
 1 

Predikatie over Jesaja 33 vers 13 t/m 17  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 19 februari 2012 
 
 Zingen Psalm 45 : 3 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Jesaja 33 
 
  1 Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij die trouwe-
looslijk handelt, daar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld 
heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest 
worden; als gij het trouwelooslijk handelen zult voleind hebben, zal 
men trouwelooslijk tegen u handelen. 
  2 HEERE, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht; wees hun 
Arm allen morgen, daartoe onze Behoudenis ten tijde der benauwd-
heid. 
  3 Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden; van Uw 
verhoging zullen de heidenen verstrooid worden. 
  4 Dan zal ulieder buit verzameld worden, gelijk de kevers verza-
meld worden; men zal daarin ginds en weder huppelen, gelijk de 
sprinkhanen ginds en weder huppelen. 
  5 De HEERE is verheven, want Hij woont in de hoogte; Hij heeft 
Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. 
  6 En het zal geschieden dat de vastigheid uwer tijden, de sterkte 
van uw behoudenissen, zal zijn wijsheid en kennis; de vreze des 
HEEREN zal zijn schat zijn. 
  7 Zie, hun allersterksten roepen daarbuiten; de boden des vredes 
wenen bitterlijk. 
  8 De gebaande wegen zijn verwoest, die door de paden gaat, 
houdt op; hij vernietigt het verbond, hij veracht de steden, hij acht 
geen mens. 
  9 Het land treurt, het kweelt; de Libanon schaamt zich, hij verwelkt; 
Saron is geworden als een woestijn; zo Basan als Karmel zijn ge-
schud. 
10 Nu zal Ik opstaan, zegt de HEERE, nu zal Ik verhoogd worden, 
nu zal Ik verheven worden. 
11 Gijlieden gaat met stro zwanger, gij zult stoppelen baren; uw 
geest zal u als vuur verslinden. 
12 En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks; als af-
gehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. 
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13 Hoort gijlieden die verre zijt, wat Ik gedaan heb; en gijlieden die 
nabij zijt, bekent Mijn macht. 
14 De zondaren te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaars 
aangegrepen; zij zeggen : Wie is er onder ons, die bij een verterend 
Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen Gloed 
wonen kan? 
15 Die in gerechtigheden wandelt, en die billijkheden spreekt; die 
het gewin der onderdrukkingen verwerpt; die zijn handen uitschudt 
dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt dat hij geen 
bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aan-
zie; 
16 Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen 
zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren 
zijn gewis. 
17 Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid; zij zullen een 
vergelegen land zien. 
18 Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende : Waar is de 
schrijver? Waar is de betaalheer? Waar is hij die de torens telt? 
19 Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van 
spraak is, dat men het niet horen kan, van belachelijke tong, het-
welk men niet verstaan kan. 
20 Schouw Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen 
Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet terneder-
geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen 
uitgetogen worden, en van welker zelen geen zullen verscheurd 
worden. 
21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een 
plaats van rivieren, van wijde stromen; geen roeischuit zal daar 
doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. 
22 Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, 
de HEERE is onze Koning, Hij zal ons behouden. 
23 Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastboom niet kun-
nen recht stijf houden, zij zullen het zeil niet uitspannen; dan zal de 
roof van een overvloedigen buit uitgedeeld worden, zelfs zullen de 
lammen den roof roven. 
24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; want het volk dat daar-
in woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 1 : 1 en 4. 
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Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
Gods Heilige Geest, wensen wij met u te spreken in deze morgen 
over Jesaja 33, dat hoofdstuk dat aan u werd voorgelezen, en dan 
noem ik u als tekstwoorden het 13e t/m het 17e vers. Daar luidt het 
Woord des Heeren en onze tekst aldus: 
 
13 Hoort gijlieden die verre zijt, wat Ik gedaan heb; en gijlieden 
die nabij zijt, bekent Mijn macht. 
14 De zondaren te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huiche-
laars aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een 
verterend Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een 
eeuwigen Gloed wonen kan? 
15 Die in gerechtigheden wandelt, en die billijkheden spreekt; 
die het gewin der onderdrukkingen verwerpt; die zijn handen 
uitschudt dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt 
dat hij geen bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit dat hij 
het kwade niet aanzie; 
16 Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen 
zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn 
wateren zijn gewis. 
17 Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid; zij zullen 
een vergelegen land zien. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. God is rechtvaardig. 
2e. God eist rechtvaardigheid. 
3e. God zegent rechtvaardigen. 

 
Het 13e vers, het begin van onze tekst voor deze morgen, begint 
met de woorden: “Hoort, gijlieden”. Daarmee, gemeente, worden wij 
vanmorgen allemaal opgeroepen om onze oren te spitsen, om met 
alle aandacht te luisteren naar dat wat de Heere in dit Woord in de-
ze morgen tot ons te zeggen heeft. Ja, dat Woord van God, van kaft 
tot kaft, is een al Geest en leven, en als de Heilige Geest daarin 
mee komt, dan wordt dat Woord het levend Woord van God voor 
ons. Dat komt door onze dodigheid, dat dat Woord een zwarte letter 
op een witte bladzijde is. Maar de Heere heeft dat Woord gegeven 
als een Woord van kracht, een Woord vol van genade en van heer-
lijkheid. Dat Woord van Hem is altijd onze opmerking waardig. En 
altijd als dat Woord klinkt, moeten we met alle aandacht er bij zijn. 
Want de Heere Zelf spreekt tot ons. 
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Laten we dat nu eerst vanmorgen eens tegen elkaar zeggen: dat is 
toch wel even een voorrecht! Een zegen. Een onverdiende weldaad, 
dat de Heere God het nog doet tot op de dag van vandaag, dat Hij 
ons tegenkomt met Zijn Woord, waar de Heere toch geen onrecht 
doen zou als Hij ons voorbij zou gaan, dat Woord zou toesluiten en 
ons zou voort laten gaan op onze eigen gekozen weg naar het 
verderf. Ja, weest de Heere toch dankbaar, mensen. Dat kunnen we 
ook al niet van onszelf. Moet je zien, er groeien op onze akker 
alleen nog maar doornen en distelen. Maar de Heere dankbaar te 
wezen voor dat voorrecht, dat Hij dat nog doet. En al is dat Woord 
nu scherp… Want ja, als de Heere het zegent, dan zal dat vanmor-
gen ook best wel scherp wezen. Het is moeilijk en scherp daarbij. 
Maar dat de Heere je niet laat door gaan. Want die scherpte in dit 
Woord is de scherpte die de goddeloze tot in alle eeuwigheid treffen 
zal. En dan nu nog door de Heere een halt toe geroepen te krijgen. 
