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Predikatie over Matthéüs 3 vers 3 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Herv. Evangelisatie Loosduinen – 20 februari 2012 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 26 : 2. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Matthéüs 3 
 
  1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de 
woestijn van Judéa, 
  2 En zeggende: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. 
  3 Want deze is het van denwelken gesproken is door Jesaja, den 
profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt 
den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. 
  4 En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een 
lederen gordel om zijn lendenen; en zijn voedsel was sprinkhanen 
en wilde honig. 
  5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa en het 
gehele land rondom de Jordaan; 
  6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun 
zonden. 
  7 Hij dan, ziende velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn 
doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels, wie heeft u 
aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? 
  8 Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. 
  9 En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot 
een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham 
kinderen kan verwekken. 
10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle 
boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en 
in het vuur geworpen. 
11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is 
sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dra-
gen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen; 
12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren 
en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuit-
blusselijk vuur verbranden. 
13 Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om 
van hem gedoopt te worden. 
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van 
U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 
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15 Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus 
betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 
16 En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. 
En zie, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest 
Gods nederdalen gelijk een duif, en op Hem komen. 
17 En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, 
Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 6 : 1, 2 en 4. 

 
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 geschiedenis, Matthéüs 3, die wij samen hebben gelezen. 
Als tekstwoord wordt u genoemd het 3e vers, waar het Goddelijk 
Woord en onze tekst aldus luidt: 
 
Want deze is het van denwelken gesproken is door Je saja, den 
profeet, zeggende: De stem des roependen in de woes tijn: Be-
reidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. De prediking in de woestijn. 
2e. De belijdenis in de woestijn. 
3e. De Borg in de woestijn. 

 
Gemeente, Matthéüs 3 begint zo: “En in die dagen”. Nou, had dat 
toen eens aan een wereldling gevraagd: “Welke dagen zijn dit?” Die 
had je gezegd: “Het is het 15e regeringsjaar van de keizer Tiberius”. 
En die had je precies uitgelegd wat er op het wereldrond gebeurde. 
Die had je wel kunnen vertellen in welke verwikkelingen de volken 
terecht gekomen waren, welke dreigingen, welke angsten, welke 
vooruitzichten misschien er ook nog wel waren. Die had je precies 
kunnen vertellen wat de mensen in die dagen bezig hield. 
Vraag het vandaag de dag zo willekeurig. Wat is dat eigenlijk voor 
tijd die wij beleven? Dan zeg je: “Nou ja, ach, de tijd is wel donker, 
het is recessie en de fundamenten wankelen. En kerkelijk en bijbels, 
er wordt van alles onderuit gehaald. Het lijkt wel of de duivel hier het 
laatste woord heeft. Waar is Gods regering?” En je persoonlijk le-
ven: “Hier ben ik mee bezig, daar maak ik mij druk over. Ik heb die 
zorgen, noden en ellende”. 
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Ja, wat voor een dagen beleven wij niet! Van elk mens geldt dat: “En 
in die dagen”. Want de Bijbel noemt ons leven een dag. In die dag 
beleven we onze levensdagen, met alles wat er is. 
Maar hier ligt het Woord van God. Weet u, we hebben kranten, dat 
zijn dagbladen. Die vertellen je wat er die dag gebeurd is. Altijd 
achteraf. Maar dat Woord is geen dagblad. Dat is het eeuwig blij-
vend Woord van God. En dat eeuwig blijvend Woord van God, dat is 
onze dagen, met alles wat er in die dagen is, een eeuwigheid voor 
geweest. 
En in die dagen. Het Woord neemt ons mee naar de raad en naar 
de beschikking van God. Het heilig Woord van God toont ons in de-
ze woorden waar wij werkelijk op hebben te letten. Helemaal niet op 
dat 15e regeringsjaar van Tiberius. Wat doet dat er toe?! Waartoe is 
het eigenlijk zijn 15e regeringsjaar geworden? Wel, opdat de Heere 
Zijn Goddelijke raad zou uitwerken. Waarom gaan de dingen in het 
leven zoals ze gaan? Omdat dat alles ligt opgeborgen in dat plan, in 
dat welbehagen van God. Omdat dat alles ligt opgesloten in de uit-
werking van Zijn genade, omdat de Kerk moet worden toegebracht 
uit het duister tot Zijn wonderbaar licht. Waarom scheen toen de 
zon? Wel, opdat harten getroffen zouden worden uit de duister tot 
Gods wonderbaar licht. Waarom beleven wij vandaag nog een dag? 
Ook daartoe, en voor niets anders. Maar dat uw ziel gered wordt 
van het verderf, mensen. Daar gaat het over. Dat is de enige zaak 
die telt. Je kunt wel naar Amerika kijken, en je kunt wel naar Neder-
land kijken en naar Iran kijken, kern-energie enzo. Misschien houdt 
je dat wel uit de slaap. Maar dit is de zaak die je uit de slaap moet 
houden. Als er iets is wat het waard is om je uit de slaap te houden, 
dan is dit het wel. Dat God nog dagen geeft waarin Zijn welbehagen 
wordt uitgewerkt. 
En in die dagen, dat zijn de dagen waarin de Heere Jezus de dagen 
van dertig jaar had bereikt. In die dagen is het de tijd geworden, die 
God van eeuwigheid had bepaald, dat Zijn Zoon zou uit gaan in de 
wereld om het hart van God te gaan openbaren aan de mensen. 
