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Predikatie over Markus 16 vers 15  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 37 : 20. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Markus 16 vers 9 t/m 20 
 
  9 En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op den eersten 
dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdaléna, uit welke 
Hij zeven duivelen uitgeworpen had. 
10 Deze heengaande boodschapte het dengenen die met Hem 
geweest waren, welke treurden en weenden. 
11 En als dezen hoorden dat Hij leefde en van haar gezien was, 
geloofden zij het niet. 
12 En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante aan 
twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. 
13 Dezen ook heengaande, boodschapten het den anderen, maar 
zij geloofden ook die niet. 
14 Daarna is Hij geopenbaard aan de elve, daar zij aanzaten, en 
verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij 
niet geloofd hadden degenen die Hem gezien hadden nadat Hij op-
gestaan was. 
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het 
Evangelie allen creaturen. 
16 Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; 
maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 
17 En dengenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 
volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe ton-
gen zullen zij spreken; 
18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het dat zij iets dodelijks 
zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de 
handen leggen, en zij zullen gezond worden. 
19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in 
den hemel en is gezeten aan de rechter hand Gods. 
20 En zij uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht 
mede en bevestigde het Woord door tekenen die daarop volgden. 
Amen. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 72 : 1 en 4. 
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Met de hulpe des Heeren, gemeente, en onder de inwachting van 
Zijn Heilige Geest, wensen wij u Zijn Woord te bedienen uit het 
gedeelte dat wij samen lazen, en dan wel in het bijzonder het 15e 
vers van Markus 16. Daar lezen wij het woord van Christus: 
 
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het 
Evangelie allen creaturen. 
 
Om naar aanleiding van onze tekstwoorden vanmorgen stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Pasen voor de discipelen. 
2e. Pasen in de prediking. 
3e. Pasen over de wereld. 

 
Het eerste gedeelte van Markus 16, de eerste acht verzen, daarin 
wordt ons verteld, gemeente, dat als de sabbat voorbij gegaan was, 
de vrouwen tot het graf gingen. Wat gingen ze daar doen? Ze wilden 
daar de Dode gaan eren. Ze zochten een dode Jezus en ze vonden 
Hem niet. Ze gingen laat na de sabbat, om Hem te balsemen, om 
Hem de eer te geven die zij Hem waardig keurden. Daar zat op zich 
heel veel goedheid en zoetheid in. Daar zat liefde in. Maar ze 
zochten een dode Jezus. Ze waren nog niet aan dat werk toe 
gekomen, omdat de sabbat was ingevallen. Ze hielden Gods 
instelling. Ze leefden naar het bevel van de Heeren. De Heere had 
gezegd: “Op de sabbatdag zal je rusten van al je arbeid”. Dus ook 
dit balsemen moest wachten tot na de sabbat. Dat is meteen voor 
ons. Hoe gaan wij eigenlijk om met de zondag, met de rustdag, die 
God ons tot hiertoe nog gelaten heeft? Kijk om je heen wat de 
wereld doet. Het wordt weer mooier weer. De mensen gaan naar 
buiten. Ze gaan recreeëren. Ze gaan zich vermaken. Want op 
zondag heb je een vrije dag. Wandelen wij nog naar Zijn 
instellingen? Ook op de rustdag. Dat je je neerzet onder de 
bediening van het Woord. Dat je luistert naar de prediking. Biddend 
luistert naar de prediking. Dat als je thuis bent dat je wat leest, wat 
overpeinst, wat overweegt. Opdat het in je ziel een rustdag zou 
mogen worden. Want daar heeft de Heere Zijn instellingen voor 
gegeven. Opdat het voor ons tot voordeel zou wezen. De Heere 
heeft juist die rustdag ons gelaten, die middelen ons gegeven, opdat 
wij daardoor tot de kennis der zaligheid zouden komen. 
Die vrouwen geven ons vanmorgen het voorbeeld, om zo te 
wandelen naar Gods bevel. Er staat toch in het 4e gebod, we 
hebben het gelezen: “Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt”. Dat 



 3 

is het Oudtestamentische bevel. En in het Nieuwe Testament vind je 
dan terug dat de gemeente van Christus op de eerste dag van de 
week samenkomt. Maar ook in de week, hoeveel tijd heb je er 
eigenlijk voor over? We zijn natuurlijk druk met van alles en nog wat. 
De agenda’s staan overvol. Maar hebben we hier nog tijd voor? 
Beseffen we nog met elkaar dat de tijd die we krijgen, gekregen is. 
Dat dat niet onze tijd is. We zeggen weleens tegen elkaar: “Ik heb 
geen tijd”. Dat klopt precies. We hebben ook helemaal geen tijd. We 
hebben helemaal geen tijd. Elke seconde die we krijgen, elke klop 
van ons hart is genade. De Heere heeft ons op deze wereld neer 
gezet opdat we zalig zouden worden, opdat wij Hem zouden 
zoeken. In het Paradijs was daar alle levenstijd voor. Dat Adam en 
Eva God zouden eren. Hoeveel tijd besteden wij aan de eer van 
God en aan het zoeken van onze eigen zaligheid? Want er komt 
een dag, voor u en voor mij, dat het eeuwigheid wordt. Er zal geen 
tijd meer zijn, staat er dan in het Woord. Dan is onze bestemming 
bepaald. En, gemeente, het is aangrijpend, maar het is toch zo. 
Daar is een eeuwige rampzaligheid. En er zitten er daar die d’r tong 
kauwen van spijt: “Had ik maar. Had ik maar tijd besteed aan deze 
zaak. Maar ik heb m’n tijd op laten gaan in allerlei onbelangrijke 
zaken”. Zal het eenmaal tegen ons getuigen, die secondes die we 
gehad hebben, die uren, die dagen? Hoe brengen wij de 
genadegiften van God door? 
