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Predikatie over Psalm 84 vers 8 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Hardegarijp - 2011 
 
 Votum. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Psalm 84 
 
  1 Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de 
kinderen van Korach. 
  2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! 
  3 Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de 
voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den 
levenden God. 
  4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, 
waar zij haar jonkskens legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscha-
ren, mijn Koning en mijn God. 
  5 Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen; zij prijzen U gesta-
diglijk. Sela. 
  6 Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in U is, in welker hart de 
gebaande wegen zijn. 
  7 Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij 
Hem tot een Fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdek-
ken. 
  8 Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschij-
nen voor God in Sion. 
  9 HEERE, God der heirscharen, hoor mijn gebed; neem het ter 
ore, o God Jakobs. Sela. 
10 O God, ons Schild, zie; en aanschouw het aangezicht Uws ge-
zalfden. 
11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik 
koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan 
lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. 
12 Want God de HEERE is een Zon en Schild; de HEERE zal ge-
nade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen die 
in oprechtheid wandelen. 
13 HEERE der heirscharen, welgelukzalig is de mens die op U ver-
trouwt. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 123 : 1 en 2. 
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Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
Gods Heilige Geest wensen wij in  deze morgen met u te spreken 
over deze 84e Psalm, en dan met name het 8e vers, waar het God-
delijk Woord en onze tekst aldus luidt: 
 
Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschij-
nen voor God in Sion. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. De kracht voor de ontdekte. 
2e. De kracht voor de verloste. 
3e. De kracht voor de gezaligde. 

 
Psalm 84, het is toch onder ons geen onbekend lied. Maar deze 84e 
Psalm wordt ook wel genoemd “Het pelgrimslied van Gods Kerk”. 
Dat is het dan, ik heb het in het gebed geprobeerd te zeggen, met je 
verstand kun je die Psalm uit je hoofd weten, maar nu de inhoud van 
die Psalm te beleven, te verstaan, je leven er naast te kunnen leg-
gen, je leven met God er aan te kunnen toetsen en spiegelen. Je 
zou vruchten mogen vinden in dat Woord van God, in deze Psalm, 
of in welk gedeelte van die Schrift dan ook. Kijk, dan gaat het niet 
meer over verstandskennis, maar dan gaat het ineens over gehei-
ligde kennis aan het hart. Dan gaat het er over wat God in de hoog-
ste hemelen je in je ziel heeft meegedeeld en je heeft laten beleven. 
Dan gaat het er ineens over wat God behaagt mensen bekend te 
maken in het diepst van hun wezen. Vroeger noemden ze dat bevin-
ding. Dat is vandaag nog steeds bevinding, natuurlijk. Maar vroeger 
noemden ze dat zo. En vandaag wordt er tegen gevochten. Weet je 
waarom er zo tegen bevinding gevochten wordt? Omdat dan een 
mens met zijn godsdienstige verstandskennis openbaar komt als 
een huichelaar. Daarom! Maar er is een volk van God dat juist zo 
ademt in die bevinding. Altijd Schriftuurlijk bevindelijk. Ze willen zo 
graag hun leven terug kunnen vinden in dat Woord, opdat ze beves-
tigd worden, opdat ze verder geleid worden, opdat ze gebouwd mo-
gen worden op het allerheiligst geloof, op het enig Fundament dat 
gelegd is dat de eeuwigheid verduren zal. Die horen dat zo graag. 
Want ja, om het nu eens eenvoudig te zeggen, als je als man en 
vrouw, als jongen en meisje, met elkaar in een liefdesverhouding 
staat, wat heb je er aan als de een tegen de ander dagelijks zegt: “Ik 
heb je lief”, maar in het gedrag het niet laat merken dat er liefde is. 
Juist die verborgen, geheime taal van de liefde is het toch waaraan 
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je onderkent dat die liefde waarachtig is, dat het waar is. Nu, zo is 
het ook bij dat volk van God, bij wat ze ondervinden aan de genade-
daden van God in hun leven. Daar ondervinden ze aan dat het de 
Heere is Die Zich in liefde tot hun ziel heeft gewend. Dat is de wer-
kelijkheid, de realiteit voor een kind van God. 
Als ik dan zeg “een kind van God”, dan moet ik met u terug naar het 
begin van de Schrift. Want de Heere verhaalt ons, in de dagen van 
de schepping, dat wij als mensen gezet waren op de hoogte van het 
beelddragers-zijn van God. Die liefde van God was in ons hart afge-
drukt en we waren als het ware een spiegelbeeld van de Goddelijke 
eigenschappen. We mochten in die hof van Eden gemeenschap 
oefenen met onze Schepper. En het leven was één en al vrede. Het 
leven was één en al rust. Alles ademde het in ons en om ons heen, 
dat het een Paradijs was. 
Maar de Schrift verhaalt ons ook hoe aan dat heerlijk leven zo’n 
droevig einde is gekomen. 
En waarom is nu vanmorgen die wet voorgelezen? Misschien heb je 
in je hart weleens gedacht: “Ik wou maar dat die wet niet meer voor-
gelezen werd. Dat weten we nu zo onderhand wel”. Dat is maar de 
vraag, of je dat weet. Waarom is nu die wet aan je voorgelezen? 