Daar wijst het Woord ons naar toe in deze morgen. Daarom zijn wij 
allemaal hier als mensen met de adem nog in onze neusgaten, om-
dat God ons met Zijn Woord bekend wil maken, omdat God ons Zijn 
eeuwig Woord wil meedelen en de kracht van dat Woord wil laten 
ondervinden. Zo durf ik het wel te zeggen. Het kan wezen dat er een 
theoloog ergens zit die zegt: “Ja, wacht even. Je weet niet of ieder-
een verkoren is”. Nee, dat klopt, dat weet ik ook niet. Maar dat is 
een zaak waar het Woord van zegt: “Die is verborgen, dat is voor 
Mij”, zegt de Heere. “Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en 
onze kinderen”. En weet u, dat is geopenbaard in het Woord, dat de 
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prediking van het Evangelie aan alle mensen moet klinken. Predik 
het Evangelie aan alle kreaturen. Dat betekent in deze morgen dat 
er niemand wordt uitgesloten, dan alleen die zichzelf uitsluit. Dat be-
tekent het. En nu geloof ik wel dat je zegt: “Nee, verloren gaan, dat 
zou ik niet graag willen”. Maar dan moet je maar eens meeluisteren 
in de preek of je nog wel bekeerd wil worden op de wijze zoals God 
dat doet. Want weet u wat daar in getoond wordt, en in die dagen, in 
het uitwerken van Gods raad? Dat de Heere helemaal niet wacht op 
onze ideeën van zalig worden, op onze manieren van denken. Dat 
de Heere helemaal niet wacht op wat wij in ons leven wel niet aan 
brengen. Maar de Heere doet het op Zijn eigen wijze. En als een 
mens wordt ingetrokken in dat heilsplan van God, dan gaat de Hee-
re ‘gewoon’ die zaak uitwerken. Het is zo ongewoon als het maar 
kan natuurlijk. Maar bij de Heere vandaan gewoon. Omdat Zijn wel-
behagen, bij Hem vandaan, zo heerlijk eeuwig gewoon is. 
En in die dagen… Moet je nagaan. Waar zullen die Israëlieten wel 
allemaal niet op gelet hebben? Wat denk je, zou daar nog een mens 
geweest zijn, in die dagen, die een verdriet bij zich had? Je zegt: 
Wat voor verdriet dan? Hoe lang was het geleden dat de mond van 
de laatste profeet was dicht gegaan? Hoeveel eeuwen was het ge-
leden dat Maléachie geprofeteerd had? Hoe lang was het al stil, was 
het al donker! In Israël nota bene. Het volk van Gods verbond, dat 
de Heere zo had uitverkoren uit alle natiën van de wereld, om daar 
een bijzondere bemoeienis mee te houden. Stil was het geweest, 
vier eeuwen lang. 
Ja, we hebben het gelezen, bij de geboorte van de Heere Jezus en 
bij Zijn voorstelling in de tempel, dat er nog waren die de verlossing 
en de vertroosting Israëls verwachtten. 
Ik heb een vraag. Hebt u een droefheid in je leven? Hebt u deze 
droefheid in je leven? Hoe lang is het al stil in uw bestaan? Heeft 
Gods stem al weleens in uw hart geklonken? Heeft u al weleens met 
Hem te maken gehad? Is dat een zaak die je bedroeft? Nu ben ik al 
vijftig jaar… Ik noem maar wat. We zijn allemaal even oud, want we 
staan allemaal op de drempel van de dood en van de eeuwigheid. 
Dus dat maakt weinig uit. Maar ik ben al vijftig jaar en nog nooit, 
nooit… Is dat een zaak die je in de klem houdt? Ga je daar weleens 
gebukt onder? Doet dat je weleens naar boven kijken? Dat je zegt: 
“Ik heb wel om mij heen gekeken, maar hier is het toch niet”. Dat je 
weleens naar boven kijkt: “Heere, wanneer? Wanneer zal ik ingaan 
in Gods gemeenschap, en voor Uw aangezicht verschijnen? Wan-
neer?” En ook na ontvangen genade. Moet je niet klagen, dat de 
dagen der donkerheid vele zijn?! 
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Nu heb ik een gewetensvraag, ook voor mezelf, net zo goed. Het 
was in Israël vier eeuwen stil geweest. Ze hadden huizen gebouwd. 
Ze hadden gegeten. Ze hadden gedronken. Ze hadden gehuwelijkt. 
Ze hadden van alles gedaan. Vier eeuwen lang stil. Maar na ontvan-
gen genade, mensen, als het nu vier dagen in je leven stil is, als de 
Hemel zich inhoudt, heeft dat weleens als vier eeuwen gevoeld? Is 
dat weleens een smart voor je geweest, die je zo naar beneden 
gedrukt heeft, dat je het wel uit kon schreeuwen: “Zou God Zijn genâ 
vergeten, nooit meer van ontfermingen weten? Zouden Zijn belofte-
nissen vruchtenloos worden afgewacht?” 
In die dagen. Mensen, de Heere wil onze aandacht vestigen, ja, op 
Zijn raad, op Zijn werk. Weet je hoe de Heere werkt? Dat is zo won-
derlijk. Trouwens, dat hele Woord staat met wonderen. Maar ook dit 
hoofdstuk. Weet je hoe de Heere werkt? Zo wonderlijk gewoon. 
Wonderlijk eenvoudig. Er stond een man in de woestijn te prediken. 
Wie lette daar nu op? Wie let daar nu op, hier in Den Haag, of in 
Nederland, als er hier in dit zaaltje een kerkdienst wordt gehouden? 
Dat is toch onaanzienlijk voor het oog van de mensen! Dan zeg je: 
“Dat kan helemaal niet mee doen in ’s lands vergaderzalen”. Dat 
onbeduidende. Maar God zegt: “Is dat onbeduidend? Dat is van Mij”. 
Dat betekent dat dat een eeuwige kracht heeft. Dat betekent dat 
juist daar de Heere werken wil en zal. Dat de Heere Zich juist daar, 
in dat, voor het oog van de mens onbeduidende, niet onbetuigd zal 
laten. Dat de Heere daar grote wonderen zal doen. 
Wat verwacht je eigenlijk? Wat verwacht je hier? Wat heeft je naar 
de kerk gedreven vanmorgen? Verwacht je er eigenlijk nog van? 
Geloof je nog dat je met een almachtig en een vrijmachtig God van 
doen hebt? Geloof je dat nog, dat God overal is, dat Hij alles ziet, 
dat Hij alles weet? Geloof je nog dat Hij je hart en je nieren proeft en 
kent tot in de diepste vezels? Geloof je nog dat je hart voor Hem is 
als een open boek, en dat Hij ook hier is? Hij Die de wereld be-
stuurt en in Zijn hand heeft. Hij Die de gang van de geschiedenis 
bepaalt. Dat juist Zijn oog gevestigd is op dat wat voor de wereld 
onaanzienlijk is. Dat Hij zegt: “Dat zijn Mijn plaatsen. Daar wil Ik 
wonen, naar Mijn raad, in deze plaats zal Ik vrede geven”. 
En allerlei contracten zitten ze te ondertekenen, dat het geen oorlog 
meer is. Wat is nou vrede op deze wereld? Dat is een poosje geen 
oorlog. Heeft dat enige betekenis? Maar als God zegt: “In deze 
plaats zal Ik vrede geven”, dan is dat een eeuwig durende vrede. 