Die vrouwen wachten niet alleen tot na de sabbat. Maar ze brengen 
ook allerlei kostbaarheden mee. Ze hadden ook nog eens een keer 
d’r goed over voor de Heere Jezus. Hoe is dat bij ons eigenlijk? 
Waar geven wij allemaal geld aan uit? Want ook dat geld is 
gekregen. Er staat niet: “In het zweet van je aangezicht zul je je 
brood verdienen”, maar: “zul je je brood eten”. Want we verdienen 
niet, en alles is gekregen, gegeven. Dat niet eenmaal ook dat tegen 
ons zal getuigen! Elk glas water dat we drinken, elke boterham die 
we eten, gekregen. Dat is verkregen op kosten van het bloed van 
Hem, Die door die vrouwen gezocht wordt. Ze gingen tot dat graf. 
Ze wilden Christus balsemen. Want Hij was voor hen de beloofde 
Messias geweest, ja, ja. Nu is Hij de Gekruisigde. Terneergeslagen 
gaan ze heen naar het graf. En dan geschiedt daar het eerste 
wonder. Het graf is open en er zit een engel en die spreekt. Een 
hemelse glans straalt van hem af en komt uit zijn mond. Hij zegt 
tegen ze: “Je zoekt een dode Jezus? Maar Hij is hier niet, Hij is niet 
bij de doden, Hij is bij de levenden”. Dat zegt die engel. “Want Hij is 
opgestaan”. In het 6e vers staat: “Hij is hier niet. Kijk naar de plaats 
waar zij Hem gelegd hadden”. Maar Hij is weg, om nooit meer op 
deze plaats terug te keren. Want de dood kon Hem niet houden. Hij 
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is namelijk de Levensvorst. Hij is opgestaan. Gaat heen en zegt Zijn 
discipelen, en Petrus… Daar moet ik even stil houden. Er is een 
bekommerd volk van God op aarde. Die vinden hier weleens troost 
in. Zegt Zijn discipelen, en Petrus… Dat is die loochenaar. Weet u 
nog wel? Die zichzelf uit de genade had gezondigd. Die zichzelf uit 
zijn ambt had gezondigd. Die zich overal buiten had gezet. Die zelf 
de poorten van de hel voor zijn eigen ziel had open gezet. Hij had 
zich overal buiten gezet, overal uit gezondigd. Maar God had hem er 
eeuwig in gezet. Dat is een troost! Misschien moet je dat ook wel 
zeggen als je je leven over kijkt. Wat is er allemaal niet geweest! Ik 
heb me er uit gezondigd. Is er één onder ons die durft te zeggen: 
“Nee, ik heb me er niet uit gezondigd, ik ben een best mens 
geweest”. Alles verbeurd en verzondigd. Alles wat God verboden 
heeft, heb je gedaan. En ik net zo goed. Daarom zitten wij hier als 
van onszelve dood- en doemschuldigen. Maar dit is één en al 
Evangeliebediening. Zegt zijn discipelen, en Petrus… Ondanks zijn 
zonden en ondanks zijn afmakingen. Hij kon zich niet uit Gods 
eeuwige Vrederaad weg zondigen. Daarom, dan begin ik daar maar 
vast mee om te zeggen; er is ook vandaag nog voor een mens doen 
aan. Dit verklaart dat er zo’n ontzaglijke ruimte in de Heere is, en dat 
er vrijspraak en vergeving te verkrijgen is. Als je het maar eens een 
keer uit je eigen keel geperst krijgt. “Heere, ik heb gezondigd”. Durf 
je dat? Is het daar wel eens van gekomen, zomaar? Dat het eens 
een keertje door je ziel heen sneed: “Ik heb alles er door gebracht”. 
Gelijk de verloren zoon, tot zichzelve gekomen zijnde. Ben je 
weleens tot jezelf gekomen? Petrus was tot zichzelf gekomen. 
Daarom moest die man vertroost worden. Daarom moest hij 
opgebeurd worden, want hij zou in de wanhoop weg gezakt zijn. Zie 
je dat alleen het Woord van God een mens van de wanhoop kan 
redden en kan bevrijden! Neem dat eens mee vandaag: en Petrus… 
En vraag nu eens aan de Heere… Want God geeft antwoord. Echt 
waar hoor. Vraag nu eens aan de Heere: “Heere, mag mijn naam 
daar staan? Wil U mijn naam daar eens in zetten, in de bevinding 
van mijn ziel?” Hoe je dan ook heet. God weet dat toch! God weet 
toch wie je bent! Wie wij zijn met z’n allen. Hij kent ons beter dan wij 
onszelf kennen. “Mag ik mijn eigen naam eens invullen?” Dat zou 
genade wezen. Thuisbezorgd en toegepast. Zegt Zijn discipelen, en 
Petrus: “Hij gaat u voor naar Galiléa”. 
Waarom nu naar Galiléa? Niet naar Jeruzalem. Niet naar het 
kerkelijke hoogstandje van die dagen. Nee, naar Galiléa. Het was 
een veracht gebied daar. Maar dat hinderde niets. God had in 
Christus ontzaglijk veel wonderen in Galiléa gedaan. Naar Galiléa 
moesten ze, omdat God, Christus de Heere, altijd terug komt op 
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waar Hij eenmaal gewerkt heeft. Dat is in de eerste plaats een troost 
voor Gods volk, die iets weten van de opzoekende liefde van God in 
Christus. De Heere komt terug. Waar Hij eenmaal geweest is, daar 
komt Hij weer. Als de Heere voor het eerst komt in het leven van 
een mens, dan kun je het weleens in verwondering uitroepen: 
“Heere, hoe hebt U mij weten te vinden?” Maar er staat in het Woord 
van God dat God de plaats van onze woning kent en bepaalt. Hij 
weet ons te vinden. Hij komt altijd terug op Zijn Eigen werk. 
