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Predikatie over Psalm 40 vers 18 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 4 maart 2012 
 
 Zingen Psalm 40 : 8. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Psalm 40 
 
  1 Davids psalm, voor den opperzangmeester. 
  2 Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij ge-
neigd en mijn geroep gehoord. 
  3 En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opge-
haald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn 
gangen vastgemaakt. 
  4 En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang 
onzen Gode; velen zullen het zien en vrezen, en op den HEERE 
vertrouwen. 
  5 Welgelukzalig is de man die den HEERE tot zijn Vertrouwen 
stelt, en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken. 
  6 Gij, o HEERE mijn God, hebt Uw wonderen en Uw gedachten 
aan ons vele gemaakt; men kan ze niet in orde bij U verhalen; zal ik 
ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze 
zou kunnen vertellen. 
  7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, Gij hebt Mij 
de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. 
  8 Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij ge-
schreven. 
  9 Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet 
is in het midden Mijns ingewands. 
10 Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn 
lippen bedwing ik niet; HEERE, Gij weet het. 
11 Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten; Uw 
waarheid en Uw heil spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw 
verheel ik niet in de grote gemeente. 
12 Gij, o HEERE, zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; 
laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden. 
13 Want kwaden, tot zonder getal toe, hebben mij omgeven; mijn 
ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen 
zien; zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart 
heeft mij verlaten. 
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14 Het behage U, HEERE, mij te verlossen; HEERE, haast U tot 
mijn hulp. 
15 Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn 
ziel zoeken om die te vernielen; laat hen achterwaarts gedreven 
worden en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad. 
16 Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van 
mij zeggen: Ha, ha! 
17 Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat de lief-
hebbers Uws heils geduriglijk zeggen: De HEERE zij grootgemaakt. 
18 Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij; 
Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God, vertoef niet. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 25 : 9 en 10. 

 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
Gods Heilige Geest wensen wij in deze morgen, de tweede lijdens-
zondag, met u te spreken over Psalm 40 vers 18, waar het Woord 
des Heeren en onze tekst aldus luidt: 
 
Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan 
mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God, vertoef niet. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 
1e. De lage gedachten van de psalmist over zichzelf. 
2e. De hoge gedachten van de psalmist over God. 
3e. De heerlijke gedachten van de psalmist over de God-delijke 
genade. 
 
Gemeente, het is in deze 40e Psalm dat de Heere Jezus Zelf 
spreekt over Zijn Middelaarsambt, Zijn Middelaarswerk. Het is de 
psalmist David geweest die, gedreven door de Heilige Geest, al 
mocht profeteren, hier in de Oude Dag, in de Oude Bedeling, over 
wat komen zou, ja, wat reeds van eeuwigheid bij God was. Want in 
God is niet iets ouds of iets nieuws. In God is een eeuwige besten-
digheid, een eeuwige waarachtigheid. Maar wat ook in de tijd ge-
openbaard zou worden, waardoor het Gode behaagd heeft om een 
zondaarsgeslacht, uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld, 
tot Hem, de Heere der heirscharen, weer te brengen. Daar mag de 
psalmist in blikken. Moet je na gaan, zovele eeuwen voordat dat in 
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de tijd gebeuren zou. In de geest meegevoerd om dat wondere ge-
heim te zien, dat wondere geheim van de komst van Christus. 
Want ja, het kan wezen dat je in de kerk zit en dan zeg je: “Ja, 
mensen, het moet in de prediking over de Heere Jezus gaan, en als 
het niet over de Heere Jezus gegaan is, dan is het eigenlijk geen 
preek geweest”. Dat is ook zo, jazeker. Maar waarom luister je nu of 
je die Naam van Christus hoort? Is dat omdat dat zo gewoon is en 
dat er nu helemaal bij hoort, dat dat een vanzelfsheid is dat er over 
Hem gesproken wordt? Of ben je een mens die zegt: “Mijn ziel hijgt 
er naar, om iets van die Christus te mogen horen, omdat dat nu het 
ongewone wonder van het Goddelijk welbehagen is, dat Christus 
gekomen is om zondaren zalig te maken”? 
Want het is een prediking in deze Psalm. De woorden die de psal-
mist mag uitspreken, die zo radicaal in gaan tegen dat wat de mens 
zelf bedacht zou hebben, wat wij hadden kunnen bedenken hoe het 
zou gaan. Als het alleen van onze kant af had moeten komen, dan 
was de Psalm niet alleen begonnen in een klacht, maar ook geëin-
digd in een klacht. En tussen die twee klachten in, was dan ook nog 
eens een diep donker zwart dal geweest. 
Ik heb een vraag weer. Ben je daar in je leven al achter gekomen, 
dat als het wonder van het Goddelijk ingrijpen in je leven niet plaats-
vindt, dat dan je leven één grote klaagzang is en blijft, en in een 
diepe duisternis niet alleen is, maar ook zal eindigen? Heb je daar 
wat van verstaan, lieve mensen? Dat het er op aan komt. Of zoals 
de Heere hier in dit lied ingrijpt, dat de Heere ook in je leven ingrijpt. 
Dat Hij het is Die het initiatief neemt. Die Zijn heilige, hoge gedach-
ten ten uitvoer brengt. Weet je het al dat het er op aan komt dat de 
Heere Zijn oog op je gevestigd heeft van eeuwigheid af? Is dat het 
al? Ja, zeg je, man, ik ben aan het werk gegaan, of niet aan het 
werk gegaan, ik heb gezocht, ik heb gewacht, ik heb gehoopt,  ik 
heb gebeden. Het is niet opgeschoten. Het is niet verder gekomen. 
Want de Heere zegt: “Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid”. 
Nee, als er een vrucht is in je leven, mensen, dan is het dit: “Uw 
vrucht worde uit Mij gevonden”. Uit Mij! En wat is die vrucht, die de 
Heere in het mensenleven laat vinden? Dat is dit: dat de ziel veran-
kerd raakt in het Borgtochtelijke werk van Christus. Dat is de vrucht. 
En weet u wat nog meer de vrucht is? Dat is ook wel een sierlijke 
vrucht hoor. Dat je slecht spreekt van je zelf en goed spreekt van 
Hem. Dat je eindigt in God drie-enig. 
Daar mag de psalmist ook in eindigen. Dat is de taal van het volk 
van God. Dat is de taal van de Kerk. Dat is dat volk dat van zichzelf 
gaat walgen, dat een hekel krijgt aan dat bedorven bestaan dat toch 
niet opknapt, en wat juist uitgaande, hijgende is naar het Goddelijke 
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werk in d’r leven. Die niet alleen aan de Heere hangen, maar die 
ook op de Heere hopen. Dat! Dat zijn twee zaken: hangen aan Hem. 
Van Hem komt het alleen als het komt. Maar ook op Hem hopen. Hij 
is die God Die gaarne goedertieren is en Die gaarne vergevende is. 
Ik zei het u, het Goddelijk ingrijpen, in deze Psalm. Dat begint dan in 
vers 7. Daar gaat de Heere ingrijpen, want dan neemt Christus Zelf 
het woord bij monde van de psalmist. 
“Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, Gij hebt Mij 
de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist”. 
Daar spreekt Christus: “Gij hebt Mij de oren doorboord”. Dwars te-
gen al die offers in, die al gebracht waren, tot een tijdelijke verzoe-
ning over de zonden, maar niet een eeuwig durende verzoening. 
Wat die offers niet bewerken konden, Christus zegt: “Dat ga Ik Zelve 
be-werken. Dat ga Ik nu doen”. Hoe dan? Hoe dan? 
