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Predikatie over Johannes 16 vers 8 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 8 : 4 en 5. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Johannes 16 vers 5 t/m 15 
 
  5 En nu ga Ik heen tot Dengene Die Mij gezonden heeft, en nie-
mand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? 
  6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de 
droefheid uw hart vervuld. 
  7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut dat Ik wegga; want in-
dien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien 
Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. 
  8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en 
van gerechtigheid, en van oordeel: 
  9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult 
Mij niet meer zien; 
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoor-deeld is. 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet 
dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waar-
heid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven 
niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, 
en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en 
zal het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het 
uit het Mijne zal nemen en u verkondigen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 147 : 2 en 3. 

 
Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van Gods Heilige 
Geest wensen wij u in deze morgen Zijn Woord te bedienen uit 
Johannes 16, dat gedeelte dat wij samen lazen. Dan vindt u de 
tekstwoorden van vandaag in het 8e vers. Daar lezen wij over de 
Heilige Geest het woord van Christus Zelf: 
 
En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en 
van gerechtigheid, en van oordeel. 
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Om naar aanleiding van onze tekstwoorden een ogenblik stil te 
staan bij drie gedachten. 
 

1e. Tot zondaar gemaakt. 
2e. Gods recht aanbeden. 
3e. Satans verlies een feit. 

 
Gemeente, in de Handelingen der apostelen, het 2e hoofdstuk, daar 
vindt u de geschiedenis van het Pinksterfeest. Daar staat dan zo: 
“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd”. Er staat niet: 
“Als het Pinksterfeest aangebroken was, als het weer Pinksteren 
geworden was”. Nee, daar staat: “Als het Pinksterfeest vervuld 
werd”. In het Goddelijk Woord heeft elk woord zijn betekenis. De 
Heilige Geest heeft het Lukas, die dat Boek der Handelingen mocht 
opschrijven, ingegeven in de ziel, zijn pen vaardig gemaakt, dat daar 
dat woordje “vervuld” moest staan. Waarom? Daar was niet zomaar 
een dag aangebroken. Welnee! De tijd tussen het Paasfeest en het 
Pinksterfeest was vol geworden. De komst van de Heilige Geest, 
wat wij vandaag mogen gedenken, had het werk van Christus vol-
komen gemaakt. Nu was het werk tot de rand toe gevuld. Daarom is 
die dag vervuld geworden. Dat betekent: God heeft Zijn raad 
uitgewerkt. En in de raadsbesluiten Gods was die dag bepaald. De 
Heere heeft het laten geschieden op die dag. 
Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd… Dat weten we dan 
nu, wat dat is. “…, waren zij allen eendrachtig bijeen”. Dat is ook zo 
schoon. Dat lees je telkens van die eerste christengemeenten. Ze 
waren eendrachtig bijeen. Wat betekent dat? Zeiden ze: “Nou, weet 
je wat we doen? We praten maar niet over leerstukken, maar we 
gaan gewoon gezellig met elkaar optrekken”. Waren ze zo bijeen? 
Nee, als er in de Schrift het woord “eendrachtig” staat, dan betekent 
dat: ze waren één van hart en van ziel. 
Hoe zijn wij vandaag bij elkaar in Loosduinen? Want ook vandaag is 
het de dag van het Pinksterfeest vervuld geworden. Want het is nog 
altijd genadetijd. En het welbehagen van God gaat nóg gelukkiglijk 
voort. Het zou toch een wonder van Gods almachtige kracht wezen, 
als er hier één of twee, kon het zijn wij allen, het voorwerp mochten 
zijn dat God in onze ziel spreekt: “En heden is voor u, voor jou de 
dag van het Pinksterfeest vervuld”. Dat het Borgtochtelijk werk van 
Christus in je ziel wordt volgemaakt. Daar is het Pinksteren voor 
geworden, dat de zaak bevindelijk gekend, beleefd, doorleefd en 
ook uitgeleefd zou worden. 
Ze waren eendrachtig bijeen. Want daar kan de Heilige Geest 
werken. Waar we bij elkaar zijn in vrede, in een Schriftuurlijke vrede. 
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Niet een of andere wapenstilstand, dat we elkaar maar wat aaien en 
de boel maar wat door de vingers zien. Nee, Bijbelse vrede, één van 
hart en ziel in dat ene Woord van God. Dat we zo met elkaar 
opgekomen zijn, op en onder de kansel, om wat uit dat Woord te 
horen. Gaat je hart daar naar uit? En wil je ook gemeenschap 
oefenen met degenen die datzelfde verlangen hebben? Ik ben een 
vriend, ik ben een metgezel van allen die Uw Naam vrezen. Want 
als dat waar is in je leven, weet je wat ik dan geloof? Dat je het op 
een plek waar Gods Naam niet ootmoedig gevreesd wordt, niet 
meer uit kan houden. Ze waren eendrachtig bijeen gekomen in de 
tempel. Daar waren ze. Op de plaats waar het verzoeningswerk van 
God plaats greep. Daar waren ze. Wat is het goed om in de 
instelling des Heeren te gaan. Dat we onder het Woord komen. 
Want dit is de plaats van de verzoening. We hebben het in het 
gebed geprobeerd aan te halen. Er ligt een Bijbel open hier. Het 
Bijbelblad. En dat Bijbelblad gewaagt van het toetreden Gods tot de 
mens. Ook in deze dag. En dat nu die Heilige Geest Zich aan dat 
Woord zou paren en het ons thuis zou brengen: de veroordeling van 
onszelf, de rechtvaardiging van het werk Gods, maar ook de 
beleving van de zaligheid in Christus. 
Daar zaten die mensen op te wachten. Ze waren eendrachtig bijeen. 
Weet je wat ik me zo voorstel? Het staat er niet. Maar dat stel ik me 
zo voor. Dat die mensen bij elkaar gezeten hebben en hun ogen 
naar de hemel hebben opgeheven. Want Christus had het toch 
gezegd: “Als Ik niet heen ga, kan de Trooster niet komen”. Daar 
zaten ze op te wachten. Dat begeren, dat verlangen was in d’r ziel 
gelegd. Daar keken ze naar heen. 