Ik zei, dat is in de eerste plaats een troost voor Gods volk. Maar in 
de tweede plaats, dat wil ik toch ook vandaag zeggen, in dit 
wegzakkende Nederland. In zo’n stedelijk gebied, daar zitten we 
dan met een handjevol mensen. En de Heere heeft toch in de 
eeuwen die achter ons liggen, Zich niet onbetuigd gelaten in ons 
land. Dat wij met elkaar zouden smeken en roepen: “Heere, keer 
eindelijk toch weder. Zie toch op Uw erfvolk neder”. Het Israël van 
het Westen, zo noemden we Nederland vroeger. En wat is er van 
over? Maar het is een wenkje van Zijn alvermogen. Ook dat is een 
wenkje van Zijn alvermogen, dat het weer gaat gonzen in ons land. 
Want het ging…, dat is de uitloop van dit hoofdstuk; het ging hier 
ook gonzen. Wie had daar nu op gerekend? De discipelen alvast 
niet. Want ze zaten daar te treuren. Maar God liet het gonzen. Dat 
was Zijn Eigen Woord. Dat was Zijn Eigen bevel. Dat kan ook heden 
ten dage. Maar kijk, dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. Luther 
zegt het ergens: “Het machtigste wapen dat God Zijn Kerk gegeven 
heeft, is het gebed”. En hoe lang en hoe vaak laten we het gebed 
na? In wat voor staat of stand in het geestelijke leven je dan ook 
verkeert, de Heere zal geen bidder laten staan. Dat is Zijn Eigen 
getuigenis. En God kan toch om Zijn Eigen Woord niet heen, want 
het is een Heere Die niet liegen kan, maar betrouwbaar tot het einde 
toe. Dat we eenparig de Heere zouden aanlopen als een 
waterstroom. 
Maar nu dit. Dat had die engel tegen die vrouwen gezegd. En wat 
staat er dan? Zij haastiglijk uitgegaan zijnde… Zie je dat? Er zit een 
en al onrust in. …vloden van het graf. Ze vluchtten weg. Onrustig 
waren ze gemaakt. Angstig waren ze geworden. Want er staat: “En 
beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand 
iets, want ze waren bevreesd”. De engel getuigt hier van een 
Goddelijk wonder, dat Christus is opgestaan. Ze konden het niet 
geloven. Ze zochten een dode Jezus en nu werd verkondigd dat Hij 
leefde. Hoe kon dat nu? En angst had hun harten ingenomen. Want 
uit het vervolg blijkt dat Christus Zelf de raadsels moet oplossen. Al 
was dat een engel van de hemel, die kon de onrust van uit de harten 
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niet weg nemen. Dat kan Christus alleen Zelf. Christus Zelf moet dat 
doen, om de vragen op te lossen. Zo wordt het Pasen in de ziel. 
Dan zijn we bij onze eerste gedachte: Pasen voor de discipelen. Het 
heilsfeit was geschied. Daar gaat het over in die eerste verzen. 
Maar de discipelen treurden. Er staat in het 14e vers: “Daar zij 
aanzaten”. En Christus verwijt ze d’r ongelovigheid en hardigheid 
des harten. Zo zaten ze bij elkaar, die discipelen. In d’r eigen ziel 
hadden ze nog helemaal geen voordeel van die opstanding van 
Christus. Al was het feit geschied, het was nog niet thuis bezorgd. 
Het moest nog toegepast worden in de ziel. Kijk, wij kunnen best 
tegen elkaar zeggen: “De Heere is waarlijk opgestaan”. Dat zegt het 
Woord. Maar heb je er al profijt van? Heb je er al voordeel van? Die 
discipelen nog niet. Al was de Heere waarlijk opgestaan, ze 
meenden dat Hij dood was. En ze meenden dat de duivel had 
overwonnen. Ze meenden dat het alles voorbij was. Ze hadden 
tevergeefs op God gehoopt. Zo zaten ze bij elkaar. Dat is ook wat, ik 
zei het: “Daar zij aanzaten”. Met z’n elven. Ze hadden elkaar 
gevonden in d’r ongeloof. Zo zaten ze bij elkaar. En ze zaten elkaar 
te bevestigen in die ongelovigheid. Want dan staat er vanaf het 9e 
vers: Maria Magdaléna, daar verschijnt Christus aan. Ze gaat heen. 
Zie je dat? Daar wordt ze niet meer bang. Geen beving meer. Geen 
ontzetting meer. Niets meer. Een en al geloof, omdat Christus Zelf in 
d’r ziel geopenbaard werd. En ze gaat heen tot de discipelen en ze 
zegt… Als deze hoorden dat Hij leefde en van haar gezien was, 
geloofden zij het niet. Er was voor haar geen plaats, want het 
ongeloof regeert. En dan, na deze is Hij geopenbaard in een andere 
gedaante, aan twee van hen. Dat zijn de Emmaüsgangers. Deze 
ook heen gaande, boodschapten het de anderen. Maar zij geloofden 
ook die niet. Tot tweemaal toe. 
Je kunt jarenlang in de kerk zitten. Jarenlang horen dat de Heere 
waarlijk is opgestaan. Maar we geloven het met elkaar niet. We 
geloven er helemaal niets van, zolang het niet is thuis bezorgd, 
ingedrukt in de ziel door de kracht van de Heilige Geest. Kijk maar 
naar die discipelen. Dat waren toch gelovige mensen. Maar ze 
moesten verder geleid worden in de weg van de zaligheid. Er 
moesten meer stukken geleerd worden. De pijl ligt altijd verder. 
Opdat we niet moedeloos terneer zouden zitten, maar dat we de 
Heere zouden blijven aanlopen als een waterstroom, om onderwijs 
van Hem te ontvangen. 
Christus komt Zelf om het ongeloof op te lossen. Dat is Goddelijk 
werk. Dat kan Hij alleen. Dat kan geen mens. Dat is vandaag de dag 
ook nodig. Voor u en voor mij. Dat Christus Zelf het ongeloof komt 
oplossen. Gelooft u dat eigenlijk nog, dat Christus in de ziel een 
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bezoek kan brengen? Gelooft u nog in de bewuste rechtvaardig-
making? Gelooft u nog in een geopenbaarde vergeving? Dat de 
sluiers worden weggenomen, dat het zielsoog Christus zien mag. 