Lieve vrienden, je kunt je geluk niet op, hoor, als die vrede Gods in 
je hart wordt uitgestort. Dan ben je zo beperkt, wie kan daar nu 
woorden voor vinden! Maar de vrede Gods in je hart uitgestort, daar 
komt de hele eeuwigheid in mee. Dan zakt de tijd weg. God zien, 



 6 

dat is ademen en leven. Hoe kan dat nu? Hoe kan een mens God 
nu zien? Hoe kan een mens nu ademhalen? De Heere heeft daar 
een weg voor bepaald. De Heere heeft daar een gang voor uitge-
dacht. Daartoe laat de Heere nog prediken. 
En in die dagen kwam Johannes de Doper. Ja, Johannes de Doper, 
zo werd hij genoemd, de Doper. Want het is de eerste in het Nieuwe 
Verbond, in het Nieuwe Testament, die de doop toepaste. Dat is zijn 
bijnaam geworden. Maar daarin herkennen we hem. En Johannes 
de Doper, die kwam… Ook opmerkelijk trouwens. Dat moet ik toch 
even zeggen. Dat zul je mij wel niet kwalijk nemen. Er staat niet: “En 
in die dagen, nadat Johannes zijn theologische opleiding had 
afgerond, of nadat hij genoeg ervaring had opgedaan, of nadat hij 
door de godsdienst van die dagen was goedgekeurd”. Welnee, wat 
heeft de Heere met onze menselijke stelsels te maken?! In die da-
gen kwam, uit het niets eigenlijk voor het oog van de mensen. Waar 
niemand op gerekend had. Het was Gods tijd. Gods tijd was aange-
broken. Hij werd uitgestoten in de wijngaard. Toebereid, bekwaam 
gemaakt door de genadige God Zelf. 
In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende. Ja, hier bete-
kent prediken dat het de eerste aankondiging van de te brengen 
boodschap is. Het is als het ware de voorbereiding, het vlak maken, 
opdat de genade Gods in zou rijden. Predikende in de woestijn van 
Judéa. 
Daar staat hij dan, die man, Johannes de Doper. Wat is er toch ge-
beurd? Er zijn velen tot hem gekomen op dat woord wat gesproken 
werd. Ja, hij sprak niet van zichzelf. De woorden waren hem inge-
geven, in de mond gelegd. En dat lag al opgeborgen in de belofte 
Gods. Want het is de profeet Jesaja geweest, zegt onze tekst, die 
het al geprofeteerd heeft: “De stem des roependen in de woestijn”. 
Moet je nagaan! Ik zei net: de kranten die wij lezen, die kijken altijd 
terug, wat er die dag gebeurd is enzo. Dat Woord van God heeft 
eeuwen vooruit gezien, eeuwen vooruit. Zo is dat Woord altijd het 
eerste, omdat God altijd de Eerste en de Laatste is. Wij kunnen in 
ons leven alleen maar terug zien, wat er geweest is. Maar God ziet 
vooruit. En de tijd is aangebroken dat hij prediken zou in de woes-
tijn. En zeggende… Want wat predikt hij nu in de woestijn? En zeg-
gende: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij geko-
men”. En zeggende…! Dat is ook zo opmerkelijk. Het behaagt de 
Heere door de dwaasheid der prediking te bekeren die geloven. 
Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Ze zeggen tegenwoordig: 
“Jongens, de preken moeten korter en de liedjes moeten langer”. 
Dat zeggen ze tegenwoordig. En de kerkdiensten moeten een 
beetje opgefleurd worden, want het is zo saai. Ze zeggen tegen-
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woordig: “Er is geen mens meer die nog drie kwartier kan luisteren, 
dat houden ze niet vol”. Dat zeggen ze tegenwoordig. 
En hier staat: “En zeggende…” Het behaagt de Heere. Daartoe 
zendt de Heere Zijn knechten uit, opdat ze Zijn Woord zullen spre-
ken. Het behaagt de Heere dat het in uw oren gehoord wordt wat de 
Heere tot u te zeggen heeft. En zeggende… Want het is ook Paulus 
die het aan zijn geestelijke zoon Timótheüs gezegd heeft: “Predik 
het Woord”. Het Woord. Alleen het Woord te prediken. 
Wat zou dat zijn, predik het Woord? Wat zou de Doper gezegd heb-
ben? Weet je wat hij gezegd heeft? “In u is het niet, en in God is het 
wel”. Dat heeft hij gezegd. Dat is eigenlijk alles. Dat is trouwens ook 
alles wat jullie, wat u, wat ik, wat wij leren moeten in ons leven. Niets 
uit ons en alles uit Hem. Dat zal zometeen de tekst wel tonen, waar 
de Heere dan alles in gegeven heeft, waar de Heere nu alles wat 
van Hem is in verklaard heeft, waar de Heere dat in schenkt, in Wie 
de Heere dat schenkt. 
En zeggende. Gods Woord alleen prediken. Dat is de opdracht van 
Gods knechten. Gods Woord alleen prediken. Niet de mensen naar 
de mond praten. Niet de eigen ideeën ten toon spreiden. Helemaal 
niet. Gods Woord alleen. En weet u wat dat voor een Woord is? Dat 
zal ik u er al vast bij vertellen. Dat is een Woord, dat gaat recht-
streeks in tegen het vlees van de prediker zelf. Dat is nu een Woord 
wat hij zelf ook liever niet predikt, van nature, van nature. Weet u, 
als je zometeen de rest van de tekst gaat zien, ja, dan is dat toch 
een Woord dat dwars tegen u in gaat, en dat gaat dus net zo goed 
tegen de prediker in. Die prediker wenst veel liever de mensen over 
de bol te aaien en te zeggen: “Het zal wel zo erg niet wezen, het zal 
nog wel mee vallen, het komt toch wel goed. God is toch liefde. God 
is toch een God van genade. Het maakt niet uit”. Nee, de Heere is in 
Zijn prediking altijd scherp. Dat Woord van God is scherper dan een 
tweesnijdend scherp zwaard, en dat verdeelt de mens totaal. Dat 
Woord van God moet ons aan onze kant totaal ontledigen, ja, aan 
stukken halen eigenlijk, opdat we niets worden in het eigen oog voor 
God. Want dat predikt deze Johannes. Bekeert u, bekeert u. Weet u 
wat dat betekent? Als u en ik op de goede weg zijn, dan hoeven we 
ons niet te bekeren. Dus in het woord “bekeert u”, ligt opgesloten: u 
gaat op uw verkeerde weg, uw leven is de verkeerde kant op aan 
het gaan. Uw levensweg is een weg die voert naar de dood en naar 
de ondergang. Bekeert u, wordt u nog toegeroepen door de Doper 
in deze morgen, omdat u het pad van de dood hebt gekozen, omdat 
u in uw val in Adam God de scheidbrief gegeven hebt, omdat u niet 
hebt gewild dat Hij Koning over u zijn zou. U hebt de vuisten gebald 
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naar de hemel. U hebt Hem van Zijn troon willen stoten. U wilt zelf 
god in uw leven zijn. 