Omdat je gevallen bent. Omdat wij met elkaar gevallen schepselen 
zijn. Die wet die in ons hart geschreven was en die wij uit liefde tot 
onze Schepper betrachtten, dag aan dag, die is uit ons hart gewist. 
Die hebben we er zelf uit gehaald, en we hebben de wet van de 
duivel in ons hart genomen. En we aanbidden nu in al onze daden 
de zonde, en we zoeken een leven op te bouwen op deze vervloek-
te wereld, die onder het oordeel gebukt en zuchtend gaat. We zoe-
ken een leven op te bouwen, een Paradijs zonder God. Daarom is 
die wet voorgelezen. Wat in ons hart geschreven was, dat is er nu 
uit. Dat zijn we kwijt geraakt. Zo jammerlijk verloren in onze diepe 
val. 
En zo zijn wij dan bij elkaar gekomen, als mensen in Adam gevallen. 
Nu ben je godsdienstig. Dat is best. Dat is een goede zaak. Maar nu 
wat anders. De natuurlijke mens in zijn val, die leeft in een droom. 
Die bouwt zijn eigen wereld op, waar God niet van af mag weten. 
Die heeft het over een werkelijkheid, waarin hij het zo heerlijk naar 
zijn zin heeft, waar God van zegt: “Het is voor jou wel een werke-
lijkheid, maar het is voor Mij slechts een droom. En een dezer dagen 
zal die droom als een zeepbel uiteen spatten, dan zal de leugen van 
die vermeende waarheid en zekerheid van je leven voor de dag ko-
men”. Zo zal het gaan. 
Er was eens een rijke man. Je kent dat wel. Hij had zijn oogst inge-
zameld. Hij had schuren vol. Hij ging in zijn leunstoel zitten: “Heb 
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rust. Je hebt genoeg voor vele dagen”. Dat was de droom waar die 
man in leefde. En God sprak: “Dwaas die je bent. Heden zal je ziel 
van je worden afgeëist”. En je bouwt je leven op. Je opleiding klaar. 
Het vordert leuk op je werk. Een nieuw huis gebouwd. Het hele le-
ven voor elkaar. En ook nog, ook nog zondag aan zondag onder de 
zuivere waarheid verkerend. Rust, zeg je tegen jezelf. Rust maar. 
Alles is voor elkaar. Maar denk erom, het is een droom. Een dezer 
dagen zal God opstaan tot de strijd, en Hij zal van ons leven ver-
antwoording afeisen. En wij zullen Hem moeten betalen wat we 
schuldig zijn. 
Wat een zegen om in dit leven er aan ontdekt te worden, dat je 
leven een droom is en dat het als een voorbij gaande schaduw is. 
Wat een zegen als deze waarheid wordt thuisbezorgd. Welke waar-
heid? zeg je. Wel dit, dat je één zekerheid in je leven krijgt. Eentje! 
Welke is dat? Ik sta schuldig voor God en ik ben een reiziger naar 
de hel. Geloof je nog in de hel eigenlijk? In een werkelijkheid van 
een buitenste duisternis. Geloof je nog in de werkelijkheid van een 
eeuwig durend oordeel van God over de verloren mens? Geloof je 
er nog in, dat als de Heere gaat oordelen over uw, jouw en mijn 
leven, dat we dan die hel verdienen? Dat we zo’n plek, echt waar, 
niet uit ons leven kunnen wegbannen. 
Wat een zegen als zo de schuldbrief ons wordt thuisbezorgd. 
Zondag aan zondag had je het gehoord, je bent schuldig aan de 
heilige wet van God. Je had keurig netjes “ja” geknikt. Wat is dat 
waar! En nu? Nu lig je ’s avonds op je bed en je kunt de slaap niet 
vatten. Waarom niet? Ik sta schuldig voor God. En de volgende 
avond kun je weer de slaap niet vatten. Wat was er dan aan de 
hand? Nou, zeg je, ik heb mezelf weg zien zakken onder het oordeel 
van God. Ik ben bepaald geworden bij de werkelijkheid van dood en 
eeuwigheid. Ik ben er bij bepaald dat dit leven eindig is en dat ik 
geen penning heb om voor mijn schuldige ziel aan God te geven. Ik 
kan in tijd noch eeuwigheid voldoen. 
En ’s ochtends sta je op. Ach ja, je moet je bezig houden met je 
werk. Maar één gedachte flitst er direct door je ziel: “Ik sta schuldig, 
er moet betaald worden”. En je gaat naar je werk of je doet je be-
zigheden, en onder alles ervaar je maar één ding: dat een wraak-
zwaard van de Goddelijke gerechtigheid boven je leven hangt. Je 
beseft maar één ding, dat je elk ogenblik kunt worden afgesneden 
van voor Gods heilige ogen. Heb je dat besef weleens gehad? Of is 
dat vreemde taal? Versta je dat in het diepst van je ziel? Heb je iets 
van dat brandend recht van God weleens een keertje mogen be-
leven? Of nog ooit? Want het behaagt de Heere om de mens terug 
te brengen naar de plek waar hij vandaan gekomen is. Vandaag de 
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dag hebben ze het over liefde en over Jezus. Er zijn er zelfs die 
zeggen dat je Hem kan aannemen. Die zijn er. Maar dat is niet Gods 
gang. De Heere leidt terug naar het begin waar je vandaan geko-
men bent, waar je uit gevallen bent, uit welke rechtstaat je gevallen 
bent, in welke zondestaat je terecht gekomen bent. De Heere be-
paalt je er bij, Die laat er licht over vallen, welke duisternis er nu in je 
ziel, in je hart is. Het behaagt de Heere om de mens te openbaren 
voor Hem. 