Geloven we dat nog? Want het gebeurt, over de hele wereld, hier en 
daar. God bepaalt waar. Maar geloven we het nog met elkaar? Want 
kijk, we kunnen klagen dat het zo stil is in het geestelijk leven, en 
dat het in de kerken en in de wereld zo stil en donker is. Dat is waar. 
Maar als in de prediking ons niet meer verkondigd wordt dat die 
Christus Zelf op bezoek komt in de harten van de mensen om de 
vragen op te lossen. Als we dat niet horen in de prediking, hoe 
zouden we daar dan naar kunnen staan? Hoe zouden we daar dan 
om kunnen vragen? Hoe zouden we dan de Heere daarin kunnen 
benodigen, als we niet weten dat dat gebeurt? Als we vandaag de 
dag horen van een een of andere oppervlakkige Jezus Die je kunt 
aannemen, zoals je een artikel pakt uit het schap van een winkel. Hij 
is Zelf hier gekomen. Er staat in het 14e vers: “Daarna is Hij 
geopenbaard”. De sluier weg, de gordijnen gaan open. Er valt licht 
op. Hij wordt voor ze neer gezet, dat ze Hem zien. En ja, die 
mensen houden d’r mond dicht. Je hoort niets meer van ze, dan 
alleen nog aan het einde, dat ze uitgaan om te prediken. Daar 
hopen we straks nog wat over te zeggen. Maar het ongeloof is in 
één klap weg. Als hier een mens zit die er van weet dat Christus op 
bezoek gekomen is en dat Hij het in de ziel gesproken heeft: “Ik voor 
u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”, die zal er 
bij kunnen zeggen: “De twijfel was weg. Er was geen ongeloof meer. 
Er was alleen nog geloof, aanbidding, verwondering, dankbaarheid”. 
Ze zaten daar bij elkaar in d’r ongeloof. En in één keer is de 
stemming omgeslagen. Geen wonder dat je niets meer van ze leest, 
dat ze nog wat zeggen. Mag ik het eens zo zeggen? Ze zaten met 
open mond verwonderd Hem aan te staren. Hij leeft! En dat ging Hij 
ze Zelf betonen. Ze waren eerst ontgoocheld door het kruis. Daar 
hadden ze niet op gerekend. En nu? Nu is het alles anders 
geworden. Vanaf Zijn verschijning is dat ongeloof weg. Daar lezen 
we echt niets meer over. Er is alleen nog géloof. Géloof! Dat staat 
tegenover ongeloof. Géloof! En in het geloof is kracht. In de gelovige 
niet. Dat kun je vergeten. En de gelovige twijfelt, die vraagt, die 
zoekt, en van alles en nog wat. Maar als het geloof in de gelovige 
werkzaam is, dat is een gave Gods. En dat wat van God is, daar ligt 
geen twijfel in, daar zijn geen vragen over mogelijk. Dat is een zaak, 
die is zeker. Het geloof is een vaste grond en een bewijs van de 
zaken die men niet ziet. Een vaste grond, dat is een fundament 
waar je op kan staan. En het is een bewijs, al kun je het niet 
wetenschappelijk bewijzen. Dat hoeft helemaal niet. Als het is thuis 



 8 

gebracht, dan is het opgelost. Dan is het voor elkaar. Daarom, het 
werk van Christus moet worden thuis bezorgd. Dat moest bij die dis-
cipelen. 
Nu ga ik iets zeggen, dat is ook in kerkelijk Nederland een beetje 
weg. Dat moest bij die discipelen worden thuis bezorgd eer dat zij 
konden gaan preken. Dat is vandaag de dag nog net zo nodig. 
Theologie studeren, ik wil graag voor God werken. Het doet allemaal 
niet ter zake. De boodschap had Christus ze Zelf gebracht. En wat 
is de boodschap? Dat is Zijn Persoon. De tijden zijn vol van de 
oordelen Gods. Maar de Heere zal toch terug komen op Zijn Eigen 
werk. Dat dat weer mag worden opgemerkt, dat deze zaken 
noodzakelijk zijn. Dit is de roeping. Dit is de zending. Daar ligt alles 
in. Dat deed Christus Zelf. En God zegt: “Die Ik roep, die maak Ik 
bekwaam ook.  Daar zal Ik Zelf voor instaan. Daar zal Ik Zelf voor 
zorgen. Daar hoeft geen mens over in de war te zitten. Dat doe Ik 
Zelf”. 
En na deze openbaring gingen ze uit met dat Woord. En ik zei het: 
dat geloof was een fundament. Zij stonden op dat zekere, vaste 
fundament. Daarom gingen ze ook voor geen mens opzij. Daarom 
vreesden ze ook niet. En een mens zal niet vrezen, ook op de 
kansel niet, zolang het geloof werkzaam is. Als het geloof wijkt, dan 
ga je zien op jezelf. Dan kan het niet. Dan wordt het onmogelijk. 
Maar God zegt: “Uit gaan en Ik zal het Zelf doen”. Want dat staat er: 
“En de Heere wrocht mede”, het 20e vers. Dat hadden ze nodig. 
De treurigheid is voorbij. Hij is werkelijk opgestaan. Ze geloven nu 
geen dode Jezus meer, maar ze geloven een levende. 
Geloven wij eigenlijk nog in een dode Jezus? Een beetje letter-
kennis. De Bijbel, Gods Woord, van kaft tot kaft. Is dat het alleen? 
Of sta en honger je naar meer? Dat het toegepast wordt. Schrif-
tuurlijk ja, en bevindelijk. Dat staat wel achter het Schriftuurlijke, 
want het moet altijd naar het Woord zijn. Maar bevindelijk. Thuis 
gebracht door God Zelf. Dat dat Woord je levendig voor ogen 
gesteld is. Werkzaamheden met dat Woord. Kennis aan de opzoe-
kende genade van God. Plat gezegd, dat je er van weet dat God op 
bezoek komt, en dat je dan ook kunt zeggen: “Het is al zo lang stil. 