De prediking van het “bekeert u”, dat zegt u: u gaat op een dwaze 
weg, en de duivel lacht, en u ligt geboeid in zijn kluisters, en u zal 
mee gevoerd worden naar de eeuwige nacht. En op de weg die je 
gaat doe je goede voornemens. Natuurlijk wel. En Kohlbrugge zegt: 
“Die goede voornemens, dat zijn prachtige marmeren plavuizen op 
weg naar de hel”. Het haalt niets uit. Het brengt je niet dichter bij 
God. Maar hoe verder en verder je …, hoe meer levenstijd je ont-
vangen hebt, hoe groter de afstand is tussen God en je ziel. 
Bekeert u, predikt Johannes de Doper. En dan tegen die Israëlieten. 
Moet je na gaan. Dat bondsvolk van God, waar de Heere al vier 
eeuwen gezwegen en niet gesproken had. 
Wat is dat “bekeert u”? Dat is: Israël, God heeft gezwegen onder u. 
Dat is niet Gods schuld. Dat is uw schuld, omdat u, o Israël, al 
eeuwenlang op dat verkeerde spoor aan het doorgaan bent, omdat 
u zich handhaaft in uw verzet en in uw opstand tegen de hoge God. 
Bekeert u, roept deze Johannes de Doper. Uw wandel is bij de 
Heere vandaan, en dat zal veranderd moeten worden. Waarom 
toch? Waarom zal dat veranderd moeten worden? 
Het is niet om het even, hoor. Het zou best kunnen zijn dat hier een 
mens zit, in wie de moderne gedachte is ingedrongen. En ja, met je 
verstand geloof je het Woord, maar met je gevoel, of met je emotie 
hoop je eigenlijk dat dood dood is, en dat er geen eindoordeel 
wacht. Weet u wat ons op de universiteit werd geleerd? Dat noemen 
ze dan nog theologie. Belachelijk! De hel is een uitvinding uit de 
oude doos, om de mensen bang te maken. Dat werd ons geleerd op 
de universiteit. Misschien geloof je dat ook wel. Spreek ons niet van 
die harde woorden, maar spreek ons van zachte dingen. 
Maar deze Johannes de Doper heeft het Woord van God in zijn 
mond gekregen. Dat Woord van God is vlijmscherp, vlijmscherp. 
Bekeert u, waarom? Omdat uw leven er van afhangt. Want het is of 
het een, of het ander. Ook uw weg bij God vandaan, is een weg die 
Hij ziet en die Hij kent. En Hij zal de schuldige geenszins onschuldig 
houden, want, zegt hij, het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 
Nog even, zegt Johannes de Doper, en God de Heere zal Zijn Ko-
ninkrijk openbaren en bevestigen, vast zetten tot in alle eeuwigheid. 
En in dat Koninkrijk zal de Koning zitten op Zijn troon. En de Koning, 
gezeten op Zijn troon, zal het oordeel, het gericht gaan voeren. En 
die Koning zal al Zijn vijanden voor Zijn aangezicht dagen en ze het 
vonnis mededelen: “Ik ken u niet, ga uit van Mij”. Ik zal het u meede-
len, zegt de Heere in Zijn Woord, in die dag als u voortgaat op uw 
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eigen gekozen weg, dat u voor Mijn aangezicht in eeuwigheid niet 
kúnt bestaan en ook niet zúlt bestaan. 
De prediking in de woestijn is een vlijmscherpe prediking. En elke 
keer als die prediking klinkt, is dat Woord waar: “Want het Koninkrijk 
der hemelen is nabij gekomen”. Weet u, ik zeg het tot mijn schande. 
Ik heb weleens gedacht in mijn jonge jaren: “Ach, het Koninkrijk 
nabij gekomen? Het duurt al 2000 jaar. Het zal mijn tijd ook nog wel 
duren”. Het zou kunnen natuurlijk, dat je dat ook denkt. “Ach, het zal 
wel mee vallen. Het duurt nog heel lang”. Maar ik zei u net: Elke 
keer als dat Woord klinkt, is dat Woord waar. Ik zeg het zelfs zo… 
Het kan natuurlijk niet. Dat Woord van God is eeuwig waar. Maar ik 
zeg het u zo: Elke keer dat het klinkt, is het méér waar. Waarom? 
Elke keer dat het opnieuw klinkt, is uw tijd meer gevorderd. Elke 
keer als u dat woord hoort, bent u weer ouder geworden, en ik ook. 
En elke keer als u dat Woord hoort, is het ogenblik dichterbij geko-
men dat u voor Gods heilig aangezicht zult moeten verschijnen. 
Want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het zou kunnen 
zijn dat je vorige week zondag deze tekst ook gehoord hebt. Het 
Koninkrijk Gods, het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. We 
zijn inmiddels een week verder gevorderd, lieve vrienden. En op-
nieuw kan ik het onder u zeggen: Het is nabij gekomen. Het is nog 
nooit zo dichtbij geweest als heden. Heden! Zie je welk een ernst er 
ligt in dat heden! Heden, zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft 
Zijn heilrijk en troostrijk Woord, verhard je niet, maar laat je leiden. 
Ja, mensen, het is een troostrijk en een heilrijk Woord. Je zegt: “Het 
is niet waar, ik word in het gericht gedaagd”. En ik zeg u: “Het is wel 
waar, u wordt in het gericht gedaagd”. Maar de Heere daagt nog in 
het gericht in deze dag, opdat ge in de vrijheid gezet zoudt worden. 
