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Predikatie over Zondag 25 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 20 mei 2012 
 
 Zingen Psalm 25 : 2. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Johannes 16 
 
  1 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd 
wordt. 
  2 Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een 
iegelijk die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. 
  3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet ge-
kend hebben noch Mij. 
  4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure 
zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd 
heb. Doch deze dingen heb Ik u van het begin niet gezegd, omdat Ik 
bij ulieden was. 
  5 En nu ga Ik heen tot Dengene Die Mij gezonden heeft, en nie-
mand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? 
  6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de 
droefheid uw hart vervuld. 
  7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut dat Ik wegga; want in-
dien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien 
Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. 
  8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en 
van gerechtigheid, en van oordeel: 
  9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult 
Mij niet meer zien; 
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dra-
gen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waar-
heid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven 
niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, 
en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en 
zal het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het 
uit het Mijne zal nemen en u verkondigen. 
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16 Een kleinen tijd en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen 
tijd en gij zult Mij zien; want Ik ga heen tot den Vader. 
17 Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander: Wat is dit 
dat Hij tot ons zegt: Een kleinen tijd en gij zult Mij niet zien; en we-
derom een kleinen tijd en gij zult Mij zien; en: Want Ik ga heen tot 
den Vader? 
18 Zij zeiden dan: Wat is dit dat Hij zegt: Een kleinen tijd ? Wij weten 
niet wat Hij zegt. 
19 Jezus dan bekende dat zij Hem wilden vragen, en zeide tot hen: 
Vraagt gij daarvan onder elkander, dat Ik gezegd heb: Een kleinen 
tijd en gij zult Mij niet zien, en wederom een kleinen tijd en gij zult 
Mij zien? 
20 Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat gij zult schreien en klaaglijk we-
nen, maar de wereld zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, 
maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. 
21 Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure ge-
komen is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt 
zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter 
wereld geboren is. 
22 En gij dan hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien, en 
uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u weg-
nemen. 
23 En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik 
zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u 
geven. 
24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt en gij zult 
ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 
25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de 
ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar 
u vrijuit van den Vader zal verkondigen. 
26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet dat Ik 
den Vader voor u bidden zal; 
27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt en 
hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. 
28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; 
wederom verlaat Ik de wereld en ga heen tot den Vader. 
29 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Zie, nu spreekt Gij vrijuit en zegt 
geen gelijkenis. 
30 Nu weten wij dat Gij alle dingen weet, en Gij hebt niet van node 
dat U iemand vraagt. Hierom geloven wij dat Gij van God uitgegaan 
zijt. 
31 Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu? 
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32 Zie, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, 
een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten. En nochtans 
ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij. 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. 
In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, 
Ik heb de wereld overwonnen. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 119 : 3 en 9. 

 
Gemeente, met Gods hulp en onder de inwachting van Gods Geest 
wensen wij met u te spreken over Zondag 25 uit de Heidelberger 
Catechismus. 
 
65. Vr. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn wel-
daden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof? 
Antw. Van den Heiligen Geest, Die het geloof in onze har-ten werkt 
door de verkondiging des heiligen Evangelies, en het sterkt door het 
gebruik van de sacramenten. 
 
66. Vr. Wat zijn sacramenten? 
Antw. De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zege-
len, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de 
belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele; 
namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, 
aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven 
uit genade schenkt. 
 
67. Vr. Zijn dan beide, het Woord en de sacramenten, daarheen ge-
richt of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Je-
zus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid, 
wijzen? 
Antw. Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie 
en verzekert ons door de sacramenten, dat onze volkomen zaligheid 
in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis 
geschied is. 
 
68. Vr. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond 
of Testament ingezet? 
Antw. Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig Avondmaal. 
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Om naar aanleiding van deze Zondags-afdeling met u te spreken 
over drie gedachten. 
 

1e. De gave des geloofs. 
2e. De bevestiging des geloofs. 
3e. Het hart des geloofs. 

 
Gemeente, wij hebben in ons hoofdstuk, Johannes 16, de Heere 
Jezus met Zijn discipelen ontmoet. De Heere Jezus heeft het woord 
tot de Zijnen gericht. Dat is trouwens altijd zo. De Heere Jezus 
spreekt tot Zijn volk. Hij spreekt tot Zijn volk door dat Woord. En Hij 
heeft tot die discipelen gesproken van een zaak die deze mensen 
niet begeerlijk was. Hij heeft ze verkondigd, verklaard dat Hij van ze 
zou gaan scheiden, dat Hij zou weg gaan. Dat was eigenlijk het 
ergste wat die discipelen kon overkomen, wat ze gebeuren kon, dat 
de Heere Jezus zou weg gaan. Begrijp je dat? Zou dat ook het erg-
ste voor je wezen, als de Heere Jezus zou weg gaan? Nou, zeg je, 
ach, de Heere Jezus is toch niet meer op deze wereld naar het 
vlees. Hij is in de hemel en daar leeft en regeert Hij eeuwig. Hij kan 
toch helemaal niet weg gaan! 
Nou, wacht eens even. Laat ik het maar zo praktisch vragen. Wat 
zou het allerergste zijn wat er in je leven kan gebeuren? Zeg je nu 
ook: “Wat ze mij ook af nemen, als ze mij Zijn Woord maar niet af 
nemen”? Of is het zelfs zo in je leven, dat je zegt: “Ze kunnen mij al-
les af nemen, maar dat ene wat God uit genade in het hart gewerkt 
heeft, dat neemt niemand mij af”. Is het zo gesteld? Of denk je hei-
melijk in je hart: “Het zou mij toch wel goed uitkomen als ik niet meer 
naar de kerk hoef. Het zij mij toch geen ramp wezen als ik de Bijbel 
niet meer hoefde te lezen. Het zou toch wel fijn zijn als die wetten 
van God mij niet meer zou-den binden en ik mijn gang kon gaan”. 