Heb je ook zo naar Pinksterfeest toegeleefd? Die kan alleen op het 
rechte spoor mij leiden. Is dat je gebed? Bestier mijn gang, daar Gij 
mijn zwakheid ziet. En die Heilige Geest is God, almachtig. Er staat 
in de Romeinenbrief: “Zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen Gods”. Als de Heere het geeft, dan hopen 
wij daar iets van te mogen zeggen, van de gang die de Heilige 
Geest gaat in het leven van een mens. Daar moet je dan je ziel eens 
naast leggen. Dan moet je het eens toetsen. Want de Romeinen-
brief zegt: “Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden”. 
Geleid in deze gang van overtuigen van zonde, van gerechtigheid 
en van oordeel. Dat kun je weten vandaag. Dat kun je onder de 
prediking van het Woord weten, of je er bij hoort of niet. Of je al het 
voorwerp bent van de bemoeienissen Gods, of niet. Mag ik het eens 
anders zeggen? Kijk nu onder de prediking vandaag eens hoe ver je 
mee kan. Hoe ver je mee kan dat je het verstaat in je ziel. Aan het 
eind van de preek zou je kunnen zeggen: “Nou, het was gerefor-
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meerd, of niet”. Maar daar loopt het niet over. Hoe ver je mee kan in 
het diepst van je wezen. Dan wou ik vooraf je eens een vraag 
stellen. Zijn er tijden in je bestaan dat je gemeenschap oefent met 
God? Dan zijn er ook tijden in je bestaan dat je de gemeenschaps-
oefening met God moet missen. Dat doet pijn. Dat geeft een scheur 
in de ziel. Want eenmaal de toeknik Gods van de hemel beleefd, dat 
doet mij verlangen, uitzien naar meer, bij dagen en bij nachten. Och, 
zingt de Psalmist, och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn 
mond U de eer geven. En ook dat weerleiden is het werk van God 
de Heilige Geest. 
We zien Hem niet, maar Hij werkt. En zo zegt de Bijbel: “Je ziet de 
wind niet, maar hij waait waarheen hij wil”. Zo is het werk van de 
Heilige Geest. Dat we het voorwerp zouden wezen van Zijn 
bediening. 
De Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, toen die dag 
vervuld geworden was. Uitgestort, dat is het Goddelijk werk. Ik zei u, 
ik stel me dat zo voor dat die mensen naar de hemel gekeken 
hebben. Maar met al hun kijken naar de hemel, met al hun bidden, 
met al hun smeken, met hun lezen in de Schrift, ze konden die 
Heilige Geest niet uit de hemel op aarde krijgen. Dat lukte ze niet. 
Dat is Gods werk. Want de dag, in Zijn raad besloten, werd vervuld. 
Het Goddelijk werk heeft plaats gegrepen. En dat werk, dat de 
Heilige Geest is uitgestort, heeft eeuwige gevolgen. Goed op dat 
woord letten: eeuwige gevolgen. 
Let u wel op de eeuwigheid? Beleeft u dat het eeuwigheid gaat 
worden? Rekent u al met dood en eeuwigheid? “Ja, dat doe ik wel 
als ik oud geworden ben”. Nee, nee. Zodra ik het voorwerp word van 
de bediening van de Heilige Geest, ga ik rekenen met de 
eeuwigheid. Andersom gezegd, heb je weleens de leegte en de 
ijdelheid van de tijd gezien? Ja, we moeten werken. We moeten de 
boel opbouwen. Als het even kan voor de kinderen wat nalaten. 
Druk zijn aan deze kant van het graf. Ben je er weleens bij bepaald 
dat het vandaag of morgen ophoudt, en dat dan alles wat je hier op 
die platte, zwarte wereld hebt gepresteerd verdwijnt? Verdwijnt! De 
mens brengt bijeen en men weet toch niet wie het naar zich nemen 
zal. Maar die nu het voorwerp is van die eeuwige Geest, die is aan 
het hart van God gedrukt. En wie eenmaal aan het hart van God 
gedrukt is, dat zal eeuwig aan Zijn hart gedrukt zijn. Daar moeten 
we wat van weten! Daar moeten we wat van beleven! De een dieper 
en verder dan de ander, dat is waar. Daar is de Heere vrij in. Maar 
bepaalt dat al de kleur in je leven? Dat je zegt: “Ja, het wordt 
onderhand eeuwigheid. Daar ben ik bij bepaald”. Dat doet de Heilige 
Geest. En die Heilige Geest komt van de Vader en van de Zoon, 
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zegt het Woord. Dat leert het Woord ons. Hij komt van de Vader en 
van de Zoon. Weet u wat dat betekent? Een eisend God. “Betaal Mij 
wat gij schuldig zijt”. En een betalende Borg, Die zegt: “Heere, hier 
is het Offer van Mijn Eigen leven”. De Heilige Geest komt van de 
Vader en de Zoon. Hij spreekt van recht en van genade. Dat is het 
werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt altijd met die 
twee woorden. Als we vandaag de dag in ons land, maar ook over 
het wereldrond, kijken naar dat charismatische gebeuren, waar 
mensen maar spreken over Jezus Die hun Vriend is, en dat ze maar 
geleid worden door de Heilige Geest, zelfs in het vinden van een 
sleutel die ze kwijt waren. Gemeente, daar is weinig of niets van 
God bij. De Heere Die Zijn Geest uitstort in het leven van een mens, 
Die bepaalt de mens bij recht en genade. Die doet de mens bukken 
onder Zijn recht, om hem op te richten in genade. Dat is de gang die 
wij allen hebben te maken aan deze kant van het graf. Om onder dat 
recht van God terecht te komen. Want als dat aan deze kant van het 
graf niet gebeurt, dan zullen we straks in de Dag der dagen eeuwig 
onder dat Goddelijk recht moeten verzinken. 