Wanneer komt U weer eens, Heere?” Zoals de Psalmist het zong in 
Psalm 63: “Ik heb U, voorwaar, in het heiligdom voorheen 
beschouwd, met vrolijk ogen; hoe zag Ik daar Uw alvermogen, hoe 
blonk Uw Goddelijke eer alom; och, wierd ik derwaarts weer geleid”. 
Want als God in de ziel pleisterplaatsen geeft, dan verlang je daar 
weleens naar terug, naar die pleisterplaatsen. Maar het is hier op 
aarde geen hemel. Echt waar niet. Het is hier geen hemel. Het is 
een tranendal. En die speldenprikken van de hemelse 
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gelukzaligheid, die de Heere Zijn Kerk geeft, dat zijn slechts 
speldenprikken. Opdat we niet naar die wereld zouden haken, maar 
opdat die speldenprikken ons zouden doen hongeren naar het volle, 
naar het uiteindelijke, naar het hemelse, naar de eeuwige 
gelukzaligheid. Dat we van dat tranendal, van dat beetje, wat wij 
wereld noemen, af zouden zien en op God zouden hopen. Staan 
naar de rust die er over blijft voor het volk van God. 
Zo werd het Pasen bij de discipelen. Dat heeft Christus Zelf gedaan. 
En zo is het Pasen geworden in de prediking. Als Christus niet 
gekomen was, en ze waren de wereld in gegaan, wat denk je wat ze 
gepreekt hadden? “Hij is gestorven. Wij hebben tevergeefs op God 
gehoopt. Het is allemaal niets. Het is verloren. Het is een verloren 
zaak”. Maar nu, nu Christus gekomen was, nu wordt het in de 
prediking gehoord, dat de Heere waarlijk is opgestaan. Hij heeft 
Zichzelf betoond, en Hij heeft ze een bevel mee gegeven. Het 15e 
vers: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 
creaturen”. Christus wil dat dit woord van Zijn opstanding de gehele 
wereld beslaat. En het is zelfs hier gekomen. Wie had dat gedacht, 
dat het in dat goddeloze uithoekje wat wij Nederland noemen nog 
eens gekomen is. En het is hier gekomen, de prediking van het 
Woord. Deze proclamatie is rond gegaan. En deze prediking is geen 
zaak van twijfel. Weet je waarom niet? Ze wisten het zelf uit de 
ondervinding van hun ziel, dat wat zij spraken waarheid is. Kijk, toen 
Saulus tot Paulus gemaakt werd op de weg naar Damascus, neer 
gegooid voor God. Drie dagen en drie nachten in het gebed, en God 
verleende hem Zijn heil en genade. Wat staat er dan? Hij ver-
kondigde ‘terstond’ Christus. Net als bij de discipelen. Dat doen zij 
ook. Zij brengen het woord van de Opgestane Zelf. Niet d’r eigen 
woorden. Daar hebben ze helemaal geen belangstelling meer voor. 
Daar is helemaal geen kracht en geen zaligheid in. Maar het Woord 
van Christus alleen, dat geeft leven. En dat verkondigen ze. Dat 
gold toen, en dat geldt vandaag de dag nog. 
Waar ben je nu eigenlijk voor naar de kerk gekomen vanmorgen? 
Wat wil je nu eigenlijk horen? Wil je jezelf bevestigd hebben onder 
de prediking van het Woord? Wil je nog wat aangenaam kunnen 
luisteren? Wil je nog wat Bijbelkennis opdoen? Of zit je hier 
verlegen, om het Woord van Christus Zelf? Dat de prediker weg valt. 
Dat je hem helemaal niet meer ziet. Maar dat het kruis van de 
opgestane Christus hoog wordt opgericht, vanmorgen in de 
prediking. En dat Zijn bloed er van af drupt. En dat die opgestane 
Christus nog gepredikt wordt als een Christus Die dat offerwerk, wat 
voor God een rantsoen is dat in eeuwigheid zal bestaan, wil thuis 
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bezorgen bij de mensen. Zie je daar naar uit? Zit je op zo’n woord te 
wachten? Dat je dat horen mag, dat er doen aan is bij de hoge God. 
Ze predikten het Evangelie. Dat had Hij gezegd. Predikt het 
Evangelie. Wat is dat nu weer, het Evangelie? Wat houdt dat in? We 
weten allemaal, dat woord “Evangelie” betekent: “Goede tijding”. Er 
klinkt een blijde boodschap. En weet je wat dan het eerste stuk van 
die blijde boodschap is? Dat het in de mens niet is. “Nou, dat is 
alvast geen blijde boodschap”. En toch wel. Het is in de mens niet. 
In de blijde boodschap wordt ons verkondigd: “Wij liggen van nature 
onder het oordeel van God. We zijn ongelovig, van boven tot onder. 
Geestelijk melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Gans 
onrein. Geen goed woont er in ons”. Dat is het eerste stuk van de 
prediking van het Evangelie. Dat verkondigden ze. En dat moet 
vandaag nog verkondigd worden. Al is de mens kittelachtig 
geworden van gehoor. Al willen we daar liever overheen, op en 
onder de kansel. Al willen we daar liever van af, en als een 
sprinkhaan over de ellendestaat heen springen, en maar gauw naar 
de verlossing gaan, dat Jezus voor ons gestorven is, en dat Hij nu 
onze Goede Herder is. Maar dat is een goedkoop Evangelie. Dat is 
een Evangelie, dat komt uit onze zwarte grond op, dat komt van 
beneden af. Dat is geen boodschap van de Hemel. Maar als God in 
het leven van een mens gaat spreken, dan vertelt Hij eerst hoe Hij 
over je denkt, hoe je in het licht van Zijn Woord voor Zijn aangezicht 
staat. En is zo eindelijk de wet van God, die we gelezen hebben, al 
eens een keer ingedrongen in je ziel? Schuldig! Des doods schuldig. 