Hoevelen zijn er niet, mensen, die er een trap tegen gegeven heb-
ben en in heel d’r doen en laten hebben getoond: “AlstUblieft, Hee-
re, ga uit mijn leven weg. Ik heb voor U geen plaats over in mijn 
bestaan. Ik wens alles aan de hand te houden, maar U niet”. 
Daar staan dan die discipelen tegenover. Die beseffen het: “Dit 
wordt ons grootste ongeluk. De Heere Jezus gaat van ons weg”. Pe-
trus had gezegd, toen de Heere Jezus vroeg: “Wilt ook gijlieden niet 
weg gaan?”: “Waar moeten we heen? Gij hebt immers de woorden 
van het eeuwige leven. We zouden niet weten waar we het zoeken 
moeten. Als U uit ons leven zou verdwijnen, dan zijn we aan de el-
lende en aan de ondergang overgegeven”. 
Versta je nu zo’n leven? Versta je dat? Dat de Heere, net als tot die 
discipelen in je leven gesproken heeft: “Volg Mij”. Ja, dan heb je 
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vandaag de dag een theologie, dat legt de handen op en dat zegt: 
“Dan is het wel ongeveer goed”.  
Maar weet je, die discipelen hebben van tevoren niet geweten, toen 
ze de Heere Jezus moesten volgen, wat ze allemaal leren moesten, 
waar ze nog doorheen moesten, welke afsnijdende weg ze voor het 
vlees moesten gaan, hoe daar in het bijzijn van de Heere Jezus ver-
klaard geworden is wat er in hun hart is, hoe daar hun leven is bloot-
gelegd, door het Woord van God is open gesneden, open gereten 
als het ware en de vuile walgelijkheid van het bestaan is geopen-
baard. Kohlbrugge zegt: “Je kunt mijn bestaan schoppen, je kunt het 
beuken, je kunt het stompen, je kunt er alles mee doen, maar er blij-
ven stinkende maden uit komen en geen heilige engelen. Het blijft 
een madenzak, één brok verderf”. Dat moesten die discipelen leren 
toen de Heere Jezus gezegd had: “Volg Mij”. Toen moesten ze ach-
ter Hem aan. Het Woord van het leven ging hen hun dood verkondi-
gen. 
Is dat gebeurd in je leven? Ben je mee genomen? Want we houden 
vandaag de dag van zachte heelmeesters, u en ik, wij allemaal. 
Weet je wat wij voor mensen zijn? We willen vlees en bloed sparen. 
We hebben ons lichaam er niet voor over, ons bestaan er niet voor 
over. We zijn net als die jongeling, die Gods geboden had gehou-
den. En de Heere Jezus zegt: “Ga heen, verkoop alles wat je hebt 
en geef het de armen, kom herwaarts, volg Mij”. Dan moest hij zijn 
leven kwijt, en dat ging niet. Daar zijn die discipelen ook achter ge-
komen. Reken er goed op. En weet je waar die discipelen ook ach-
ter moesten komen? Dat als het uit hen voort moest komen, dat het 
verloren was. Weet je, dat is toch wel schoon, ze zijn bedroefd dat 
de Heere Jezus weg gaat. Weet je waarom ze bedroefd zijn? Ze 
hebben geleerd hun zaligheid buiten zichzelf, in de Heere Jezus te 
zoeken. Dat hebben ze geleerd, en dat leert al Gods volk. Al kun je 
je nog niet eens voor Gods volk houden. Dat kan ook hoor. Die zaak 
moet wel bevestigd worden. Dat moet wel helder komen te liggen. 
Er moet een Godsspraak in het leven zijn. Dat is zo. 
Maar dit. Dit is een praktische les, een oefening. Heb je dat geleerd? 
Dat er uit dat bedorven bestaan van ons niets goeds meer voort 
komt wat Gode behagen kan. Ge kunt de prijs der ziele, dat rant-
soen, aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen. Zo! En dat, al is de 
Heilige Geest hier nog niet uitgestort, de Heilige Geest Die werkte 
natuurlijk al. O ja, door dat Oude Testament heen en ook hier. De 
Heilige Geest had hun ogen open gemaakt. Ze hadden in de Heere 
Jezus iets gezien wat al die andere mensen om de Heere Jezus 
heen niet zagen. Ze hadden in Hem de Beloofde gezien, de Borg en 
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Middelaar, de van God Gegevene. We horen Petrus op een andere 
plaats uitroepen: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. 
Mensen, als deze zaak in je leven gebeurt, als het in je leven zo ge-
weest is, dat je als het ware bij Christus op de oefenschool geweest 
bent, als Hij Zich aan je ziel heeft verklaard en geopenbaard als je 
Rots, als je Middelaar, als je Zaligmaker, als Hij het hart des Vaders 
je verklaard heeft en Hij zou tot je spreken dat Hij zou weg gaan. 
Mensen, dan zou de grootste droefheid je hart bevangen. Maar om-
dat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw 
hart vervuld. 
Ik zeg even tussen twee haakjes een ander ding. Is hier een mens 
die weleens een bezoek gekregen heeft van de Hemel? Dat God bij 
je geweest is en Zijn vriendelijk aangezicht heeft getoond. Het was 
een wonder, of niet? Want ja, je had het alleen maar verbeurd. Je 
had overal dwars tegenin gezondigd en je zelf de genade- en evan-
gelie-weldaden niet waardig gemaakt. O nee, totaal onwaardig zelfs. 