Calvijn zegt ergens: “Twee dingen leert een ontdekt mens. Twee 
dingen. Waar het mee begint, zegt Calvijn, ik weet het niet precies, 
maar het is er allebei: zelfkennis en Godskennis”. Daar sta ik in mijn 
naaktheid en in mijn zwartheid, geopend. Ik kan niets meer bedek-
ken voor het alziende en doorziende heilige oog van God. 
Heeft dat de kerkdienst al eens opgebracht, dat je op die plaats 
kwam? Was er nog redding? Nee, zeg je, voor mij is er geen red-
ding meer. Had je nog uitzicht? De nacht is nog nooit zo zwart ge-
weest, zeg je. 
Wij prediken u in deze dag, dat God in de stilte van de nooit be-
gonnen eeuwigheid heeft raad gehouden. Dat daar die heilige God, 
op Zijn eeuwige troon gezeten, het behaagd heeft… Hier gaat iets 
open. Dit kun je niet begrijpen. Dat moet je ook niet proberen te 
begrijpen. Hier gaat iets open van het rommelend ingewand van 
God. Dat het die hoge God behaagd heeft om neer te zien op die 
zandkorreltjes daar beneden, op die vervloekte wereld. In die Vrede-
raad heeft het God behaagd om uit dat verloren, weggevallen men-
selijk geslacht een volk te verkiezen tot de zaligheid. Weet je wat dat 
betekent? Het heeft God behaagd om mensen, die bij Hem vandaan 
lopen, om te keren en terug te brengen tot Zijn hart. Dat behaagt 
God. Maar er moest naar Zijn heilig recht betaald worden. Die ver-
kiezende God heeft het gezegd in die stilte van de eeuwigheid: “Wie 
is er om voor dezen verzoening aan te brengen?” En de Zoon speel-
de in de schoot des Vaders vanaf alle eeuwigheid. Die heeft het 
gezegd: “Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. Hij is het Die met 
Kerstfeest herdacht is, om onder dat recht van God te gaan. Zie 
eens hoe God de zonde serieus neemt. Om onder dat recht van 
God te gaan tot op de bodem van de hel, om daar satans kop te 
vermorzelen, om die prijs, dat rantsoen, die prijs der ziel te betalen, 
aan God te voldoen. 
En het is God de Heilige Geest Die wordt uitgezonden van de Vader 
en de Zoon, om deze waarheid thuis te bezorgen in het leven van 
Zijn Kerk. Die waarheid ligt voor al de verkorenen van eeuwigheid af 
vast. Maar God behaagt het om in de tijd te leren, te mogen ont-
vangen aan het eigen hart. 
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Je bent wakker geworden uit de droom. Nu ben je op weg, waar 
naar toe? Stil zitten ging niet meer, zeg je. M’n lekkere leventje 
voortzetten in de zonde kon ik niet langer. Waar ben je op weg dan? 
Ik weet het niet precies, maar ik heb wat achter gelaten. Wat heb je 
achter gelaten dan? Stad Verderf, waarin alles om mij heen me trok 
naar de zonde. Dat heb ik achter me moeten laten. Ben je zondevrij 
dan? Nee, nee, als nooit tevoren drukt het pak van zonde op mijn 
schouders. Het drukt mij zelfs de schouders naar beneden. Als nooit 
tevoren gevoel ik in mijn hart dat ik stad Verderf wel achter mij ge-
laten heb, maar dat ik stad Verderf mee draag in mijn ziel. Ik voel als 
nooit tevoren dat mijn wezen niet anders is dan een pakhuis waarin 
al de zonden van het ganse menselijk geslacht in liggen opge-
slagen. Elke stap die ik doe, hoe verder ik ga, kom ik er steeds meer 
achter bedorven te zijn tot op het bot. 
Maar je kwam in beweging, want het moest ergens heen. Natuurlijk, 
de Heere leidt in een gang. Dat is de kracht voor de ontdekte. Want 
had je zelf nog kracht? Zou je nog iets? Helemaal niets meer, zeg 
je. Ik kan helemaal niets meer. 
Hoedanig is uw leven? Hoe ziet je leven er uit vandaag? Ik ben 
naakt en geopend voor God. Hoe heb je naar de wet geluisterd? Ik 
vrees dat ik de dag van morgen niet haal. Dat God gaat afrekenen. 
Hoedanig is uw leven hier in de kerk? Hoe ben je onder dat Woord? 
Eigenlijk heb ik geen hoop en verwachting meer, zeg je. Geen hoop 
en verwachting in jezelf meer. Nee, dat is afgelopen. Wat ben je een 
gezegend mens. Wat ben je een gelukkige in al je ongeluk. Wat ben 
je een mens in de werkelijkheid van je bestaan? God is met je aan 
de gang. 