Of geloof je dat niet? Er staat aan het eind van vers 16: “Die niet zal 
geloofd hebben, die zal verdoemd worden”. Dat is de klem die er in 
ligt, elke preek opnieuw. Als je dit niet gelooft, je zult verdoemd 
worden. “Ja maar, ik geloof dat Jezus gestorven is en opgestaan. Ik 
heb Hem aangenomen”. Daar vraag het Woord niet om. Het Woord 
vraagt in de eerste plaats: “Gelooft ge dat ge schuldig zijt?”. Geloof 
je dat? En je zegt: “Nee, ik geloof het eigenlijk niet”. Vraag de Heere 
om licht. Vraag om openbaring. Een lichtstraal in de donkere kamer 
van je hart, en de puinhoop word je bekend gemaakt. Het is een 
grote bouwval, een ruïne, een modderpoel. En bedenk alle ellendige 
woorden maar. Dat is ons hart, een pakhuis vol van zonden en on-
gerechtigheden, een en al vijandschap tegen God. Dat is de 
prediking van het Evangelie aan de mens. Opdat we af zouden leren 
ons te zullen verheffen voor het aangezicht van God, maar plat op 
de grond. Zo moest een veroordeelde in vroeger dagen plat op de 
grond, met zijn neus in het stof. En de rechter zette de voet op de 
nek. Heb je zo weleens van God de voet op de nek gehad? Lig je al 
in het stof neer in deze verslagenheid van de ziel? Weet je wat de 
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Psalmist dan zingt? En dat is de andere zijde van het Evangelie, de 
keerzijde van de medaille, dat er staat: “Gij heft mijn hoofd omhoog”. 
Zo pakte de rechter de kin beet van de veroordeelde. Gij heft mijn 
hoofd omhoog. Wat ziet hij dan? Hij verwacht de dood vanuit 
zichzelf. Maar hij kijkt God in Christus in de ogen. Gij heft mijn hoofd 
omhoog en doet me Uw gunst aanschouwen. Dan wordt Evangelie 
Evangelie. Ruimte in de krapte. Dat is het. Dat is de prediking van 
het Woord wat de wereld over moet. Niets meer bij ons, alles uit 
Hem. Zo reist Gods volk toch naar Jeruzalem door de eeuwen heen! 
Dat is toch naar het bevel van Christus Zelf. Alleen leven in de ziel 
als die genade is toegepast. De genade dat je jezelf eens een keer 
veroordeelt. Daar is ook genade voor nodig. En genade om het te 
beleven. Vrijgesproken in het gericht. Maar dan moet je wel in het 
gericht geweest zijn, om achter de rechtszaal de trouwzaal te zien 
open gaan. 
God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Dat mag 
vandaag nog klinken. God was in Christus de wereld met Zichzelf 
verzoenende. Dat ligt ook in de prediking. Nogmaals de roep: “Er is 
doen aan”. Knielt dan eerbiedig voor Hem neer, om het van Hem te 
verwachten en het van Hem te horen. 
Met dit Woord moesten zij de wereld over, de discipelen. Met dit 
Woord moeten we vandaag de wereld over. En dat Woord zegt, dat 
is de samenvatting: “Hij leeft en gij zult leven”. Zo komt Pasen over 
de wereld. Maar we gaan eerst zingen, Psalm 117. 
 

Loof, loof den HEER', gij heidendom; 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer; 
Zingt, hallelujah, zingt Zijn eer. 

 
De discipelen preekten het toegepaste Woord. Ze hadden het niet 
over zichzelf, over wat er aan hen was toegepast. Dat mag best een 
keer, dat je met elkaar verhaalt van de grote daden van God. Ook 
dat horen we niet zo heel veel meer. Of wel? Misschien is het hier 
beter dan op de Veluwe. Dat zou kunnen. Maar dat horen we niet zo 
heel veel meer. Dat we daar eens met elkaar over praten. Hoort wat 
mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat 
we opmerkzaam werden op de wonderen van God die Hij nog doet. 
Ook vandaag. “Er gebeuren vandaag geen wonderen meer”. O nee? 
Dan moet je maar om licht vragen, dat je ze ziet. 
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Ze predikten het toegepaste Woord. Ze kwamen niet met zichzelf 
aan, maar ze kwamen met dat Woord aan. Ze hadden zelf 
ondervonden dat het waar was. Ik heb je aan het begin gezegd: “Het 
ongeloof is weg”. Ze hebben helemaal geen commentaar meer. De 
Heere dan, vers 19, nadat Hij tot hen gesproken had, dit bevel hen 
mee gegeven had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de 
rechterhand Gods. 
Gemeente, dat is wat! Dat staat er niet voor niets. Markus mag dat 
door de leiding van de Heilige Geest daar neerschrijven, dat wij het 
vandaag nog lezen mogen. Nadat Hij tot hen gesproken had, is Hij 
opgenomen in de hemel. Die vrouwen zochten een dode Jezus. De 
discipelen dachten: “Het is alles over”. Maar nu deze trap van Zijn 
verhoging. Hij leeft niet alleen, maar Hij is opgenomen in de hemel. 
En Hij heeft Zijn handen uitgebreid en gezegend. De getrouwe 
predikers van het Evangelie liggen onder de zegen van Christus. 
Veilig. Er kan niets tegenop. Helemaal veilig. En dat hoort ook bij de 
prediking van het Evangelie. Wie dat geloof deelachtig is, ook veilig. 
Want er is ruimte onder de zegenende handen van Christus. Hoe 
dichter Hij bij de hemel kwam, hoe een ruimer gebied er onder Zijn 
zegen lag. 