Maar God is overal doorheen gebroken en heeft een vriendelijke 
knik willen schenken in je bestaan. Weet je dat? En ken je dan ook, 
in dat ogenblik dat de Heere er is, dat je bang bent voor de toe-
komst. Want ik kan ook dit tere alleen maar bezoedelen, bevuilen. Ik 
kan het me alleen waardig maken dat de Heere Zich weer terug 
trekt en weer in houdt. Dat! Dat je er over nadenkt dat de Heere 
weer gaat. Zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Dat zit er toch ook 
in. Want denk erom, er staat in het Woord geschreven dat voor het 
volk van God de dagen der donkerheid vele zijn. Maar je zult het 
maar mee moeten maken, je zult er maar doorheen moeten, nou ja, 
dan ben je toch blij dat het vandaan wezenzondag is. Want dan 
weet je je een wees. Dan beleef je het: “Hij is weg en toch kan ik 
zonder Zijn aanwezigheid niet verder”. Mensen, laat ik het maar ge-
woon plat vragen zoals het is. Kun je zonder de Heere Jezus leven, 
of loop je zonder de Heere Jezus te stikken en te sterven? Dat is 
eigenlijk de vraag. 
En dan de Heere Jezus. Doch…! Dwars tegenin wat de mens be-
denkt. Die droefheid die het menselijk hart kan vervullen, dwars daar 
tegenin het Goddelijk Woord. “Doch Ik zeg u de waarheid”. Er is al-
tijd maar één waarheid. Dus die droefheid die de discipelen be-
leefden, was een leugenachtige droefheid. Dat was een droefheid 
die niet op zijn plaats was. “Ik zeg u de waarheid, het is u nut dat Ik 
weg ga. U bent bedroefd dat Ik weg ga, maar het is u nut dat Ik weg 
ga”. Dus tegenover dat allerslechtste, wat u denkt dat u gaat overko-
men, daarom heeft de droefheid uw hart bevangen: “Dit wordt het 
ergste wat er kan gebeuren, de Heere Jezus wijkt uit ons leven”. 
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Daar tegenover staat dat het van het allergrootste nut is dat de 
Heere Jezus weg gaat. 
Hemelvaartsdag is niet alleen dat daarmee weer een heilsfeit is 
afgerond. Om zo te zeggen. Het is niet alleen daarom dat er weer 
een trap aan de verheerlijking van Christus is toegevoegd. Maar het 
is tegelijkertijd op de leerschool van het geloof een onmisbare gang, 
dat Hij naar de hemel is gevaren. Want indien Ik niet weg ga. Als Ik 
nu tegemoet zou komen aan de leugenachtige droefheid van uw 
hart, en Ik zou bij u blijven, dan zou het stokken, dan zou het niet 
verder komen bij u, o discipelen, maar ook in de gehele wereld. 
Want indien Ik niet weg ga, zo zal de Trooster tot u niet komen. 
Trooster, dat is de Voorspraak, de Tussentreder, de Pleitbezorger. 
Zo wordt de Heilige Geest hier genoemd door de Heere Jezus. Zo 
zal de Trooster tot u niet komen. Maar indien Ik heen ga, zo zal Ik 
Hem tot u zenden. Dus dit is het nut van de Hemelvaartsdag. Eén 
van de grote nuttigheden van Christus’ hemelvaart. Dat de Trooster 
zal komen. En die Trooster is gekomen, is het niet! Het is toch Pink-
sterdag geworden! En wat is er op Pinksterdag gebeurd? Daar heeft 
Petrus de dwaasheid der prediking tentoon gespreid. Die man heeft 
gepreekt. Wie weet heeft dat voor de theologie van die dagen wel 
gerammeld aan alle kanten. Dat is vandaag de dag nog zo. Alle 
ware prediking van het Woord schijnt theologisch te rammelen. Dat 
moet dan maar. Dat geeft allemaal niet zo. 
Maar wat is er gebeurd? Dat is veel belangrijker. Op die prediking 
van Petrus, drieduizend zielen. Weet je wat het is? Het behaagt de 
Heere toch door de dwaasheid der prediking. Terwijl ze stonden te 
luisteren naar die Petrus, heeft de Heilige Geest d’r ogen geopend 
en ze hebben de Onzienlijke gezien. Dat is het. Dat is het hele ge-
heim van de genadebediening. Dat is het hele geheim van de 
Woordverkondiging. Dat ons zielsoog de Borg zou zien. Daar gaat 
het over. Daartoe roept de Heere u en mij onder Zijn Woord. Niet 
om een beetje godsdienst te bedrijven, zoals de Joden deden. Ze 
hadden weer geofferd en het was weer klaar. Niet om een beetje 
godsdienst te bedrijven zoals de Rooms Katholieke kerk deed. Een 
kaarsje aangestoken, een stukje brood in de mond gekregen, een 
slokje wijn genomen, en we kunnen weer door met ons leven. Zo 
niet. Helemaal niet. Nee! 
De Trooster, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal 
de wereld overtuigen. Mensen, na de Pinksterdag is de wereld radi-
caal veranderd. De wereld is nooit meer geworden als vóór die tijd. 
Want nu, na de Pinksterdag, is de wereld een plaats die in tweeën 
uiteen valt. Het is of voor Hem of tegen Hem. Of om met de woor-
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den van de tekst te spreken: Het is of overtuigd of niet overtuigd. 
Dat is het. 
En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen. Weet je, het zou 
kunnen zijn dat er een mens in de mangel zit. Je hebt je hele leven 
terug gekregen, de zonden van je bestaan die staan ordentelijk voor 
je ogen. Het zou kunnen zijn dat je er niet meer uit komt voor God. 