Nu nog onder Hem te mogen buigen. Nu nog in die tijd te zijn, die 
we noemen: “Het lieflijk heden van Gods genade”, waar de Heere 
aan verslagenen en verbrokenen nog Zijn genade schenkt. 
Hoort gijlieden, zegt het 13e vers. Luistert, merkt op wat Ik gedaan 
heb. Hoort gijlieden die verre zijt. 
Ja, zeg je, dat zijn natuurlijk de mensen buiten de kerk. Die zijn ver-
re. Die zijn ver verwijderd van het Woord van God. Die hebben geen 
kennis gemaakt met de Heere zo Hij is. Ja, dat wordt de hoogste 
tijd, dat die eens luisteren en wakker geschud worden in d’r dode-
lijke zondeslaap. 
Jazeker, de wereld wordt opgeroepen om te horen. Hoort gij-lieden, 
die verre zijt, wat Ik gedaan heb. 
Maar de tekst gaat door: “En gijlieden die nabij zijt, bekent Mijn 
macht”. Die nabij zijt. Die nu door de Goddelijke goedheid in de licht-
kring van Gods Woord gehaald zijt. U die nu bekend gemaakt bent 
met het Woord. U die nu leeft op het erf van het verbond. Laat ik het 
zo nu eens noemen. U die zondag aan zondag onder de prediking 
van het Woord verkeert. U die voor uw eten bidt. U die uit de Bijbel 
leest in uw huis. U die door het leven wenst te gaan als een gelovig 
mens, als een christenmens. U die op de kruispunten van uw leven 
met God rekening houdt en in elke dag van uw leven weleens een 
gebed opheft naar boven toe. U die niet onverschillig bent in de 
godsdienst en in Goddelijke zaken. Daar wordt ook tegen gespro-
ken: “En gijlieden die nabij zijt, bekent Mijn macht”. 
Weet u, in deze tekst wordt eigenlijk kerk en wereld, wordt Is-raël en 
de volkeren, wordt alles bijeen geroepen om samen te staan en te 
horen naar het Goddelijke Woord. 
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En waar gaat dat Woord van God nu over? Dat gaat over de God-
delijke macht. Over wat Hij doet. Over Zijn sterke hand. Over hoe Hij 
de vijanden verdelgt. Bekent Mijn macht. Dat wordt wel in het bij-
zonder gesproken tot hen die nabij zijn. Tegen de wereld wordt 
gezegd: “Hoort gijlieden wat Ik gedaan heb”. Hoort Mijn grote daden. 
Maar tot de kerkmens wordt gezegd: “Bekent Mijn macht”. 
Weet u hoe dat komt? Dat als het ware de Heere in dat Woord tot 
de kerkmens een stap verder gaat. Weet u hoe dat komt? Dat komt 
hier door: omdat diegene die leeft op het erf van het verbond en 
kennis gemaakt heeft met dat Woord van God, door de Heere 
dubbel verantwoordelijk wordt gehouden. Ja, het is een hele zaak 
dat er buiten de kerk zoveel mensen zijn die onbekommerd onbe-
keerd voortleven. Maar u? En jij? Hoe staat het er met u voor op 
weg naar de eeuwigheid? Hoe zal het zijn als de Heere in deze dag 
uw levensdraad afsnijdt? Ben je werkelijk weleens een keer bezorgd 
geweest om je zieletoestand? Heeft de dood en het Goddelijk oor-
deel je weleens aangegrepen? Beleef je terdege, tot in het diepst 
van je bestaan, dat je met een almachtig God van doen hebt? Wat 
je nu met de lippen belijdt, God weet en ziet alles, God heerst over 
alles. Misschien zing je het wel van harte mee: “God heerst als Op-
perheer”. Maar beleef je dat nu ook? Weet je daarvan in je leven, 
dat Hij de Almachtige is? Juist tegen de kerkmens wordt in deze 
morgen gezegd: “Bekent Mijn macht”. Want het zal toch wat zijn, 
lieve mensen, in de kerk geleefd te hebben, onder het Woord ver-
keerd te hebben, maar onbekeerd en onverzoend met God te leven 
en te sterven. En dan het allerergste: het kan ons zo koud laten. Het 
laat ons zo onbewogen. We leven maar door. En ja, het is waar, er 
zal in het leven van mens wat moeten gebeuren. Maar nu werkelijk 
in de engte gedreven. Kijk, dat wil dat Woord doen vanmorgen. Dat 
wil ons allemaal in die engte, in die benauwdheid, in die krapte drij-
ven. Dat wil ons doen sterven aan al het onze. Dat wil ons doen 
omkomen. Daarom is het de Heere Die tot ons spreekt: “Gijlieden 
die nabij zijt, bekent Mijn macht”. Ja, want de Joden, ze hoefden 
maar om zich heen te kijken. Daar is het waar het hoofdstuk op 
wijst. Ze hoefden maar om zich heen te kijken en ze zagen de 
macht en de majesteit van God. Het was de Heere Die ze uit de 
hand van de Assyriërs verlost had. Hij was het Die de vijanden van 
Israël verdelgd had. Dat waar je ook zocht, je vond ze niet meer. Al 
hun macht en majesteit was neergeworpen, was vernietigd gewor-
den, verpulverd geworden, van de aardbodem verdwenen. Dat had 
God gedaan bij de Assyriërs. En nu spreekt Hij Zijn eigen volk Israël 
aan: “Ik heb u bevrijd, maar hebt u daarin Mijn macht gezien? Hebt 
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u daarin erkend wat Mijn hand machtig is om te doen? Hebt u ge-
zien, zoals Ik de Assyriërs  verdelgd heb, Ik ook u verdelgen kan?” 
Misschien hebben de Joden wel gejuicht: “God heeft ons bevrijd van 
de Assyriërs”. Maar waarom hebben de Joden gejuicht eigenlijk? 
Omdat ze door konden gaan in het leven, naar het goeddunken van 
d’r eigen hart. Omdat ze door konden gaan, zonder werkelijk onder 
God te komen. 
Misschien heb je God weleens gedankt toen je wonderlijk bewaard 
werd, door een ongeval heen, door een ziekbed heen, door grote 
moeite en nood heen. Je was werkelijk oprecht dankbaar. Je voelde 
het wel, de Heere was je goed en genadig geweest. En waar heb je 
die levenstijd, die je tot op de dag van vandaag hebt ontvangen, nu 
in besteed? Waar heb je het nu voor gebruikt? Het is in deze mor-
gen nog dat God zegt: “Bekent Mijn macht”. 
Ja, die Assyriërs waren niet meer te vinden. De Heere had ze ge-
noemd in ons hoofdstuk: “Stro en stoppelen”. En als stro en stop-
pelen in het vuur komen, dan verdwijnen ze. Er blijft wat as over. 