Kijk, moet je je voorstellen. Daar in die Oude Bedeling moesten of-
fers gebracht worden. Dan werd zo’n offerdier uit de schuur ge-
haald, uit de stal gehaald, uit de wei gehaald. Dat werd klaar ge-
maakt. Dat is willoos. Dat werd meegesleept. Dat kon wel tegen-
stribbelen misschien, maar het moest. Het zou gedood worden. Het 
moest geslacht worden. Want óf dat dier, óf die mens zelf. En dat 
dier was onderworpen aan die mens. Hij moest gehoorzaam wezen. 
Maar hier zegt Christus: “Gij hebt Mij de oren doorboord”. Wat bete-
kent dat? Wel, als je daar in die oude tijd ergens in een prachtig huis 
kwam, dan had de heer des huizes vaak personeel, slaven. Daar 
waren slaven bij, die wilden liever vrij wezen. Die zeiden: “Ik heb 
liever geen brood te eten, als ik maar onder dat harde juk van mijn 
heer en meester uit ben”. Die had je er bij. Maar je had er ook sla-
ven bij, die vonden het best bij d’r baas. Die werden goed verzorgd, 
en de wilden graag hun levenstijd en hun levenskracht ten dienste 
van hun baas, van hun heer en meester geven. Wat deden die sla-
ven dan? Die kregen een teken. Die lieten zich met het oor aan de 
deurpost van de woning hechten. Gij hebt mij de oren doorboord, als 
een teken: “Nu zal ik de rest van mijn leven in dienst van deze heer 
door brengen”. Zie, die droegen een teken van vrijwillige overgave, 
van vrijwillige dienstbaarheid aan hun heer. 
Dat beeld gebruikt de Heere Jezus nu hier Zelf. “Gij, o Mijn Vader, 
hebt Mij de oren doorboord”. Dat wil dus dit zeggen: Christus heeft 
Zichzelf aanbevolen, aangebracht. Hij heeft Zichzelf dienstbaar ge-
steld. Het is dus niet een lot dat over Hem gekomen is: Hij moest nu 
eenmaal, Hij kon niet anders. Nee, Hij is vrijwillig die weg gegaan, 
waarin het de Heere behaagd heeft om zondaren zalig te maken. 
Christus heeft Zich laten binden, met het doorboren van Zijn oor, 
aan de wet en aan de gerechtigheid van Zijn Vader. Hij heeft Zich 



 5 

laten binden aan het zoeken van de eer van Zijn Vader. Hij heeft 
Zichzelve volledig weggecijferd, onderworpen aan de wil van Zijn 
Heere en God. 
Gij hebt Mij de oren doorboord. Daarin staat Christus tegenover die 
slachtoffers en die spijsoffers, die brandoffers en die zondoffers. 
“Die hebt Gij niet geëist”, zegt Christus. Wat betekent dat? Die zul-
len niet werkelijk de schuld van het volk kunnen weg doen. Dat zal 
niet gaan. Nee, Mij hebt Gij tot Uw dienst verplicht, als Middelaar, 
opdat de verkorenen verlost zouden zijn. Daartoe ben Ik bereid. 
Mensen, moet je nagaan. Dit is wel hoog hoor. Je zegt: “Dat horen 
we weleens vaker”. Dat zou kunnen. Maar toch is het hoog. Daar is 
raad gehouden in de eeuwigheid, voordat de wereld er was, voordat 
onze levens er waren, voordat de zonde gepleegd was, voordat het 
ganse menselijk geslacht de schepping had meegesleept in haar 
diepe val in Adam, in zonde en schuld. Daar is raad gehouden in de 
eeuwigheid. En wat hebben nu Vader en Zoon en Heilige Geest 
voor ogen gehad? Dat is tot verwondering van een mens die veran-
kerd ligt in Christus’ Borgwerk. Wat heeft de drie-enige God nu voor 
ogen gehad? De verheerlijking van de drie-enige Godsnaam en (dat 
is het wonder) de zaligheid van die Kerk. 
Als er in je leven iets gebeurd is, dat je niet kunt ontkennen dat de 
Heere Zijn genade aan je geopenbaard heeft. Dat is niet zomaar 
een uitvinding uit de tijd. Dat is niet zomaar een beschikking van de 
heilige God op Zijn troon. “Ik zal nu heden die of die eens genadig 
zijn”. Nee, mensen, daar ligt een eeuwig geheim aan ten grondslag. 
Dat gaat terug in de eeuwige raad. Als de Heere doorwerkt in het le-
ven van een mens, dan kun je daar weleens een ogenblik in ver-
drinken. Ja, in verdrinken. Eigenlijk volledig in onder gaan. Wat heeft 
u bewogen, Heere? Wat heeft U toch bewogen dat U naar zo’n 
aardworm als ik ben hebt omgezien? U Die van eeuwigheid wist wat 
er van mij terecht zou komen, hoe ik zou vallen, en hoe ik elk ogen-
blik van mijn leven mijn vijandschap tegen U zou uitleven. Hoe ik het 
mij waardig heb gemaakt dat de aarde onder mij breken en scheu-
ren zou en ik weg zou zakken in het eeuwige vuur. U Die het wist, 
Heere God, dat ik zou gaan zitten suffen onder de prediking van het 
Evangelie. U Die het wist dat ik de maandag tot en met de zaterdag 
zou besteden aan mijn eigen wellusten. U Die het wist dat ik liever 
de dood verkies dan het leven. U Die alles wist, dat mijn hele leven 
niet anders is dan gebalde vuisten tegen U. En dwars daar tegenin 
hebt U goede gedachten gehad. Ik kwade en U goede. Dat U geen 
lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat de zondaar 
zich bekeren zou en leven. 
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Misschien is er een mens met onmogelijkheid naar de kerk geko-
men. Dan ben je wel te feliciteren hoor. Maar dat zou kunnen. Met 
een klem op je borst en een zucht in je ziel en donkere wolken voor 
je ogen en toegestopte oren, en een fluistering van de duivel in je 
ziel: “Het kan voor jou toch niet meer, het is afgelopen, je hebt te 
lang gezondigd, te veel gezondigd, te zwaar gezondigd. Je hebt te 
lang, te menigvuldig de genade-aanbiedingen Gods weerstaan. Het 
kan niet meer, het is voorbij”.  
En nu dit, nu zomaar zo’n woord, dat de Heere zegt: “Het is niet 
voorbij, het kan nog”. Heden, zo gij Zijn stem heden dan nog hoort, 
gelooft Zijn heilrijk en troostrijk woord. Verhardt u niet, maar laat u 
leiden. 
“Ja”, zeg je, “dat weet ik nu niet, hoe dat moet, hoe ik mij moet laten 
leiden”. Nee, dat dacht ik al wel. Dat kan ik ook al niet. Maar weet u 
wat het geheim is? Als een mens wordt bedoeld door de Heere Zelf, 
dan gaat God hem gewoon leiden. Klaar! Dan gaat Hij hem gewoon 
leiden. Dan kan je wel tegenwerken, dan kun je wel spartelen, dan 
kun je wel schreeuwen, maar je wordt gewoon geleid. Dat is het. 
Dan ga je die zaken leren die de psalmist ook geleerd heeft. Dat is 
altijd zo. Want kijk, door de eeuwen heen en waar dan ook ter we-
reld, Gods volk leert de stukken hetzelfde. Er is helemaal geen on-
derscheid. Ik hoorde eens een oude predikant zeggen: “Er zijn 
mensen die zeggen: “Ik wou dat ik net zo bekeerd werd als Paulus”. 
