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Predikatie over Zondag 9 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 24 maart 2012 
 
 Zingen Psalm 37 : 4 en 5. 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Matthéüs 6 vers 19 t/m 34 
 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest 
verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch 
roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen. 
21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig 
is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; 
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister 
zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de 
duisternis zelve zijn! 
24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten 
en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den 
anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. 
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en 
wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden 
zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de 
kleding? 
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien noch maaien, 
noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt noch-
tans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? 
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toe-
doen? 
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des 
velds, hoe zij wassen: zij arbeiden niet en spinnen niet; 
29 En Ik zeg u, dat ook Sálomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed 
geweest gelijk een van deze. 
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in den 
oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, 
gij kleingelovigen? 
31 Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat 
zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Va-
der weet dat gij al deze dingen behoeft. 
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33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al 
deze dingen zullen u toegeworpen worden. 
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor 
het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 33 : 7 en 8. 

 
Aan de orde van behandeling in deze middag, gemeente, Zondag 9 
van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: 
  
26. Vr. Wat gelooft gij met deze woorden: Ik geloof in God den Va-
der, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde? 
Antw. Dat de eeuwige Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die 
hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, Die ook 
door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en re-
geert, om Zijns Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is; op 
Welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle 
nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad 
dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren; dewijl Hij 
zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een ge-
trouw Vader. 
 
Om met de hulp des Heeren, onder inwachting van Zijn Heilige 
Geest naar aanleiding van deze Zondags-afdeling stil te staan bij 
drie gedachten. 
 

1e. Gods algemene regering. 
2e. Gods bijzondere regering. 
3e. Gods zegenrijke regering. 

 
Gemeente, uit het Woord van God is u een gedeelte voorgelezen uit 
de bergrede, die preek die de Heere Jezus gehouden heeft, zittende 
op de berg, zodat al dat volk dat samen gekomen was, heel die 
schare, naar dat woord kon horen. Wat is de bergrede ook alweer? 
Het is eigenlijk de grondwet van het Koninkrijk der hemelen. Daarin 
staat het vervat, in de kern, wat het Koninkrijk van de Heere in-
houdt, dat Koninkrijk van God. Dan is het de Heere Jezus, Die in dat 
gedeelte dat we lazen, ons allemaal onze afkomst aanwijst. Het is 
de Heere Jezus Die in dat eerste woord ons al vertelt hoe vleselijk 
wij zijn, hoe verkocht onder de zonde. Want waren wij niet uit onze 
staat weggevallen, hadden wij in Adam niet gezondigd, waren we te-
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gen God niet opgestaan, dan waren we mensen geweest die heilig 
waren, wier hele leven gericht was op onze Schepper, op de eeuwi-
ge God. Maar nu, in zonde gevallen, zijn we zo aan die wereld, aan 
dat stof verbonden. 
Ja, dat geestelijke, die gemeenschaps-oefening met onze Schepper, 
die hebben we er aan gegeven, om de wereld, de genietingen van 
de wereld en van de tijd te hebben. En weet u, waar de Heere ge-
zegd had na de zondeval, dat het aardrijk om onzentwil vervloekt is 
en dat het doornen en distelen zal voortbrengen, dat het hier geen 
Paradijs meer is, maar dat het een woesternij zal wezen, een plek 
die getuigt van onze afval van God, zijn wij mensenkinderen die op 
deze wereld het nog wel tot een Paradijs willen maken. Vergadert u 
geen schatten op de aarde, zegt de Heere Jezus. Wij zijn hier bezig 
onze schatten te vergaderen, het op deze wereld alleen te zoeken. 
Wat is een kenmerk van een schat? Dat is iets van betekenis, wat 
voor ons waarde heeft. En als vanzelf wordt ons hart daaraan ver-
bonden. Of het nu is in het zoeken en jagen naar die schat, of dat 
het nu is in het bezit en in het trachten te bewaren van die schat. 
Er wordt weleens gezegd: “Het bezit van de zaak is het end van het 
vermaak”. Maar we kunnen ook wel zeggen: “Het bezit van de zaak 
is het begin van al de zorg”. Alles brengt zijn zorg met zich mee. En 
hoe meer tijd en hoe meer zorg we aan de dingen van de aarde be-
steden, hoe minder tijd er over schiet om dat andere te betrachten. 
Vergadert u schatten in de hemel. Dat is het wat de Heere Jezus 
hier tegenover elkaar zet. Wat is het kenmerk van die schatten op 
de aarde? Wel, die zijn tijdelijk. Die zijn kortstondig. De Heere Jezus 
wijst het aan, dat er mot is, dat er roest is, en dat er dieven zijn die 
doorgraven en stelen. De Heere Jezus wijst het aan, dat een aardse 
schat nooit zeker is, maar altijd wankel en maar zo kan verdwijnen. 
Maar daar tegenover: “Vergadert u schatten in de hemel, waar die 
mot en die roest en die dieven niet zullen zijn”. Dat betekent: een 
hemelse schat is een schat met bestendigheid die eeuwig blijven 
zal. 
Ja, dat staat dan zo tegenover elkaar. En tegelijkertijd staat daarin 
de mens, die het ene ofwel het andere betracht tegenover elkaar. 
Van die mens die zich schatten vergadert op de aarde geldt dit: 
“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”. Dat betekent: die aard-
se schat, die zo tijdelijk en zo kortstondig is, ras verdwijnt, die zal u, 
omdat uw hart aan die schat verbonden is, meeslepen, ook laten 
verdwijnen, de eeuwige nacht in. 