Dat de last al-leen maar zwaarder wordt. Dat je krom begint te lopen 
van de ellende. Het zou kunnen zijn dat de wet in je leven bliksemt: 
“Doe dat en gij zult leven”. En je doet het niet. Het zou kunnen we-
zen dat je beseft: “Al kruip ik de rest van mijn leven voor God, ik kan 
de schuld, die ik reeds heb opgebouwd voor Zijn aangezicht, niet 
weg doen, die kan ik alleen maar meerder en zwaarder maken”. 
Nou, mensen, dan ligt er al troost in dat woordje: “En Die gekomen 
zijnde zal de wereld overtuigen”. Niet de kerk. Niet de vroomheid. 
Niet de godsdienstigheid. Dat staat er allemaal niet. Er staat heel 
bewust, dat heeft Christus Zelf uitgesproken: “wereld”. Dat is die 
mens die zich met de hele wereld op één grote hoop weet. Dat is die 
mens die alle waardigheid verloren heeft en die zichzelf ziet zoals 
God de wereld na de val ziet: als een verloren wereld. 
Zit er nog een verloren wereld in de kerk? Zomaar hier of daar op 
een stoel. Een verloren wereld, want die wordt overtuigd. Die wereld 
die voor God in het boze ligt. Die de Heere niet anders kan aanzien 
dan in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid, waarover de Heere de fio-
len, de schalen van Zijn heilige woede zal moeten uitgieten. Die 
daar onder ligt. Die! Tegen zulken wordt gezegd: “Die gekomen zijn-
de zal de wereld overtuigen van zonde”. Van de ene zonde. Het 
staat er in enkelvoud. Er staat niet “zonden”, maar “zonde”. Daar zal 
die Heilige Geest van overtuigen. Weet je wat dat voor zonde is? De 
Heere Jezus verklaart het Zelf in het 9e vers. Van zonde, omdat ze 
in Mij niet geloven. Die wereld wordt in de overtuiging van de Heilige 
Geest bepaald bij die ene grote, onvergefelijke zonde. Dat is dit, dat 
is wat: dat je de Heere Jezus onrein acht. Dat je de Heere Jezus 
niet gelooft. Dat je de Heere Jezus niet benodigt. 
Overtuigen van zonde, omdat ze in Mij niet geloven. Dat is overtuigd 
worden dat heel je bestaan vijandschap is tegen het kruis van 
Christus. Overtuigd worden van zonde is er achter te komen dat je 
de Heere aan zoekt te tasten in Zijn heiligheid, in Zijn Goddelijkheid, 
in Zijn Majesteitelijkheid. Overtuigd worden van zonde is er achter 
komen dat je de Heere van de troon en van de kroon wenst te be-
roven. Opstandelingen worden er geboren, rebellen, vijanden. Zo 
staan ze naar zichzelf in de spiegel te kijken. Het is niets, het is 
nooit wat geweest, en het zal nooit wat worden. Zo is het eigenlijk. 
Dat is de conclusie van die mensen die overtuigd zijn van zonde. 
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Ben je er van overtuigd? Of valt het nog mee? Een overtuiging, dat 
weet u wel, dat ligt vast. Een overtuiging is een zaak, die ligt zeker. 
Dat weet je beslist. 
Ben je er van overtuigd? 
Heb je geen ander woord voor me vanmiddag? zeg je. O, jawel, 
misschien wel, wie weet. Maar dit, want dit is de orde die de Heere 
Jezus in dit tekstgedeelte aanwijst. Zondaren in het Goddelijk oog; 
zondaar in het eigen oog. Hier wordt door de Heere Jezus een 
kruispunt aangewezen: zondaar worden voor God; het kruis van 
Christus onrein geacht. De nagels in Zijn wonden dieper en dieper 
geslagen, met je hele bestaan. 
Maar de Heere Jezus gaat verder: “en van gerechtigheid, omdat Ik 
tot Mijn Vader heen ga”. Dat is Hemelvaartsdag. Van gerechtigheid 
omdat Ik tot Mijn Vader heen ga. Weet je wat dat is? Christus is van 
de Vader af gekomen. Hij is uit de hoge hemel vandaan naar deze 
lage wereld gekomen. Hij is hier op deze wereld geweest, drieën-
dertig jaren lang, en het heeft Hem betaamd al de gerechtigheid te 
vervullen. En Hij heeft de gerechtigheid vervuld. Dat betekent: de 
maat van de gerechtigheid vol gemaakt. Hij heeft volkomen genoeg 
gedaan aan het Goddelijk recht. Dat is wat de Heere Jezus hier Zelf 
zegt. Dat de Heilige Geest zal overtuigen van gerechtigheid, name-
lijk van de volkomen arbeid van Christus. Omdat Ik tot Mijn Vader 
heen ga. Want daarin ligt het grootste bewijs dat de gerechtigheid 
van Christus een volkomen gerechtigheid is. Om het zo eens men-
selijk te zeggen: dat de Heere Jezus na gedane arbeid weer welkom 
was bij Zijn Vader in de hemel. Van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn 
Vader heen ga. Komt in Gij Gezegende. 
En gij zult Mij niet meer zien, zegt de Heere Jezus. Ik kom niet nog-
maals naar de wereld, om opnieuw dat zaligmakend Borgtochtelijk 
werk te doen. Want het is eens en voorgoed gebracht. Jazeker! 
Dat is een zaak waar je in je ellende niet bij kunt. Hoezo kun je er 
niet bij? Ik lig in de ketenen van zonde en duivel, zeg je. Daar kun je 
niet uit los. Nee, ik heb wat gesparteld, ik heb wat gegrepen, ik heb 
wat gerend, ik heb wat geprobeerd, maar het gaat niet. Ik zit muur-
vast in het land van zonde en duivel. Er is geen redden meer aan. 
Wel waar! Wel waar! 
En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. 