Maar dat is dan ook alles. Zo waren ze weggevaagd. En laat nu in 
dat verderven van de Assyriërs, o volk van Israël… Dat is het wat 
Jesaja 33 zegt. En laat nu in dat verdelgen van de Assyriërs, o volk 
van Aalburg… Op en onder de kansel. We moeten onszelf erbij in-
sluiten. Laat daar nu een prediking van uit gaan. De prediking van 
de Goddelijke gerechtigheid. De prediking van de Goddelijke maje-
steit, van Zijn almacht. Misschien zie je in je leven wel allerlei men-
sen die maar door kunnen gaan. Misschien zeg je weleens: “Waar-
om grijpt God niet in eigenlijk? Waarom mogen die vijanden maar 
doen en laten wat ze willen? De Heere ziet het toch! Waarom staat 
Hij niet op?” Nou, Hij zal op staan? Reken er op. Waarom mag u 
nog door gaan in uw onbekeerde, onverzoende leven? Zal dat ein-
deloos duren? Nee, de Heere zal opstaan. Hij zal opstaan tot de 
strijd. Wanneer zal dat zijn? Wel, er staat in vers 1: “Wee u, gij 
verwoester, die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt, 
daar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Als gij het 
verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden”. Weet u 
wat dat zeggen wil, wat daar nu staat? Dat de Heere aan alles en 
aan iedereen een perk en paal heeft gesteld, en dat geen mens 
machtig is om de grens te overschrijden die de Heere gesteld heeft. 
Als gij het verwoesten zult volbracht hebben. Ja, de Heere zegt 
eigenlijk in dit woord: “Als de maat van uw zonden zal zijn volge-
zondigd, dan zult gij verwoest worden”. Gij die nu onder de toelating 
Gods zo hoog mag groeien. U die zo groot mag worden in zonden 
en ongerechtigheid. U die zal blinken en stralen voor de volkeren, 
waar een ieder ontzag en eerbied voor heeft. Als het verwoesten 
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volbracht zal zijn, zult ge verwoest worden. De Heere zal u neder-
vellen, o vijand, en Hij zal u verdelgen als Hij zal opstaan. 
Ja, en nu voor onszelf. Nu persoonlijk. Misschien heb je weleens in 
het tijdelijke leven zegeningen geteld. Je hebt naar je bankrekening 
gekeken, of naar je huis, en je hebt gezegd: “Wat is God ons nog 
goed geweest”. En Hij laat je nog door gaan. Hij laat je nog groter 
worden. Hij geeft je nog de tijd en de ruimte. Maar zijt ge al eens als 
die rijke dwaas? Die zegt: “Mijn ziel, heb rust, ge hebt goederen 
voor vele jaren”’. En je beseft niet dat de Heere in deze nacht je ziel 
van je eisen kan? Besef je het niet dat het alles heen stevent, af-
stevent op dat oordeel van God? God zal opstaan. Ja, want er staat 
in het 10e vers: “Nu…” Dat is als de maat is vol gezondigd. Nu zal Ik 
opstaan, zegt de Heere. 
Wat betekent dat, dat opstaan van de Heere? Weet u, hier op de 
wereld gebeurt van alles. Er gebeurt ontzettend veel. En het is één 
gekrioel van mensenkinderen. En een ieder vecht voor zichzelf. En 
wat is de mensheid druk en vol van onrust. Altijd op zoek naar meer 
en beter. En terwijl wij hier op deze wereld ons zo druk maken in 
onze levenstijd van die paar jaren, is daar de heilige God Die ge-
zeten is in Zijn eeuwige rust. Hij Die zit op Zijn troon, onbewogen, 
eeuwig. Die God Die geen verandering te vrezen heeft. Hij Die de 
eeuwen acht als uren. Hij zit daar in Zijn eigen storeloze rust, met 
een hart vol van rust, op Zijn eeuwige troon. Nu zal Ik opstaan. Die 
heilige God in Zijn eeuwige rust, Die zal, als de maat van zonde in 
ons leven is vol gezondigd, opstaan en Hij zal ons in onze onrust 
bezoeken met eeuwige onrust. Dat zal God doen. Nu zal Ik ver-
hoogd worden. Ja, Ik zal betonen Wie Ik ben. Ik zal verhoogd wor-
den. En als God van Zichzelve zegt dat Hij verhoogd zal worden, 
dan zal daar tegenover de zondaar verlaagd, vernederd, verdelgd 
worden. Nu zal Ik verheven worden. Verheven, want elke tong zal 
belijden en bekennen dat Ik de Heere ben. Elk mens zal moeten 
erkennen dat Hij de hoge en verheven God is. Een iegelijk op deze 
aarde zal Hem verheffen, zal Hem de eer toebrengen die Hij zo 
waard is, als de goddelozen van onder dat gericht zullen uitroepen: 
“Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons”. Dan belijden en er-
kennen ze daarmee de Goddelijke almacht en Zijn majesteit. En ze 
menen onder die bergen voor de Heere te kunnen verdwijnen. Maar 
het zal niet gaan. 
En Gods volk? Gods volk zal Hem tot in alle eeuwigheid verheffen. 
Hoort gijlieden, die verre zijt, wat Ik gedaan heb, en gijlieden die 
nabij zijt, bekent Mijn macht. 
Vindt u ook dat het in kerkelijk Nederland zo stil is? Waar hoor je nu 
nog van het doorbrekende werk van Gods genade? Vindt u ook dat 
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er zo weinig (het klinkt wat ongelukkig) worden getrokken uit de 
duister tot Gods wonderbaar licht? Waar hoor je nog die rijke getui-
genissen, waar je in vroeger dagen toch nog weleens vaker van 
hoorde? Wat de Heere gedaan had. Hoort wat mij God deed on-
dervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Waar hoor je het 
nog? Nou, zal Ik het u vertellen, waar je het nog hoort? Je hoort het 
nog in China. Je hoort het nog in Afrika. Je hoort het nog op de zen-
dingsvelden. Maar in kerkelijk Nederland is het inderdaad wel droe-
vig stil. Droevig stil! Zou hier niet een grote haper zitten, mensen? 
Zou het hier niet op vast zitten, dat wij niet bekennen Zijn macht? 
Ja, zeg je, verklaar mij dat nu eens. Beken ik dat dan niet? 
Dan gaan we kijken wat de tekst nog meer zegt. Want er is een volk 
dat tot bekennen komt. Er is een volk dat tot belijden komt. Er is een 
volk dat met God van doen krijgt. Weet u wat dat voor een volk is? 