Waarom? Elk mens die door God tot God bekeerd wordt, wordt be-
keerd zoals Paulus hoor. Dat is allemaal hetzelfde. Sterven aan 
jezelf en leven in Christus. Dat is de zaak. En iets anders is er niet 
mogelijk, mensen. En nu, dit, dat bewogen zijn des Heeren. Dat Hij 
nu in die eeuwige raad Zijn eigen lieve Schootzoon heeft losge-
scheurd van Zijn hart. Mensen, hoe gek dat ook klinkt, denk erom 
dat dat pijn gedaan heeft hoor. Dat de eeuwige God als het ware 
vaneen gescheiden is. Dat Hij Zijn hart heeft willen breken om vij-
anden zalig te maken. Zijn Zoon over gegeven. En Christus zegt: “Ik 
kom, zie, Ik kom”. En nu het wonder. Want je zegt: “Kijk, u hebt het 
er wel over, het is in die eeuwigheid al, in die raad al, maar ja, hoe 
gaat dat dan, hoe zit dat in de tijd?” Want wij zijn mensen in de tijd, 
en hoe zal dat dan in ons leven zich gaan afspelen? Christus zegt: 
“Zie, Ik kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven”. Dat is het 
wonder van de Heere der heirscharen, dat Hij de mens niet vreemd 
laat aan de weg die Hij heeft uitgedacht om zalig te maken. “In de 
rol des boeks is van Mij geschreven”, zegt Christus. Nou, hier heb je 
hem. De rol des boeks. Die heb je allemaal op je schoot liggen. Die 
heb je allemaal in je huizen. De rol des boeks. En Christus zegt: “In 
de rol des boeks is van Mij geschreven”. Dan hoor je meteen waar 
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het in de Schrift om gaat. Het gaat er helemaal niet om om een hoop 
theologische kennis te hebben. Helemaal niet. Het gaat er in de 
eerste plaats niet om om hele bladzijden van de Bijbel uit je hoofd te 
leren. Hoe goed het ook is. Mocht er soms vervolging komen en je 
verstoken bent van de Schrift en ergens in een gevangenis zit. Ik 
weet het van Russische baptisten die opgesloten waren in de werk-
kampen en geen Bijbel meer hebben mochten. En die God dank-
baar waren dat ze hoofdstukken uit d’r hoofd geleerd hadden. En ze 
zeiden: “Die Bijbel kan geen mens ons af nemen, die hebben we in 
ons hart en die repeteren we dag aan dag en in de donkere nach-
ten”. Zo was het licht. Niet alleen in Gosen, maar ook in die gevan-
genis daar in Rusland onder dat communistisch regiem. Ook daar 
was het licht. Zie je wel? Maar daar gaat het in de eerste plaats niet 
om. Weet u waar het wel om gaat? In de rol des boeks is van “Mij” 
geschreven. Het gaat in dit hele Woord, van de eerste tot de laatste 
bladzijde toe om Christus, mensen. 
Daar moet ik toch iets van zeggen. Er zijn mensen, dat klinkt wat 
lelijk, maar ik zeg het toch gewoon maar zo. Weet u hoe wij in elkaar 
zitten? Dan hoef je niet naar een ander te kijken. Dan kun je gewoon 
naar jezelf kijken. Weet u hoe wij in elkaar zitten? Wij willen in die 
Bijbel onszelf terug vinden. Wij willen zelf vertroost worden. Wij wil-
len zelf opgebouwd worden. Wij willen zelf bevestigd worden. Wij 
willen zelf wat omhoog gestoken worden. Maar het gaat niet over 
ons. Helemaal niet. Weet u waar het over ons gaat in dat hele 
Woord? Als de Heere ons onze zonden aanwijst, onze vervloeking, 
onze diepe val, onze vijandschap. Als dat ons aangewezen wordt, 
dan gaat het over ons. Maar het gaat in die Schrift over Christus. 
Kijk, dat is het. En dat wou ik je ook vragen. Heb je die twee na-
men, je eigen naam en Christus’ Naam, nu in die Schrift al gezien, 
geleerd, leren kennen? 
In de rol des boeks is van Mij geschreven. Weet u, de verklaarders 
wijzen dan terug naar die eerste belofte, waar het in de tijd allemaal 
mee begonnen is. U kent ‘m. Die moederbelofte. “Ik zal vijandschap 
zetten”. Ik! Dat spreekt de Heere der heirscharen Zelf. Ik zal 
vijandschap zetten. 
En tegen wie zegt de Heere dat nu? Misschien heb je altijd gedacht 
dat de Heere dat tegen de mensenkinderen zegt. Maar dat is niet 
waar. De Heere spreekt dat tegen de satan zelf. Ik zal vijandschap 
zetten tussen u, de satan, en deze vrouw. Uw zaad, dat demoni-
sche, dat vijandige tegen Mij. En haar Zaad, dat Vrouwenzaad, Die 
komende Christus. Die levendmakende, die zaligmakende. Dat zal 
de vijandschap zijn die zich afspeelt. Dat is de vijandschap, dat is de 
oorlog waar het in uw en in mijn leven nu om gaat. Dat is de strijd 
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die uitgevochten wordt aan deze kant van het graf. Want de duivel 
heeft je in de klauwen. Hij wil je niet kwijt. En de Heere trekt onder 
de bediening van Zijn Woord aan je ziel: “Komt herwaarts tot Mij, 
vermoeiden en belasten, en Ik zal je rust geven”. En als het wakker 
wordt in je ziel, dat het over God en Zijn zaligheid gaat, mensen, 
dan gaat die strijd beginnen. Dan wordt het oorlog vanbinnen. Dan 
zijn die leden van je aan het strijden tegen elkander. Dan gaat daar 
die klacht komen waar de apostel Paulus zo over klaagt: “Ik ellendig 
mens…” Dan ga je het ondervinden dat je niet heilig bent, dat je niet 
geestelijk bent, maar dat je vleselijk bent, verkocht bent onder de 
zonde. Dat je bedorven ligt onder zo’n zwarte deken. En dat het 
gaat om die heerlijke, die witte, die lieflijke kleur van Christus. Dáár 
gaat het dan om! 
Zie, Ik kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven. 
Ja, je zegt, waarom staat daar nu niet bij, in de rol des boeks, is van 
satan en van Mij geschreven? Weet je waarom dat er niet bij staat? 
Omdat satan toch verliest. Wat moet je daar nu nog over zeggen? 
Hij heeft het al verloren. Toen de Heere Zelf die moederbelofte uit-
sprak, toen was de strijd allang beslecht. Toen was het allang beslist 
hoe het af zou lopen. Toen was het allang door de Heere Zelf ge-
maakt dat Zijn Christus overwinnen zou. Want Hij zal uw kop ver-
morzelen, satan. Heel uw bestaan zal van de aardbodem wegge-
daan worden. 
En je zegt: “Nou, dat klopt niet helemaal. Want lees de krant maar 
en kijk maar om je heen. Moet je eens kijken wat de duivel doet! 
Moet je eens kijken wat hij doet!” 
Hij kwam in de gedaante van een slang, is ’t niet? Daar in de hof. Hij 
deed een slang spreken. Dat is nu wel een aardig beeld voor de 
duivel, een slang. Wat is het nu met een slang als je die de kop 
afhakt? Dan geeft hij nog stuiptrekkingen, is ’t niet? Nou, dat is het 
wat wij nu om ons heen in de wereld nog zien. Dat is het wat wij nog 
de macht van satan noemen. Het zijn niet meer dan stuiptrekkingen. 
Maar denk erom dat een stuiptrekking van een grote slang een 
mens nog doden kan. Wil je dat goed onthouden! Maar het zijn maar 
stuiptrekkingen, want zijn kop is vermorzeld. 