Ja, de Heilige Geest zal ook die wereld overtuigen van oordeel. Hij 
zal de wereld, die daar zichzelf als wereld heeft leren kennen en 
verstaan en die voor God niet meer bestaan kan, die zal worden 
overtuigd van oordeel, dat de satan zijn kop vermorzeld is, dat 
Christus die pers alleen heeft getreden om die boze eens en voor-
goed neer te slaan. En dat hij je wel in zijn klauw houdt, maar dat op 
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het machtswoord van Immanuël zijn klauw geopend zal moeten 
worden. 
En van oordeel, omdat de overste dezer wereld… 
Nou, je zal maar wereld zijn. Dan heb je een overste. De duivel die 
je vrijwillig en moedwillig bent toegevallen, maar die is geoordeeld. 
Het vonnis is reeds geveld. In het Offer van Christus heeft de ver-
oordeling van de duivel plaats gegrepen. Hij heeft helemaal geen 
macht meer. Weet u wat de duivel is? Weet u wat dat is? Ik heb het 
u vaker gezegd. Het is als een slang die de kop is afgehakt. De kop 
is verbrijzeld. Die slang is dood. Maar die heeft nog stuiptrekkingen. 
Met die stuiptrekkingen slaat hij nog om zich heen. En als daar er-
gens in die binnenvelden van Afrika zo’n grote slang de kop vermor-
zeld wordt, dan kan hij in die stuiptrekkingen nog zo’n klap geven 
dat het een mens doodt. Jazeker!  En hij sleept er nog velen mee in 
dat verderf. Maar zijn kop is vermorzeld hoor! De duivel, de overste 
dezer wereld is geoordeeld. En kijk, daar hebben we de kernzaak 
van het heilig Evangelium. Dit is het. 
Dan zegt de Heere Jezus wel: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, 
doch gij kunt die nu niet dragen”. Nee, het is al genoeg. Of niet? Dat 
je zou zien dat je ziel gered zou worden en je tranen gedroogd. Dat 
je rechtvaardig voor God zou zijn. Dat je een goed en een vrolijk 
toevoorzicht zou mogen hebben op de Heere der heirscharen. 
Wat dat betreft is Zondag 25 wel een gepaste afdeling voor deze 
wezenzondag. Wat dat betreft sluit deze Zondags-afdeling wel haar-
fijn aan bij dat Woord, bij die prediking van Christus. 
Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden 
deelachtig maakt. Het geloof! Nou ja, dan zouden we kunnen stel-
len, als je dat een beetje simplistisch bekijkt in deze middag: wij zijn 
hier allen als gelovigen bijeen. Toch? U gelooft dat Gods Woord de 
waarheid is. U gelooft dat God in de hemel is. U gelooft dat de we-
reld door Hem geschapen is. U gelooft dat u Zijn schepsel bent. U 
gelooft misschien ook nog wel dat u bekeerd moet worden. Ja, een 
geloof. Dat is een geloof. En  als je het eenvoudig bekijkt, dan zou je 
kunnen zeggen: “Nou ja, omdat ik dat geloof, is mij Christus en al 
Zijn weldaden deelachtig gemaakt zeker?” Weet u, dat is die leugen. 
Die leugen die er zovelen, ook in ons kerkelijk leven, mee slepen. Je 
bent gedoopt. Belijdenis gedaan. Je bent misschien wel eens een 
keer aan het Avondmaal geweest. En misschien ben je wel een keer 
goed gesteld geweest. Dat kan ook nog wel. En de handen worden 
opgelegd. Een weinig zondekennis. Een weinig gewetensnood. Een 
weinig schommelingen in de ziel. “Hoe zal ik God kunnen ontmoe-
ten?” Er wordt gezegd: “Dat heb je niet van jezelf. Dat is van God”. 
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En daar worden de handen opgelegd. Gezegend hoor, in de Naam 
des Heeren. 
Wee, wee over zulke zachte heelmeesters. Het is niet voor niets… 
Het is wel ernstig, maar ik zeg het toch maar. Het is niet voor niets 
dat Spurgeon zegt dat de bodem van de hel vol ligt met predikers. 
En weet je, Spurgeon zegt: “En daar in die buitenste duisternis, daar 
komen die predikers de gemeenteleden tegen. Daar zullen die ge-
meenteleden ze aanwijzen: Waarom heb je ons niet gewaar-
schuwd? Waarom heb je ons zacht behandeld en heb je ons verlo-
ren laten gaan? Waarom? Dat je je eigen ziel wenste te verliezen, 
dat is jouw zaak. Maar onze kostbare zielen zijn meegesleept naar 
het eeuwig verderf”. 
Nee, dan het Woord. Weet je wat het Woord zegt? “Onderzoekt 
uzelve nauw, ja nauw of gij in hét geloof zijt”. Dat staat hier nu ook. 
Aangezien dan alleen hét geloof…! Weet je wat dat voor geloof is? 
Dat is de gelovige overtuiging een vervloekte voor God te zijn. Het is 
de gelovige overtuiging waarin je jezelf mishaagt en walgt van je 
eigen bestaan. Het is de gelovige overtuiging waarin je de zonden 
van je hele leven voor de ogen geschilderd zijn. Weet je, ik hoor 
weleens ouderen zeggen: “Alles komt terug van mijn hele leven”. 