Van die andere mens, die zich schatten vergadert in de hemel, waar 
al die zaken niet zijn, die het onbestendig maken; van die mens 
geldt ook “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”. Dat bete-
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kent: voor die mens, wier hart verbonden is aan die hemelse schat, 
die eeuwig durend is, die zal ook eeuwig daaraan betrokken en ver-
bonden blijven. 
Het is nogal een verschil, schatten vergaderen op de aarde en 
schatten vergaderen in de hemel. Aan welke kant zal u staan eigen-
lijk vandaag? Ja, zeg je, hoe kan ik dat nu weten? Je moet toch je 
werk doen! Je hebt toch te zorgen voor je gezin! Alles wat je hebt, 
dat moet je toch onderhouden! 
Zit uw hart er op? Is het uw schat? Of, daar loopt het eigenlijk over, 
of is er een moment in uw leven aangebroken, dat alles wat eertijds 
een schat voor u was op deze aarde, zijn glans heeft verloren? Is 
het weleens een keer zo ver gekomen, dat je er eigenlijk geen waar-
de meer aan kon hechten? Omdat je bezet werd gehouden door die 
ene zaak: “Als ik straks sterf en God moet ontmoeten, wat zullen al 
die aardse schatten mij dan kunnen geven?” Wie weet hoe hoog je 
saldo op de rekening is. Hoeveel aardse schatten je bijeen hebt 
gebracht. Maar als je doods-uur slaat, word je uitgedragen. En stof 
zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Weggelegd in dat stille graf. En 
men weet niet wie het naar zich nemen zal. Je had er zo je hart op 
gezet, en het heeft je niet kunnen helpen, het heeft je geen schrede 
dichter bij de vrede met God kunnen brengen. Dat zal het stervens-
uur zijn van al degenen die aardse schatten hebben willen vergade-
ren. En dat is de beleving van al degenen die aan deze kant van het 
graf, voordat ze werkelijk sterven moeten, sterven mogen door de 
Goddelijk genade, door Zijn goedheid. Dat de Heere de glans er af 
haalt, de glans van al het tijdelijke wegneemt en dat het zo bleek, zo 
dof, zo kaal wordt. Het verzadigt niet meer. Weet je wat je dan gaat 
leren? Dat alles wat je achterna gelopen hebt, je ook nooit werkelijk 
heeft kunnen verzadigen en nooit vrede in je hart teweeg heeft kun-
nen brengen. Als je het ene bezat, dan moest er meer komen en 
was het jagen naar het volgende alweer geboren. En telkens was 
daar de onrust in je gemoed, want je wilde meer, je wilde verder. 
Totdat dit aanbreekt: “Vergadert u schatten in de hemel”. 
Versta je dat, vergadert u schatten in de hemel? Versta je dat? Weet 
je wat dat betekent? Zoals de aardse schatten hun glans moeten 
verliezen, zo moeten de hemelse schatten glans voor ons krijgen. 
Voor een natuurlijk mens heeft de hemelse zaak geen enkele glans, 
geen enkele waarde. Er is niets in de hemelse schat dat uw begeer-
te wakker roept. Helemaal niet. Totdat u door God de Heilige Geest 
wordt bewerkt en bearbeid. Dan zal het gaan gebeuren dat u schat-
ten in de hemel ziet weggelegd. En weet u wat er is? Die zijn onbe-
reikbaar voor je. Daar kun je niet bij. Misschien heb je in de wereld 
alles, alles kunnen bereiken wat je hartje begeert. Maar als er glans 
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komt op de schatten in de hemel, dan zal je hart het gaan begeren, 
maar je kunt er niet bij. Je bent er nog nooit (voor je beleving al-
thans) nog nooit zo ver bij vandaan geweest als op dat ogenblik. 
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik zal moeten weten, 
zeg je dan, een schat in de hemel te hebben die door God de Heere 
Zelf bewaard wordt, onderhouden wordt en tot in eeuwigheid be-
stendig zal wezen. 
Daarom is het de Heere Jezus Die dat gedeelte als het ware eindigt 
of samenvat met deze woorden: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk 
Gods en Zijn gerechtigheid”. Maar zoekt eerst. Zoekt voor alles. 
Voordat u uw aandacht en uw levenstijd aan iets anders besteedt. 
Maar zoekt eerst. 
Weet u wat Luther zegt? Luther zegt: “Ik ben gewoon om de beste 
uren van de dag aan de dienst aan God te wijden”. Is het bij u ook 
vaak een sluitpost op de rekening? De hele dag gesloofd en ge-
slaafd. Druk geweest van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. En 
dan: “O ja, nog net even voor het slapen gaan”. Dat Woord open, 
maar u zit al half te dutten. En nog een gebed doen, maar uw ge-
dachten zijn er al niet meer bij, laat staan uw hart. 
We hebben met een God van doen Die in de middellijke weg Zijn 
zegen niet zal onthouden. We hebben met een God van doen Die 
het ons aanzegt dat de dingen van de wereld ras voorbij gaan en 
dat we onze levenstijd, zo duur gekocht door het bloed van Christus, 
voor niets anders hebben te besteden dan dit: “Maar zoekt eerst het 
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid”. Waar geeft u nu uw beste 
tijd aan? Waar bent u nu van vervuld? Heeft dat u vol gemaakt, dat 
het daarover loopt: “Ik moet weten vrede met God te hebben in het 
bloed van de Heere Jezus Christus, anders is het verloren”. 
De Heere Jezus tekent de heidenen. Al deze dingen zoeken de 
heidenen. Met zorgen, met kommer zijn de heidenen bezig, zonder 
aan God te denken, zich van alles te voorzien, zekerheden op te 
bouwen in deze wereld. O ja, hun voedsel, hun kleding, al die din-
gen, och, ze bekommeren zich wat. Maar ze hebben niet in de gaten 
dat ze met al dat sloven en slaven geen el tot d’r lengte kunnen toe-
doen, dat het ze uiteindelijk niets van waarde en betekenis brengen 
zal. 