Verlang je daar naar, om het voorwerp van Gods werk te mogen 
wezen? Dat is een stuk hoor, want dan blijft er weinig van jezelf 
over. Want de Heere breekt je af tot op de grond. En zelfs het 
fundament moet er nog uit. Want het is alles overspel, zegt de 
Heere in de profeten. Overspel! We zijn met allerlei hoeren om 
gegaan, zegt de Bijbel. We hebben een leven geleefd wat niet God 
in Christus is. En dat is verloren. Daarbij bepaald te worden. Tot 
zondaar gemaakt. Dat was het eerste. Daarbij bepaald te worden. 
Na de zondeval, gemeente, in Genesis 3, daar zegt de Heere tegen 
de mens: “Waar zijt gij?” En die vraag van de almachtige God “Waar 
zijt gij?” gaat tot op de dag van vandaag door. En als je je neerzet 
onder de prediking van het Woord, dan vraagt de Heere of je daar 
nu in je doodstaat zit of in het leven in Christus. Dan vraagt de 
Heere aan u, aan jou en aan mij: “Waar zijt gij?” Want wij hebben 
een dwaalziek hart, ook na ontvangen genade. Waar zijt gij? God is 
Zijn rechtvaardige mens, Zijn heerlijke schepsel kwijt. Die vraag uit 
Genesis 3 bepaalt ons erbij dat de mensheid heeft gezondigd, weg 
van God. Dat is onze zonde. Weet u wat we gedaan hebben? We 
hebben de Heere de nek en de rug toegekeerd. We willen van Hem 
niet weten. Dat is onze zonde. We kunnen een heel register op-
noemen, wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Chocolaatjes 
gestolen uit de kast. Misschien wel iemand opgelicht in de handel. 
Van alles kun je opnoemen. Maar dit is onze zonde, dat we bij God 
onze Schepper zijn weggedwaald. Ben je daar al bij bepaald, dat je 
een zwerver bent over het wereldrond, en dat je je Schepper, waar 
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je werkelijk thuis bij was, verloren bent? Door eigen schuld. We 
hebben God gehouden voor een leugenaar. We leenden ons oor 
voor de duivel. En we hebben geluisterd naar de influisteringen van 
de satan. En die duivel, die hellehond, gaat tot op de dag van 
vandaag door met mensen te grijpen met zijn leugenen, ze een rad 
voor ogen te draaien. Dat ze allerlei zaken zouden doen buiten God. 
Omdat hij weet dat een leven buiten God eenmaal sterft buiten God. 
Het enige doel van de duivel is er zoveel mogelijk te trekken, met 
hem mee te slepen de eeuwige nacht in. Die strijd is gaande in de 
zielen van ons allen. Want de duivel wordt vuurbang als het Woord 
van God recht gesneden wordt. Want dan kon hij er weleens één 
gaan verliezen. 
Heb je al last van de duivel? Gevoel je je al in de klauwen van de 
satan? “Nee”, zeg je, “daar heb ik geen last van”. Dan zal ik je 
moeten waarschuwen. Dat is geen best teken. Want wie geen 
zielsbemoeienissen met de Heere heeft, die is al de prooi van de 
satan. En wie de prooi van de satan is, die heeft hij al. Dus daar 
hoeft hij ook geen werkzaamheden meer voor te doen. Als u niets 
van de satan gevoelt, het valt te vrezen of je bent een onderdaan 
van hem, een slaaf van hem. Zoals de Romeinenbrief het zegt: “Ik 
ben vleselijk, verkocht onder de zonde”. Ik heb mij uitgeleverd aan 
de duivel. Zo zitten we bij elkaar, als gevallen mensen. 
Maar de Heere riep Adam tevoorschijn: “Waar zijt gij?” Dat nu dat 
onder de prediking van het Woord, als wij allen die vraag tot ons 
krijgen “Waar zijt gij?”, dat het ons werkzaamheden zou geven aan 
Gods genadetroon. Dat we werkelijk zielsondervindelijk voor de dag 
zouden mogen komen. Waar zijt gij? Zo riep de HEERE (met vijf 
hoofdletters) de in Zichzelf getrouwe Verbondsgod; zo riep de 
HEERE Adam tevoorschijn. En waar plaatste Hij hem in? Hij 
plaatste hem in het gericht. Hij haalde Adam niet uit de struiken 
tevoorschijn en zei toen: “Ach, je hebt wel gezondigd, maar Ik ben 
een genadig God hoor. Toe maar”. De Heere plaatste hem in het 
gericht. “Wat heb je gedaan?” Opdat Adams schuld openbaar zou 
komen. En als de Heere vandaag door de kracht van Zijn Heilige 
Geest tevoorschijn roept uit de schuilhoeken van zijn verloren 
bestaan, dan word je in het gericht geplaatst, in het Goddelijk ge-
richt. Dan moet je voor de dag komen als een schuldverslagen 
mens. Is dat al gebeurd? Heb je zo het stuk van de ellende al eens 
thuis gekregen? Zo voor God neer gezet, in die gang. Dat gebeurde 
wel op de Pinksterdag. Er staat in het 37e vers van Handelingen 2: 
“Als zij dat woord hoorden, werden zij verslagen in het hart”. Dat is 
een Bijbelse uitdrukking. Dat moet je dan maar mee nemen voor 
vandaag. Verslagen in het hart, is dat al gebeurd? Ben je al eens 
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verslagen geworden in je ziel? Weet je wat dat betekent? Helemaal 
uit het veld geslagen. Op de grond neergelegd. Onder een inkt-
zwarte hemel en een zwarte bodem onder je. Gevoelende Gods 
oordeel en Gods eisende gerechtigheid. Zo! Ze werden verslagen in 
het hart. En dat doet de Heilige Geest vandaag de dag nog. 
Want, staat er in onze tekst, Die gekomen zijnde, zal de wereld 
overtuigen van zonde. Maar dan moet ik eerst even stilhouden bij 
dat woordje “wereld”. Ik heb je er al iets van geprobeerd te tekenen, 
wat dat betekent als God een mens tevoorschijn roept. Weet je wat 
Hij een mens dan te beleven geeft? Dat hij wereld is. “Ja, we zitten 
toch onder een zuivere waarheid. Daarbuiten, die mensen die nog 
op bed liggen en die de dag op het strand doorbrengen, dat is de 
wereld”. Welnee! Hij zal de wereld overtuigen. Dan word je op die 
hele grote wereld, met al die miljarden mensen door de eeuwen 
heen, en met al die zonden die daar plaatsvinden, word jij in één 
keer persoonlijk als mensje die wereld. Dan word je erbij bepaald 
dat die zonden van de ganse wereld in je eigen hart en ziel liggen 
opgeslagen. Ben je al eens een keer wereld geworden voor God? 