Dat klopt ook. Het Woord zegt: “Ik zal het u ordentelijk voor ogen 
stellen”. Heb je je leven weleens terug gekregen? En moest je van 
dat leven van je geloven dat het verloren was, dat je er niet mee had 
gedaan waar God het je voor gegeven had? Moest je geloven dat je 
het doorgebracht had naar het goeddunken van je eigen hart en dat 
je daarmee schuldiger en schuldiger stond voor het aangezicht van 
de levende God? Kun je het trouwens nog ontkennen dat God in de 
hemel zal oordelen? Ja, dat is ook zoiets van onze dagen: we kun-
nen zo gemakzuchtig voort, het gaat allemaal nog zo best en we 
zien het wel enzo. Maar als dit woord “het geloof”, als dat in ons hart 
is, mensen, dan kan het geen uitstel meer lijden. Dan wordt het een 
zaak op leven en dood, op het scherpst van de snede. Dan gaat het 
om er bij of er niet bij. Nou, die gelovige overtuiging een vervloekte 
te zijn. De gelovige overtuiging: “God zal mij om al deze dingen 
doen komen in het gericht”. En dan? De gelovige overtuiging dat 
dood en eeuwigheid aanstaande is. En toen stond je aan dat open 
graf, en die kist zakte, en je zag je eigen begrafenis. Het werd je be-
nauwd om het hart, weet je wel. Want je ziel was nog niet gered. Dat 
is een zaak hoor! Het geloof is niet iets van jubel en fiets maar 
verder. Nee, dan word je stil gehouden voor het aangezicht van 
God. Dan word je klein gehouden en laag gehouden. Dat is een 
overtuiging. Dat zegt de Heere Jezus Zelf in Johannes 16. Dat is 
een overtuiging. Die ligt zo vast verankerd. 
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Maar ja, het geloof, dat is ook de gelovige overtuiging dat je zien 
mag dat God in de nacht een lichtstraal geeft. Mensen, is in de wan-
hoop of in de hopeloosheid van je leven de hoop weleens wakker 
geworden? Ging het Woord weleens spreken? Ja, je hebt op elke 
bladzijde je eigen naam gelezen: Adam, en Ikabod ook nog, eer-
rover Gods. En dat je in een keer op een bladzijde de Naam van 
Christus ging lezen. Of dat je het in een preek ineens ging horen, 
dat daar een gewillige Borg en Zaligmaker is. 
Ik heb een oude tante, die zei vroeger eens tegen ds. De Waard op 
Ambacht, toen kreeg ze oren: “Dominee, u bent helemaal anders 
gaan preken”. Welnee, zegt De Waard, je bent anders gaan luis-
teren. Dat is het hele punt. 
Nou, als dat gebeurt, mensen, dat je anders bent gaan luisteren, dat 
je weleens een keertje hebt zitten ophoren. Ophoren wat God nu 
bereid heeft. Dat God heeft willen omzien naar dat stelletje vijanden, 
die door de Heere Jezus “wereld” worden genoemd. Naar die mest-
vaalt waar alles op ligt te stinken voor God. Waar die vuile walm uit 
opkomt. Dat de Heere dat niet bij elkaar geknepen heeft en wegge-
worpen heeft van Zijn aangezicht. We zouden moeten zeggen…  
Mensen, echt hoor. Dat wil je misschien niet geloven, maar dat leef 
je wel in als God het je openbaart. Dat je te vies bent om aan te 
pakken. En dat de Heere God voor zulken Zijn eigen Zoon gegeven 
heeft. In de wereld. Om die wereld te verlossen. Het heeft God be-
haagd om naar dat stinkende beetje om te zien, en Zijn eigen scho-
ne, blanke Zoon voor ze over te geven in de dood, de bittere en 
smadelijke dood des kruises. Liever Zijn blanke Heere Jezus onder 
de vuistslagen van Zijn Goddelijk recht, dan dat één van die stinken-
den, die in het geheim van Zijn verkiezing liggen opgeborgen, verlo-
ren zou gaan. Liever Zijn eigen blanke Zoon onder dat gericht door, 
dan dat één van die vuile vijanden ooit nog in het gericht van God 
zouden komen. 
Mensen, wie kan het hart van God verklaren? Wie kan het wonder 
van het Evangelie verklaren? 
Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden 
deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Jazeker, daar heb je 
nog een zaak. Want je kunt het wel in de verte zien. Je kunt het wel 
horen onder de prediking van het Woord, dat er een gewillige Zalig-
maker is. Je kunt wel ontdekken de ruimte die daar in God is. Maar 
het gaat er toch om dat je ganse leven ligt opgeborgen. Dat die zaak 
zeker gemaakt is in het diepst van je ziel, dat God van genade en 
ontferming tot je eigen hart gesproken heeft. Dat moet toch een 
persoonlijke zaak zijn! Of niet? 
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Het geloof alleen maakt ons, stellen hier de opstellers van de Cate-
chismus, Christus en al Zijn weldaden deelachtig. Van waar komt 
zulk een geloof? Van de Heilige Geest. 
Weet je wat de Heilige Geest doet? Het is ook de gave des geloofs. 
Dat nemen we niet. Want wat je neemt, dat moet je terug geven. 
Weet je wat de Heilige Geest doet? Die is van de Vader en de Zoon 
uitgegaan, daar heeft Hij het als het ware mee genomen, en Hij 
geeft het de Kerk. Zo is het. Hij drukt het in het hart. Van de Heilige 
Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des 
heiligen Evangelies. 
Is het geloof in uw hart gewerkt door de verkondiging des heiligen 
Evangelies? Je zegt: “Wat doet die verkondiging er ineens bij?” Wel 
dit, een boer kan het zaad zaaien op het land. Maar als er geen re-
gen valt, zal het zaad niet ontkiemen. Dat zaad des geloofs wordt 
van de Heilige Geest in het hart gelegd, en het behaagt God de pre-
diking des Evangelies te gebruiken als een gestadige regen, opdat 
het zaad zou ontkiemen en er opwas zou zijn, er op de levensakker 
vruchten van geloof en bekering gevonden zouden mogen worden. 