Ik heb een oude oom gehad. Hij is 65 jaar predikant geweest die 
man. Weet je wat hij zei op het laatst van zijn leven? Ik was nog zo 
jong. “Zul je ze nooit de handen opleggen?! Nooit doen”. Ik  zeg net: 
“God is met je aan de gang”. Maar niet rusten! Niet rusten voor en 
aleer ge weet in Christus geborgen te zijn. Als een ontdekte ga ik 
door de woestijn. Want het leven dat zo’n schoon Paradijs leek en 
scheen, dat is een woestijn voor me geworden. Hoezo? zeg ik je. 
Hoezo? Wel dit, ik voel daar de brandende zon van Gods heilig 
recht boven mij. Constant gaat dat met mij mee. Er zal betaald moe-
ten worden, de prijs van de ziel. En onder mij voel ik het hete zand 
aan mijn voeten. Ja, de wereld en mijn zondig bestaan veroordeelt 
mij ook nog eens een keer. Ik word aan twee kanten belaagd. Ik 
word als uiteen gescheurd, en ik weet niet meer hoe ik het heb. 
De Psalm spreekt van het dal der moerbeziebomen. Dat is het dal 
van de tranen. Om je heen hoge bergen. Je kunt er niet komen. En 
jij bent in dat diepe, donkere dal. Het dal der tranen, waar geen le-
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ven en geen vreugde meer is. Baca’s vallei. Ben je er al? De Psal-
mist is er ook geweest. De Psalmist heeft het mogen optekenen 
door Gods kracht en Geest. Dat wij ons leven er heden aan toetsen 
zouden. Ben je er al, in dat dal der tranen? 
En dan ben je ergens op een feestje, en ach, dan krijg je toch een 
glimlach op je gezicht. Waar het dan ook om is. Maar je bent nog 
niet thuis of die snijdende vraag is er weer: “Hoe zult gij rechtvaardig 
verschijnen voor God?” Die snijdende vraag laat je nooit meer los, in 
die onmogelijkheid, in die druk van je bestaan, waar al je werken 
dood gelopen is, waar jij geen kracht meer hebt tot het goede. 
In al die druk en ellende staat het 8e vers uit deze Psalm opgete-
kend. Zij, wie zijn dat? Wel, dat zijn diegenen die in dat dal van de 
tranen zijn. Daar gaat het toch over in het vorige vers! Als zij door 
het dal der moerbeziebomen door gaan, stellen zij Hem tot een 
fontein. Nee, zeg je, dat eerste versta ik wel. Ik ben in dat dal der 
tranen. Maar God tot een fontein te stellen, dat kan ik niet. Gelukkig 
ben je, nogmaals, als je dat niet meer kunt. Want dat staat er ook 
niet, dat wij dat moeten kunnen. Er staat: “Zij gaan van kracht tot 
kracht…” Het is God Zelf Die in die wildernis en in die inleving van 
mijn krachteloosheid kracht verleent uit het hemelhof, uit het 
heiligdom. 
Wat is dat voor kracht? Dat is deze kracht, dat God dan weleens 
ietsjes meer de poort open zet. Dat ik eens een keertje in Sion mag 
kijken. 
Je zong dat Psalmvers. Die kende je uit je hoofd. Je had het eigen-
lijk nog nooit zo goed begrepen. Dat Psalmversje deed je hart 
lachen. Dat maakte je hart vrolijk. Je kreeg hoop op God. Je hoorde 
dat gedeelte uit het Godswoord lezen. En ineens sloeg dat Woord in 
in je ziel. Kracht van God verleend. En weet je wat je toen thuis 
gedaan hebt? Toen heb je er gauw een vouwtje bij gedaan. Toen 
dacht je: “Als ik weer in de woestijn zit en als ik deze kracht kwijt 
ben, dan zal ik het weer eens opzoeken”. En wat gebeurde er toen 
je het weer opzocht? Het was een zwarte letter op wit papier, omdat 
de Goddelijke kracht er niet aan gepaard was. Natuurlijk, het 
behaagt de Heere om dat te doen. Dat hebben wij niet in onze hand. 
Dat doet God Zelf. 
En toen in je radeloosheid, je greep naar een oudvader. Je dacht: 
“Dat is altijd goed”. Dat is waar, dat is ook altijd goed. En toen je die 
last in de toepassing van zo’n preek, dat sloeg in in je hart. Wat had 
dat tot gevolg? Wel, zeg je, dit: dat mijn ziel ging roepen tot God, dat 
ik aan bleef houden aan de troon van de Goddelijke genade. Dat 
had dit tot gevolg, dat ik eens een keertje naar Boven keek. Dat ik 
eens een keertje ophield met maar in mezelf te wroeten. Want uit u 
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geen vrucht in eeuwigheid. Dat je eens op hield met naar jezelf te 
staren en met wat goede werken ietsjes op te klimmen tot God. Nee, 
je ging weer eens een keertje op God letten. En geen woorden had 
je, maar wel een zucht: “Och en ach”. Verder kwam het eigenlijk 
niet. En je voelde je zo verwant aan die andere Psalmist: “Zie, als 
het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt”. 
Je weet niet wat je bidden moet, maar je kan nog maar één kant op: 
“Heere, ontferm U”. 
Kracht voor de ontdekte. 
Gods verborgen ondersteuning in de ziel. Waarom doet de Heere 
dat? Waarom? Je zou anders in de wanhoop wegzakken. Je zou 
jezelf nog wat aandoen als de Heere dit niet verleende. Je zou nog 
omkomen in die zwarte zielenacht. Maar de Heere behaagt het om 
in het verborgene te ondersteunen en te dragen. 