En daar tegenover die heidenen, zij die zoekers gemaakt zijn naar 
dat Koninkrijk Gods. Al deze dingen zoeken de heidenen, om zeker-
heid in de wereld te verkrijgen. Maar als God in het leven van een 
mens komt, dan gaan al de zekerheden er aan, om uiteindelijk die 
enige en die vaste zekerheid over te houden. Want als God voor 
ons is, wie zal dan toch tegen ons zijn! Dat is pas zekerheid. Is het 
in je leven onderuit gehaald, dat fundament dat je gelegd had? Dat 
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huis wat je gebouwd had, vol van zekerheden. Is het onderuit ge-
haald? Is het weleens gaan stormen in je leven? Is de onzekerheid 
weleens over je heen gevallen als een golfslag? Hebben de wolken 
zich weleens samengepakt boven je bestaan, van de twijfeling: “Hoe 
moet het nu verder?” Heb je alles er weleens aan moeten geven, al-
les verloren te hebben? 
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Weet u 
wat dat is, Zijn gerechtigheid? Dat is niemand anders dan de Heere 
Jezus Christus. Het Koninkrijk Gods te zoeken, dat is Jezus te zoe-
ken. Het Koninkrijk Gods te zoeken, dat is om de Heere Jezus ver-
legen zijn. Het Koninkrijk Gods te zoeken, dat is niet meer bij de 
troon van God vandaan kunnen komen, in het stof van de vernede-
ring liggen totdat Hij Die u zoekt geschonken wordt. Want u zoekt 
wel, maar u vindt Hem niet op eigen kracht. Omdat God niet wil dat 
er nog een mens zou roemen in eigen werk. Maar Hij laat Zich vin-
den. En ik zei u straks: In de weg der middelen behaagt het God om 
te geven wat u uzelf niet geven kunt. 
En Zijn gerechtigheid. Verstaat u dat? Zoekt eerst het Koninkrijk 
Gods en Zijn gerechtigheid. Kent u in uw leven zo’n zoektocht? De 
zoektocht waar het in de Catechismus ook over gegaan is vanaf 
Zondag 2. De zoektocht van het sterven aan jezelf. De zoektocht 
onder de slaande vuistslagen van de heilige wet van God. De zoek-
tocht waar alle wegen worden afgesneden, alles doodloopt, alle 
deuren van hoop en verwachting dicht gaan. Kent u die zoektocht, 
dat het nacht wordt in je ziel, dat het benauwt wordt aan alle zijden. 
Maar dat je de Heere aanriep in al je nood: “Och, Heere, och wierd 
mijn ziel door U gered”. Kent u die zoektocht, die in vinden is uit-
gelopen? Toen hoorde God. Kent u die zoektocht, dat u de gerech-
tigheid van Christus geschonken is, waar uw eigen gerechtigheid 
moest beamen, het Goddelijk recht moest goedkeuren en Zijn ge-
rechtigheid ontving uit vrije genade alleen. Weet u wat voor volk dat 
is, dat van Zijn gerechtigheid leeft? Dat is een volk dat achteraan 
moet leren komen. Ik zeg het maar zo: “leren” komen. Want dat valt 
ook al niet mee. Want dat vlees van ons, dat onderwerpt zich der 
wet Gods niet, en dat kan ook niet. Dat vlees van ons blijft strijden. 
En als die tijden aanbreken dat het vlees boven ligt, dan zijn we het 
gevaar nabij. Dan lopen we God voor de voeten. Dan zijn we van 
onze plek. Dan zijn we een heiden gelijk. Al deze dingen zoeken de 
heidenen. Want weet je wat dat vlees doet? Dat zoekt nooit naar 
hemelse schatten, maar dat zoekt altijd naar aardse schatten. Dat is 
altijd bezig in dat hier en nu. Heb je het weleens mee moeten ma-
ken, na ontvangen genade, dat je zo op ging in de dingen van de 
wereld en van de tijd, dat het wel leek alsof er nooit wat van God in 
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je leven geweest was. Dat je klagen moest: “Zou ik het me allemaal 
ingebeeld hebben? Waar is het nu toch gebleven?” De schuld ligt 
altijd aan onze kant als de Heere wijkt, als Hij Zich terug trekt. Het is 
het gevolg van ongeloof. Want dat ongeloof hecht niet aan het 
Woord. Maar geloof wel. Geloof in de beoefening, dat houdt dat 
Woord vast. 
Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze 
dingen… Wat zijn dat voor dingen “al deze dingen”? Die nu de hei-
denen met zorg en met kommer zoeken. Die zich een leven lang 
afsloven en afslaven. Daar wordt van gezegd: “al deze dingen zullen 
u toegeworpen worden”. Dat is een belofte. Daar ligt rust in. Dat wil 
een mens stil doen zijn voor het aangezicht van God. Wacht toch en 
zie op het eind van ’s Heeren wegen. 
Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 
Wat zijn dat voor dingen voor ons persoonlijk leven? Dat is dit: dat 
God het weet dat het ons naar lichaam en naar ziel aan niets zal 
ontbreken. 
Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het 
zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad. Waarom 
zoudt gij u bekommeren over een dag waarvan u niet weet of u hem 
ooit zult beleven? Waarom zoudt ge u heden niet bekommeren om 
dat ene nodige, dat alle verstand te boven gaat, die zaligheid in 
Christus en die vrede met God. Elke dag heeft genoeg aan zijns 
zelfs kwaad. Waar brengt het kwaad van elke dag u nu? Doet het u 
harder lopen om schatten op deze aarde te vergaderen? Of bindt 
het u al vaster en vaster aan de troon van de Goddelijke genade? 