Zo ziet God de mens, als wereld, als verloren  wereld, als een bij 
Hem wegstervende wereld. Dat is Gods oordeel over ons leven. En 
Hij zal die wereld overtuigen van zonde. Dat is het eerste. 
Overtuigen van zonde. Het 9e vers verklaart het. Van zonde, omdat 
zij in Mij niet geloven. Dat is de zonde. Dat is niet meer het allerlei 
en al die andere zonden, en kleine zonden en grote zonden, zoals 
wij dat dan zeggen. Nee, die ene zonde, de hoofdoorzaak. Daar 
wordt de mens in het gericht van God bij bepaald. En dit is de 
hoofdoorzaak waar alle andere zonden uit voortvloeien: omdat zij in 
Mij niet geloven. 
Gemeente, wij zijn met elkaar haters. Haters van het kruis van 
Christus. “Nou, nou, moet dat nu?” De Heilige Geest zal het leren. 
Dat is de zonde. “Ze hebben in Mij niet geloofd”, zegt Christus. Ze 
hebben Mijn kruis veracht. Ze hebben Mijn kruisverdiensten opzij 
geschoven. Als iemand die wereld gemaakt wordt in de beleving van 
zijn ziel. Dat is de zonde. Dat leert de Heilige Geest: overtuigen van 
zonde. Want Christus verwerpen, dat is alles derven. Zo is het. 
Christus verwerpen is alles derven. Gezondigd tegen een goed-
doend God. Gezondigd tegen de liefde. Dat God in het midden van 
het oordeel en van Zijn toorn gedachten des vredes gehad heeft. 
Dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven in het vlees, om die gang te gaan 
tot in de smadelijke dood des kruises. Dat is liefde, Goddelijke 
liefde. En daar hebben we tegen gezondigd. Dat gaat die Heilige 
Geest leren. Mooie praat over God en over Jezus. Maar dat krijg je 
thuis: gezondigd tegen dat goeddoen van God. Dat goeddoen van 
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God heb ik ten kwade gekeerd. Dat heb ik zelf verkeerd misbruikt. 
Daar heb ik niet van willen leven. Maar ik wilde zelf met mijn 
godsdienst en met mijn degelijkheid, met mijn schijnheiligheid 
mezelf op de been houden voor God. Maar als de Heilige Geest in 
het leven komt en dat woord gaat thuisbrengen: “Dat is je zonde”, 
dan moet je inderdaad als een schuldenaar voor de dag komen. 
Want ook in dit overtuigen van zonde, klinkt de klank: “Waar ben je 
nu? Waar zijt gij?” Die vraag uit Genesis 3. Heb je zo al zonde 
gekregen? Of zeg je: “Nou ja, ik heb ieder het zijne gegeven. Ik heb 
nooit iemand tekort gedaan. Ik heb altijd aardig netjes geleefd en 
nooit met justitie in aanraking gekomen. Het zal wel gaan”. 
Dit is zonde. Dat dat op Pinksterdag gebeuren mag, dat een ieder 
van ons, voor het eerst of opnieuw: overtuigen van zonde. Over-
tuigen! Daar kun je niet meer om heen. Dat is een zaak die staat als 
een huis. Dat is een gefundeerde overtuiging, een beleving, dat het 
echt waar is. 
Die zal de wereld overtuigen van zonde. 
Dat was het eerste. 
Het tweede: Gods recht aanbeden. Want Hij doet nog meer. Die 
Geest Die gekomen is, zal de wereld overtuigen van zonde. En ook 
van gerechtigheid. Romeinen 2 vers 6 zegt, dat God een ieder mens 
zal vergelden naar zijn werk. Dat is de gerechtigheid Gods. De 
eerlijkheid des Heeren. We krijgen wat we waardig zijn. De Heere 
zou oneerlijk zijn, de Heere zou onrecht doen als Hij een mens, die 
in zijn zonden is weggezakt, toch Zijn genade zou geven door het 
door de vingers te zien. Nee, dat recht van God staat. En als je bij 
Geesteslicht bent overtuigd van zonde, dan krijg je te beleven: “Zo 
ziet God mij dus. Zo ziet de Heere mij”. Het heeft geen zin om nog 
wat opgepoetste toestanden op de been te houden voor de Heere. 
Want God kijkt dwars door mij heen, tot in het binnenste van mijn 
ziel. Zo ziet God mij. En die rechtvaardigheid van God, en in dat licht 
van Zijn rechtvaardigheid waarin Hij de mens ziet, dat is een deugd 
des Heeren. Een deugd! En je gaat de deugden Gods liefkrijgen in 
het leven van het geloof. Daar moet je wel op rekenen. De deugden 
Gods liefhebben, al gaan ze lijnrecht tegen je in. Al spreken ze dat 
over je leven uit wat je nu liever niet had willen horen in je 
natuurstaat. De deugden Gods eerbiedigen. En deze deugd van 
God, de deugd van Zijn rechtvaardigheid, die gaat over mijn leven. 
Dat belijdt diegene die van zonde overtuigd is. Ik ben verloren. Dat 
wordt de belijdenis van het hart. Heb je dat ook weleens een keer 
beleden? Ik ben verloren. Als je dat nog nooit beleefd hebt, dan 
moet je de Heere er om vragen: “Heere, mag ik eens verloren 
gaan?” Moet je daar om vragen? Ja! Je bent reeds verloren hoor. Je 
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ligt reeds verloren. Maar daar eens bij bepaald te worden. Dat de 
deuren van de hel eens op een kier gaan. Dat je iets van de hitte 
van de eeuwige vlam van de pijniging Gods zou voelen in je ziel. 