Ik zeg het Kohlbrugge na. Er was een predikant in de dagen van 
Kohlbrugge. Die vroeg aan Kohlbrugge: “Geloof jij nu nog werkelijk 
dat de Zone Gods in de hel geweest is?” En Kohlbrugge zegt: “Tot 
mijn eigen zaligheid geloof ik het ja. En daar werd satans kop ver-
morzeld, op de bodem van die hel. En daar is het leven mij bereid, 
het leven tot in der eeuwigheid”. De Heere en Zijn Christus hebben 
het laatste woord. In de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb 
lust, o Mijn God, om mensen zalig te maken, om vijanden met U te 
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verzoenen? Nee, dat niet in de eerste plaats. Zie, Ik kom, want Ik 
heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen. Uw welbehagen. 
En Uw wet is in het midden Mijns ingewands. Weet je wat dat 
betekent? Christus zegt: “Ik bied Mij vrijwillig aan, om in alles Uw 
Goddelijke eer te bedoelen, om in alles Uw recht en Uw Goddelijke 
gerechtigheid te eerbiedigen. Ik bied Mij aan om in alles Uw Naam 
groot te maken. En dat alles in de gang van Uw heilige wet. Uw hei-
lige wet, want uw wet is in het midden Mijns ingewands”. Dat lief-
desgebod tot God de Heere was in het hart van Christus afgedrukt. 
En daar vandaan Zijn Borgtochtelijk werk, omdat zondaren zalig 
gemaakt moesten worden in een rechte weg. 
Misschien denk je of geloof je dat je bekeerd bent. Daar blijf ik ook 
af. Het is aan God om met u te handelen. Maar ik vraag u wel dit: 
Zijt ge met God verzoend in een ‘rechte weg’? Want Sion zal door 
recht verlost worden. Wij zijn van die eigenaardige mensen. Daar 
willen wij overheen, of onderdoor, of omheen. Hoe dan ook. Maar 
het gaat over recht. En het gaat erover of wij in ons leven op een 
kruispunt geweest zijn, waar dat Goddelijk recht is gaan branden, en 
waar het er op aan gekomen is. Kijk, altijd in de weg van Gods 
recht. En Christus heeft dit ons nu meegedeeld in deze Psalm. De 
psalmist mocht het verhalen, omdat het ook aan hem is meege-
deeld. De psalmist verkondigt het ons in deze morgen: “Ik bood-
schap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie, mijn lippen be-
dwing ik niet, Heere, Gij weet het”. Dat is de prediking van onze 
psalmist David: “Ik boodschap de gerechtigheid”. Dat is dus in ’t kort 
gezegd dat Sion door recht verlost wordt. “Heere, Gij weet het”. Hij 
bedwingt zijn lippen niet. Daar wenst hij altijd van te spreken. 
Dat zeg ik ook even tussendoor. Dat vindt u vast niet erg. Weet u, ik 
geloof dat wij van de evangelische beweging heel wat kunnen leren. 
Dat had je niet verwacht, dat ik dat zeggen zou. Zij spreken vrijmoe-
dig over ‘hun’ geloof. Ja, ik zeg bewust “hun geloof” hoor, want het 
komt niet helemaal overeen met dat wat ik geloof dat het recht is. 
Maar zij spreken er vrijmoedig over. Ik wou je eens vragen: Geldt 
dat van u ook? Kunt u ook zeggen…, en dan de Heere, de Ver-
bondsjehova tot Getuige roepen. “Zie, mijn lippen bedwing ik niet, 
Heere, Gij weet het.” Waar praten we over op de verjaardagen en in 
de kantine en in de supermarkt en bij de buurvrouw op de thee? 
Waar praten we over? Is het ook dit nog weleens een keer. Mijn 
oude tante zei aan het einde van een verjaardagsavond: “Nu heb-
ben jullie allemaal gepraat, maar ik heb nog niets over mijn lieve 
Heere Jezus gehoord”. Zijn wij nog zulke mensen? “Mijn lippen be-
dwing ik niet”. Waarom staat dat hier nu? Weet u waarom? Omdat 
het Gode behaagt om door de dwaasheid der prediking te bekeren 
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die geloven. “Ja”, zeg je, “dat hoort op de preekstoel”. Dat is hele-
maal niet waar. Want als ik hier een andere taal vertel dan onder de 
preekstoel, dan ben ik vals. Dat geldt voor u precies hetzelfde. Dat 
preken is het getuigen van de hoop die in u is. Dat moet het wezen. 
Wat is er nu in uw leven te zien, te horen, te merken? Is er een hoop 
in uw leven die u uit mag leven? Want dat heeft zijn wervingskracht. 
Dat is het wat mensen aanspreekt. Kijk, ja, rechte taal is rechte taal. 
Daar doen we niets aan af. Maar zware praat, nee, laat het maar op 
de daad aan komen. Jakobus zegt: “U zegt dat u gelooft? Ik zie 
geen werken bij u, dus uw geloof is dood!” Zonder de werken is het 
dood. Maar de psalmist mag zeggen: “Uw gerechtigheid bedek ik 
niet. Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit”. Kijk, daar waar de 
psalmist van gewaagt, dat heeft hij nu zelf mogen leren. Want dat is 
de zaak waar het op aan komt. Is de taal die we spreken waarheid 
in ons eigen binnenste? Zijn we er zelf doorheen gegaan, doorheen 
gekropen, doorheen gedrongen, doorheen gemangeld misschien 
wel. Zijn we er zelf doorheen gegaan? Weten we wat wonder God 
aan onze ziel verricht heeft? Hoort wat mij God deed ondervinden, 
wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 
Er staat boven: “Davids Psalm”. Weet je, dat is het, dat het er op 
aankomt dat deze psalmist dit bevindelijk meegemaakt heeft, hier 
kennis mee gemaakt heeft. En dat mag hij nu uitspreken. En hij gaat 
ons verkondigen in deze morgen waar hij dat heeft meegemaakt. 
Waar hij kennis heeft gemaakt van de openbaring van de Goddelijke 
liefde in Christus. 
Hij zegt: “Ik heb de Heere lang verwacht, en Hij heeft Zich tot mij ge-
neigd en mijn geroep gehoord”. 
Hoe oud ben je nu? Hoe lang heb je de Heere al verwacht? “Ja, ik 
bid elke dag om bekering”. Houd maar vol. Dat is wel goed. Maar ja, 
het gebeurt niet, zeg je, het gebeurt niet. Wat is er toch gebeurd met 
de psalmist, dat hij kan zeggen: “Ik heb de Heere lang verwacht”? 
Wat is dat? Dat is iets anders dan wachten hoor. Wachten dat doe 
je: ik ga even naar binnen, wacht je hier? En je zit te wachten en het 
duurt zo lang, en je zit je te vervelen. Maar weet je wat verwachten 
is? Verwachten is reikhalzend uitzien. Dat is eigenlijk de tijd wel 
vooruit willen duwen, dat dat ogenblik aanstaande is. Als een moe-
der die d’r zoon terug verwacht van het oorlogsveld, weet je wel. 
“Morgen komt hij, ’s middags om drie uur is hij er”. Ik denk dat ze ’s 
morgens om negen uur al klaar zit, als het een echte moeder is. Dan 
zeggen de mensen: “Je hoeft nu nog niet klaar te zitten, hij komt pas 
om drie uur”. Nee, ze zit te verwachten. Ze zit naar hem uit te zien, 
reikhalzend. Dat is het wat de psalmist zegt. Hij heeft de Heere lang 
verwacht. Hij heeft reikhalzend uitgezien. Hoe dan? Wel, als een 
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mens die uitziet naar redding, naar een reddingsboei, terwijl hij ligt 
weg te zinken in de golven van de oceaan, waar hij geen grond 
meer onder de voeten heeft en waar hij zal moeten sterven, waar de 
dood in de ogen gezien wordt en waar naar het leven gehijgd en ge-
jaagd wordt. Want hij zegt: “Hij heeft mij uit een ruisende kuil en uit 
modderig slijk opgehaald”. De psalmist zegt: “Weet je waar mijn 
leven zich afspeelde? In een diepe, donkere kuil, waar ik geen lucht 
en geen hand meer voor ogen zag; waar alles om mij heen zwart 
was en waar de grond onder mijn voeten zwarte, grauwe asgrond 
was, waar ik geen hoop en geen verwachting meer had aan eigen 
kant. Daar ben ik geweest”. Hij noemt het zelfs “modderig slijk”. 