Want weet u wat het kenmerk is van een mens die vastgehecht 
wordt aan de troon van de Goddelijke genade? Dat is een mens aan 
wie de Heere Zich heel bijzonder gaat openbaren. Dat is een mens 
aan wie de Heere Zich bekend maakt zoals Hij is. Die mag met Hem 
kennis maken, gemeenschap met Hem oefenen. En voor wie ge-
meenschap met God heeft mogen oefenen in het leven, die weet 
één ding, dat geen van de woorden Gods ooit ter aarde zullen val-
len, dat je nergens zo veilig bent dan bij Hem. Heb je dat geleerd? 
Je bent een ongelukkig mens als je daar niet van weet. O, wat een 
geluk, al zit je in een plaggenhut. Wat maakt dat nu uit! Wat een ge-
luk als God je deel is, als je Hem hebt mogen ontvangen en aan 
hebt mogen nemen met de handen van het geloof. 
De Catechismus gaat het ontsluieren, hoe God Zich kennen laat. En 
dan in het algemeen geldt het dit, dat de Heere Zich in Zijn drie Per-
sonen laat kennen, en dat de Heere gaat verklaren aan het hart van 
Zijn volk, ja, de een verder en de ander minder verder, daar is de 
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Heere vrij in. Maar dat de Heere gaat verklaren aan Zijn volk Wie Hij 
voor hen is. 
Mag ik het nu in het licht van dat gedeelte eens anders zeggen? 
Weet u wat God doet? Die vergadert Zich schatten op de aarde. Hij 
haalt ze er uit, uit die ruisende kuil, uit dat modderig slijk. Hij haalt ze 
als een vuurbrand uit het vuur. Hij haalt ze weg uit het machtsgebied 
van satan. Hij vergadert Zich schatten op de aarde, aan wie Hij Zijn 
hart openbaart. Hij vergadert ze om in de hemelse gewesten voor 
eeuwig bijeen te vergaderen. Hij vergadert hier op aarde een strij-
dende Kerk, opdat daar de triomferende Kerk vol zal worden, tot in 
alle eeuwigheid de triomf aan God zal laten horen. 
De strijdende Kerk, behoort u daar toe? Wie is uw grootste vijand 
dan? Als u tot de strijdende Kerk behoort. Dat ben ik zelf, zeg je. Ja, 
de grootste strijd wordt van binnenuit gevochten. Het grootste slag-
veld wordt in mijn eigen hart gevonden. Niet eens met God en Zijn 
heilige wil. Niet kunnen buigen onder de Goddelijke beschikking 
over mijn leven. Niet kunnen rusten in Zijn wijs en Goddelijk beleid. 
Het weer zo snel in eigen hand nemen en het niet uit handen laten. 
Zie hier wat een zegen als het in Gods hand is. Al deze dingen 
zullen u toegeworpen worden. Wat Hij in Zijn hand heeft, kan Hij uit 
werpen, toe werpen, ons tot zegen laten zijn. 
Maar hier klinkt de taal van het geloof, in Zondag 9. Want er staat: 
“Wat gelooft gij met deze woorden?” Dat is niet alleen een historieel 
geloof. Dat is niet alleen een zakelijke beschouwing: “Ik geloof wel 
wat er in het Woord van God van Hem geopenbaard is”. Nee, dat is 
verder. Wat gelooft gij voor u zelf? Wat gelooft gij voor eigen hart en 
leven met deze woorden? “Ik geloof in God de Vader, de Almachti-
ge, Schepper des hemels en der aarde”. Dan zegt de Catechismus: 
“Ik geloof in de eerste plaats dit: dat het de Heere is Die over het 
rond der aarde alle dingen regeert, dat Hem niets uit de hand loopt. 
Dat de eeuwige Vader onzes Heere Jezus Christus, Die hemel en 
aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft”. Zie daar, dat is 
wel opval-lend, zie daar, dat de Heidelberger als vanzelf en meteen 
doordringt tot de kern, tot het hart van het christelijke geloof. Ook als 
het gaat over de Vader en het werk van de Vader, laat de Heidel-
berger niet na om de enige Rustgrond van de ziel aan te wijzen. Het 
gaat nooit buiten de kennis van die gezegende Heere Jezus Chris-
tus om. En u en ik, wij hebben geen Vader in de hemel dan alleen 
door Hem. Alleen in Christus kan de Vader Zichzelf als Vader aan 
ons openbaren en verklaren. Dat de eeuwige Vader “onzes” Heere 
Jezus Christus… Zie, daar spreekt het mijnend, het toe-eigenend 
geloof. Je zegt: “Dat gaat me een stap te hoog hoor, daar kan ik niet 
bij”. 
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Waar verlang je nu naar in je leven? Zeg het eens. Waar verlang je 
nu naar? Ach, zeg je, ik hoor in de prediking van het Woord zoveel 
dierbare zaken over de Heere Jezus Christus uitstallen, ja, daar ver-
lang ik wel naar, om Hem te mogen kennen. Daar zoek ik wel naar, 
de Heere Jezus Christus. Het is me wel duidelijk geworden uit het 
Woord van God, dat er toch onder de hemel geen andere naam 
gegeven is door welke wij moeten zalig worden, dan deze Naam 
alleen. Maar dat ik nu zeggen kan, zegt u wellicht, dat Hij de mijne 
is, dat is een zaak, dat is hoog, dat is groot, dat gaat diep, dat is ver. 