Dat je iets zou beseffen van de eeuwige nacht die over je ziel, over 
je bestaan hangt. Dat je bang zou worden voor de dood en voor de 
eeuwigheid. Ik ben verloren, belijdt die ontdekte. Want de Heilige 
Geest zegt het hem voor. Want alles wat niet uit God is, dat is 
verloren. Want alleen bij de levende God is het leven, en buiten 
Hem is de dood. Daarbij bepaald te worden. Want ik heb Christus 
gekruist. Het zijn, Heere Jezus, niet de Joden die U kruisten. Nee, 
ik. Ik heb Christus gekruist. Ik heb God op Zijn liefdehart getrapt. Dat 
kennen in het diepst van je ziel. Daar mee lopen, een uur, of een 
paar dagen, of een paar jaar. Net naardat de Heere dat nodig acht 
in uw leven. Daar mee lopen: “Ik heb de Heere op het hart getrapt, 
ik heb de dood van Christus gewenst”. 
Maar die Heilige Geest zal overtuigen van gerechtigheid, vers 10, 
omdat Ik, zegt Christus, tot Mijn Vader heen ga. Dat is ook wat! Dat 
is ook een stuk! De hemelvaart van Christus, daar wordt hier over 
gesproken in het 10e vers, bij Gods gerechtigheid. De hemelvaart 
van Christus is een bewijs dat Christus rechtvaardig was, en dat 
Christus bestaan kon en kan en eeuwig zal kunnen bestaan voor 
Gods gerechtigheid. Daarom heeft de Heere Hem naar Huis ge-
haald. Ik ben tot Mijn Vader heen gegaan. De Heere heeft gezegd: 
“Uw offerwerk is klaar, het rantsoen is betaald, het is af, kom Thuis”. 
Gezet aan Gods rechterhand, op de hoogste plaats die daar bij de 
eeuwige Hemelkoning te verkrijgen is. Dat is de gerechtigheid van 
God, die de Heilige Geest predikt. Dan heb ik wel het kruis veracht. 
Ik heb het Offer van Christus wel klein geacht. Maar God heeft het 
Zelve zo groot geacht, dat Hij Zijn Christus heeft ingehaald in de 
eeuwige hemelzalen, en dat tot in eeuwigheid. Dat Offer van Chris-
tus geldend is voor de Vader. Die gerechtigheid, daar zal de Heilige 
Geest de ontdekte ziel bij bepalen. 
Onze zonde dat we in Christus niet geloven, staat tegen-over de 
gerechtigheid van Christus. En, gemeente, als Christus met Zijn 
gerechtigheid is ingehaald in de hemel, dan zullen wij met onze 
zonden eenmaal indalen in de hel. Zijn gerechtigheid verzekerde 
Hem van Zijn hemelvaart. Onze ongerechtigheid verzekert ons van 
onze hellevaart. Ik vraag het nog een keer: “Is de hel weleens een 
keer voor je open gegaan?” Ik ben verloren. Nog een keer. Ik ben 
verloren. En dan leert de Schrift: Zulken, zulken wordt het Evangelie 
verkondigd. Weet u wat het Evangelie is? Dat is nu een blijde 
boodschap in de zwarte nacht van je ziel. Want het licht van het 
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Evangelie schittert daar het helderst, waar de nacht het zwartste en 
het donkerste geworden is. 
Wie veel ongerechtigheid moet inleven, bevindelijk, voor Gods 
aangezicht, in diens hart en ziel zal het Evangelie ook heerlijk 
stralen en schitteren. Zulken wordt het Evangelie verkondigd. Weet 
u wat de Heilige Geest leert? Ik heb Christus gekruisigd, ja, dat is 
mijn keuze geweest. Dat kruis van Christus is mijn schuld. Maar de 
Heilige Geest leert nog meer: zulken wordt het Evangelie 
verkondigd. Christus’ kruis is niet alleen mijn schuld, maar het is ook 
mijn redding. De Heilige Geest zal mijn geloofsoog daarvoor 
openen. Waar ik ben onder gegaan en verloren gegaan in mijzelf, 
de Heilige Geest zal mijn geloofsoog openen, dat daar op die heuvel 
Golgotha een Offer gebracht is. Dat daar een ruw houten kruis 
gestaan heeft, en dat daar een bloedende Borg Zijn liefdehart heeft 
doodgeliefd voor een doodschuldig volk in zichzelf. Heb ik dan al 
wat in handen? Nee, nee! Bij God vandaan is de verkiezing zeker, 
maar in de tijd moeten die zaken geleerd worden. Maar dan mag ik 
er naar uit leren zien. Afzien van mezelf, omdat er in mezelf toch 
niks moois meer te vinden is wat voor God kan bestaan. Om uit te 
zien, af te zien, tot de Ander. In Hem alleen nog. Zijn Naam is onder 
de hemel gegeven, door Welke wij moeten zalig worden. Dat is het 
heilig ‘moeten’ van het Evangelie. Je bent onder de Evangelie-
bediening. Mensen, je moet zalig worden. Je moet zalig worden! 
Daarom zal het zo’n dubbel erge smart zijn als je niet zalig wordt. 
Onder de prediking van het Woord verkeerd. Daar je tijd, je 
levenstijd aan gegeven te hebben. En toch niet tot dit uitzicht 
gekomen. Dan is het wel zo dat de Heere zegt: “Je hebt Mijn 
genadegaven veracht, verbruikt, er door gejaagd”. 
Dit is het Evangelie, dat er onder de hemel één Naam gegeven is tot 
zaligheid. Dan moet mijn naam er aan, opdat Zijn Naam alleen zou 
over blijven. Die roemt, roeme in de Heere. Dat gaan ze in beginsel 
al doen hoor. Zulken die heenzien naar het kruis. Dat ze ontdekken 
mogen in d’r ziel dat er toch nog een Middel is, waar alles bij mijzelf 
is doodgelopen en afgesneden. Toch nog een Middel om zalig te 
kunnen worden. Want aan gebondenen wordt het verkondigd dat er 
bij de Heere vrijheid te verkrijgen is. Die in de gevangenis kwijnen, 
die wordt de vrijspraak aangewezen, dat er in het rechtsgeding van 
God niet alleen veroordeling is, maar ook veel vergeving en 
ontferming. 