En die Christus is gezet aan de rechterhand Gods. Dat is de beste 
plek. Dat is een Vorstelijke plek. Daar zit Hij en Hij regeert tot in alle 
eeuwigheid. Hij had het toch gezegd: “Mij is gegeven…” God de 
Vader op de troon, Christus aan de rechterhand. De Vader heeft het 
Hem gegeven. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de 
aarde. Het is geen wankele zaak. Welnee. Christus is ten hemel 
opgevaren en Hij voert heerschappij. 
Zo hebben ze Hem nagestaard. En ze hebben het gehoord: zoals 
Hij is heen gegaan, zo zal Hij weerkomen, om te oordelen. Om hen 
Thuis te halen, en allen die door hun woord in Hem geloven ook 
Thuis te halen. Daar staan we op te wachten, tot die grote dag van 
Christus’ heirkracht aanbreekt. Nu zeg ik dat, daar staan we op te 
wachten. Wacht je daar ook op? Of zeg je: “Laat dat nog maar even 
duren, ik heb het hier eigenlijk nog best wel naar mijn zin”? Hoe is 
dat, de verwachting van de wederkomst van Christus? De apostel 
Johannes zat op Padmos. Wat schreef hij daar? Maranatha! Kom, 
Heere Jezus, ja, kom haastig. 
Die kennis gemaakt heeft met deze Christus, die weet dat het in Zijn 
nabijheid goed toeven is. Dat daar geen wereld, geen duizend 
werelden tegenop kunnen. Dat al het goed van deze wereld die 
liefde niet kan bevatten. Het genadewoord van Christus in de ziel, 
dat geeft hoop op Hem. We moeten weg van die wereld, omhoog 
kijken. Eén kus van Jezus’ mond, is mij meer dan al die zwarte 
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grond, dichtte een oudvader eens. Weet je het ook al? Heb je zo al 
eens een keer naar die wereld leren kijken? Dat je zegt: “Ja, we 
kunnen het allemaal zo mooi maken, maar het is alles de verderving 
nabij”. Je leefde voor je nieuwe auto, en de eerste kras die er op zat, 
die zei je: “Het gaat voorbij”. Toch!  
Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Onder Zijn 
vleugelen zijn ze veilig. En zij zijn uitgegaan, staat er in vers 20. En 
zij predikten overal. Moet je nagaan. Overal waar ze kwamen 
hadden ze niets meer over de buren te vertellen, hadden ze niets 
meer over van alles en nog wat, over onzin te vertellen. Ze predikten 
over, ze verkondigden: “De Heere is waarlijk opgestaan”. En er is 
kracht in God dat dat vandaag ook gehoord mag worden, overal, net 
als hier. Zo is het de wereld over gegaan. En het heeft wat 
uitgewerkt. Dat lag niet in hun prediking. Nee, er staat: “En de 
Heere…” Zo wordt Christus hier genoemd, de Kurios, de Heere, de 
Regeerder, de Koning. “En de Heere wrocht mede”. Weet je wat dat 
betekent? Ze spraken zomaar woorden, ze predikten. En Christus 
heeft die woorden Zelf, door de kracht van Zijn Heilige Geest, 
genomen en het in de zielen ingedrukt. Heb je zo je predikers al 
weleens ontvangen? Wachtende op een woord in je ziel. Je kent die 
uitspraak wel: “We kunnen het niet verder brengen dan het oor”. Dat 
hoeft ook helemaal niet. Want Christus brengt het Zelf verder. En op 
een dominee bekeerd worden, is het gevaarlijkste wat er is. Er was 
eens een man, verslaafd aan de drank, in Londen. Die stond 
dronken tegen een paal te leunen. Spurgeon liep voorbij. Die man 
riep de mensen op de straat toe: “Zie daar, de dominee die mij 
bekeerd heeft”. En Spurgeon zei: “Inderdaad, dat heb ik gedaan. 
Want als God het had gedaan, dan had je er zo niet bij gestaan”. 
Want waar het Woord van Christus wordt ingedrukt in de ziel, daar 
treedt een vernieuwing op, een verandering. De mensen bekeerden 
zich, omdat de Heere mede wrocht en Hij het Woord bevestigde. 
Dat betekent: Hij drukte het vast in de harten en in de zielen. Ze 
bekeerden zich. Wat is dat nu eigenlijk? Bekering, wat zou dat zijn? 
Laten we het maar aan de geschriften van de vaderen houden. 
Laten we het maar aan de Catechismus houden. Een afsterven van 
de oude mens en een opstaan van de nieuwe mens. Is dat al aan de 
gang bij je? Weet je hoe Kohlbrugge over de bekering sprak? Hij 
zei: “Ik ben bezig bekeerd te worden”. En daar is het klaar. Hier niet. 
Want zelfs de grootste heiligen hebben slechts een klein beginsel 
van de zaligheid en van de nieuwe gehoorzaamheid. 
Maar is dat nu al gaande? Weet je daarvan in je leven? Dat er iets 
nieuws geplant is. Dat er van de hemel af wat in je ziel gewerkt is. 
Want wat van God komt, dat zal eenmaal eeuwig bij God zijn. Want 
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God laat Zijn eigen werk niet wegzakken in de afgrond. Nee, met het 
uur van sterven gaat het vlees er aan. Dan word ik van de wormen 
gegeten. Maar dan mag ik eindelijk…, en dat is het heerlijke voor de 
christenheid, het lichaam der zonden afleggen, en dan mag ik God 
volmaakt dienen in eeuwigheid. En als die grote dag aanbreekt, dan 
zullen ziel en lichaam verenigd worden, om totaal en alleen God te 
bedoelen, God te eren, de palmtakken te wuiven, omdat Hij het 
heeft gedaan. 
Dat is bekering: afsterven van de oude mens. Ja, dat is weleens 
taai. Want God spaart geen vlees en bloed. Want het is een 
geestelijk Koninkrijk en geen vleselijk koninkrijk. God spaart geen 
vlees en bloed. Afsterven, het staat er niet voor niets. Dat is zo’n 
taai woord: sterven! Wie heeft daar nu zin in, afsterven? Maar ook 
een opstanding van de nieuwe mens. Meer en meer Gode te leven. 