Dat is een volk dat Gods volk niet meer is. Die zijn het. Want vers 14 
zegt: “De zondaren te Sion zijn verschrikt”. Moet je na gaan! Niet die 
wereldse mens, die daar ergens weggedreven is en vreemd is van 
het Goddelijk getuigenis. Nee, maar de kerkmens wordt hier be-
doeld. Die te Sion is. Die in Sion, in de woonplaats van Gods eer, 
om gaat, die bekend gemaakt is met Gods Woord en getuigenis. Die 
krijgt hier een les te leren. Die komt onder de Majesteit van God te-
recht als de Heere dit woord “hoort gijlieden” gaat thuis bezorgen 
door de kracht van Zijn Heilige Geest. Dan wordt de zaak in het hart 
bekend en geleerd. Dan zul je met heel je wezen de macht van God 
moeten bekennen. 
De zondaren te Sion zijn verschrikt. 
Als je te maken krijgt in je leven, lieve mensen, met de heiligheid 
van God. Als de Heere je iets laat zien van het licht van Zijn rein-
heid, en in dat licht de walgelijkheid van je eigen bestaan je open-
baart. Als de Heere je gaat tonen dat Hij die Assyriërs verdelgd 
heeft, maar dat je een zelfde lot te wachten staat. Als Hij je leven 
gaat openbaren, wat je misschien wel voor goud gehouden hebt, dat 
het niet anders is dan hout, ja, dan stoppelen en stro, net als bij die 
Assyriërs. Dat je leven net zo niet beantwoordt aan dat doel wat de 
Heere voor ogen heeft, als al die heidenen die onder Zijn verdelging 
gekomen zijn. Als je daar in die Assyriërs en in hun vernietiging je 
eigen lot, je eigen toekomst gaat zien; als je daar de les van krijgt: 
één dezer dagen zal ik nog omkomen. Als je aan dat open graf ge-
staan hebt en je die kist hebt zien zakken. Misschien was het wel de 
30ste begrafenis die je mee maakte. En je beseft het ineens voor het 
eerst in je leven: onderhand zal mijn graf gedolven worden. En het 
was alsof je jezelf zag zakken in dat stille graf. Die les kwam thuis, 
dat je zo’n zelfde lot te wachten had. 
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En toen je langs dat ziekenhuis reed en altijd gedacht hebt: “Ik ben 
gelukkig gezond, ik kan maar door gaan”. Ineens kwam de les thuis: 
even nog, even nog, want ook mijn leven is een handbreed gesteld. 
En toen je ze in je straat zag sterven… Ja, die waren toch oud. Die 
was al wel negentig. Ineens kwam die les thuis en dichtbij: één 
dezer dagen. Onderhand kom ik ook om. 
De zondaren te Sion zijn verschrikt. Ja, ze worden hier genoemd: 
zondaren. Waarom toch? Omdat het leven dat ze leven, al leven ze 
op het erf van het verbond, niet beantwoordt aan Gods heilig doel. 
Hoe is je naam? In het kerkelijk leven in ons vaderland gaat de theo-
logie rond die zegt: “We zijn kinderen van het verbond hoor. En we 
horen er bij, want we zijn gedoopt. En God is liefde, Hij heeft het 
beste met ons voor. Hij zal de zonden wel door de vingers zien”. 
Maar hier in het 14e vers ontmoeten we een volk dat zelf (moet je na 
gaan!) de zonden niet meer door de vingers kan zien. 
Zijn je zonden al duur, of zijn ze nog goedkoop? Is dat nu een last 
die weleens je schouders naar beneden drukt? Ga je weleens ge-
bukt onder deze bagage, dat je niet meer weet hoe je daar van af 
moet komen? 
Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Wat zijn dat nu weer, 
huichelaars? Die in eigen oog er achter gekomen zijn: “Nu heb ik zo 
vroom meegeleefd in de kerkelijke gang en in de godsdienst. Ik heb 
m’n zwarte pak gedragen. Ik heb m’n degelijke kleding aan gehad. 
Ik heb de Psalmen mee gezongen. Ik heb Gods Woord gehoord, ik 
heb het gelezen, ook nog in de oude vertaling, zo het hoort, niet-
waar!” Maar die zijn er achter gekomen dat het een zaak is die al-
leen de buitenkant betrof. Maar het hart heeft ze koud gelaten. En 
nu komt dat hart in beweging. Nu wordt de zaak thuis gebracht. Be-
ving heeft de huichelaars aangegrepen. Of het hart in ze heen en 
weer schokt. Want ze zitten met een vraag. En dat moet je nu eens 
zien vanmorgen, of je ook met die vraag zit. Of dit een zaak is waar 
je ook een antwoord op hebben moet. Wie is er onder ons… Moet je 
eens nagaan! Die zichzelf als stro en als stoppel hebben leren ken-
nen. Eén vlammetje en het is weg. Dat stro en die stoppels zeggen: 
“Wie is er onder ons die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is 
er onder ons die bij een eeuwige Gloed wonen kan?” 
Waarom staat daar het woordje “wonen”? Wonen wil in de Schrift 
altijd zeggen: ergens langdurig verblijven. Wie is er onder ons, die 
een stoppel ben, die stro ben, die bij de eeuwige God wonen kan? 
Die een Vuur is en een Gloed is. Ze hebben kennis gemaakt met de 
heilige God, Wiens ogen zijn als vlammen vuurs; uit Wiens mond in 
Zijn oordeelsprediking niet anders gaat dan bliksemschichten. Als 
Hij je haalt in de lichtkring van Zijn heiligheid, dan wordt het beleefd 
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en beseft dat Zijn vuurgloed vele malen, ja oneindig veel sterker is 
dan de vuurgloed van de zon. 
Dan hebben de wetenschappers gezegd: “Je moet niet te dicht bij 
de zon komen, want al kom je er te dichtbij, al raak je hem nog niet 
eens aan, maar al kom je er te dichtbij, het is zo heet, je zou ver-
schroeien”. 
Mensen, God is zo groot, dat het ganse heelal Hem niet bevatten 
kan. En het Woord zegt: “Buiten Christus een eeuwige Gloed en een 
verterend Vuur”. Ach, als de Heere je haalt in Zijn nabijheid, dan zal 
deze vraag over je lippen komen: “Wie is er onder ons?” Dan is God 
een werkelijkheid. Dan in Zijn recht een werkelijkheid. Dan is je 
schuld een werkelijkheid. Dan is je onheiligheid een werkelijkheid. 
Dan wordt het een zaak van beleven. Dan moet er een antwoord ko-
men op de vraag. Want God is zo rechtvaardig en ik ben onrecht-
vaardig. Hoe kunnen die ooit bijeen komen? Er komt iets van de 
eeuwigheid in de tijd. Je gaat het beleven: het is óf het één óf het 
ander, of eeuwig buiten, of eeuwig binnen. Waar zal ik straks ver-
schijnen? 
Maar nu weer dat wonder. Dat is altijd dat wonder van het Godde-
lijke Woord. De Heere laat een mens niet zitten hoor. Helemaal niet. 