Weet je wat het Woord ons leert? Door Christus gered, dat is 
eeuwig gered. Moet dat dan gebeuren in je leven? Je moet door 
Christus gered worden. Moet dat dan? Zie je daar al naar uit? Heb 
je daar de noodzaak al van ingeleefd? Doe je zo je Bijbel open, 
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begerig: “Heere, spreek een woord tot Uw knecht. Spreek slechts 
één woord en Uw knecht zal leven”. Ben je zo in het gebed? Zing je 
zo de Psalmen? Begerig om een woord van eeuwig leven te mogen 
horen. Dat je het eens hoort in je ziel: “Sta op uit de dood, ontwaak 
gij die slaapt en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten”. 
Dat het zekere Woord dat uit Gods mond gaat, de Heere Die niet 
liegen kan, wordt ingedrukt in je ziel. Leven temidden van de dood. 
Leven, eeuwig leven. 
Gij zult Mij niet meer zien, zegt Christus er in het 10e vers bij. Dat 
was droefheid voor de discipelen, maar het is voor een mens, die 
leert hongeren en dorsten naar de gerechtigheid Gods in Christus, 
een heerlijk woord. Gij zult Mij niet meer zien. Het Hoofd der Kerk is 
reeds Thuis. Is dat niet een volle verzekering dat Hij ook eenmaal 
het lichaam van Christus daar zal brengen, in de eeuwige heerlijk-
heid. Voor het Hoofd is de deur van de hemel open gezet. Die is 
neer gezet aan de rechterhand des Vaders. Dat is een heerlijk 
onderpand, dat ook de Kerk van God daar aan zal komen en de 
eeuwige vrijspraak tot in eeuwigheid bejubelen en genieten zal. 
Zie je daar naar uit? Heb je weleens een keer een uitzicht, 
verlangend, en gekregen? Dat verder reikt dan die vijftig, zestig, 
zeventig of tachtig jaar. Heb je weleens een eeuwig uitzicht 
gekregen? Aan het begin heb ik je toch mogen zeggen, dat als de 
Heilige Geest komt, dan ga je op de eeuwigheid letten. Dan ga je 
meer zien dan dat tijdje dat wij hier op aarde beleven. Zie je al 
meer? Heb je hier al eens oog voor gekregen? Dat dat gebeuren 
mag bij een ieder van ons! Want het is Pinksteren geworden 
vandaag. Op deze gedenkdag betoont de Heere het nog een God te 
zijn van eeuwige vergeving. En ik heb u ook al mogen zeggen: de 
satan wil je niet kwijt. Dus de strijd om de zielen is gaande, ook 
vandaag. De satan en de Heere zijn beiden doende. De Heere om 
Zijn uitverkoren Thuis te brengen aan Zijn Vaderhart. Satan is 
doende om je weg te trekken, met je gedachten, met allerlei dingen 
om je heen, om je bij dat eeuwige Woord vandaan te houden. Ook 
nu is die strijd gaande. Maar u mag het nog horen, dat alleen voor 
God een mens bestaan kan in Christus. Doodschuldigen mogen 
voor God bestaan in Christus. Doodschuldigen! Dat is de prediking 
van het Woord. En, dat mag ook in de prediking van het Woord 
klinken, satan heeft toch verloren. Dat is het derde nog. Maar we 
gaan eerst samen zingen, Psalm 86 het 5e vers. 
 

Al de heid'nen, door Uw handen 
Voortgebracht in alle landen, 
Zullen tot U komen, Heer', 
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Bukken voor Uw aanschijn neer, 
En Uw Naam ter ere leven; 
Gij zijt groot en hoogverheven; 
Gij doet duizend wonderheên; 
Gij zijt God, ja, Gij alleen. 

 
En Die, die Heilige Geest, gekomen zijnde zal de wereld… Niet de 
godsdienstige wereld. Niet de vrome wereld. Niet de 
eigengerechtige wereld. Niet de wettische wereld. Dat is allemaal 
nieuwe vertaling. Er staat “wereld”. Zal de wereld overtuigen. Je zult 
maar door de kracht van God tot wereld gemaakt zijn! Mensen, je 
weet niet meer waar je het zoeken moet. Die zal de wereld 
overtuigen van zonde. Ja, dat heb je thuis gekregen. Dat is een last: 
ik heb Christus aan het vloekhout genageld. 
Hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. En toch is dat kruis 
van Christus de enige weg om ooit nog tot vrede met God te komen. 
Opdat je zo, als een mens die met de hele wereld op één hoop ligt, 
roept en uitziet naar de Heere. We horen zo weinig van het 
doorbrekende werk Gods vandaag. Vind je ook niet? Waar zijn die 
tijden gebleven van weleer, dat je ze in de straten kon aanwijzen: 
die en die. Wat is het stil geworden in het kerkelijk leven, in de 
gemeenten. Wat is het vaak stil, ook bij de kinderen van God. 
Geliefden, er ligt een oordeel Gods, ook over ons land, in alle 
verdeeldheid en verscheurdheid van de kerk. In alle gedoe wat geen 
God in Christus is, daar is het oordeel Gods over. Daar legt Hij een 
zwarte deken over. En het wordt niet gezien. 
Op die Pinksterdag waren ze eendrachtig bijeen. En wat heeft dat 
uitgewerkt, mensen! Er werden er op die dag toegedaan, driedui-
zend. Ik moet denken aan wat die oude Willem Vroegindewei een 
keer zei na het Pinksterfeest. Drieduizend, zei hij, op dat Pinkster-
feest. Hij zegt: “En wij zetten er al een vraagteken bij als het er 
eentje is”. Drieduizend. Geloven wij nog in de almacht van God? 