Het moet ergens heen. Hij leidt wel. Hij stuwt wel. In die kracht gaan 
ze voorwaarts. Na die kracht volgt er weer een woestijn. Maar er 
komt weer kracht. 
Er zijn van die mensen, misschien heb je het  ook weleens gezegd. 
Neem me niet kwalijk, maar die moeten voor vroom door gaan. Die 
zeggen: “Ze gaan van klacht tot klacht steeds voort”. Ik houd daar 
niet zo van. Je moet het laten staan zoals het is. Dat staat er niet. 
Ze hebben wat te klagen, jazeker. Een iegelijk klage vanwege zijn 
zonden. Maar ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. God wordt 
in de klacht niet verheerlijkt, maar in de kracht die Hij verleent in de 
ziel. Daar wordt Gods eer mee bedoeld. Daar wordt Gods Naam 
mee verheerlijkt. Zo werkt God. Kracht voor de ontdekte. 
Maar die ontdekte weet het wel: de ontdekking is niet genoeg. Van 
de ontdekking kan ik niet leven. Ik heb alleen maar zonden te kau-
wen. En je bent bang, bang dat je voor eeuwig verloren gaat. En dat 
wat de Heere aanwijst, het is in Christus. Dat kun je niet pakken. Dat 
kun je niet nemen. Je weet het wel. Je gevoelt het wel in je ziel. Dat 
je zo’n hopeloos hoopje mens bent. Dat je zo’n stuk wrakhout bent. 
Meer toch niet? Of wel? Waar moet het heen? Het moet heen naar 
de redding. Ik ben in de woestijn en ik ben niet in het heiligdom. Al 
verleent God in de kracht die Hij schenkt weleens een zicht op dat 
Sion, dat daar op die berg gelegen is. Al schenkt God weleens een 
zicht dat het daar heen moet. Al heb ik mij weleens in die ogen-
blikken mogen verheugen en verblijden. Daar is de plaats van de 
verzoening. Ik ben er niet. Ik sta er buiten. Ik sta er voor. Ik kijk er 
naar, maar ik bezit niets. Ik ben nog even arm als vóór die tijd. En 
straks zal die ontdekking en dat aanwijzen van dat Sion nog tegen 
mij getuigen, als God mij niet in het leven draagt en als Hij mij voor 
Zijn heilig aangezicht dagen zal. Dan kan de Heere toch zeggen, of 
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niet, ontdekte ziel: “Ik heb je de zaligheid voorgesteld, waar het in 
gele-gen was, en gij hebt niet gewild”. Want je kunt in die gang God 
de schuld niet meer geven. Jij bent gevallen in Adam, en God is 
heilig en rechtvaardig. Jij bent een zondaar. Jij bent een hater van 
het kruis van Christus, een hater van de vrije genade van God. 
Nog altijd in de woestijn. Maar de Heere is het Die leidt naar het 
Sion. De Heere is het Die leidt naar de ontmoeting met Hem. Het is 
de Heere, Die in Zijn heerlijke vrederaad in het leven van al de ver-
korenen een uur heeft bepaald, een uur heeft gesteld waarop ze 
mogen naderen voor Gods heilig aangezicht in dat Brandoffer, in 
Christus, Die onder Gods recht is weggebrand. God heeft een uur 
bepaald in het leven van al Zijn volk, dat ze mogen komen tot die 
ontmoeting met God in vrede. Zij die komen mogen tot de vrede die 
God Zelf gemaakt heeft, die ze zelf niet kunnen maken, maar die 
God bereidt. We hebben u toch mogen vertellen dat het God is Die 
in Zijn vrederaad heeft raad gehouden en een getal heeft uitverko-
ren tot de zaligheid. Wij hebben u toch mogen verhalen dat het de 
Zoon geweest is Die Zich vrijwillig heeft aangeboden. Dan is dit de 
opdracht voor een ieder van ons, in welke staat of stand van het 
leven dan ook, je hebt vast te maken je roeping en je verkiezing. Ge 
zijt geroepen, heden, onder de kracht van het Woord, geroepen…! 
Niemand van ons kan meer zeggen een ongeroepene te zijn. Maar 
als je het in je zonden doorbrengt, zal het tegen je getuigen. Geroe-
pen door de almachtige God. 
Je roeping vast te maken, wat is dat? Philpot zegt: “Wij moeten we-
ten”. Dat is niet zo’n halfbakken twijfeling. Dat is een zekerheid. Wij 
moeten weten met het bloed van Christus besprengd te zijn. Wij 
moeten weten dat Christus onze Zaligmaker is. 
Hoe gaat dat? Vertel me eens van je leven, kind van God. Vertel 
eens hoe het gegaan is. Nou, zeg je, in de zwartste zielenacht, daar 
ontviel mij alle hoop. Daar had ik geen verwachting meer. In de 
zwartste zielenacht werd het donker voor mijn ogen, en de onweers-
wolken en de bliksemschichten van het heilig recht van God sneden 
door mijn bestaan. Ik kroop in dat stille kamertje voor het aangezicht 
van God. Mijn tranen deden niet mee. Niets van mij deed er meer 
mee. Mijn gebed kwam niet hoger dan het dak van het huis. Ik kon 
geen opening meer vinden om nog tot God te naderen. Ik raakte 
hoe langer hoe verder weggezakt in die zwarte nacht. Het werd 
duister, afgesneden, afgesneden. En toen, toen behaagde het de 
Heere… Dat kon je toen nog niet bekijken. Dat kon je achteraf 
bekijken. 