Want ware vrijheid is de vrijheid der kinderen Gods. 
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat 
staat Johannes de Doper te preken in de woestijn, mensen. Dat 
staat hij te roepen. Want onze tekst zegt: “De stem des roependen 
in de woestijn”. En zo is zijn prediking een prediking waarin wordt 
aangewezen hoe de Heere ons, u en mij, nu ziet. Zo is zijn prediking 
een ontdekkende prediking, een ontgrondende prediking. Dat er in 
ons niets is wat voor de Heere kan bestaan. 
Maar de plaats waarin hij staat is evengoed een prediking. Want 
daar staat dat volk Israël, in hun prachtig gepleisterde huizen, aan 
de maaltijd, natuurlijk, eten en drinken en vrolijk zijn. Druk in het 
leven om te genieten. En de Doper staat in de woestijn, in de kaal-
slag, waar niets groeien en bloeien wil. En zo is die woestijn een 
prediking. Dat is nu uw hart. Dat is het nu wat er van ons geworden 
is na onze diepe val in Adam. De kaalslag is er over gegaan. Het is 
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een huilende wildernis gelijk geworden. Er bloeit geen roos van Sa-
ron meer op onze akker. Die prediking in de woestijn is een dubbele 
prediking. Het wordt voor het oog en voor het oor getoond wat wij nu 
zijn in onszelf voor de Heere. 
Maar nu kom je op een punt. Want kijk, ik ga er maar vanuit dat je 
zegt: “We mogen nooit om de ellende heen”. Dat mag ook niet. 
Want dat doet de Heere ook niet. De Heere gaat nooit om de ellen-
de heen. Maar nu komen we op een punt, op een heel gewichtig 
punt. Op een punt waarin het in uw aller leven aankomt. Wat is dat 
punt? Dat is dit: het 5e vers. Toen! Heeft er zo’n “toen” in uw leven 
plaats gegrepen? Kun je van zo’n moment gewagen? Dat de boel 
open ging. Dat je ogen open gingen en dat je het zag. Dat je het 
gevoelde. Dat het je doorsneed. 
Toen is tot hem uitgegaan. Ik wou je eens vragen: Ben je weleens 
uit je gezapige leven vandaan gehaald? Ben je weleens tevoorschijn 
gekomen uit je leven vol van genoegen? Heeft de Heere je weleens 
uit laten komen? Uit dat leven, uit dat paradijs wat je zelf had opge-
richt. Heeft de Heere je weleens uit laten gaan? Waar je je ook mee 
bedekt had. Welke klederen je ook aangetogen had. Waar je je ook 
in verlustigde. Dat de Heere je naakt tot Hem deed komen. Naakt en 
geopend voor het aangezicht van God. Is deze prediking nu wel-
eens zodanig in je hart ingeklonken, dat je als het ware bij monde 
van de Heere Zelf hoorde: “Waar zijt gij?” Waar ben je nu? Kom 
eens voor de draad met heel je bestaan. Je hebt het in de prediking 
gehoord, zo ziet de Heere je toch. Hoe je je ook ophoudt. Hoe je je 
ook verbergt. Dit is het Goddelijk vonnis over je bestaan. Is daar in 
de prediking van Johannes de Doper en in de plaats waarin hij 
stond, al weleens iets los gemaakt in je? 
En dan ook nog wat. Hij had zijn kleding van kemelshaar, een lede-
ren gordel om zijn lendenen. Ja, dat was profetenkledij. Ja, dat is 
wel goed. Dat is ook zo. Maar nog wat. Zijn kleding van kemelshaar. 
Hoe was het ook alweer na de val? De mens was naakt voor God. 
Daar heeft het eerste offer plaats gegrepen. God heeft Zelf een offer 
gebracht. Hij heeft een dier gedood en Adam en Eva bekleed met 
huiden, om de schande van hun naaktheid te bedekken. 
Ik las het gisteren nog met mijn vrouw na het eten. De Heere Jezus 
geneest die bezetene van Gardara. En dan komt het volk. Hoe vin-
den ze die bezetene dan? “Wel bij zijn verstand”, staat er dan. Maar 
ook “gekleed”. Als je verstand van God en Goddelijke zaken krijgt, 
mensen, dan ga je verstaan waar je je kleding voor gekregen hebt. 
Dan is je kleding een aanklacht. Het zal voor die Israëlieten wel een 
pronkstuk geweest zijn, net als in onze dagen. Mee doen met de 



 11 

mode enzo. “Ja, dat wil ik ook, iedereen heeft het”. Dat zijn eigen-
aardige dingen waar de mens zich mee ophoudt. 
Kleding van kemelshaar en een lederen gordel. De kleding van deze 
Doper was een prediking. In uw naaktheid en schande voor God, 
zonder bedekking kunt ge voor Hem niet bestaan. 
En hij at sprinkhanen en wilde honing. Dat wat de woestijn hem 
bood, dat at hij, zeggen de verklaarders, terwijl het volk zich heerlijk 
zat te verlustigen, en ze maakten van hun buik hun god. Mensen, 
besef je dat nog, dat het voedsel ook een gave van God is? De 
apostel zegt: “Zo wij voedsel en deksel hebben, we zullen daarmee 
vergenoegd zijn”. Want er is één ding dat hoger gaat. Zoek eerst het 
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al het andere wordt je toe-
geworpen, zomaar in de schoot geworpen van die God Die mildelijk 
geeft en niet verwijt. 
Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa en het gehe-
le land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de 
Jordaan, belijdende hun zonden. 
Ja, zeg je, zal dat bij al die mensen hartenkennis geweest zijn? Dat 
weet ik niet. Laten we het maar bij het uiterlijke houden. Wat gebeurt 
daar? Dat volk moest Israël uit. Zie je dat? Ze moesten naar de 
andere kant van de Jordaan. Ze moesten dus eigenlijk terug de 
woestijnreis in. Ze moesten terug naar de uittocht. En wat had de 
Heere in de uittocht beloofd? “Ik zal u het land Kanaän geven”. En 
ze hadden dat land Kanaän ontvangen. Maar ze hebben het land 
Kanaän gebruikt naar het goeddunken van d’r eigen boze en ver-
dorven hart. 
Terug de woestijn in. Weg uit dat zondige leven van je, waar je in 
het beloofde land geleid bent. En opnieuw door de Jordaan gaan. 