Weet je wat dat is? Dat is een moeras. Hij zegt: “Ik werd steeds 
verder en verder vastgezogen en weggezogen in de zonde en in de 
ongerechtigheid, steeds verder weggetrokken in de klauwen van de 
satan. Meer en meer hield hij mij vast en ik achtte het steeds on-
mogelijker om daar nog ooit uit bevrijd te worden. Modderig slijk, je 
zag mij zo zinken en het water steeg mij tot aan de lippen. En nog 
even en ik ben er niet meer”. En op dat ogenblik, waar handen en 
voeten zitten vastgezogen in dat modderig slijk en waar de adem 
begint te stokken, daar heeft het wonder plaatsgevonden. Hij heeft 
mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vast 
gemaakt”. 
Het is de almachtige hand des Heeren geweest Die de psalmist 
heeft gegrepen en losgerukt uit dat modderig slijk en heeft neerge-
zet op een rotssteen, op een hoogte, op de hoogte van het geloof in 
de Heere Jezus Christus alleen. 
En je hebt het wel door onderhand: toen de psalmist niets meer kon, 
waar hem geen hulp of uitkomst scheen en waar niemand meer 
zorgde voor zijn ziel. Waar hij zelf niet eens meer zorgde voor zijn 
ziel. Waar niemand (daar hoor je zelf ook bij) meer zorgde voor mijn 
ziel, daar hebt Gij, Heere, mijn hart gekend. 
Ken je dat wonder? Want Gods volk wordt geboren door de tunnel 
van de dood. Waar je meent dat het sterven wordt, daar wordt het 
leven. Waar alles nacht wordt, daar breekt de zon door. Hij heeft mij 
op een rots gezet. Daar zie je het soevereine van het Goddelijk 
werk. 
Het werkverbond is voorbij hoor. De Heere geeft ons niets meer in 
handen, helemaal niets meer. Daar moet je niet op rekenen. De 
Heere houdt het Zelf in handen. Hij heeft de duivel zijn vonnis aan-
gezegd: “Je kop zal vermorzeld worden”, opdat dat geslacht, dat 
verkoren geslacht op de hoogte, op de Rotssteen, op Christus ge-
steld zou mogen worden, losgerukt uit die slangengreep. Maar zijn 
kop is toch vermorzeld, dus dood is hij al, overwonnen is hij al. 
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En daar neergezet om met God in gemeenschap te leven. Hij heeft 
mijn gangen vast gemaakt. Want er is een doel voor ogen gekomen. 
Er is een vastigheid in het leven gekomen. De levenstred is zeker 
geworden, zegt de psalmist. Want ik zink niet meer in de modder, 
maar ik sta op de Rots. En weet u, dat is net als deze vloer onder 
ons. Daar zijn wij van afhankelijk. Als die vloer wegzakt, zakken wij 
ook. Zo is het. Wij kunnen met elkaar die vloer niet overeind hou-
den. Dat gaat niet. Als die vloer zakt, zakken wij ook. Nou, zo is het 
met de psalmist ook. Hij staat op die Rots. Die Rots kan hij niet 
vasthouden, maar die Rots draagt hem. Zo zit het met hem. En dat 
heeft de psalmist meegemaakt. En in dat wonderwerk van Christus, 
wat wij in het begin van de preek hebben geprobeerd te verhalen, 
hoe Hij Zichzelf heeft aangeboden, en hoe dat Borgtochtelijk werk 
van Christus zijn oorsprong vindt in het welbehagen Gods, in de 
raad des vredes. En dat is het wat de psalmist bekend maakt in de 
grote gemeente. Dat is het wat hij verkondigt, wat grote dingen hem 
de Heere gedaan heeft. 
En nu zal ik je dan ook nog wat van de evangelische gemeenten 
noemen wat me inderdaad wat minder sierlijk over komt. Dat zijn 
mensen, die hebben het over “groeien”. Dat heb je misschien ook 
weleens gehoord. “Groeien in het geloof”, zeggen ze dan. Die men-
sen worden een stapje beter. Die gaan een beetje omhoog. Die 
leren wat zonden af, en die achten de wet niet meer nodig, want dat 
is voorbij. En die gaan wandelen in het geloof. Wat me dan zo op-
valt, is dat ze zichzelf zo weinig tegenvallen. Dat valt me dan zo op. 
Want misschien ben je ook zo’n mens die zegt: “Ik heb met de Hee-
re een verbond gemaakt, ik heb een verdrag gemaakt”. Maar ik ben 
de enige die het verdrag geschonden heeft. De Heere niet hoor. 
Maar het was een verdrag van trouw. De Heere zwoer mij trouw en 
ik heb Hem trouw gezworen. En Hij is trouw gebleken en ik ben on-
trouw gebleken. Daardoor is het wonder van Zijn trouw alleen maar 
groter. Want ik ben niet alleen getrouw tegen Hem in, nee, ik ben 
zelfs ontrouw geweest. Dus dan is het wonder van Zijn genade een 
dubbel wonder. 
En zo staat de psalmist voor ons te preken, als een gebroken man, 
die zegt: “Dit is wel mijn bevinding, dit is wat ik mee heb mogen 
maken, maar ik heb met dit alles niets in handen en niets in mijn 
zak, helemaal niet. Maar dit is het geheim van mijn leven”, zegt de 
psalmist, “dat ik sta te leunen op de Rotssteen. Dat is het wat mij 
vastigheid en zekerheid geeft. En op die Rotssteen staande, durf ik 
u vrijmoedig mee te delen hoe het met mijn leven gesteld is. Ik ben 
wel ellendig en nooddruftig”. En je zegt: “Man, David, hoe kom je nu 
toch bij zulke taal. Je hebt van die hoge woorden mogen gebruiken. 
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Je hebt van die heerlijke zaken mogen verkondigen. En eindig je nu 
hier mee?” Ja, de psalmist eindigt hier mee, want hij heeft het ge-
leerd dat het aan deze kant van het graf een gedurig sterven is, en 
dat het hier geen hemel is, maar een woestijn, en dat de Heere 
maar één hemel heeft weggelegd voor al Zijn kinderen, voor Zijn be-
genadigden. 
“Ik ben”, zegt hij. Kijk, dat vind ik ook zo wonderlijk. Niet: “Ik was”, of: 
“Ik ben weleens”. Maar hij noemt hier een woord dat op een con-
stante wijst. Dit is zijn gedurige bestaan. Na ontvangen genade: “Ik 
ben ellendig en nooddruftig”. 
We moeten er even bij stilstaan. Ellendig, wat is dat? Het woord ont-
leden, dan betekent het: uitlandig. Een vreemdeling. Ben je ook een 
vreemdeling? “Ik ben wel ellendig”, zegt de psalmist. Hij keek om 
zich heen, hij zag in zijn hart, en hij ontmoette overal een woestijn. 
Het Paradijs was verre van hem. “Ik ben wel ellendig”. Ik leef nog 
niet in die gedurige gemeenschap met God. Ik ga hier zo menigmaal 
gebukt vanwege de hitte van de woestijn. Ik moet nog zo vaak wan-
delen buiten de gemeenschap met God. Ik ben nog zo gedurig een 
mens die (en dat is het) vanwege eigen zonden en schuld de ge-
voelige nabijheid des Heeren missen moet. 