En toch staat het er maar zo. Dat de eeuwige Vader onzes Heere 
Jezus Christus… Toch staat het er maar zo. Wie zouden dat nu kun-
nen zeggen: “Hij is mijn Heere Jezus Christus”? Voor welk volk geldt 
dit nu, dat de eeuwige Vader van Christus Zich ook aan hen als Va-
der openbaart? Wel, voor dat volk, die de voorafgaande Zondagen 
hebben moeten meemaken, mogen meemaken. Die de slaande 
kracht, de vernietigende kracht van de Goddelijke wet aan eigen 
hart en leven hebben moeten meemaken. Die zichzelf hebben moe-
ten veroordelen en hebben moeten wegzetten als mensenkinderen 
die het niet waard zijn dat Hij tot in eeuwigheid toe nog onze Vader 
zou wezen. Die er achter gekomen zijn dat ze door eigen zonden en 
schuld hun kindschap er aan gegeven hebben. Kinderen van onze 
Schepper geweest, maar nu kinderen van de duivel. Die hadden we 
veel liever tot onze vader, de vader der leugenen. Mensen die de 
schuld nu totaal aan eigen kant hebben moeten zoeken, en ook 
vinden. Mensen die aan het einde gekomen zijn, met al het hunne. 
Die zichzelf niet meer in de gemeenschap met de Vader terug heb-
ben kunnen brengen. Mensen die doodgelopen zijn. Maar wel dood-
gelopen aan de voeten van de Heere op Zijn rechterstoel. Het von-
nis goedkeuren. Het er mee eens moeten wezen: “Als U mij voor 
eeuwig weg doet, doet U geen onrecht”. Want de Heere is recht in al 
Zijn weg en werk. En dat het Gode behaagd heeft om in die ang-
stige nacht, om in die mangel, waar je dwars door heen moest gaan, 
waar je sterven ging aan al het eigene. Dat het God de Vader 
behaagde om achter de rechtszaal de trouwzaal te openen en Zijn 
gezegende Heere Jezus Christus je toe te schikken, je thuis te be-
zorgen. Er is geen dierbaarder kennis op de gehele wereld te vin-
den, dan de kennis van Jezus Christus de Heere, de meest verbor-
gen Persoon in het Goddelijk Wezen. Dat wordt nogal eens ge-
zegd. Dat zal waar zijn. Voor het natuurlijk oog zo verborgen als 
wat. Maar als de Heilige Geest je ogen geeft om te zien, om Hem te 
zien, Die al de schatten en rijkdommen van de wereld, zelfs van de 
hemel, kwijt was geraakt om naakt aan het vloekhout der schande te 
hangen, om zondaren met God, Zijn Vader, te verzoenen. Als je het 
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uit Zijn eigen mond mag horen dat Zijn borgtochtelijk werk ook voor 
u is geschied. Dat je het weten zou, mensen, het weten zou. 
Zit u daar nu mee? Hebt u het ook in de gaten, dat er een gods-
dienst heerst in Nederland dat zo rust op aannamens? We geloven 
het en we hopen het maar. En ja, de Heere gaat toch geen bidder 
voorbij! En ik heb het toch altijd gezocht! En we zijn toch altijd onder 
de waarheid geweest enzo! Dat! Zucht u er ook onder? Er wordt zo 
weinig gehoord, nietwaar, van mensen die daaruit op mogen komen, 
die weten uit wat voor ruisende kuil ze zijn opgehaald. De psalmist 
zegt het al in Psalm 40: “Gij hebt mij op een Rotssteen gezet”. Die 
Rotssteen is niemand anders dan Jezus Christus de Heere. Om 
Hem te mogen kennen en de kracht van Zijn opstanding. Hij Die 
stervende al de schuld en de vloek weggenomen heeft, de straf 
heeft weg laten gaan. En Hij Die in Zijn opstanding Zijn heerlijk ver-
worven gerechtigheid toeschikt, toepast door de krachtige werking 
van de Heilige Geest. 
Dat de eeuwige Vader onzes Heere Jezus Christus. Mensen, als dat 
ogenblik in je leven aanbreekt, dat je aan Golgotha’s kruis in geloof 
je knieën mag buigen en daar Hem mag zien Die daar in Zijn schan-
de hing voor u, dan is het vrede, vrede in het hart en vrede om u 
heen. Dan is alles van de vrede zingende. Dan ken je een ogenblik 
in je leven (hoe lang dat duurt, daar is de Heere vrij in) dat je huppelt 
van zielevreugd. Zo’n ogenblik ken je dan. En dan zeg je: “Ik heb 
nog nooit zo lekker geslapen als toen”. Verzoend met God. Eén ding 
is zeker, in dat ogenblik… Want denk erom dat dan het geloof in de 
beoefening is. Eén ding is zeker: het zal mij aan niets ontbreken. 
Dat is wel duidelijk. Als het later alles er weer onder ligt, onder het 
stof terecht komt, als er zonden zijn die er op geladen worden, 
vertroebelt. Maar we zijn hier nog zo vlak achter Zondag 7. Zondag 
7 waarin het ging over dat zeker weten en dat vaste vertrouwen, dat 
zich centraliseert in die Christus. Het christelijke geloof is Christo-
centrisch. Hij in het middelpunt. Het handelt om Hem en Zijn Per-
soon alleen. Nu zo vlak daarna klinkt die heerlijke geloofsbelijdenis, 
dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die hemel en 
aarde, met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft. Alles wat ik zie, 
wat ik waarneem, het is uit Zijn Goddelijke hand voort gekomen. 
Waarom zou ik dan schatten vergaderen op deze aarde?! Het zijn 
mijn schatten niet. Ze zijn van Hem. Alles op deze aarde is van 
Hem. En dat ondervindt Gods volk, dat alles op aarde van Hem is. 