Opnieuw in gaan in het beloofde land. Belijdende hun zonden. 
Weet je wat het nu is? Ze moesten opnieuw de woestijn in. De Hee-
re gaat nooit over de breuk heen. De Heere gaat nooit over de val 
heen. De Heere treedt niet maar zo in in je leven en verheerlijkt Zijn 
genade. Nee, de Heere neemt je altijd mee, terug naar de plaats 
waar de breuk geslagen is, waar het mis gelopen is, waar wij Hem 
zijn kwijt geraakt en waar Hij ons verloren is. De Heere voert altijd 
terug in die woestijn waar de Heere je weten laat dat het een Pa-
radijs geweest is door Zijn goedheid, waar Hij de mens in gezet 
heeft. En dat het onze zonde is, en dat het onze opstand tegen Hem 
is die scheiding gemaakt hebben en die van heel ons bestaan, in-
nerlijk en van buiten, een woestijn gemaakt hebben. De Heere laat 
het weten in de woestijn wie wij zijn voor Hem. 
O ja, en er waren farizeeën en saduceeën, weet je wel, die grote 
organen van dat volk van Israël. Die kwamen ook. Hij dan ziende 
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velen van de farizeeën en saduceeën tot zijn doop komen, sprak tot 
hen: “Gij adderengebroedsels, wie heeft u dan aangewezen te 
vlieden van de toekomende toorn?” Wie? Wie? Denk je soms dat je 
met die uiterlijke belijdenis voor God bestaan kunt? Denk je soms 
dat je met een beetje redeneren over de ellende al een heel eind op 
de weg bent? Denk je dat? Wat staat daar geschreven? “Wiens wan 
in Zijn hand is”. Als die Christus, als de Rechter van hemel en aar-
de, komen zal, heeft Hij een wan in Zijn hand, en Hij zal Zijn dors-
vloer doorzuiveren, en Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur ver-
branden. Alleen de tarwe, de waarachtige tarwe wordt door de Hee-
re bewaard tot in alle eeuwigheid. Wie heeft u aangewezen? Nee, 
zegt de Doper, brengt dan vruchten voort der bekering waardig. 
En wat is nu die vrucht der bekering waardig? Dat je je voor God 
mag verfoeien in stof en in as. Weet je wat die vrucht, die God 
zoekt, is? Dat je op de heup klopt en dat je met de tollenaar mee op 
de borst slaat. Dat je een belijdenis doet voor Hem die ontspringt uit 
het diepst van je bestaan: “Ik heb gezondigd tegen een goeddoend 
God”. Ben je al eens tot die belijdenis gekomen? Door de Heere 
weg gehaald uit je leven, de woestijn ingevoerd, waar de kaalslag 
geestelijk en tijdelijk beleefd moet worden, waar de eeuwige nacht je 
voorland is. En dat je God gelijk moest geven. “Uw doen rein, Uw 
vonnis gans rechtvaardig. Gij doet geen onrecht, Heere, als u mij 
voor eeuwig zou weg doen”. Ben je het al niet meer waard dat de 
Heere genade in je leven verheerlijken zou? Ben je het niet meer 
waard? Mensen, dan ben je een gelukkige. Het niet meer waard te 
zijn dat de Heere nog naar je om ziet. 
Ik heb een vraag. Kun je nog weg uit die woestijn eigenlijk? Of moet 
je met Christen uit de Christenreis mee zeggen: “Nee, terug naar 
stad Verderf, dat gaat niet meer”. En je staat in de woestijn. Je loopt 
wat rond. En je weet niet waar je het zoeken moet. En wat is er nu? 
Mijn schuld, zeg je, mijn schuld, dat drukt mijn schouders naar 
beneden. Die schuld moet opgelost worden. Weet je niet meer hoe? 
Ja, de theoloog weet altijd hoe. Maar de godvrezende, nee, die weet 
niet meer hoe, die weet het niet meer. Hier wordt een volk aan het 
end gebracht. Die doop van Johannes, dat was een ontdekking, een 
ontgronding. Ze moesten onder gaan, aan dat hele oude leven ster-
ven. Maar ja, daar sta je dan aan de oever van de Jordaan. Als ik 
terug ga dat land Kanaän in; ik doe het zo weer, ik doe het zo weer. 
Kun je ook geen stap meer zetten? Durf je geen stap meer te 
zetten? Weet je het, dat het in je handen niet vertrouwd is? Zeg je: 
“Als de Heere nu opnieuw de erfenis zou geven, ik zou het weer 
besteden naar mijn eigen verderf”. Nou, weet je, dan zeg ik het zo. 
Ja, zo zeg ik het maar. Blijf maar staan in de woestijn. Blijf maar 
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staan. En zul je naar boven kijken? Zul je op God letten? Wat er 
gaat gebeuren. Ik zei het je. De Heere begint daar waar wij Hem 
kwijt geraakt zijn. Als de Heere je naar die plaats haalt, mensen, dan 
gaat Hij nog iets anders naar die plaats brengen. Iets heerlijks. Iets 
zaligs. Dat is het derde nog. Maar we gaan eerst een versje zingen, 
Psalm 79 vers 4. 
 

Gedenk niet meer aan 't kwaad dat wij bedreven; 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven! 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig Heer', 
Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult; 
Bewijs ons eens genade. 

 
Zo begon dat hoofdstuk: “In die dagen”. En het zal “in die dagen” 
moeten gebeuren, mensen. In je dagen zullen je dagen moeten wor-
den afgesneden. En in je leven zul je moeten sterven. In je leven 
moet je hoop je vergaan. In je leven ingevoerd in het gericht van 
God. En ja, mensen, dat is wel een vraag. Ik denk dat dat in onze 
dagen wel wat kwijt is. Doet God recht als Hij u weg doet? Hij is toch 
niets aan u verplicht! Helemaal niets. Dat hebben we net gezongen. 
Dat was alleen maar smeken. In de theologie van onze dagen zeg-
gen ze: “Je moet pleiten op de beloften”. Waar zou je op moeten 
pleiten? Ik heb in mijn schuldverslagenheid maar één belofte: “De 
ziel die zondigt, moet sterven”. Wat heb ik te pleiten? “Ja, je moet 
pleiten op je doop”. Daar stond een volk, gedoopt door Johannes de 
Doper, die hadden niets te pleiten. Helemaal niets. God is aan het 
ontgronden. God is aan het ontledigen. 