Is dat ook je klacht, mensen? Dat het je eigen schuld is dat God Zijn 
aangezicht verbergt. Kun je er achteraan komen: “Ja, David, ik ken 
het. Ik ben ook ellendig, want de Heere laat het me wel gevoelen 
wie ik in mezelf gebleven ben”. Ben je zo’n mens die jezelf niet in de 
gemeenschap met God bewaren kan? Ben je er ook zo een die er 
telkens uit valt en moet je al tot de belijdenis komen: “Als God mij 
niet vast houdt, dan verachter ik niet alleen in de genade, maar dan 
zak ik zelfs uit de genade”. 
Dat is het tweede woord: “Ik ben wel ellendig en “nooddruftig”. Want 
dan kan je natuurlijk vreselijk hard aan het werk gaan en zeggen: 
“Dan maken we er maar een paradijs van aan deze kant”. Maar de 
psalmist wijst ons de weg hoor. Wat een preek. Wat een bevinde-
lijke preek. “Ik ben wel ellendig en nooddruftig”. Het is alsof de psal-
mist de handen vouwt en naar Boven ziet: “Heere, haast U tot mijn 
hulp”. 
Ben je ook zo hangende aan de troon van de genade? Eigenlijk zo, 
ik zeg het een beetje plat, maar hoe harder jezelf tegenvalt, hoe 
harder je gaat roepen. Is het zo? Dat zoals Philpot het zegt: “Dat 
zelfs in het bedrijven van de zonde, Gods volk een diepe smart in 
het hart gevoelt”. Want dit is het leven niet, en ik kan mij niet terug 
brengen bij dat heerlijke van Gods gemeenschap. 
Ben je ook zo’n nooddruftige, die als het ware weer terug gebracht 
wordt naar het begin? Want waar is de psalmist mee begonnen? “Ik 
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heb de Heere lang verwacht”. En nu weer. Als een nooddruftige zit 
hij de Heere te verwachten, is hij een uitziend mens, om weer in die 
gemeenschap met zijn God te komen. Maar nu dieper. Nu gevoeli-
ger. Weet je waarom? Omdat hij eenmaal de genade Gods ge-
smaakt heeft, en nu dus weet wat hij missen en derven moet. Dat is 
het. Na ontvangen genade, als een mens wegzwerft bij de Godde-
lijke genade vandaan, dan is de smart dubbel zo groot als vóór de 
ontvangen genade. Omdat dan geproefd is dat de Heere goedertie-
ren is, en omdat je dan weet dat dat aangezicht des Heeren, wat 
van toornig in vriendelijk veranderd is in Christus, weer toornig ge-
worden is. Je hebt in die zoetheid geleefd. Je hebt onder die Zonne 
der gerechtigheid gehuppeld. De bloemen hebben een sprake Gods 
gedaan. Het water, de vissen, de dieren, de vogels, het gras om je 
heen, de bomen, het heeft alles gejuicht ter ere Gods. En nu is alles 
weer zwart geworden. Dat maakt de smart dubbel zo groot. 
“Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar…”, zegt de psalmist. Als je 
dit nu verstaat en als je nu wanhoopt aan jezelf, zul je nooit en te 
nimmer wanhopen aan de Heere der heirscharen?! “Maar de Heere 
denkt aan mij”, zegt hij. Hoe weet je dat dan, want je zit toch in de 
nacht? Hij zegt: “En toch weet ik het”. Waarom? Omdat Hij ons ver-
kondigd heeft, dat Christus hem geopenbaard heeft dat het welbe-
hagen Gods, de vrederaad des Heeren, de grondslag, de oorsprong 
van de zaligheid is. En dat zijn naam, die naam van David, maar ook 
de namen van al de gekenden des Heeren, al van eeuwigheid af lig-
gen opgeborgen in de eeuwige God en hun namen al van eeuwig-
heid af geschreven staan in het Boek des Levens des Lams, en dat 
niets en niemand die namen ooit weer uit die Boeken wissen kan. 
Het is de Heere Die het Zelf tot Zijn gemeente zegt: “Zie, Ik heb u in 
de beide handpalmen gegraveerd”. Gegraveerd als met een dia-
mantsteen. Zo geslepen dat het er nooit meer uitgewist kan worden. 
“Uw muren zijn steeds voor Mij”. Al zou een moeder haar zuigeling 
vergeten, de Heere vergeet de Zijnen niet. Dan kan het wezen dat 
waar het gevoel uit de geloofsbeleving weg is, dat de zakelijkheid 
daar voor in de plaats mag komen van de waarachtigheid en de be-
trouwbaarheid van dat eeuwig blijvend Woord van God. 
Maar de Heere denkt aan mij. Dat is als een Psalm in de nacht, 
mensen, dat de Heere niet zal begeven en niet zal verlaten die de 
Zijnen zijn. Want Hij kent degenen die Zijnen zijn. 
Maar de Heere denkt aan mij. En dwars tegen die lage gedachten 
van zichzelf in, heeft hij hoge gedachten van zijn God. Heerlijk toch, 
of niet? Laat je jezelf dan maar goed te-genvallen. Als God maar 
mee blijft vallen, weet u! 
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Ik heb een gewetensvraag. Is de Heere je ooit tegen gevallen? Je 
komt van die mensen tegen die zeggen: “Nu heb ik vijf jaar om een 
nieuw hartje gebeden, en het is niet gebeurd”. Weet je wat ze eigen-
lijk zeggen? “God is me tegengevallen”. Dat zeggen ze eigenlijk. ’t Is 
wat! Maar daarom is het een gewetensvraag: Is de Heere je ooit 
tegengevallen? Of is dit weleens een wonder voor je geweest, dat je 
je eigen mag gaan tegenvallen. Steeds meer hoor, en steeds dieper. 
Dat je moet gaan graven in de wand van je verdoemelijkheid. Dat je 
moet ontdekken wat voor een zwarte puinhopen daar van binnen 
zitten. Dat de Heere Zijn licht laat schijnen tot in de hoeken van je 
bestaan. Dat spinnenwebje had je gisteren nog over het hoofd ge-
zien, maar nu wordt hij je geopenbaard. En dat stof op de plint had 
je ook niet gezien. Maar nu valt er licht op. Weet je dat! Telkens 
weer, telkens meer, telkens dieper een groter zondaar te worden in 
eigen beleving. Maar door de Goddelijke genade steeds minder 
zonde te doen en die strijd aan te binden met je boezemzonde, met 
je bedorven bestaan en het telkens te verliezen. “Ik struikel dagelijks 
in vele”, zeg je. En de Heere struikelt niet, maar Die zit op Zijn eeu-
wige troon in Zijn vastigheid. En Hij is het Die in Zijn eeuwige han-
den het Boek des Levens des Lams bewaart. Daarin staan de na-
men geschreven die de Zijnen zijn. Ze zullen er nooit meer uit 
vallen. Wat een hoge gedachte. Wat wekt dat een ziel op, die daar 
op de puinhoop zit. Weet je wel?! 
Maar ja, die hoge gedachten zijn wel zalig, maar de toepassing is 
nodig. Is het niet? Je kan wel hoge gedachten hebben, hoge woor-
den gebruiken, maar de toepassing missen. Dat kan. Het gaat bij 
vernieuwing bij de psalmist er om dat opnieuw die zaken worden 
meegedeeld, uit Gods mond Zelf worden gehoord, wat nu zijn leven 
is. De psalmist heeft ons verhaald van het wondere werk van Chris-
tus’ Borgtocht, maar ook heden verwacht hij de Heere, verlangt hij 
er naar om opnieuw dat te mogen proeven en smaken. Het is alsof 
de psalmist opnieuw in een ruisende kuil en in modderig slijk is weg-
gezakt. Je zegt: “Dat kan toch niet! Hij is op die rots gezet”. Heb je 
dan geen last van het modderig slijk van de wanhoop? En heb je 
dan geen last van het modderig slijk van het ongeloof, waardoor je 
verstikt dreigt te worden? Heb je dan geen last dat je jezelf niet op 
de Rotssteen der eeuwen houden kunt? Mensen, laten we nog ho-
ren waar de psalmist ons aanwijst waar nu zijn hulp en zijn ver-
wachting alleen in te vinden is. 