Wij kunnen een ander een antwoord schuldig blijven. Maar de Heere 
spreekt. De Heere wijst u en mij vanochtend aan Wie er bij Hem, bij 
die Gloed en bij dat Vuur, wonen kan. De Heere toont het u in deze 
morgen, wat Hij van u en van mij eist en vordert. Laat ik dat vooraf 
zeggen. Ik hoop het zometeen ook wel lieflijk voor te lezen. Moet je 
nu horen hoe lieflijk dat klinkt. Weet je wie er bij Mij wonen kan?, 
zegt de Heere. Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden 
spreekt. Die het gewin der onderdrukking verwerpt. Die zijn handen 
uitschudt dat ze geen geschenken behouden. Die zijn oor stopt dat 
hij geen bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit dat hij het kwade 
niet aanzie. Die! Die! 
Ik heb weer een vraag. Heb je het geprobeerd? Is dit een zaak van 
ernst voor je geworden? Heb je je weleens verwonderd dat de Hee-
re de poort niet helemaal toe sluit? En dat de Heere je niet alle 
wegen ontneemt, maar dat Hij de weg aanwijst. Dit is het. We heb-
ben Psalm 1 gezongen. Daar staat hetzelfde in. Niet wandelen, niet 
staan, niet zitten bij de goddelozen. Maar wandelen in het spoor van 
de Goddelijke gerechtigheid. Die! Die zal bij Mij kunnen wonen. 
Ben je al eens in het werkverbond in getrokken? Dat wou ik je vra-
gen. Aan het werk gegaan om het beter te doen. Heb je het ge-
probeerd om je zonden er onder te krijgen? Heb je het geprobeerd 
om heilig voor God te leven? Je bent serieus geworden, ernstig ge-
worden, degelijk geworden. En de hele buurt zei: “Er is wel wat ver-
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anderd. Kijk eens even. Er is echt wat veranderd. Er is wat gebeurd. 
Het is allemaal anders geworden”. Maar ja, wat de buurt ook van je 
zegt, het gaat er over wat God van je zegt. Is het niet? Wat heeft het 
je opgebracht? Wat heeft het je nu opgebracht? Je zegt: “Het heeft 
mij dit opgebracht, dat hoe harder ik ging werken, hoe meer die 
zware les in mijn ziel ging beuken, dat de wortel van mijn bestaan 
verkeerd is. Dat ik de buitenkant wel schoon kan pleisteren, maar 
dat ik niet anders ben dan die huichelaar uit het 14e vers. Dat ik met 
mijn uiterlijke leven wel nabij God kan wezen, maar dat mijn hart 
verre van Hem is. Dat ik met al mijn doen en laten, met al mijn 
bezig-zijn voor God, mijn schuld voor God niet kan opheffen. Er is 
een last op mijn schouders, zeg je. Er is een scheur in mijn ziel die 
ik niet oplossen kan. Er is een probleem in mijn leven, dat alleen de 
Ander, de heilige God Zelf kan oplossen”. Wat is dat probleem dan? 
Zeg het eens. Je zegt: “Het binnenste van mijn leven is als een ge-
opend graf. Het enige wat ik in mijn leven vind, is dorre doods-
beenderen, is verderf, vuilheid. Ik ben er achter gekomen, zeg je, 
dat ik in Adam mee gevallen ben, en dat ik weg gevallen ben van de 
hoogte van de gemeenschap met God. Dat ik leef in een land zon-
der God. Dat ik een vreemdeling ben van Hem. Ik ben er achter ge-
komen dat ik vanwege de walgelijkheid en de zwartheid van mijn be-
staan, dat Paradijs, waar de gemeenschap met God beleefd wordt, 
niet meer in kan komen. Dat daar die engelen staan met hun 
wraakzwaard van de Goddelijke gerechtigheid, en dat als ik zou 
willen indringen, ik zal worden omgeworpen, gedood, verdelgd, ver-
nietigd. Ik heb niets om voor God te kunnen bestaan”. 
Ben je daar achter gekomen? Is het opnieuw dat dat uit vers 14: 
“Wie is er die bij een verterend Vuur wonen kan, wie is er die bij een 
eeuwige Gloed wonen kan?” Dat Vuur en die Gloed gaat tot in de pit 
van mijn bestaan. En het is niets en het zal in eeuwigheid niets wor-
den. Hier in vers 15 toont de Heere ons dat de oprechtheid van 
harte voor Hem bestaan kan, maar dat je in je leven niet anders te-
gen komt dan de onoprechtheid. Hoe moet dat toch opgelost wor-
den? Mensen, weet je het niet meer? Is het klem gelopen in je le-
ven? Zeg je: de Heere heeft in Zijn eis een rechtvaardige eis voor 
mij neergelegd. Dit mag Hij van mij vorderen, want ik ben goed en 
recht uit Zijn heilige handen voort gekomen. Ik had al de vermogens 
om naar Zijn eer en wil te leven. Ik ben degene die veranderd is. 
God is niet veranderd”. Heb je God al gelijk moeten geven als Hij 
het oordeel uitspreekt over al diegenen die niet beantwoorden aan 
dit Woord? Is het al waar geworden in je leven dat je Hem geen on-
gerijmd woord meer toe kon schrijven, maar alleen jezelf nog? Is het 
al onmogelijk geworden om zalig te worden? 
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God eist rechtvaardigheid. En de Heere zegt in Zijn Woord: “Ten 
dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven”. En de Heere is 
het Die het ons in deze dag meedeelt, dat er geen vergeving is in 
uzelf. Dat u nooit die prijs der ziele en dat rantsoen kunt voldoen. Is 
dat 15e vers al een slag in uw aangezicht geworden? Alle hoop aan 
eigen kant verloren gegaan? Eindelijk! 
Waar ben je terecht gekomen? Zeg het eens. Waar ben je terecht 
gekomen? Onder de Heere? Moet je al buigen en kun je je niet 
meer oprichten? Lig je al plat voor Hem in het stof? Vrees je één 
dezer dagen gedood te worden door Zijn wraakzwaard? Mij zal de 
laagste plaats in de hel gegeven worden, zeg je. En meer dan dat 
verdien ik ook niet. Dat zal het wezen: één dezer dagen zal God Zijn 
voet op mijn nek zetten en mij doen omkomen. 
Is het je een wonder dat je er nog bent? Ja, zeg je, maar het leven is 
mij een ondragelijke last geworden. Waarom? De schuld staat open, 
en de schuld moet verzoend worden. Hoe zal dat moeten gaan? 
Wel, Psalm 130 geeft het antwoord. Laten we dat dan eerst zingen. 
En daarna mogen zien of de tekst het antwoord nog eens herhaalt. 