Want precies op het ogenblik dat het nodig is, schikt Hij het toe. De 
aarde is des Heeren en haar volheid. En Hij besluit over haar wat Hij 
met haar wil. Weet u waar die wereld voor bestaat? O ja, alle men-
senkinderen eten. Alle mensenkinderen worden gevoed door die 
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wereld. Ja, dat zal allemaal wel. Maar weet u waarom die wereld 
bestaat? Tot onderhouding van Gods Kerk. Daar bestaat ze voor. 
En de Heere stelt heel Zijn schepping ten dienste voor de Zijnen. 
Dan kun je naar de overweging van de wereld arm zijn, straatarm. 
En toch schatrijk. Want de zachtmoedige zal het ganse aardrijk be-
erven. 
De Heere Die alles geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwige 
raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert. Hij heeft ze niet 
geschapen en gezegd: “Nu laat ik haar aan haarzelf over”, nee, de 
Heere is dagelijks betrokken bij de gang en de loop van die wereld. 
De Heere is het Die die wereld door Zijn eeuwige raad…, dat be-
tekent: naar Zijn besluiten van eeuwigheid af genomen; en door Zijn 
voorzienigheid: hoe Hij van tevoren alle dingen heeft over gezien en 
precies weet wat nodig en nuttig is. Ze nog onderhoudt en regeert. 
Dat betekent: die wereld krijgt alles nog wat ze nodig heeft. Die 
akker, daar valt Gods regen op, precies op dat ogenblik van Hem 
bepaald. Dat is Zijn onderhouding. En die akker geeft dat koren of 
die maïs, die akker geeft dat gras, die geeft haar vrucht omdat Hij 
regeert en beschikt heeft in Zijn regering dat die akker dat geven 
zou. Zo gaat die algemene regering Gods over alles. Er is niets wat 
Hem uit de handen loopt, wat niet onder Zijn onderhouding is, maar 
ook wat niet onder Zijn regering is. Als de Heere Zijn onderhouding 
in zou trekken, mensen, niets, maar dan ook niets en niemand kon 
meer leven. Als God Zijn regering zou intrekken, ook dan geldt, niets 
en niemand kon meer leven. Dat er op deze wereld nog leven mo-
gelijk is, dat zit ‘m in Zijn onderhouding en in Zijn regering. 
Waartoe onderhoudt en regeert de Heere Zijn schepping nu nog? Ik 
zei het u al, die hele wereld is dienstig aan de Kerk van God. De 
Heere onderhoudt en regeert die wereld nog omdat er zijn die nog 
liggen onder het zegel van de verkiezing; omdat er zijn die nog moe-
ten worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt, om ook die 
bijzondere, die persoonlijke regering van Hem te gaan beleven en 
ervaren, dat het, zoals in het groot, in de wereld, het Hem niet uit de 
hand loopt, dat dat ook voor het persoonlijke leven geldt. Ach, hoe 
dwaas is het dan om als een heiden al die dingen te zoeken, waar-
van hier in het geloof beleden wordt: het is het eigendom van de 
eeuwige God. Wat dwaas is het dan om niet eerst het Koninkrijk 
Gods te zoeken en Zijn gerechtigheid. Want Hij is het Die al die din-
gen toewerpt uit Zijn eigen bezitting, want het is van Hem. 
En dat Hij, Die alles onderhoudt en regeert, om Zijns Zoons Christus 
wil, mijn God en mijn Vader is. 
Tja, dat is ook een stuk! Om Zijns Zoons Christus wil, mijn God en 
mijn Vader is. Daar spreekt het geloof. En dat geloof dringt opnieuw 
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door tot de kern, tot het hart van het Evangelie. Het gaat weer niet 
buiten de kennis van Christus om. Maar in de kennis van Christus, 
als de eeuwige Zoon van God, ligt het wondere geheim opgeborgen 
dat Hij voor de Kerk van Christus een God en Vader is. Er staat niet: 
“Om Zijns Zoons Christus wil, mijn God en Vader wil zijn”. Alsof dat 
nog veranderen kan. Nee, maar is. Dat is een zekere zaak. En wat 
ligt daar een troost in, mensen, voor dat kind van God dat het niet 
meer zien kan, dat in de nacht zit, dat het allemaal niet meer be-
grijpen kan, voor wie de vragen zich vermenigvuldigen. Als dit een 
zaak is van ons hart, dat die gerechtigheid van Christus ons is toe-
gepast, dan is één ding zeker, dat de God en Vader in de hemel 
daar is om voor ons te zorgen. Hij Die Zijn hele wereld geschapen 
heeft en onderhoudt, Hij heeft Zijn Kerk ook geschapen om haar te 
onderhouden en haar te regeren, en om haar ten einde toe te be-
waren en op te nemen in eeuwige heerlijkheid. Zoals die regering 
Gods in het algemeen ook over de wereld gaat, zo gaat ze wel heel 
in het bijzonder over Zijn eigen kinderen. Dat moet tot troost wezen. 
Dat wil ons doen rusten. Aan het hart van God doen rusten. 
En weet u, in die gang zoekt de Heere Zijn eigen eer. Het kan niet 
om iets anders gaan. Dat is het vervolg van die Heidelberger in deze 
Zondags-afdeling nog, dat het over de eer van die eeuwige God en 
Vader van Christus loopt. Daar is ook dat geloof zo voor nodig, dat 
geloof in de beoefening, dat het de Heilige Geest is Die in ons hart 
werkt. Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, 
die zijn kinderen Gods, om ook Hem ter ere te mogen leven. 