 
Maar we gaan eerst samen zingen. Psalm 31 vers 12 en 13. 
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In Uwe hand zijn mijne tijden; 
'k Verlaat mij in mijn leed 
Op U alleen, Die weet 
De maat en 't einde van mijn lijden; 
Red mij van die verbolgen 
Ter dood toe mij vervolgen. 
  
Laat over mij Uw aanschijn lichten; 
Zie op Uw dienstknecht neer; 
Verlos mij toch, o HEER'! 
Doe mij nooit voor mijn haat'ren zwichten; 
Beschaam niet, laat niet zuchten, 
Dien Gij tot U ziet vluchten. 

 
De psalmist heeft uitgeklaagd: “Ik ben wel ellendig en nooddruftig, 
maar de Heere denkt aan mij”. Ja, dan staat er een punt/komma, 
maar wat daar nu staat, dat staat er niet met letters, want dat is 
trouwens in het leven van het geloof ook niet in woorden te vangen, 
mensen. Als hier in het geloof wordt uitgeroepen: “maar de Heere 
denkt aan mij”, en als dan op Gods ogenblik het mag gaan aanbre-
ken dat de Heere gaat betonen dat Hij inderdaad aan je denkt en 
van je afweet, dan is dat een zaak die beleefd wordt, geproefd 
wordt. Nou ja, kun je daar een woord voor vinden? Kun je dat vertel-
len? Je zegt: “Nou ja, hooguit stamelen, als het een keer gaande 
gemaakt wordt, als het een keer een beetje vallen mag, als het een 
beetje open gaat, ja, dan kan ik er een beetje van stamelen. Maar ik 
kan nooit raken aan het wondergeheim, aan de diepte van wat daar 
gebeurd is”. Weet je wat daar nu gebeurd is? Daar heeft de Heere 
opnieuw betoond dat wat eens in het leven van de psalmist 
beslissend betoond is. Het is de psalmist die het ons verhaald heeft, 
dat hij uit een ruisende kuil en uit modderig slijk is opgehaald, en dat 
zijn voeten op een rotssteen gesteld geworden zijn. De psalmist 
heeft het meegemaakt, lieve mensen, dat hij sterven mocht. Ja, ik 
zeg bewust “mocht”. Want dat is een zaligheid hoor, als je jezelf 
kwijt mag raken, als de boel er onder mag zakken, als de bodem uit 
je leven geslagen wordt, als je in de diepte van de donkerheid weg-
zinkt, als dat waar wordt in je leven: “Ik ben afgesneden van voor 
Uw ogen”. Als zalig worden niet meer kan en als leven niet meer 
mogelijk is, en als de dood je tegen grijnst, en als de duivel in je ziel 
profeteert: “Je bent voor eeuwig de mijne”. Als dat waar wordt in je 
leven, mensen, en je zakt, omdat God je afsnijdt uit die oude stam in 
Adam, en je zakt, en God stelt die Rotssteen, en je mag neerploffen 
op het volbrachte werk van Christus Jezus de Heere alleen, en Hij 
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gaat je inenten in die waarachtige Wijnstok, in Jezus Christus Zelf. 
Je krijgt weer grond onder de voeten, omdat het kruis in je leven 
wordt afgedrukt, omdat de Borg van Golgotha’s kruis je geopen-
baard wordt: “Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moe-
ten sterven”. 
Weet je zo’n ogenblik, lieve mensen? Dat je gehuppeld hebt van 
zielevreugd. Dat dat pak van zonden en schuld je af gevallen was. 
Dat er niets meer was dat nog scheiding maakte tussen God en je 
ziel. Dat daar een gebaande weg was, omdat aan het vloekhout der 
schande de gerechtigheid en de vrede elkander gekust hebben. 
Omdat daar in het kruispunt van het bestaan uw levenskruispunt 
zich heeft afgespeeld en Christus’ bloed op je ziel gedrupt is, terwijl 
je daar lag gebogen, ja, plat in het stof zelfs, aan de voet van Gol-
gotha’s kruis. Dat het waar geworden is dat de Heere die Borgtocht 
van Christus tot de uwe gemaakt heeft. Niet in je handen hoor, maar 
in je hart. Goed onthouden. In je hart. Dat moet de Heere in het le-
ven houden. Maar dat Hij je tot je eigendom geschonken heeft, om-
dat Hij je tot Zijn eigen eigendom gemaakt heeft. En de trouw van 
God is eeuwig. Dat zal nooit meer bezwijken, jazeker. maar hier 
heeft de psalmist opnieuw mogen ondervinden dat dat wonder is 
waar geworden. 
Want hoor eens, je hebt mensen, die kunnen het met oude bevin-
ding doen. Die heb je. Die hebben er misschien in hun agenda wel 
een briefje bij gelegd. Toen en toen. En als je bij ze komt, dan heb-
ben ze het altijd over “toen”. Moet je nagaan, in een huwelijk, en er 
wordt aan de man gevraagd: “Weet je dat je vrouw van je houdt?” 
“Ja, want ze heeft vierendertig jaar geleden gezegd dat ze van mij 
houdt”. En tien jaar later zegt hij: “Ze heeft vierenveertig jaar gele-
den tegen mij gezegd dat ze van mij houdt, dus het is waar”. Je 
voelt toch wel aan? Of moet dat nu in de praktijk blijken! Dat  wil 
meegemaakt worden. Dat wil ondervonden wezen. Is ’t niet? Een 
ziel die gaande gemaakt is, die verlangt er naar te ondervinden de 
liefde Gods in Christus. Dat is het waar de psalmist over juicht: “Gij 
zijt mijn Hulp”. Moet je nagaan. Eerst was het nog in het algemeen, 
dat hij de hoorder de weg wijst: “Maar de Heere denkt aan mij”. De 
Heere! En nu is het ineens geworden: “Gij…” Het is alsof hij zijn God 
in Christus weer in het aangezicht ziet. “Gij zijt mijn Hulp en mijn Be-
vrijder, o mijn God, vertoef niet”. Hij ziet Hem weer en hij gevoelt het 
weer dat die vredesband daar is in Christus. En hij durft nu al zijn 
nood weg te klagen in de erkenning Wie God voor hem is. Gij zijt 
mijn Hulp. U bent het die mij ondersteunt elk ogenblik opnieuw. In 
alles ben ik aan U hangende. Op U alleen verlaat ik mij. Ik kan mij-
zelf niet helpen, maar U helpt mij, Heere. Hoe helpt de Heere Zijn 
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Kerk? Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder. Het is de Heere Die bij 
vernieuwing de banden en de boeien losmaakt. En waar je ook in 
verstrikt zit en waar je ook in zit te zuchten, waar je ook uit verlangt 
verlost te worden, het is de Heere alleen Die het doen zal. 
Het is alsof de psalmist het nu ineens bij de Heere kan laten. Gij zijt 
mijn Bevrijder. Maar u bepaalt het ogenblik waarop het U behaagt 
om mij te bevrijden, mij te verlossen. Daar kom je toch ook weleens 
wat van tegen? Of niet? Ik hoorde eens een vrouw zeggen, ze was 
genezen verklaard, en ze zegt: “Nu mag ik toch nog een poosje hier 
zijn. Ik verlangde wel naar Huis, maar ik mag toch nog een poosje 
hier zijn om mijn taak te volvoeren om God groot te maken”. Zie je? 