Psalm 130 vers 2. 
 

Zo Gij in 't recht wilt treden, 
O HEER', en gadeslaan 
Onz' ongerechtigheden; 
Ach, wie zal dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 
Altijd bij U geweest; 
Dies wordt Gij, Heer', met beving, 
Recht kinderlijk gevreesd. 

  
Daar zit je dan in je ongerechtigheid. En de Heere gaat verder spre-
ken tot rechtvaardigen en over rechtvaardigen. Die zal in de hoogte 
wonen. De sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn 
brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. 
Hoor hier de heilsbelofte Gods voor Sion. Ja, Hij spreekt toch tot 
Sion, is het niet? En de Heere spreekt hier van Zijn ruime hart en 
van Zijn menigvuldige genade. Hij spreekt ervan hoe Hij Zijn Kerk, 
die rechtvaardig voor Hem zijn, op de hoogte zal zetten; hoe Hij ze 
tillen zal en verheffen zal boven alle gevaar; hoe Hij ze weg zal ha-
len, opdat ze wonen en tronen bij Hem, boven de macht van satan, 
boven de macht van zonden, boven de lokkingen van de wereld. Die 
zal in de hoogte wonen. De sterkte der steenrotsen zullen zijn ver-
trek zijn. Ja, geen vastigheid hebben ze in zichzelf. Maar de sterkte 
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der steenrots. Jazeker! En dat volk deelt in tijdelijke en eeuwige 
zegeningen. Zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. 
Gods heilsbelofte voor Sion, deelt u daar nu in? Delen wij daar in? 
Weten wij daar van? Heeft de Heere ons dat toegezegd? 
Nee, zeg je, mij niet. Nee, dat kan nooit. Het enige wat ik tegen kom 
is ongerechtigheid. 
En ik vraag je vanmorgen: Waar hijg je nu naar? Je zegt: Ik honger 
en ik dorst naar gerechtigheid. Je zegt: Ik hijg en ik jaag er naar om 
rechtvaardig voor God te mogen wezen, waarin Zijn deugden geëer-
biedigd worden. Ik jaag er naar om in een rechte weg in Gods ge-
meenschap terecht te komen. Ik jaag er naar. 
Ik zal u zeggen in deze morgen, naar het Woord van God: Sion zal 
door recht verlost worden. Door recht! De Heere doet een afge-
sneden zaak op aarde. Hij laat dat volk walgen aan zichzelf, die 
zichzelf zondaar en huichelaar moeten noemen. Die Zijn macht be-
kennen. Hij doet ze wanhopen aan al het hunne. Hij is het Die de 
heilsbelofte voor Sion noemt. En je zegt: “Het kan nooit voor mij zijn. 
Het zal niet gebeuren”. Want wat zie je dan? “Ik zie Gods heiligheid 
en ik zie mijn eigen walgelijkheid. En meer zie ik niet”. 
Maar de Heere spreekt verder in deze morgen. De Heere spreekt 
Zelf. En wat de Heere spreekt, dat zal Hij doen. Want geen van Zijn 
woorden zullen ooit ter aarde vallen. Wat de Heere beloofd heeft, 
dat zal bestaan. God is een God Die niet liegen kan. Zo is het toch?! 
Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een ver-
gelegen land zien. En je staat in het duister te tasten, en je hebt 
overal naar licht gezocht, maar je komt de tunnel niet uit. En je bent 
een mens die loopt te sterven in zichzelf. En onder je is een zwarte 
bodem. En boven je zijn onweerswolken. En om je heen dreigt het 
gevaar van de vijanden van rondom. En de duivel en de wereld en 
je eigen vlees voeren je vandaag of morgen nog mee naar de af-
grond. En de Heere zegt: “Uw ogen zullen…” Zullen! En je zegt: 
“Hoe kan dat nu, want ik ben stekeblind. Ik zie niets. Ik zie geen 
hand voor ogen”. En de Heere zegt: “Uw ogen zullen de koning zien 
in zijn schoonheid. Ze zullen een vergelegen land zien”. 
Waar u alles mist, is God die God Die alles belooft. Waar u niets 
hebt, waar u koning-af bent, gaat Hij verkondigen de Koning Die Hij 
gegeven heeft. Een Koning is van Israëls God gegeven. Je hebt je 
levenlang gehoord van Christus, is het niet? De prediking van het 
Woord heeft je gewezen op de Borg van Golgotha’s kruis. En je 
zegt: “Hij had geen gedaante noch heerlijkheid, dat ik Hem zou be-
geerd hebben. Niets was er dat mij naar Hem deed hijgen”. En nu? 
En nu? Als Hij in de prediking van het Woord u wordt voorgesteld, 
als er gesproken wordt over wat er in Hem aan te treffen is, wat is er 
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dan in je hart? Alles aan Hem gans begeerlijk? Worden dan de 
zielsnaren aangeraakt? Wordt er dan wat gehoord in het binnenste 
van je hart? Als daar dat lieflijke woord klinkt dat de Heere in Chris-
tus vrede maakt met mensenkinderen, is er dan een zucht in je ziel, 
dat oude gebed? Die oudvader heeft het gezegd, maar het nog altijd 
zo waar: “Geef mij Jezus, of ik sterf; buiten Jezus is geen leven, 
maar een eeuwig zielsverderf”. Is daar een zoeken, een jagen, een 
hijgen naar Hem? Ben je eindelijk op gehouden moet zoeken, jagen 
en hijgen naar en in jezelf en naar eigen gerechtigheid? Is het je 
thuis gebracht dat je gerechtigheid alleen aan te treffen is in de 
Ander, Die de Koning der Kerk is? Uw ogen zullen de Koning zien in 
Zijn schoonheid, zegt de Heere Zelf. 
Tot wie zegt de Heere dat nu? Wel, dat volk dat aan alle kanten ver-
oordeeld is. Dat volk dat aan alle kanten in de klem gelopen is. Dat 
volk dat dood gelopen is. Dat volk dat in de dodencel terecht ge-
komen is en zit te wachten op het uur van het vonnis. Dat volk dat 
geen kant meer uit kan, dat met die eeuwige Gloed en met dat 
eeuwige Vuur te maken gekregen heeft. Dat volk dat het weet als 
een stoppel te zijn voor Hem. Dat volk dat in ongerechtigheden 
wandelt en niet beantwoorden kan aan de Heere en aan de Schrift, 
hoe de Heere het ons voorstelt. Dat volk in de wanhoop en in de 
puinhoop. 
Mensen, lig je zo weleens op bed, en ben je zo weleens met je da-
gelijkse werk bezig? Is het al een puinhoop in je leven? Is de chaos 
al totaal geworden in je bestaan? Ben je er al achter gekomen wat 
dat luisteren van ons naar de vorst der duisternis, naar de duivel, 
teweeg gebracht heeft? Niets anders dan onrust, chaos en walge-
lijkheid voor God. Tot zo’n volk spreekt de Heere in deze morgen: 
“Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid”. 