Ja, die doopt wijst van zichzelve af en die zegt: “Ik doop u wel met 
water tot bekering, maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens 
schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen. Die zal u met de 
Heilige Geest en met vuur dopen”. Weet je wat dat is, met de Heilige 
Geest en met vuur gedoopt te worden? Misschien heb je weleens 
een huis af zien branden. Wat doet dat vuur? Dat verteert alles. 
Want dat is het werk van Gods Geest in de ontdekking, in de ont-
gronding, in de ontlediging van de mens. Met vuur verbrand worden. 
De Heere brandt alles er uit wat er niet in hoort. 
Ben je weleens een keer leeg, kaal gemaakt voor God? Is dat ont-
dekkende werk zo diep gegaan, dat je alle grond aan eigen kant 
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verloren hebt? Ja, er gaat weleens gefilosofeerd worden hoe diep 
de ellendekennis gaan moet. Nou ja, laat ik het maar vast zeggen. 
Zo diep dat je het niet meer zonder de Heere Jezus kunt stellen. Zo 
diep. Zo diep moet het gaan. Dat is voor de een vijf centimeter en 
voor de ander vijf meter. Maar dat maakt God uit. Maar hoe dieper 
je er door moet, hoe meer het je predikt dat je een hard zondaar 
bent. Ja toch, zeg. Want dit is het grote doel wat God voor ogen 
heeft. Dat is Zijn genade te verheerlijken. God heeft geen lust tot 
plagen. Nee, het behaagt God te redden van het verderf. Maar altijd 
in een eerlijke weg. Hier wordt u geen goedkope Jezus voorgesteld. 
Hier wordt u een duurgekochte Zaligmaker gepredikt. Ja, want de 
zaligheid is duur gekocht met Zijn eigen bloed. Duur gekocht, want 
Hij Die speelde in de schoot des Vaders, is los gescheurd, los ge-
trokken van het hart van Zijn Vader. Hij Die in die eeuwige vrede 
was, Die werd gezet in die oorlog van ons bestaan, die oorlog tus-
sen de geesten, maar ook die oorlog van ons bestaan. Daar is Hij in 
ingegaan, en de tijd is aangebroken dat Hij geopenbaard zal wor-
den. 
Daar stond dat volk. Ja, ik zei je net: naar boven kijken. Maar ik ge-
loof dat dat volk naar beneden heeft staan kijken. Dat geloof ik. Of 
misschien wel met d’r hoofd hebben staan schudden. Aan het end 
gekomen. Gelukkig wel. Toen. Mensen, laat nu in dat woordje “toen” 
de Goddelijke vrijmacht klinken. Laat dan in dat woordje “toen” klin-
ken dat God, nogmaals, gewoon doet wat Hij wil. Met al d’r schuld 
belijden en met al het dopen van de Doper, konden ze dat ogenblik 
niet versnellen en niet vertragen. Van eeuwigheid bepaald. Zo heeft 
God in het leven van elk mens die naar Zijn voornemen geroepen is 
het ogenblik bepaald waarin dat “toen” zou aan gaan breken. 
Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan tot Johannes om 
van hem gedoopt te worden. En daar de Doper… Kan je zien dat 
het waarheid was in het binnenste van de Doper. Doch Johannes 
weigerde Hem zeer, zeggende: “Mij is nodig om van U gedoopt te 
worden. Komt Gij tot mij?” De Doper was de enige van die daar 
stond die in Hem de Zaligmaker zien mocht. Het volk zag het nog 
niet. Maar Christus gaat het openbaren. Jezus antwoordde en zeide 
tot hem: Laat af, aldus betaamd ons alle gerechtigheid te vervullen”. 
Alle gerechtigheid. God is een God van gerechtigheid. Terug ge-
bracht naar de plaats waar de breuk geslagen is. Daar gaat God Zijn 
Jezus openbaren. Die Heere Jezus Christus, Die genoemd wordt 
“de tweede Adam”. En die tweede Adam zal de weg gaan bewan-
delen die wij geweigerd hebben te bewandelen. Die zal het rechte 
spoor gaan lopen. Tot Hem hoeft niet gezegd te worden: “Bekeert 
u”. Nee, tot Hem niet, want Hij gaat het spoor van de Goddelijke 
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gerechtigheid. Hij is het Die buigt onder de eisen van God. Hij is het 
Die gaat tot in de bittere en smadelijke dood des kruises toe, om die 
gerechtigheid te vervullen. Hij is het Die Zich dood geliefd heeft. Ja, 
zeg je, voor Zijn volk. Wacht even. Er is één zaak hoger. Hij heeft 
Zich dood geliefd uit liefde tot de eer van Zijn Vader. Hij is het Die 
Zich dood geliefd heeft, omdat de deugden Gods niet geschonden 
mochten worden. Hij is het Die die weg gegaan is, om het hart des 
Vaders tevreden te stellen. Hij is het Die Zijn Vader alle eer en hulde 
toe brengt die Hem zo toe komt. 
En, o ja, dat is ook een zaak. Hij is het Die die weg gegaan is, om 
verloren zondaren te redden van het verderf. Hij is het Die die weg 
gegaan is, om die hoop van vuilnis op te rapen uit het modderige 
slijk en ze te zetten op die hoogte van de gemeenschap met God. 
Toen liet hij van Hem af. Jezus gedoopt zijnde, is opgeklommen uit 
het water. En zie! Opmerkelijk, dat heeft er in het hele hoofdstuk nog 
niet gestaan. Maar nu wel. En zie. Want nu gebeurt er iets onge-
woons. Wie had dat gedacht. God gaat genade schenken voor vij-
anden. Dat kun je toch… En zie. Dat mag toch gezegd worden! Juist 
voor een mens die gebukt gaat onder de last van zijn schuld. En zie. 
Die zegt: “Voor mij is geen redding meer. Ik heb te zwaar gezon-
digd, te lang gezondigd, te menigmaal gezondigd. Voor mij kan het 
nooit meer”. En God zegt: “En zie, de hemelen werden Hem ge-
opend”. Hij Die op die vervloekte aarde is komen lopen. Hij Die ge-
rechtigheid Gods op deze aarde gaat vervullen. Hier komt de goed-
keuring des Vaders over dat borgtochtelijk werk van de Zoon. Ja, 
het is als het ware of de Hemel een knik geeft: “Dit is de Weg, dit is 
de gang van het behoud”. Hierin is het gelegen, dat het onderhand 
waar wordt: “En ik zag ze staan voor God, de kleinen en de groten”. 