Hij zal mij bevrijden, maar nu nog niet, onderhand wel voorkomen, 
maar nu nog niet. Nu nog een taak hier. Zie je? Het alles in de han-
den des Heeren te laten. Hij weet wat goed voor mij is en Hij be-
schikt alle dingen naar de raad van Zijn Goddelijke wil. 
En dan die zucht: “O mijn God, vertoef niet”. Houd U niet achter. 
Wees niet doof, maar wil dagelijks en bij nachten mijn Hulp en mijn 
Bevrijder zijn. 
David, hoe durf je het te vragen? Want je hebt het er naar gemaakt 
dat de Heere voor eeuwig vertoeft. 
Ik durf het te vragen, omdat mijn gebed eindigt met deze woorden: 
“Om Jezus’ wil”. Daarom durf ik het te vragen, zegt de psalmist. 
Want het is de Heere Christus Zelf geweest Die het in Zijn lijdens-
gang het uit moest klagen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten? Waarom houdt U Zich als doof van mij? Waarom wendt U 
Zich van Mij af? Waarom laat U Mij gaan in de diepe eenzaamheid 
van lijden en sterven? Waarom, o God, waarom toch?” Wel hierom, 
opdat dat volk des Heeren in eeuwigheid niet verlaten zou worden. 
Het is Zijn lijdensgang geweest, de gang van Christus in het vlees, 
door lijden en sterven, door de dood tot het leven en de heerlijkheid. 
Het is Zijn lijdensgang geweest waarop het volk van God leeft en 
ademhaalt. Het is dit wonder, dat Christus gezegd heeft: “Zie, Ik 
kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven”. Dat Hij het is Die 
lust had om het welbehagen te doen. Dat Hij het was Die de wet des 
Heeren in het midden Zijns ingewands had. Zo is het nu dat het mo-
gelijk is dat arme zondaren in zichzelf toch gemeenschap oefenen 
met hun God, omdat de Heere ze niet meer aanziet in hun eigen el-
lendigheid en nooddruftigheid, maar ze aanziet in die bedekkende 
gerechtigheid van Christus alleen. 
Weet je wat het leven van Gods Kerk is? De dood van Jezus. Zo 
zeg ik het nu maar hoor. Dat is het leven van de Kerk. Je zegt: “Dat 
is onbegrijpelijk”. Als er een geliefde sterft, dan sterf je zelf ook een 
beetje. Maar die lieve Heere Jezus is voor Zijn Kerk gestorven, zo-
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dat zij leven zouden. Gestorven om onze zonden, opgewekt om on-
ze rechtvaardigmaking. En Hij is gezeten aan des Vaders rechter-
hand. Weet u wat Hij doet? Die eeuwig levende Heere Jezus, weet 
u wat Hij doet? Hij deelt uit gaven tot der mensen troost. Weet je wat 
dat zijn, die gaven tot der mensen troost? Hij deelt uit van Zijn eigen 
lichaam en bloed. Die levende Jezus deelt de gestorven Jezus uit. 
Zo is het eigenlijk. Die levende Heere Jezus, Die gezeten is aan ’s 
Vaders rechterhand, Die deelt Zijn bloed- en kruisverdiensten mee, 
eens voor het eerst beslissend. Maar daarin houdt Hij de Kerk in het 
leven. Daarmee voedt Hij ze en spijzigt ze, totdat ze daar aan zullen 
komen, waar Hij, hun Hoofd, reeds is. Want daar is verzadiging van 
vreugde. Daar hoeven ze geen brood en geen water meer te ont-
vangen voor onderweg, want daar is de pelgrimsreis ten einde. Daar 
zal het God zien zijn van aangezicht tot aangezicht. Hem zien in Wie 
wij geloofd hebben. Geloof, hoop en liefde. De meeste van die is de 
liefde. 
Wie hebt gij lief? Bent u het zelf nog? Zit je zelf op de troon van je 
leven? Of is de liefde Gods in je hart uitgestort en mag je Hem lief-
hebben om wat grote wonderen de Heere aan je ziel gedaan heeft? 
Kun je een beetje mee komen met de psalmist? Wanhopen aan je-
zelf, dat je ligt te rusten in Christus’ Borgwerk. Dat! Want dat is de 
ademhaling van de Kerk. Ze zeggen: “Het gebed is de ademhaling 
van de Kerk”. Dat is ook zo. Maar wat is de inhoud van je gebed, 
mensen? Niet goedkoop, maar duur gekocht: “Om Jezus’ wil”. En 
Christus zegt: “Worden als een kind”. En een kind zegt het zo verte-
derend: “Om Jezus’ wil”. Dat! Nee, geen hoge woorden. Geen hoge 
theologie. Geen hoge zaken. Maar Gods Kerk leert de zaken in de 
diepte, in de laagte, in de vernedering. Die oude oom zei na vijf-
enzestig predikantschapsjaren: “Wat heb ik het toch altijd moeilijk 
gemaakt, het is zo simpel”. Recht en genade. Zonde en vergeving. 
Zo spreekt hij nog tot u, nadat hij gestorven is. En die daaruit leven, 
die zullen leven, ook al zijn ze gestorven. Adamhalen in Christus’ 
Borgwerk, dat is onderhand zalig worden in een drie-enig God. 
Thuis komen. Luther zegt: “Als God in de hel is, wil ik daar ook we-
zen”. Dat is het. 
Dus waarom wil je naar de hemel? Dat is de laatste vraag. Waarom 
wil je nu naar de hemel? Omdat je daar je God zult ontmoeten in 
Wie je geloofd hebt? Wat wil je daar dan gaan doen eigenlijk? O, 
zeg je, ik wil de kroon der rechtvaardigheid van mijn hoofd nemen 
en voor Zijn voeten neer werpen, en het tot in eeuwigheid uitzingen: 
“Door U, door U alleen, om het eeuwige welbehagen. Gij hebt ons 
Gode gekocht met Uw bloed”. Ik wens daar te zingen het lied van 
Mozes en van het Lam. Het lied van Mozes, dat is de wet, omdat de 



 20 

wet mij veroordeelt. Maar het lied van het Lam, omdat God genadig 
is in Jezus Christus. Ik wens daar in alle eeuwigheid opgeborgen, ja 
zelfs opgelost te worden in de eeuwige God Zelf, opdat Hij mijn 
Levensadem zou zijn tot in alle eeuwigheid toe. Want de Kerk van 
God heeft toekomst. Dat is het enige volk op deze wereld wat toe-
komst heeft. Moet je kijken, het kraakt en rammelt aan alle kanten. 
Er heeft niets meer toekomst hoor. Alleen dit. Alleen dit. Die de Hee-
re tot zijn Hulp en Bevrijder heeft, die is zalig. 
En weet je wat David eigenlijk nog tot ons zegt? “Schijnt er nog één 
van u achter gebleven te zijn?” En we zeggen met het Woord van 
God mee: “Komt toch, komt herwaarts tot Mij, die vermoeid en be-
last zijt, want Ik zal je rust geven”. Wanhoop maar veel aan jezelf. 
Maar wanhoop nooit aan de goedigheid en de getrouwigheid van 
deze Verbondsgod in Christus. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 68 : 7 
 

Gelijk een duif door 't zilverwit, 
En 't goud, dat op haar veed'ren zit, 
Bij 't licht der zonnestralen, 
Ver boven and're voog'len pronkt, 
Zult gij, door 't Godd'lijk oog belonkt, 
Weer met uw schoonheid pralen. 
Wanneer Gods onweerstaanb're hand 
De vorsten uit het ganse land 
Verstrooid had en verdreven, 
Ontving Zijn erfdeel eed'ler schoon, 
Dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon', 
Aan Zalmon ooit kon geven. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 