Nu heb ik weer een vraag. Je zegt: “Dan kan ik zo mooi de kerk uit 
en dan ga ik thuis gezellig koffie drinken, en dan ga ik de dingen 
doen die ik doen wil, want ja, het is een belofte, dan zal het wel 
gebeuren”. Of maakt dit Woord wat anders in je los? Is er in je ziel 
een verlangen om nu dagelijks te verkeren aan de troon van de 
Goddelijke genade, om te mogen buigen onder God, om te mogen 
smeken om de vervulling van dit Woord? Is er in je hart een ver-
langen, dat de Heere dit waar gaat maken? Heeft de Heere het in je 
ziel gewerkt, zo’n uitzien naar de Heere? Ik zal uitzien naar de 
Heere en wachten op de God van mijn heil. Ben je zo’n mens die als 
Christen, met het pak van zonden beladen en met de schouders 
naar beneden gebogen, dat wegje loopt en weet dat het naar de 
verlossing heen moet? Al weet je niet waar je het zoeken moet, je 
bent in beweging gebracht en je kunt niet meer rustig gaan zitten. 



 15 

Terug naar stad Verderf, dat is er niet bij. En de godsdienst kan je 
niet bevredigen. Het blijft een zoeken, een hongeren, een dorsten, 
een jagen. 
Maar nu dat wonder, mensen, dat wonder. En dat moet nu vanaf de 
preekstoel klinken, Dat moet je niet in jezelf zoeken hoor, maar dat 
moet vanaf de preekstoel klinken. Dat het de Heere is, Die door de 
kracht van Zijn Heilige Geest als het ware je stuwt, je heen duwt, je 
heen drijft naar dat kruis van Golgotha, naar dat Borgwerk van Im-
manuël, naar die bloedgerechtigheid van Koning Jezus. De Heere is 
het Die al Zijn volk in de ellende voert, om ze naar de verlossing 
heen te leiden, om ze te brengen aan de voet van dat kruis, waar 
genadebloed van afgedropen is. Hij is het Die heen werkt naar die 
Persoon, Die de tweede Adam genoemd wordt. Die op deze ver-
vloekte wereld gekomen is, naar de ordening en naar het welbe-
hagen Gods, om de weg van Adam, om de weg van het menselijk 
geslacht over te doen, om in de weg van de Goddelijke gerech-
tigheid te wandelen, om aan Gods eisen en rechten gans en geheel 
te voldoen. Hij is gekomen op deze vervloekte wereld om zondaren 
zalig te maken. Om die weg te bereiden die ze zichzelf hadden toe-
gesloten. Om die gerechtigheid voor God te betalen, opdat die ook 
voor hen gelden zou. Hij is het Die borgtochtelijk deze weg is ge-
gaan. 
Wie kan bij de Heere wonen? Bij die Gloed en bij dat Vuur? Wel, 
Christus Die in gerechtigheden wandelt, in vers 15, en Die billijk-
heden spreekt, Die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, Die 
Zijn handen uitschudt dat zij geen geschenken behouden, Die Zijn 
oor stopt dat Hij geen bloedschulden hore en Zijn ogen toesluit dat 
Hij het kwade niet aanzie. Dat is Jezus Christus alleen. Ge moet in 
Hem gevonden zijn. Zijne gerechtigheid moet u toegerekend zijn. 
Zijn werken moeten de uwe geworden zijn, door de genade van 
God. Het moet u toegeschikt worden, dat volbrachte werk van Jezus 
Christus, Gods Zoon. En die Heere Jezus Christus, Die de weg van 
de vernedering gegaan is, Die tot op de bodem van de hel gegaan is 
om satans kop te vermorzelen. Die aan het vloekhout der schande 
gehangen heeft met uitgebreide armen. Die daar de klacht geuit 
heeft: “Mij dorst”. Die heeft gedorst, opdat een dorstend volk ver-
zadiging van vreugde zou vinden, verzadigd zou worden uit de Fon-
tein van de wateren des levens om niet. Hij heeft gedrost, opdat dat 
volk in eeuwigheid niet meer dorsten zou, die nu zo hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, en het bij zichzelven niet kunnen 
vinden. Hij heeft gehangen aan dat vloekhout der schande en Hij 
heeft gezegd: “Het is volbracht”. Ja, vers 15 is in Hem volbracht. En 
Hij is het Die in het graf gelegd is. Hij is het Die gestorven is om on-
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ze zonden, zegt de apostel, maar Die opgewekt is om onze recht-
vaardigmaking. En Hij is het Die is ingehaald in de hemelse heerlijk-
heid, en Die gezet is aan ’s Vaders rechterhand. Hij is het Die aan ’s 
Vaders recht genoeg gedaan heeft. De Heere heeft het gezegd: “Gij 
zijt welkom, Mijn kind. Kom in in de vreugde van Uw Heere”. En in 
het Hoofd wordt het lichaam ook naar Huis gehaald. En in het 
Hoofd, Die al in de hoogte woont en Die de sterkte der steenrots al 
tot Zijn hoog vertrek heeft, zal het lichaam ook gezegend worden. 
Ge moet het weten, lieve mensen, tot het lichaam van Christus te 
behoren. Ge moet het weten aan deze kant van het graf, dat het 
verzoenend lijden en sterven u is toegepast. Het moet in uw leven 
aankomen op dat kruispunt, op dat kruispunt in het bestaan, waar 
het kruis van Christus hoog wordt opgericht, waar de vrede en de 
gerechtigheid elkander kussen, waar Gods gramschap geblust is. 
Daar komt het op aan. 
Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid. 
Weet u waar de vaderen zo’n zicht op hadden? De vaderen hadden 
zo’n zicht op de toepassing van het werk van Christus. Die hadden 
zo’n zicht op de bewuste rechtvaardigmaking. Dat is geen zaak die 
in een donker hoekje geschiedt, mensen. Nee, de beleving van je 
ellende, dat geschiedt in een donker hoekje, de binnenkamer. Maar 
dit is een zaak die geweten wordt. Uw ogen zullen de Koning zien in 
Zijn schoonheid, Om er achter te komen dat Hij het is Die schoon is, 
tegenover mijn eigen walgelijkheid. Dat Hij het is Die vol van genade 
en heerlijkheid is, waar ik niets meer heb. 
Zij zullen een vergelegen land zien. Ja, want die schone Koning 
heeft die schone erfenis voor Zijn volk. Die is het Die daar een eeu-
wige zegening zal wegschenken aan in zichzelf dood gelopen zon-
daren. 