Zeg het eens, waar verlang je nu eigenlijk naar? Waar verlang je nu 
naar? Hoe zou je je levensdagen ingevuld willen zien? “Ik zou dit 
nog wel willen. Ik zou dat nog wel willen” Dat heb je afgeleerd aan 
Gods troon. “Ik zou wel tot Zijn eer willen leven”. Dan is het vervolg 
wellicht een aanklacht, want er komt zo weinig van terecht. En toch 
staat het er. Zo staat het fier overeind. Dat het niet vergeten zou 
worden. Dat we onszelf zouden toetsen en met alle tekort, dat we 
niet beantwoorden aan dat doel, tot Hem de toevlucht zouden leren 
nemen. 
Want wat is het kenmerk van een vader? Zeg het eens. Een recht-
schapen vader, daar kun je toch altijd terecht! Hoe heeft God Zich 
als Vader geopenbaard in de gelijkenis van de verloren zoon! Hij 
had heel de rijkdom van zijn vader met de hoeren doorgebracht. 
Niets meer over. En vader stond hem op te wachten. Hij heeft hem 
omhelsd, gekust, schoenen gegeven, kleding gegeven, een gouden 
ring aan de vinger gegeven en het beste kalf moest geslacht wor-
den. Er moest een feest gehouden worden, want “mijn zoon, die ge-
storven was, is weder levend geworden”. Zo is God in Christus een 
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Vader, dat het zelfs voor uitschot gelden mag, niet door Hem te zul-
len worden afgewezen. 
 
Laten we eerst zingen uit Psalm 63 het 5e vers. 
 

Mijn ziel kleeft U standvastig aan; 
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden; 
Uw rechterhand, vol mogendheden, 
Doet mij getroost en veilig gaan; 
Maar dezen, die mijn ziel begeren, 
Opdat ik tot verwoesting raak, 
Staan bloot voor Uw geduchte wraak; 
Zij zullen haast ten afgrond keren. 

 
Die regering van God over het rond der aarde zal de eeuwige straf 
verzwaren van al degenen die buiten Hem leven en buiten Hem 
sterven, dat ze niet hebben beseft dat zij zich door Hem bewogen 
hebben, dat ze door Hem geleefd hebben, en dat Hij het waard ge-
weest is Hem ter ere te leven. Ja, die regering Gods zal voor de we-
reldlingen, de heidenen, die zich schatten vergaderen op de aarde, 
tot eeuwige beschaming zijn. 
Maar voor dat volk van God, gekocht met het bloed van Christus, zal 
het een regering zijn die ze tot eeuwige zegen is. Weet u hoe het 
zit? De Heere weet van elk van Zijn kinderen hoe Hij ze straks daar 
wil hebben. Dat betekent: Hij heeft voor een ieder van de Zijnen een 
voorbereidingsweg uitgedacht in Zijn wijsheid. Als Vader heeft Hij 
beschikt wat goed is voor een ieder van de Zijnen. Durft u zich over-
geven aan de trouwe zorg van de Vader? Durft u te rusten in Zijn 
wijs beleid? Waarom zoudt ge grijpen naar brekende stukken stro in 
deze wereld, om daar uw vastigheid in te zoeken, terwijl ze het u 
niet geven kunnen? Waarom niet gegrepen naar de Rots, naar de 
eeuwige God Die bestendig is? Als het geloof in de beoefening is en 
ik mag zeggen: om Zijns Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader, 
dan is de vrucht voor Hem. En dit is de vrucht op welke ik vertrouw. 
Daar wordt God in geëerd. Dat je het de Heere, met eerbied gespro-
ken, niet uit de handen haalt en zelf weer in je hand neemt. Maar 
dat je alle dingen bij Hem laat. Heel mijn leven ligt in Zijn handen. 
En daar ligt het veilig. Wat God doet, dat is goed. 
Dat is wat! Dat gaat dwars tegen vlees en bloed in. Maar daarom is 
het ook een geestelijk Koninkrijk. Ook waar de Heere Jezus hier in 
de bergrede van spreekt. Een geestelijk Koninkrijk. 
Op Welke ik alzo vertrouw. Dus ik vertrouw Hem op die wijze, of dat 
is de inhoud van mijn vertrouwen van Hem, dat ik niet twijfel. Waar-
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aan niet twijfel? Dat God goed is voor mij. Dat God mijn Vader is in 
Christus. Dat God mij onderhouden en regeren zal. Dat is niet 
twijfel. 
Kijk, als je als kind leeft in een gezin, dan kan vader je weleens 
bestraffen. Dan kan hij je weleens aanspreken. Ja, dat is soms niet 
aangenaam. Maar heb je toen een ogenblik getwijfeld: “Zou het 
eigenlijk mijn vader wel zijn? Hij geeft mij niet altijd dat wat ik 
hebben wil. Ik geloof helemaal niet meer dat het mijn vader is”. Wel-
nee, dit wist u zeker: dat is mijn vader. En als het goed ligt, en de 
Heere maakt het bij Zijn volk zo dat het goed komt te liggen, als het 
goed ligt, dan kon je er ook nog bij zeggen “Ik weet dat hij het beste 
voor mij zoekt; dat hij geen kwade bedoelingen heeft, maar dat hij 
mijn geluk op het oog heeft”. Kijk, dat is eigenlijk wat hier staat. Op 
Welke ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel. Dus dat ik voor heel mijn 
levenstoekomst op deze aarde, als in Zijn handen werp. In mijn 
eigen hand ben ik toch niet veilig. Ik kan het toch niet. Ik weet het 
toch niet. Wat weet ik nu wat nuttig voor mij is. Maar bij Hem! Bij 
Hem! 
Of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. 