Wat denk je, hebben die apostelen daar verwonderd gestaan, ja of 
nee? Ze hadden naar de hemel gekeken. En op de Pinksterdag zei 
God: “De tijd is vervuld, Mijn Geest wordt uitgestort”. En de Geest 
kwam in de raderen. En Petrus moest een preekje houden. Wat 
heeft die man gestotterd en gestundeld daar. Maar die preek is door 
de kracht van de Heilige Geest ingedaald in de zielen van de 
hoorders. Ze werden verslagen in het hart: “Wat moeten wij doen, 
mannenbroeders?” Wat is het heerlijk als je dat nog eens hoort: 
“Wat moeten we doen om nog zalig te kunnen worden?” Die 
mensen hadden het thuis gekregen: “Zonde, gij hebt de Christus 
gekruisigd”. Ze hadden het thuis gekregen: Gods gerechtigheid, 
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waaronder ze verbrijzeld moesten worden. En dat Woord van God 
had hun harde, stenen hart als een hamer te morzel weten te slaan. 
Want God is almachtig. 
Geloof in de Naam van de Heere Jezus Christus, zei Petrus. “Dan 
was het een remonstrant zeker? Geloof in de Naam van de Heere 
Jezus Christus, net of ze dat zelf konden”. Hij mocht dat zomaar 
zeggen. De Heilige Geest was in de raderen. Dat heb ik toch 
gezegd. Als hij nu oproept “Geloof in de Heere Jezus Christus”, dan 
brengt de Heilige Geest ook dat woord thuis in de ziel. Dat ik dat 
vandaag ook eens tegen u en jullie mag zeggen. Geloof in de Heere 
Jezus Christus en gij zult zalig worden. 
Hoe moesten die apostelen ook alweer uit gaan? Met bevel van 
geloof en bekering. Bevel! Dat is maar niet zo een afvragen: 
mensen, zou het niet beter wezen als je je Bijbel eens las. Nee! Dat 
is de klem van de eeuwigheid op de zielen binden. U moet zalig 
worden. En het kan, ook vandaag, het kan. Want die Heilige Geest 
overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wat staat er 
in het 11e vers? “En van oordeel, omdat de overste dezer wereld ge-
oordeeld is”. Kijk, dat is de levende werkelijkheid die hier door de 
Heere Jezus Christus Zelf wordt uitgesproken. De overste dezer 
wereld is geoordeeld. Dat is levende werkelijkheid. Dus al heeft de 
satan een mens beet in zijn klauwen, toch zal hij moeten loslaten op 
het almachtig machtswoord van de Heere. Want hij is geoordeeld. 
Hij zal het laatste woord niet hebben. Welnee, zijn eeuwige on-
dergang is beslecht. En allen die door de genade en de kracht wor-
den aangesproken, beet gegrepen, tot de eeuwige zaligheid getrok-
ken worden, die zal hij moeten los laten. Hij ziet ze met lede ogen 
gaan, dat is waar. En de duivel vloekt als er een mens wordt toege-
bracht tot de gemeente die zalig wordt. De duivel vloekt. Maar in de 
hemelen is gezang en gejuich, opdat het in de hemel en op de aar-
de, ook in de gemeenten, geleerd zou worden: “Gij hebt ons Gode 
gekocht met Uw bloed”. Hij is geoordeeld. Voor hem is geen vrijheid, 
geen vrijspraak, geen vrijkoping meer mogelijk. Zijn val is eeuwig. 
Maar de mens, in het lieflijk heden der genade, mag het horen. 
Satan is de winnaar niet hoor. Hij zal ook niet eeuwig heersen. 
Welnee, hij heeft slechts een kleine tijd. Hij gaat wel rond als een 
briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij gaat 
rond, dat is waar. Maar de Heere gaat ook rond. Zomaar in dit 
zaaltje ligt dat Woord van God open. En dat er nu maar gesproken 
mag wezen naar de zin en mening van de Heilige Geest. Want dan 
gaat de Heere ook heden rond onder u, rond met Zijn Woord op 
deze dag, en al die zondagen en feestdagen dat je hier wezen mag, 
en dat je je neer mag zetten onder dat Woord, opdat je getrokken 
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zou worden uit die klauwen van die vorst der duisternis. Zing je het 
al met Psalm 116 mee: “Ik lig gekneld in banden van de dood, daar 
de angst van de hel mij alle troost doet missen. Ik word benauwt, 
omringd door droefenissen”? Dan kun je het toch ook niet nalaten: 
“Maar ik riep de Heere aan in al mijn nood”. Wat staat er dan in dat 
kostelijke 3e versje van Psalm 116 berijmd? “Och, Heere, och wierd 
mijn ziel door U gered”. Dat woordje “och” wordt tegenwoordig in de 
prullenbak gegooid. Maar dat is een Bijbels woord. Dat is de taal 
van de Kerk. “Och, Heere”. Want dan heb je toch niet zo’n grote 
mond meer! Dan heb je toch geen hele verhalen meer te houden! 
Alleen nog je zieleklacht. “Och, Heere, och wierd mijn ziel door U 
gered”. En als je dat nu eens eindelijk uit je ziel geperst krijgt, in je 
verlorenheid en in je dodigheid. Als je dat er nu eens eindelijk uit 
krijgt, omdat de Heilige Geest het in je hart legt en op de lippen legt: 
“Och, Heere, och wierd mijn ziel door U gered”. Dan staat er meteen 
dat heerlijk scharnierpunt: “Toen hoorde God”. Toen! Op dat 
ogenblik. Want als de eeuwigheid in de tijd komt, dan is het een 
punt des tijds. Die Hij vrijkoopt, die koopt Hij eeuwig vrij. Dat is waar. 
Maar Zijn toeknik en Zijn bezoek wat Hij aan de ziel brengt is slechts 
even. Want als de Heere Zijn volle glans en majesteit zou tonen, je 
zou onder gaan. Want je sterfelijke, vleselijke lijf kan het niet 
hebben, al die heerlijkheid en glans van de Hemel. Daarom zijn het 
maar uurtjes der minne, ogenblikken die de Heere geeft aan deze 
kant van het graf. 
Maar er hoort nog wat bij in het leven van het geloof. Het zijn ook 
maar ogenblikken. Het zijn maar graankorreltjes uit de volle 
voorraadschuren. Opdat je niet aan die aarde hier zou blijven 
hangen, maar zou leren uitzien naar de volkomen verlossing, om 
eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Want Hij zal ook overtuigen van 
oordeel. De toekomst van de satan staat vast. De eeuwige nacht is 
zijn deel. 