Uw ogen zullen dé Koning zien. Want Hij is de Enige, de Waarach-
tige. Een andere weg van zalig worden is er niet. Sterven aan jezelf, 
leven in Christus. Stikken aan eigen kant, ademhalen in het borg-
tochtelijke werk van Immanuël. Uw ogen zullen dé Koning zien in 
Zijn schoonheid. Is Hij al schoon voor u? Hebt u Hem gezien? Kent 
u Hem? Weet u het met God verzoend te zijn door het volbrachte 
werk van Christus? Is die kennis in uw ziel afgedrukt? Heeft de 
Heere met u afgehandeld en met u afgerekend? En is het om Chris-
tus’ wille dat de Heere tot u gezegd heeft: “Ik zal niet meer op u toor-
nen, noch op u schelden in der eeuwigheid”. Is daar een vrije toe-
gang tot de troon van God? Is het weleens vlak geweest tussen de 
Heere en je ziel? Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en 
licht voor alle oprechte harten. 
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U weet het onderhand. Kohlbrugge zegt: “Wie is er oprecht? Die is 
oprecht die niet anders voor God heeft te bekennen dat hij een 
huichelaar is”. Een huichelaar! Bij mij is het niet, maar bij Hem is het 
wel. 
Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid. 
Moet je na gaan. Stekeblind! Maar de Heere neemt wat speeksel en 
wat zand en Hij maakt een papje. En met Zijn heilige Godsvingers 
raakt Hij de ogen aan, en ge ziet wat ge nog nooit gezien hebt. Ge 
ziet Hem, de Koning der ere. En Simeon zei: “Nu laat Gij, Heere, Uw 
dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben 
Uw Zaligheid gezien”. 
Mensen, als je Gods Christus, als je de Koning gezien hebt, dan heb 
je alles gezien. Moet je kijken hoe druk de mensen zijn. Wat een on-
rust! Ze sjouwen de hele wereld over. Dit zien, dat zien, daar heen, 
dat meemaken. Maar dat volk van God is een volk in ruste. Daar 
wordt iets in afgedrukt van de rust die daar eeuwig in en bij God is. 
Want er blijft een rust over voor het volk van God. Ze rusten in hun 
God en Zaligmaker. 
O ja, de Heere gaat door met openbaren en ontdekken wie je bent. 
En de ziekte van je val en van je eigen boze bestaan blijft je achter-
na lopen. En je komt er elke dag weer achter hoe ontrouw je bent en 
hoe vuil en walgelijk je blijft in jezelf. En toch, de heilsbelofte Gods 
voor Sion staat en die zal niet wankelen in der eeuwigheid. 
Maar de Heere zal aldaar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats 
van rivieren, van wijde stromen. Jazeker, het zal een plaats zijn 
waar die tent door God wordt opgericht, die in eeuwigheid niet neder 
geworpen zal worden. Want de Heere zal de pinnen in der eeuwig-
heid vast laten blijven. Dat zal de Heere doen. Dat doet dat volk niet. 
Dat doet God Zelf. 
En je klaagt over wie je blijft. En je moet goed spreken van God. En 
je verbaast je over Zijn trouw, en dat de Heere het niet moe wordt 
en niet mat wordt om voor Zijn volk te zorgen. Maar de Heere zegt 
het Zelf in Zijn Woord, dat daar een stad is die fundamenten heeft, 
niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen bij God. En 
een iegelijk wier paspoort getekend is met het bloed van Christus, 
zal in gaan in die gewesten van de eeuwige vreugde. En daar zal 
het gelden tot in alle eeuwigheid: “En geen inwoner zal zeggen: “Ik 
ben ziek”. Want het volk dat daar in woont zal vergeving van onge-
rechtigheid hebben. Hebben! Hoor je dat? Niet krijgen. Niet hopen. 
Hebben! Dat is een vaste zaak. Want wat God eenmaal geeft, dat 
geeft Hij voor eeuwig. Want de Heere is recht in al Zijn weg en werk. 
Want de Heere is onze Rechter, zegt vers 22. De Heere is onze 
Wetgever. De Heere is onze Koning. Hij zal ons behouden. Want Hij 
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heeft Zijn recht uitgebrand aan de oudste Broeder. En Hij, Die naar 
Zijn heilige wet, de zonde maar eenmaal straft, Die zal onze Koning 
zijn, en Hij zal ons behouden. 
Lieve mensen, te vallen mogen in de handen van God en te mogen 
liggen in Zijn genadige trouw. Het zal je eeuwig geluk zijn. 
Nou ja, die Assyriërs, je vindt ze niet meer terug. Maar al de godde-
lozen, ze zullen verdelgd worden tot in alle eeuwigheid. Ze worden 
weg gedaan in die kristallen zee. Daar zal dat vuur in branden, weet 
u wel. En dwars door dat kristal heen wordt dat vuur gezien, zegt de 
Openbaring. Want dat kristal is de zuiverheid van de Goddelijke ge-
rechtigheid. Niemand zal een kwaad woord van dat oordeel kunnen 
spreken. Maar tot in alle eeuwigheid zullen ze verdwijnen. Ze zullen 
niet meer gevonden worden. 
Maar dat volk, dat vergeving van ongerechtigheid zal hebben, dat 
zal eeuwig juichen tot Gods eer. 
Waar zal het zijn met u, met mij? Hoe zal het zijn als hier de kerk-
dienst op zal houden en als daar de eeuwige kerkdienst zal aan-
vangen? Zult u er bij zijn? Weet u er van in uw leven, dat uw me-
laatse gestel, uw melaatse bestaan bedekt is onder de gerechtig-
heid van Christus? 
En ik zie een maaltijd. Ik zie een feestzaal. De Heer des huizes 
overziet de gasten. En er is er één, geen bruiloftskleed dragende. 
“Vriend, hoe zijt gij hier in gekomen?” En hij verstomde. We moeten 
het weten dat Christus alleen onze Gerechtigheid is. En toen Mac 
Cheyne het wist, toen zei hij: “Nu reis ik getroost onder het heiligend 
kruis, naar het erfgoed daar Boven, naar het Vaderlijk huis”. Die 
man was 29. Moet je na gaan! 29! Weet je wat hij zong? “Gestorven 
voor mij, zal mijn zwanenzang zijn”. Zal het ook het uwe zijn? 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 118 : 9 

De HEER' wou mij wel hard kastijden, 
Maar stortte mij niet in den dood; 
Verzachtte Vaderlijk mijn lijden, 
En redde mij uit allen nood. 
Ontsluit, ontsluit, voor mijne schreden, 
De poorten der gerechtigheid; 
Door deze zal ik binnentreden, 
En loven 's HEEREN majesteit. 

 
Zegenbede. 