Toen behaagde het de Heere om mij totaal, totaal af te snijden, om 
die daad, die zaligmakende daad te kunnen verrichten. Het behaag-



 10 

de de Heere om zo scherp door te trekken met Zijn heilig recht. Het 
behaagde de Heere om het vonnis van Hem mij voor ogen te stel-
len. Het behaagde de Heere dat ik het eens werd met dat vonnis dat 
Hij over mijn leven uitsprak. Het behaagde de Heere om mij daar in 
de totale eenzaamheid van mijn bestaan neer te laten zitten. Alle 
hoop was mij gans ontvallen in het dodelijkst tijdsgewricht. 
En toen heeft het God behaagd mijn ziel te willen redden en mijn 
tranen te willen drogen. Toen, toen ik er niet meer op rekende, toen 
heeft het God behaagd om het kruis van Golgotha in mijn ziel af te 
drukken. Toen heeft het God behaagd, dat ik met het geloofsoog die 
stervende en lijdende Borg mocht zien. Toen heeft het God behaagd 
dat ik Hem van Zijn stervende lippen heb horen zeggen: “Ik voor u, 
daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. Het heeft 
God behaagd om dat vloekhout der schande, waar God vrede ge-
maakt heeft met Zijn Kerk, in mijn ziel te drukken. Het heeft God 
behaagd een Fundament in mijn ziel te leggen wat er nooit meer uit 
gaat. 
Toen heb je verwonderd naar buiten gekeken. En je zag de mensen 
gaan. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel anderen gaan 
verloren? Zie je dat het het vrijmachtig welbehagen van God is! Dat 
je er niets aan te doen hebt! Maar dat God naar dat uur en naar die 
plaats leidt. Zie je dat het de heilige God is, Die in Zijn gerichts-
gangen het behaagt om je daar in de rechtszaal te leiden. Maar dat 
het ook God is Die de trouwzaal opent, opdat je daar verenigd mag 
worden met die hemelse Advocaat. Hij Die tegen de Vader zegt: “Ik 
heb ook voor deze verzoening aangebracht”. En dat het God de 
Vader is Die op grond van die verdiensten van Christus zegt: “Ik zal 
niet meer op u toornen en Ik zal niet meer op u schelden”. 
Gered! Voor eeuwig gered! Je hebt gehuppeld van zielevreugd. Je 
hebt vrolijkheid gehad in het Goddelijk licht. De hemel brak open, de 
eeuwigheid was op aarde. Het was God Zelf Die over kwam. Dat is 
nu het uur der minne. En hier is nu de godsdienst een vijand van, 
van bevinding. 
Dit is het uur der minne. Wilt ge verzekerd zijn? Wilt ge gerust zijn, 
door de tijd op weg naar de eeuwigheid? Dit moet gekend worden. 
En verlene ons de almachtige God de genade, dat dit weer gepreekt 
mag worden, opdat je het weten mag. Opdat je je hieraan toetsen 
mag. Stote de Heere arbeiders uit in Zijn wijngaard, die dit zuivere 
geluid weer mogen verkondigen en verklaren. Wat is dit noodza-
kelijk! Wat is dit onmisbaar! Vraag Gods lieve volk er maar om. O, 
wat was dat een heerlijk ogenblik. De Hemel was in het hart, zolang 
het God behaagd had dat dat duurde. Een uur, een week, een half 
jaar. Dat bepaalt God ook al. 



 11 

En die geredden, die zijn het die hun gang moeten gaan door de 
wereld, opdat ze zalig zouden worden. Dat is het derde nog. Maar 
we gaan eerst zingen uit het ons tekstwoord, Psalm 84 vers 4. Zij 
gaan van kracht tot kracht steeds voort. En dan moet je maar zien of 
je daar je eigen naam in kan vullen. 
 

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 
Elk hunner zal, in 't zalig oord 
Van Sion, haast voor God verschijnen. 
Let, HEER' der legerscharen, let 
Op mijn ootmoedig smeekgebed; 
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
Leen mij een toegenegen oor, 
O Jakobs God, geef mij gehoor. 

 
Een gered mens, dat moet je zijn. Weet je waar het leven van een 
gered mens door getekend wordt. De Psalmist schrijft het in vers 3. 
Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorho-
ven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende 
God. 
Dat is het leven van Gods volk. Dat is een verlangend en een uit-
ziend volk. 
En daar zit een kind van God. Wat klaag je in je hart? Wat klaag je? 
Wat ik in die ontdekking geleerd heb, zeg je, dat gaat er niet meer 
uit. Ik kom er achter dat ik dat oude vlees  nog mee tors. Dat ik nog 
bij tijden en ogenblikken zo naar de zonde verlang en hijg. Dat ik zo 
weinig van dit pelgrimsleven ken en bezit. Dat die begeerte in mijn 
ziel er zo vaak onder ligt. Je moet er over klagen dat je bij tijden en 
ogenblikken helemaal niet naar dat huis van God verlangt. 