Weet je hoe het eigenlijk is met Gods Kerk? Ze worden in d’r eigen 
beleving een steeds groter zondaar, maar ze doen steeds minder 
zonden. Dat weten ze zelf niet. Dat hoeven ze ook niet te weten. 
Laat ze dat maar beleven: een groter zondaar te worden, elke dag 
een beetje meer. Opdat ze de Heere hoe langer hoe meer zouden 
benodigen. Want God wil aangeroepen wezen. Zijn hulp wil 
ingewacht zijn. En God zal het schenken. Dat heeft Christus Zelf 
gezegd dat het zo gaat. Want er staat in het 16e vers: “Die geloofd 
zal hebben en gedoopt zal zijn”. Deze twee stukken, Woord en 
Sacrament, spreken dezelfde taal. Die geloofd zal hebben en 
gedoopt zal zijn. Waar is die doop een teken en zegel van? Weet je 
waar van? Dat we belijden aan allerhande ellende en de verdoe-
menis zelf onderworpen te zijn. Nooit meer van onszelf Gods Ko-
ninkrijk kunnen naderen. Maar ook, dat beduidt de afwassing van 
het water, dat er in het bloed van Christus veel vergeving en veel 
reinigmaking is. Een christenmens wil toch gedoopt zijn! Hij wil toch 
het teken en zegel aan zijn voorhoofd dragen, dat God vol van 
genade en barmhartigheid is voor een mens. Moet je nagaan: een 
mens! Geen bekommerd mens. Geen gelovig mens. Zo al dat 
gedoe meer. Een mens, gewoon een mens. Zoals Adam voor God 
stond, naakt en geopend in je diepe val. Aan zulken bewijst God het 
dat er ruimte bij Hem is. Aan zulken laat Hij het beleven, dat het hier 
niet het een en het al is, maar dat er meer is. Dat Hij er is, en dat Hij 
een God is, vol van ontferming. Zou je dan toch vandaag (het is 
rustdag)… Daar waren we toch mee begonnen! Zou je dan vandaag 
je knieën niet verslijten voor Gods aangezicht, om daar iets van te 
gaan verstaan: die geloofd zal hebben. Om dat te geloven: afzien 
van jezelf, opziende tot Hem. Geloven, met je leegte bij God wezen, 
opdat Hij het vol zal maken. Dat wil God doen, vandaag ook nog. 
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Kijk, zo heeft de Heere het Zelf gewerkt. De Heere wrocht mede. En 
omdat de Heere toen mede wrocht, hebben we hoop voor vandaag. 
Want dat Woord staat eeuwig. Dat Woord van God wijkt geen 
duimbreed. Er is vandaag veel te verwachten onder de prediking 
van het Woord. 
Ik hoorde eens van een predikant, die man was door God geroepen 
tot het werk. Die had twee weken gepreekt. Hij had niets gehoord, 
dat er bekeerd waren. Hij heeft tot God gebeden: “Heere, U hebt 
Zelf geroepen. Waar blijven ze nu? Ze zouden toch op dat Woord 
bekeerd worden? Waar blijven ze nu?” Het heeft geen week meer 
geduurd, en ze kwamen aan, door Goddelijk licht geleid. Het kan 
vandaag de dag nog. Als je de brieven van Kohlbrugge hebt, dan 
kun je het in de bijschriften onder die brieven erbij lezen, dat 
Kohlbrugge het aan zijn kinderen of aan geestesvrienden schrijft: 
“Afgelopen zondagmorgen drie zielen in de ruimte gezet, ’s avonds 
twee. Een week later: ’s morgens zes zielen in de ruimte gezet, ’s 
avonds weer één”. En zo weken achtereen. Het gonsde, omdat er 
leven bij kwam, omdat God er Zelf van afwist, omdat Gods Geest 
Zich aan dat Woord paarde. Dan geen lof aan de man, maar lof aan 
God. Gij, Gij alleen alle lof en eer in eeuwigheid. Temidden van de 
leugen in de wereld, staat deze waarheid als enige zekerheid. De 
veroordeling van mijzelf en de vrijspraak die er in God te vinden is. 
Dat staat en dat blijft eeuwig staan. 
Predikt het, staat er in het 15e vers, aan alle creaturen. Aan Jood en 
heiden. Waar ze dan ook zitten. Blank of bruin, rood of geel. Dat 
maakt niets uit. Preken zul je. Predikt het aan alle creaturen. 
Waarom aan alle creaturen? Wel, omdat er voor alle creaturen doen 
aan is. En omdat er voor alle creaturen ruimte is bij God. Want je 
bent Zijn maaksel en Zijn schepsel. En de Heere, ach, dat is nu Zijn 
ontferming, Hij roept Zijn eigen schepsel weer terug tot Hem. Aan 
alle creaturen. De Opgestane is de Almachtige. Daarom is er voor 
vandaag hoop voor u, voor jou, voor mij. Wie in de nood tot God de 
toevlucht neemt… Ik leg mijn hand op Gods Woord. Wie in de nood 
tot God de toevlucht neemt, Hij hoort, Hij vergeeft, Hij zal 
overkomen. Twee handen op het Woord. Dit is vast, dat God geen 
bidder zal laten staan. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, 
zal zalig worden. Om het in de gang van het geestelijk leven te gaan 
beleven: de ontdekking van Zijn heerlijke Persoon aan je ziel. Dat 
geve de Heere ons uit genade, tot Zijn eer. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
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Slotzang Psalm 149 : 3 
 

Op 't heug'lijkst zien Zijn gunstgenoten, 
Door 't heilsieraad, hun eer vergroten; 
Dies mogen zij van blijdschap springen, 
En op hun legers zingen. 
Het lied, gewijd aan 's Heeren lof, 
Die hoger rijst dan 't hemelhof, 
Vervult hun keel; hun hand aanvaardt 
Een scherp tweesnijdend zwaard. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