Dat geloof komt van de Heilige Geest, Die de gave des geloofs 
schenkt. Zo is de Heilige Geest. 
En weet u wat er nog meer bij ligt? Dat staat er ook. Van de Heilige 
Geest, Die het geloof in onze harten werkt, door de verkondiging 
des heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik van de 
sacramenten. 
Zou daar nu bedoeld zijn dat een kind van God, de levende Kerk, 
dat die krachtig gemaakt wordt in zichzelf? Als er staat: “hij wordt 
gesterkt”, is dan het Heilig Avondmaal of de bediening van de Hei-
lige Doop, is dat een versterking, waardoor je een beetje opgewekt 
wordt, een beetje gesteund wordt, een beetje bevestigd wordt in 
jezelf? Nee, helemaal niet. Weet je wat de heilige sacramenten wil-
len doen? Dat staat hier zo in die paar woordjes opgetekend. Die 
wensen in de handen van de Heilige Geest te wezen als een ver-
sterking, opdat het zicht op Christus helderder en helderder zou zijn. 
Ja zo, dat er in Christus alleen maar meer begeerlijks, meer zoetig-
heid gevonden wordt dan voorheen. Kijk, dat is de opwas in de ge-
nade eigenlijk. Dan word je niet groot, maar dan word je klein. Dan 
wordt elk kruimeltje een wonder, en dan is elk kruimeltje een blijk 
van Gods gunst. Dan is elk kruimeltje wat je wordt toegeschikt een 
bewijs van de genade van God. 
Mensen die een eigen geloof hebben, die hebben aan een kruimel-
tje niet meer genoeg. Die hebben onderhand aan een heel brood 
niet meer genoeg. Nee, die worden ijdel, groot in zichzelf. 



 14 

Maar die waren, die altijd wereld waren en wereld gebleven zijn in 
eigen oog. Niet om de bekeerde man en de bekeerde vrouw uit te 
hangen. Helemaal niet. Daar hebben ze geen enkele reden toe. Het 
valt alleen maar tegen aan eigen kant. Die verwonderen zich over 
de meevallers, over de versterking Gods, dat de Heere in de ver-
sterking, in het gebruik van de sacramenten, terug komt op Zijn 
eigen verbond. Dat de sacramenten voortkomen uit de verbonds-
weldadigheden van God. Dat Hij het is Die Zijn eigen werk in het 
hart versterkt. Dat als het ware door het natuurlijk oog heen, wat dat 
brood ziet en wat die wijn ziet, maar ook wat dat water ziet dat op 
het hoofd van dat kind gesprenkeld wordt, dat daar doorheen het 
geloofsoog geopend mag worden en gezien mag worden het bloed 
van de Middelaar wat op het hart, op de ziel gesprengd geworden is, 
uit genade. En waar de Heere dat eens gesprengd heeft, daar heeft 
Hij dat voor eens en voorgoed gesprengd. Dat is een zaak, die ligt 
vast. 
Wij wankelen. Wij vallen er uit. Wij verachteren. Wij halen duister-
heid over onze ziel. Wij moeten klagen over onze staat. Maar het 
ware volk van God kan in de twijfel niet leven. Hoewel vandaag de 
dag de twijfeling zowat de grootste zekerheid geworden is. Heel 
eigenaardig! Als je maar genoeg twijfelt en maar genoeg wanhoopt, 
dan ben je al een heel eind op de weg. Nou, dat is tegen het Woord, 
mensen. Twijfeling komt voort uit ons boze hart. De Heere, als Hij 
Zijn zaak bevestigt, dan bevestigt Hij Zijn zaak als een zekere zaak. 
Ja toch! Dan kunnen bergen wijken, heu-velen wankelen, maar Mijn 
goedertierenheid zal van u niet wijken, in der eeuwigheid niet. Dat is 
het wat God bevestigt, wat God versterkt. 
Weet je wat die sacramenten doen? Die halen het oog van je eigen 
bedorven bestaan weg en die richten je oog opnieuw op het kruis 
van de Middelaar. Dat is het eigenlijk. Daar ligt de bevestiging in. 
Telkens opnieuw voor die afgedwaalden. Want hoe zegt de Heere 
Jezus het ook alweer? Honderd schapen. Negenennegentig zijn er 
bij, maar die ene is weggelopen. Wie komt die ene, die verloren is, 
ophalen? Het is de Heere Jezus Zelf! Of niet? Dus als dat schaapje 
wordt opgepakt uit die sloot, of losgehaald uit die struiken, wie is de 
eerste die hij ziet? Het is het aangezicht van de goede Herder. Ook 
na ontvangen genade, mensen, buiten Christus is God een verte-
rend Vuur en een eeuwige Gloed bij Wie niemand wonen kan. Maar 
in Christus is Hij een genadig en een vergevend God Die Zijn eigen 
werk bevestigt. Om Zijnentwil, om Christus wil zal Ik niet meer op u 
toornen en niet meer op u schelden. 
 
Maar laten we eerst een versje zingen. Psalm 71 vers 2. 
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Wees mij een rots, om in te wonen; 
Een schuilplaats, waar mijn hart 
Steeds toevlucht vindt in smart; 
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen, 
Dat Gij, o groot' Ontfermer, 
Mijn burg zijt en Beschermer. 