Wil je nog een kenmerk? Daar moet je je in je hart aan toetsen. Bij 
Philpot vandaan. Laten we die oude vader maar laten spreken. Die 
kan het veel beter zeggen dan wij bij elkaar. Weet je wat Philpot 
zegt? “Gods Kerk kan in de zonde vallen, en diep in de zonde vallen 
ook. Maar in welke diepte ze ook zijn, temidden zelfs van het bedrij-
ven van de zonde, is daar een smart in het hart”. Hoe zondig je? 
Zondig je nog goedkoop? Of zondig je duur, omdat je het weet en 
beleeft: “Ik zondig tegen de liefde”? 
Dan ga je natuurlijk aan het prutsen. Een beetje bouwen. Een beetje 
bestrijden. Philpot zegt: “Ik had die lieve boezemzonde overwonnen, 
ik was zo vrolijk, ik was zo vrolijk. De volgende dag had ik hem nog 
steeds overwonnen. De dag daarna ook nog. En toen ook nog een 
poosje. En toen klapte ik met een val die niet te kennen was vóór 
die tijd terug in die boezemzonde, niet te zuinig”. Opdat je leert dat 
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God de goddeloze… Niet een of ander vroom, godsdienstig mensje, 
die het allemaal zo leuk opgepoetst heeft. Maar dat God de godde-
loze nu rechtvaardigt. 
Je vergeet een woord, zeg je. Dat klopt. Om daar extra nadruk op te 
leggen. Dat God die nu rechtvaardigt om niet. Dat er nu helemaal 
niets van ons mee doet wat in die rechtsgang van God geldend is, 
maar dat Christus een volkomen Zaligmaker is voor Zijn Kerk. Je 
kent toch die oude uitdrukking wel? “Al moest er een nagelschrap-
seltje van mij bij, het was een verloren zaak geweest”. Ben je daar 
ook al? Kun je wat dat betreft naast me komen zitten? Als er nog 
een nagelschrapsel bij moest, het was een verloren zaak. Als er een 
beetje vuil, wat we dan onder onze nagel vandaan halen, als dat 
beetje vuil van mij moest worden toegedaan, dat kan ik niet eens 
aanbrengen, wat tot de zaligheid geldend is. Het is het soevereine 
welbehagen van God in Christus. De apostel jubelt: “Wij wensen 
onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en Dien gekrui-
sigd”. Hij moet gepredikt, voorgesteld worden. Hij moet genoemd en 
gekend worden. Zijn Naam alleen is het, alle lof en hulde waardig. 
Hij is het Voorwerp van het geloof. Hij is het ook alleen waar de ziel 
zich in verlustigen kan. Als het God behaagt die tekst in het leven 
van Zijn Kerk waar te maken, dat ze van kracht tot kracht mogen 
gaan. Het is nog zo vaak een woestijnreis hier. Het is nog zo vaak 
een dorheid en een dodigheid in mijn bestaan. Maar als God oases 
schenkt, waar Hij over komt in die eeuwige liefde in Christus, daar 
wordt de hoop verlevendigd, daar wordt het Sion dat Boven is mij 
weer voorgesteld. Dat ik niet alleen maar hier in de kerk het best 
naar mijn zin heb. Dat is een grote zaak. Maar dat ik leer verlangen 
en uit te zien naar de Kerk die Boven is. Dat ik leer verlangen dat 
die dag komen zal dat ik eindelijk dat zondige, verrotte vlees afleg 
en dat het verdwijnt in het graf. En dat ik volkomen en volmaakt 
Hem zou mogen dienen, Hem zou mogen zien. Dat het in een weg 
van rechtvaardigheid wezen mag. 
Van kracht tot kracht gaat Gods volk voort. De Heere toont Sion 
weer even. De Heere toont de plaats van verzoening weer even. De 
Heere verhaalt het in het leven van Zijn Kerk: “Weet je het nog? Op 
grond van het Borgwerk van Christus heb Ik verzoening voor je 
gevonden. Weet je het nog? De zaak ligt vast”. De Heere behaagt 
het om het te bevestigen in het leven van Zijn Kerk, om met verbor-
gen, maar ook met geopenbaarde ondersteuningen Zijn volk te be-
geleiden van kracht tot kracht. 
Wel, en die betoning van Sion, telkens opnieuw in het leven van 
Gods volk, dat is het beste bewijs dat Sion ook werkelijkheid is. Dat 
daar Boven een Sion is, bij God in de hemelen. De laatste ontmoe-
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ting in het leven van het geloof met God is het beste bewijs dat het 
echt waar is. 
Er klaagt er eentje: “Het is al vijftien jaar stil”. Dan wordt het wel tijd 
dat je het nakijkt. Dan kon het weleens inbeelding wezen. Dan kon 
het weleens bedrog wezen. Of kun je het in je gemis nog uithouden? 
Gods volk mist de Heere zo vaak. Maar ze hangen aan de troon, 
aan de genadetroon. Ze kennen dat leven van Jakob: “Ik laat U niet 
gaan, tenzij Gij mij zegent”. En de zon rees hem op als hij door Pniël 
gegaan was. 
Dat doet de Heere in het leven van Zijn Kerk. Hij bindt aan Hem met 
steeds strakkere banden. Je komt steeds losser van die zondige 
wereld. Je wordt steeds meer aan Hem verbonden. Dat is de afster-
ving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Het 
is God Die ze door de tijd heen zal geleiden, tot de grijze dagen toe. 