Weet je wat er staat? Er staat niet: “Ik twijfel niet dat ik Hem altijd zal 
begrijpen”. Nee, dat staat er niet. Er staat niet: “Ik twijfel niet dat ik 
Hem altijd zal kunnen narekenen”. Nee, dat staat er niet. De Heere 
laat Zich zo menigmaal niet narekenen. Er zijn in het leven zoveel 
geheimenissen, zoveel verborgenheden, die misschien hierna nog 
geopenbaard zullen worden. Het is in elk geval aan deze kant van 
het graf zo menigmaal zo, dat we ook in het geloof tegen de ach-
terzijde van een borduurwerk staan te turen, en uit de slordige wir-
war van draden niets op kunnen maken van Goddelijke regering en 
Goddelijke leiding. Maar als we aan mogen komen in de gewesten 
van eeuwige vreugde, en de Heere toont ons de voorzijde van het 
borduurwerk door Hem gewrocht, wat zal dat schoon zijn, wat zal 
dat kostelijk schitteren tot Zijn eer. 
Er staat hier: “Dat ik niet twijfel, of Hij zal mij met alle nooddruft des 
lichaams en der ziel verzorgen”. Dat betekent dit: zolang ik op deze 
aarde ben, zal het mij voor het lichaam aan niets ontbreken. Er staat 
niet: “Ik krijg alles wat ik begeer”. Maar er staat: “Ik krijg alles wat ik 
nodig heb”. Dat kan ook weleens iets wezen wat ons vlees en bloed 
overmidden snijdt. 
En er staat ook: “Hij verzorgt mij ook met alle nooddruft der ziel”. Dat 
betekent dit: Hij houdt Zijn eigen werk in het leven. Is dat geen troost 
als het nacht is! Is dat geen troost als je het niet meer zien kunt! 
Misschien zijn er tijden geweest toen de Heere zo nabij was voor je 
waarneming, dat je de zaligheid, of de gemeenschap met God, of de 
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vrede met God, hoe je het ook noemen wilt, als in je handen kon 
houden. Zo dichtbij! Je kon het zien. En nu, nu lijkt het alles wel als 
vervlogen. Maar het geloof belijdt: “Alle nooddruft der ziel”. 
En ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten 
beste zal keren. Al het kwaad. Dus heel de som van Zijn beschik-
king over mij, wat ik als kwaad bestempel, dat heeft Hij ten goede 
uitgedacht, opdat ik zo door Hem gevormd zal worden, zoals Hij mij 
hebben wil om voor Hem te kunnen verschijnen. 
Wat Hij mij in dit jammerdal toeschikt. Weet je wat daar nu de Hei-
delberger belijdt? Dat is wel heel opmerkelijk. Wij zijn van die men-
sen, die kunnen zo zien op de dingen die wij als kwaad moeten be-
stempelen. En we hopen zo op vreugdevolle dingen, op mooie din-
gen. Maar hier staat: “Wat Hij mij in dit ‘jammerdal’ toeschikt”. De 
Heidelberger draait het eigenlijk om. Hij zegt: “Als het u mag gebeu-
ren in dit jammerdal, dat u nog iets vrolijks, iets heerlijks, iets ge-
lukkigs te beurt valt, dan is dat eigenlijk toegift”. Het is hier op aarde 
geen Paradijs. Het is hier een jammerdal. En het moet u slechts ver-
bazen, en mij net zo goed, dat ons niet méér kwaad overkomt dan 
dat ons tot nu toe overkomen is. Het is immers een jammerdal. We 
hebben het door onze zonden verdiend dat het leven van onze wieg 
af tot aan ons graf toe een ellende is. Het is nog een voorrecht dat 
het uitnemendste van al die levensjaren moeite en verdriet is, dat 
het nog niet alles moeite en verdriet is. Wat een wonder dat er nog 
liefde tussen mensen bestaat. Wat een wonder dat de Heere nog 
huwelijken en gezinnen schenkt. Wat een wonder dat de Heere ons 
nog geeft dat we in en uit kunnen gaan. Wat een wonder dat we 
dagelijks ons voedsel en ons drinken nog hebben, wat we niet ver-
diend hebben en toch van Hem hebben gekregen. Het zijn als het 
ware voorproefjes van de hemelse gelukzaligheid. Voorsmaken 
waarin de Heere doet blijken dat Hij goedertieren is. 
En dat mee te mogen maken, Zijn trouwe zorg, Zijn onderhouding, 
regering in dit jammerdal, dat doet ons, als het geloof in de be-
oefening is, dat kind van God eindigen in de lofzegging, namelijk dit: 
Dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God. Hij kan het omdat 
Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En ook doen wil als 
een getrouw Vader. Hij wil het omdat Hij het beloofd heeft, dat zelfs 
in en bij het naderen van de dood het ons aan niets zal ontbreken. 
Wat gelooft gij, vroeg de Heidelberger. Het was op het hogere plan. 
Nietwaar? Raakt uw leven er ook zo weinig aan? Kunt u het ook zo 
vaak niet bekijken hoe het werkelijk in elkaar steekt? Wat wordt God 
daarin tekort gedaan. Want als wij dit zouden zien door de werking 
van het ware zaligmakende geloof, er zouden in de nacht nog Psal-
men klinken Hem ter ere. 
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Geve God door de krachtige werking van Zijn Heilige Geest, dat wij 
hier op mogen vallen. 
Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u toegeworpen worden. Om te mogen eindigen in de 
lofzegging aan Hem Die het eeuwig waard is. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 34 : 3 
 

Zij sloegen 't oog op God; 
Zij liepen als een stroom Hem aan; 
Hij liet hen nimmer schaamrood staan; 
Hij wendde straks hun lot. 
Hij die door smart op smart 
Gedrukt werd, zond tot God zijn beê; 
Terstond verdween 't ondraagbaar wee 
Uit zijn benepen hart. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