Een volk dat niet geteld kan worden. Een menigte uit alle volken, 
talen, natiën en landen. Overal vandaan zullen ze gehaald worden, 
om Hem, die grote drie-enige God, weer de eer en de hulde toe te 
brengen. 
De hemelen werden Hem geopend. Ja, de hemelen waren eeu-
wenlang dicht geweest. Maar hier, in Hem, in deze Jezus, zoekt de 
Hemel weer gemeenschap met de aarde. In deze Jezus zoekt de 
hemelse God weer gemeenschap met een aardworm, zoals u en ik 
ben. 
En zie, opdat je oog op Hem gevestigd mag worden, zoals de Doper 
Hem aan wees: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld weg-
draagt”. Zie Hem. Heb je Hem al weleens gezien, lieve mensen, in 
de verte misschien? Heb je Hem al weleens gezien? Heb je aan 
Hem weleens alle begeerlijks mogen zien? Is er in Hem weleens 
wat voor je open gegaan als de enige redding, het enig behoud dat 
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voor God kan bestaan? Heb je in Hem weleens, die Jezus, mogen 
zien Die dat heeft goed gedaan wat u had kwaad gedaan? Heb je in 
Hem weleens mogen zien waar de Heere ons voor geschapen had? 
Opdat wij in alles God de Heere te eren. Heb je in Hem weleens wat 
mogen zien, dat nu alles aan Hem gans begeerlijk werd voor je? Is 
je oog op Hem gevestigd geworden? 
Hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op Hem ko-
men. Ja, die Geest Gods… Naar Zijn Goddelijke natuur was Hij 
krachtig tot in alle eeuwigheid in Zichzelf. Maar deze Geest Gods zal 
Hem naar Zijn menselijke natuur ondersteunen en sterken in dat 
borgtochtelijke werk. Zie daar die Heilige Geest, Die hier nog uitgaat 
van de Vader alleen. En de Vader geeft die Geest, omdat Hij de weg 
en de gang van Zijn Zoon goedkeurt, omdat God een welbehagen 
heeft in mensen. In mensen! Je hoeft niet verloren te gaan, lieve 
vrienden. Je hoeft niet om te komen. Er is een Middel tot het be-
houd. 
En zie (nog een keer), een stem uit de hemelen, zeggende… Van 
Bovenaf klinkt dat woord. Dat is niet van ons af. Dat is niet uit onze 
eigen gedachten, over Wie God wel wezen zou. Maar God gaat uit 
Zijn eigen mond Zijn hart verklaren. “Deze is Mijn Zoon, Mijn Gelief-
de”. Ja, waar Zijn hart zo aan verbonden is, Die heeft Hij losgerukt 
van Zichzelf en overgegeven. 
“In Dewelke Ik Mijn welbehagen heb”. Hij zal de gerechtigheid ver-
vullen, opdat het welbehagen Gods schitteren zou over het leven en 
in het bestaan van dode, doemwaardige, verloren zondaren in zich-
zelf. 
“En zie, Deze is Mijn Zoon”. 
Mensen, heb je mogen zien? Dat wou ik je vragen. Heb je de Borg 
in de woestijn van je bestaan mogen zien? Is de weg des Heeren 
bereid geworden? Heeft de Heere met Zijn vuur alles er uit gebrand 
wat er uit moest, opdat de Koning der ere zegenrijk in zou rijden? Is 
het waar geworden in jezelf, in je bestaan, dat je bent afgesneden 
uit Adam en dat de Heere je gezet heeft, ingeplant heeft in Christus? 
Heb je je in de woestijn weleens dodelijk verwond door de slangen-
beet en heb je het oog mogen slaan op die Meerdere koperen slang, 
die verhoogde Immanuël? Is het kruis van Golgotha opgericht in je 
hart en is dat het enige rustpunt van je ziel geworden? Is je hart 
ingetrokken in Gods gemeenschap, omwille van het bloed van het 
Lam? Heeft de Heere tot je gesproken: “Ik zal niet meer op je toor-
nen, Ik zal niet meer op je schelden in eeuwigheid. Uw zonden…” 
Weet je wel, die zonden waar je onder gebukt ging. Die schuld die je 
zo naar beneden drukte. “Uw zonden heb Ik achter Mij geworpen in 
een zee van eeuwige vergetelheid”. En je zegt: “Is dat voor mij dan? 
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Dat kan helemaal niet”. Er staat nog een tekst in Matthéüs 17. Dat 
moet je thuis maar lezen. Hoe staat het er in Matthéüs 17? “Deze is 
Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Welke Ik Mijn welbehagen heb. Hoort 
Hem”. Heb je Hem weleens gehoord? “Maar dat geloof ik niet”, zeg 
je. Wel waar. Dit is Zijn Woord. En mag het dan vandaag eens een 
keer uit Zijn Woord vandaan tot u gezegd worden. Hoort Hem! Hij 
heeft gezegd: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn, en Ik zal u rust geven”. Hij heeft gezegd: “Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven. En die tot Mij komt, die zal het leven vinden 
in Mij alleen”. Jezus heeft het gezegd, o hongerige ziel: “Ik ben het 
Brood des levens. Die van dat Brood eet, zal in eeuwigheid niet 
meer hongeren”. En Hij heeft het gezegd tot zo’n Samaritaanse, die 
in de zonde leefde. Wat was er nog van dat mens te verwachten! “Ik 
ben het levende Water. Wie van dat Water des levens drinkt, die zal 
in eeuwigheid niet meer dorsten”. Hoort Hem, Gods geliefde Zoon. 
Hij spreekt ook in deze dag, in dit heden van Zijn genade, nog tot u 
en tot mij. “Wendt u naar Mij toe, alle gij einden der aarde, want Ik 
ben God en niemand meer”. En welke tekst staat er wel vier keer in 
de Schrift? “En het zal zijn dat een iegelijk die de Naam des Heeren 
zal aanroepen, zal zalig worden”. 
O God, doe het ook aan mij. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 2 : 6 
 

Vreest 's HEEREN macht, en dient Zijn Majesteit; 
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 
En kust den Zoon, vanouds u toegezeid, 
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen; 
U op uw weg tot stof doe wederkeren, 
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 