Of als het Hem behaagt om je eerder in te zamelen. Het is God Die 
zelfs in de hoge ouderdom je nog gewenste vruchten doet dragen. 
Hij is het Zelf Die met zoveel weldaden je omringt. Dan wordt je brui-
ne boterham en je glaasje melk een wonder. Of niet? Een wonder! 
En het zijn bewijzen van de goedheid van God. Dat God trouwe 
houdt tot in alle eeuwigheid, en niet laat varen de werken Zijner 
handen. Want het moet nog toe heen naar de volkomenheid, naar 
de werkelijkheid van de eeuwige zaligheid. Het is God Die ze Thuis 
brengt, opdat je je eeuwig verlustigen mag in God drie-enig. 
Daar loof je de Vader om de verkiezing. Daar loof je de Zoon om de 
verlossing. Daar loof je de Heilige Geest om de toepassing. Daar is 
God alles en in allen. 
Ik heb er zo weinig van geleerd aan deze kant van het graf, zeg je. 
Wat hindert dat! Het gaat niet om het vele, het gaat om de waarheid 
van de zaak. Een vingerhoedje is vol, net zo vol als een emmer vol 
is. God bepaalt Zelf hoeveel Hij je aan deze kant van het graf laat 
leren in de ziel. Want de apostel Johannes zegt het: “Ik zag ze staan 
voor de troon, de kleinen en de groten”. De kleintjes horen er ook 
bij. En die nu het grootst gegroeid zijn in het Koninkrijk van God, die 
achten zich de kleinsten. Zo werkt het. Zo gaat het. Zo breekt de 
Heere af in jezelf en bouwt Hij op in Hem. En dan moet het daar 
heen. Daar zul je staan achter al de heilsfeiten en achter al de stuk-
ken die geleerd moeten worden. Daar zal een volheid zijn. Daar zal 
een blijdschap zijn. Die zal onbepaald tot Zijn roem wezen. Je roemt 
daar, jazeker. Daar vinden we de afschaduwing soms weleens van 
in de kerk, of in een uurtje waarin het God behaagt om weer eens 
over te komen. De Psalmist jubelt het uit: “Welgelukzalig zijn zij die 
in Uw huis wonen, zij prijzen U gestadiglijk”. 



 14 

Nu zit je in de kerk. Weet je hoe bevoorrecht je bent! Welgelukzalig 
zijn zij die in Uw huis wonen. Maar hoe ben je nu in de kerk? Heb je 
hier weleens mogen beleven, iets van de voorsmaak van die hemel-
se Kerkdienst die daar wacht? Zij prijzen U gestadiglijk, zegt de 
Psalmist. Ze doen niets liever als ze in de kerk zijn, om U alle lof en 
hulde en eer en dankzegging toe te brengen. Hun gedachten dwa-
len niet af. Ze zijn niet bezig met de dag van morgen, als je je nieu-
we auto gaat op halen, of naar een nieuwe opleiding moet, of weer 
even bezig moet met de bouw van je garage. Nee, gevangen geno-
men onder dat Woord. Zij prijzen U gestadiglijk. Dat zal de eeuwig-
heid zijn. Dat zal de eeuwige zaligheid zijn, om maar van jezelf af te 
wijzen en maar op Hem te wijzen. Door U, door U alleen, om dat 
eeuwige welbehagen. En daar bidt de Psalmist om. Heere (in het  9e 
vers), God der heirscharen, hoor mijn gebed, neem het ter ore, God 
Jakobs”. Ben je zo ook een biddend mens in het leven geworden? 
Een biddend mens, dat het de Heere is, op grond van dat 8e vers, 
op grond van dat  Sion waar God in Christus verzoening heeft aan-
gebracht. Ben je zo een mens die aan de Heere hangt? Heere, het 
begin, de voortgang en het einde zijn in Uw hand. Geleid mij door dit 
tranendal, door dit Mesech der ellende heen. Maar geleid mij wel zo 
dat ik onbevlekt, maar ook onbevreesd voor Uw heilig aangezicht 
zal mogen verschijnen. Neem, Heere, alstUblieft mij, arme, mee 
door dit leven, naar U toe. Want het moet naar Huis. Wij hebben hier 
geen blijvende stad, zegt de apostel. Maar wij zoeken de toeko-
mende. 
Zul je je voor Gods aangezicht eens afvragen of je die taal van de 
apostel verstaat? Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoe-
ken de toekomende. 
God geve en verlene ons de genade, dat wij iets van deze gang 
mogen kennen. Dat we die kracht en die steeds voortdurende kracht 
in onze ziel en in onze levens mogen beleven, en dat het waar 
wordt, hier in beginsel in de voorsmaak, in dat uur van de rechtvaar-
digmaking, maar straks volkomen, dat een iegelijk onzer zal mogen 
verschijnen voor God in Sion. 
Ben je op reis? Waar gaat de reis naar toe dan? Zal dit het zijn? En 
heb je deze Reisgids zo hard nodig? Ben je een pelgrim, door Hem 
op de weg gezet? Dan zal Hij ook de weg wijzen en je leiden naar 
de zalen van het eeuwige geluk. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
Slotzang Psalm 121 : 1 en 4. 
Zegenbede. 


