp uit in zware 

donkerheid! Waar echter het leven in de wortel aanwezig is, 0, daar mag u 

gelijk zijn aan een gekrookt riet of aan een rokende vlaswiek, maar dan zal de 

Heere zorgen voor Zijn eigen werk! Misschien zegt u: "ja, maar hoe kan ik nu 

weten, of het leven in de wortel bij mij aanwezig is?" 

Bent u dan uw hoogmoed en uw eigengerechtigheid al kwijtgeraakt? Als de 

Heere u door Zijn Woord en Geest de verschrikkelijkheid van uw zonde en van 

Gods rechtvaardige toorn heeft doen verstaan, dan bent u toch als een arme 

smekeling aan Zijn voeten neergevallen en u hebt het uitgeroepen: ,,0 God, 

wees mij, de zonda(a)r(es), genadig!" 

Dan kon u met al uw godsdienst, met al uw tranen en gebeden uzelf niet meer 

verlossen. Dan kon u, als het gekrookte riet, zelf niet meer opstaan. Dan ging u 

verstaan, dat het een verloren zaak was, als de Heere geen wonder zou doen! 
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Maar dan heeft de Heere u in die weg ook leren zuchten en smeken om een 

Borg voor uw ziel! 

En nu zegt de Heere, bij monde van Jesaja, tot zulke gekrookte rietstengels: 

"Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn 

ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven; Hij zal het recht 

den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, 

noch Zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal Hij niet 

verbreken en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen." 

Welnu, bekommerde vanwege uw zonden, u, die uzelf niet helpen kunt, die 

door anderen zo vaak niet begrepen en misschien wel veracht wordt, richt uw 

oog maar op die Knecht des Heeren! Wat u niet kunt en wat niemand ter 

wereld kan, dat kan Hij wèl! Hoor, wat Hij zegt: "Ik, Ik ben het, Die in 

gerechtigheid spreek, Die machtig ben u te verlossen". Ja, Hij is het, Die armen 

opricht uit het slijk! 

 

Nooddruftigen, van elk verstoten, 

Goedgunstig opheft uit het stof 

En hen, verrijkt met eer en lof, 

Naast prinsen plaatst en wereldgroten. 

 

't Kan ook zijn, dat er zich onder u bevinden, die tijden in het geestelijk leven 

hebben meegemaakt, waarin ze zich mochten verheugen in de God huns heiIs. 

Tijden, waarin ze met David mochten uitroepen: "Want met U loop ik door een 

bende; met mijn God spring ik over een muur", maar die thans met David weer 

klagend moeten uitroepen: "Ik ben geworden als een lederen zak in de rook!" 

Dan kwijnt het geestelijk leven. Dan wordt de gemeenschap met God gemist. 

Dan vallen er schaduwen van de dood. Onze Belijdenis spreekt in dit verband 

van "een verlies somwijlen voor een tijd van het gevoel der genade", van "de 

verberging van het aangezicht des verzoenden Gods". 

Dat is een droevige toestand. Dan is er geen opening in het gebed, geen 

opening in de Schrift, dan is er geen werkzaam geloof. Wat kunnen er dan een 

vertwijfelingen in uw hart zijn. Wat kan dan de bange vraag soms boven 

komen: "Zou ik wel genade kennen? Zou alles geen uiterlijke verlichting zijn 

geweest?" Dan zegt David: "Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij 

mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God?!" 

Bevindt u zich misschien ook in deze toestand? Gaat u momenteel ook door het 

leven als een verdrukte, door onweder voortgedrevene en ongetrooste? Terwijl 

het vroeger toch wel anders is geweest? 

Dan zou ik u toch iets willen vragen. 
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Is uw leven nog net zo nauw als voorheen? 

Want ach, er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor het licht der genade 

minder wordt, ja, waardoor het zelfs tot een rokende vlaswiek wordt! Maar zou 

één van die oorzaken niet vooral gezocht moeten worden in het feit, dat ook 

Gods kinderen tegenwoordig maar al te gemakkelijk en al te veel met de 

"wereld" meedoen?! 't Is vaak begonnen met iets toegeeflijkheid. Dat iets werd 

steeds meer, totdat ... men geen grenzen meer zag! De wereldgelijkvormigheid 

heeft zo ontzettend veel terrein gewonnen! Je weet tegenwoordig niet meer 

wat je kunt tegenkomen! 

Hoevelen zijn er niet, die nog wel weten, waar het om gaat, die ook met de 

mond nog wel vroom praten, maar die met hun hart toch maar al te veel 

hangen aan de dingen van de "wereld"! Die "wereld" wordt steeds meer 

gevonden in hart, huis en kerk! 

0, wat leeft ook Gods volk vaak ver bij de Heere vandaan! Wat wordt de 

waakzaamheid, waartoe de Heere Zijn volk oproept, vaak verzuimd! Wat is er 

vaak een traagheid in de geestelijke oefeningen! Wat is er vaak een toegeven 

aan allerlei vertwijfelingen! Geen wonder dan toch, dat de Heere de levendige 

bedieningen van de Heilige Geest inhoudt?! 

Daarom is het gebed ook zo noodzakelijk om het ontdekkende, verlichtende en 

verwarmende werk van de Heilige Geest: "Ontwaak Noordenwind en kom, gij 

Zuidenwind, doorwaai mijne hof, dat zijne specerijen uitvloeien!" Ja, en toch ... 

het mag dan vaak nóg zo droevig gesteld zijn bij Gods kind, bij Gods Kerk in 't 

algemeen, maar de Heere zal nooit laten varen wat Zijn hand begon! 

Eenmaal zal Hij alle gekrookte rietstengels oprichten en eenmaal zal Hij het 

vuur van al die rokende vlaswieken aanblazen en dat alleen uit vrije gunst, om 

't eeuwig welbehagen! Want dat is toch het wonder, dat straks heel de wereld 

en ook heel het naam- en schijnchristendom ondergaat, maar Gods Kerk, hoe 

zwak ze hier ook mag zijn geweest, hoe droevig haar levensopenbaring ook 

vaak was, zodat ze vergeleken moest worden bij een gekrookt riet en bij een 

rokende vlaswiek, zij komt toch thuis, ja, zij komt voorgoed thuis, om het dan 

eeuwig uit te jubelen: 

 

" Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, 

Noch oor, noch oog van mijn verdrukking wenden, 

Maar heeji verhoord, 

Wanneer ik uit d' ellenden 

Riep naar omhoog:", 

 

Amen. 