En dan heb ik toch een glimlach op mijn gezicht. Die hellehond, hij 
heeft het verloren! Maar nu wordt mijn gezicht ernstig, want een 
ieder die niet uit zijn klauwen wordt los gemaakt, die heeft hetzelfde 
toekomstbeeld. Die zal ook onder moeten gaan. Spurgeon zegt 
ergens: “Als een prediker spreekt over de hel, moet hij dat altijd 
doen met een traan in zijn hart, omdat de Heere, omdat mijn Zender 
je er niet voor over heeft”. “Durf je dat zo te zeggen?” Ik durf het te 
zeggen. Je zit hier onder het Woord. Dat betekent: je hoort de 
woorden van het eeuwig leven, opdat je uit je dood gehaald zou 
worden. Er uit gehaald, uit je dood. Kijk, want in de vernedering en 
in de verhoging van Christus is de strijd beslecht. Satans kop is 
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vermorzeld. Hij is een overwonnen vijand. Uit zijn klauwen is 
genezing en redding. Zijn macht is gebroken. 
En nu hef ik mijn hand in de lucht en ik zeg: “Christus, Triomfator”. 
Wat gebeurt er nu in je ziel? Gaat dan alles tintelen? Worden dan je 
zielesnaren aangeroerd? Christus, Triomfator, Die alleen nog mijn 
leven is. Heeft de Heilige Geest je daar al van verzekerd, dat je 
verlost geworden bent door Zijn bloed en Offerande? Ben je daar al 
bij bepaald geworden in je ziel, dat je al in de rechtzaal geweest 
bent? Ja, ja, het oordeel thuis gekregen hebt. Maar dat je ook de 
verlossing en de vrijspraak hebt mogen horen uit de mond des 
Heeren Zelf? Want anders is het een gestolen Christus. Dat is waar 
hoor. Maar toegeschikt door de Vader, gegeven. Sta je naar die 
verlossing? Want tegenwoordig moet je maar geloven. En als je 
gelooft, dan is het best. Maar de zaken moeten gekend worden. 
Opdat zij U kennen. Dat staat er toch in het Woord. In Zijn recht en 
in Zijn genade. In Zijn veroordeling en in Zijn vrijspraak. Christus, de 
Zone Gods, is de Almachtige. Hij heerst over de duivel, over de 
demonen, over het wereldrond. Hij heerst over alles. Zijn almacht 
wordt u gepredikt in deze dag. De ongelovigen ontvangen loon. Ja, 
ja. En niemand kan ontkomen. De eeuwige dood zal je deel zijn. 
Maar de bekommerden, de zoekenden, de hongerigen, de 
dorstigen, maar ook de verzekerden, allemaal bij elkaar. Die elkaar 
nu tegen komen op de knieën, aan de voet van het kruis van 
Golgotha, daar, om die genade te verlangen, te begeren. Voor 
zulken is ook Hij de Almachtige, die Christus, de Zone Gods, en Die 
laat het u verkondigen in deze dag, dat die zondaar, in zichzelf al 
staat hij in het gericht, maar dat Hij heen is gegaan tot Zijn Vader en 
dat de Vader is genoeggedaan. 
Handelingen 2 vers 41: “Die zijn woord gaarne aannamen”. Dat is 
de vrucht van de Pinksterdag. Neem je Zijn Woord nu gaarne aan? 
Hoe heb je nu onder dat Woord van God verkeerd? Hoe ben je daar 
nu mee werkzaam? Die zijn woord gaarne aannamen. Weet je wat 
dat is? De woorden uit de mond van de apostelen, waren gesproken 
door de kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft die 
mensen handen mogen geven. Want wij hebben in onze val 
afgehakte handen. Niets meer. Handen mogen geven, om de 
woorden Gods te ontvangen. Die hebben ze genomen en gedrukt 
aan d’r hart. 
Die het gaarne aannamen. Zeg je dat ook al als je die Bijbel in je 
handen hebt. Toch, ik word er in veroordeeld, maar ik word er ook in 
vrijgesproken. Druk je zo dat Woord al aan je hart? Dat je zegt: “Dit 
is nog mijn enige levensadem. Er is verder niets meer. Alleen dit 
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nog”. De Heilige Geest heeft Zich gepaard aan dat Woord, en die 
Heilige Geest wil Zich ook heden paren aan dat Woord. 
Gemeente, zoek de Heere en leef. Want er is ruimte bij God. Er 
werden er op die dag toegedaan drieduizend. En een paar verzen 
verder staat: “En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig 
werden”. Dagelijks werden er toegedaan. Hoe lang is het geleden 
dat je het hier gehoord hebt? Hoeveel van ons mogen met de hand 
op de Schrift zeggen bij God vandaan: “Ik ben verlost. God heeft mij 
welgedaan”. Wij zijn nog niet eens met drieduizend mensen bij 
elkaar. Zouden er nog drieduizend zijn in Nederland? Horen wij er 
eigenlijk bij met onze godsdienst, met onze vroomheid? De Heere 
deed dagelijks tot de gemeente. “Fijn hè, weer iemand bij de kerk. 
Jammer hè, er heeft zich iemand bij de kerk uit laten schrijven”. 
Maar dat staat er niet. Dat is allemaal erg. En het is fijn als mensen 
naar het Woord komen luisteren. Dat is waar. Maar de Heere deed 
dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Die kregen een goed 
toevoorzicht op de Heere. Dan werd het voor hun oog weleens 
verduisterd door een of andere wolk. Toch, bij God vandaan de 
zekerheid: ze zullen zalig worden. 
Die Heilige Geest zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en 
van oordeel. 
Kon je een eindje mee? Heb je er iets van begrepen? Heb je er 
meer dan iets van mogen begrijpen? Dat je in deze dag zou doende 
zijn om de Heere te smeken, dit Woord thuis te bezorgen. Je 
werkzaamheden te geven. Je te laten verloren gaan onder dit 
Woord. Verloren in jezelf. En toch dat Hij je ook in dit Woord zou 
doen opstaan in Zichzelf, in Christus. Opdat het zij: die roemt, die 
roeme in den Heere. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 51 : 6. 
Zegenbede. 
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