 
Wat zijn eigenlijk sacramenten? Ja, dat moest in die tijd wel ge-
vraagd worden. Want u weet dat wel, dit leerboekje is van de kerk 
der Reformatie. Dat is een leerboekje waarin ook zoveel misstan-
den in de Rooms Katholieke kerk werden aangewezen. Want ja, elk 
mens, in Europa zeker,  hoorde tot de Rooms Katholieke kerk. En 
daar kwam die Reformatie met dat nieuwe geluid doorheen, en het 
versloeg zijn tienduizenden. Zeker wel. Maar ja, die moesten wel ge-
oefend en geleerd worden. Sacramenten, dat waren een soort… Ja, 
wat was het eigenlijk in die Roomse kerk? Als dat maar weer 
bediend was, dan was het wel best. Zoiets. De sacramenten hadden 
in de Roomse kerk gemakzucht opgewekt. Het had de mensen ge-
laten gemaakt. Ze konden d’r leven van zonden handhaven. Een 
sacrament er over en het was weer goed. Het sacrament werd ge-
bruikt als een of andere saus om het bedorven leven een beetje te 
bedekken. Het maakte allemaal niet zoveel uit. En als je dan op je 
uiterste lag, dan moest daar het sacrament van het laatste oliesel 
nog even toegediend worden. Dan zei zo’n priester of pastoor: “Je 
zonden zijn vergeven hoor”. Toch hadden die Joden toen wel gelijk: 
“Niemand kan de zonden vergeven dan God alleen”. Had Rome dat 
Boek, die Bijbel maar beter gelezen. Dat hadden ze niet voor niets 
in het Latijn gelaten, dat de mensen het niet lezen konden, dat het 
volk dom gehouden kon worden. Ja toch! Onderzoekt de Schriften. 
Dat is uw plicht, de mijne, onze taak. 
Waar begin je mee als de dag begint ’s ochtends? Waar eindig je 
mee als het ook een keer laat geworden is en moe geworden bent? 
Luther zegt: “Op mijn drukste dagen neem ik de meeste tijd voor 
God”. Dat is een geestelijke paradox. Dat kan het vlees niet bevat-
ten, maar dat moet de geest alleen verstaan. 
Wat zijn eigenlijk sacramenten? Dan worden hier de sacramenten 
aangewezen naar het Woord van God. Als u het Woord kent, dan 
weet u het. Dan vertel ik u niets nieuws. Dat mag ook trouwens he-
lemaal niet. Paulus zegt: “Al komt er een engel uit de hemel en die 
komt een ander Evangelie verkondigen, dan ik u verkondig heb, ge-
loof hem niet, want het klopt niet”. Nee, maar uit dat oude Woord 
moeten oude en nieuwe schatten worden opgedolven. Nou, hier heb 
je zo’n schat. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige, 
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zichtbare waartekenen en zegelen. Heilig, dat betekent “afgezon-
derd”. Weg van dat gedruis van de wereld. Weg, niet afkomstig uit 
die gedachten van ons. Heilig, dat betekent “bij God vandaan”. Weet 
je wat een sacrament is? Dat is een genadebewijs van God. Dat de 
Heere, Die Zijn Woord laat verkondigen, nu het geloof niet alleen 
door de oorpoort wil versterken, maar Hij wenst het geloof ook te 
versterken door de oogpoort en door de mondpoort. Het behaagt 
God om Zijn genade voor Zijn Kerk uit te stallen. 
Als er een jaar geen Avondmaal gevierd is, wat is er dan? Vind je 
het best? Of schreeuwt je ziel naar God? Mijn ziel dorst naar God, 
de levende God. Haal je je schouders op en zeg je: “Dan maar 
niet”? Of is er een levende zielsbehoefte naar het heilig sacrament? 
We hebben het enkele weken terug mee mogen maken, u weet het, 
dat het andere sacrament bediend geworden is. Hoe lang was het 
geleden dat je het gezien hebt? Gedoopt in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. Zoals dat water het lichaam schoon 
wast, zo wast het bloed van Christus de ziel schoon. 
Dit is een gunst van God hoor, dat Hij sacramenten heeft ingesteld. 
Heilige, zichtbare waartekenen. Weet je wat een waarteken is? Een 
teken dat het Woord dat God spreekt de waarheid is. Ze bewijst het 
Woord. 
En zegelen. Weet je wat een zegel is? Als een koning vroeger een 
brief had geschreven, dan stond hij voor de inhoud. Dan drukte hij 
daar zijn zegel onder. Als het ware een Goddelijke handtekening. 
Heb je zo het sacrament weleens gezien, Doop en Avondmaal? 
Goddelijke handtekeningen. Dat de genade in Christus waarheid is. 
Dat laat God zien. Dat komt van Hem vandaan. Het komt van Hem 
uit. En wij gemakzuchtig…! 
Mensen, stel je nu eens voor. Er belt een lakei op van paleis Noord-
einde, en die zegt: “U kunt binnen een week een brief van Hare 
Majesteit de koningin verwachten”. Dan zit je elke dag bij de brie-
venbus: “Is hij er al?” En als er dan zo’n prachtige enveloppe van 
geschept papier komt, dan weet je niet hoe gauw je binnen moet 
komen: “Wat staat er in? Schiet eens op. Lees eens. Laat eens 
kijken. Heeft ze zelf getekend?” En nu geeft God het en we gaan 
gewoon door. Wij, ik ook. Onbegrijpelijk eigenlijk. Dit is van levens-
belang voor de Kerk. Van levensbelang van God ingezet. Opdat Hij 
ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter 
te verstaan geve en verzegele. 
Dan moet je niet zeggen: “Ik heb het Woord, dus het is goed”. Nee, 
er staat: “des te beter te verstaan geven en verzegele”. De Heere 
kent de zwakheid van ons bestaan. Hij weet het wel, dat wij van die 
mensen zijn die de zaken niet makkelijk verstaan. Ja, de zaken van 
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de wereld wel. Maar de zaken van het Koninkrijk! Mensen, we zijn 
zo hardleers als het maar kan. En God heeft het gegeven om het 
beter te verstaan, en om het te verzegelen. Namelijk… 
Wat wordt er nu in betekend? Namelijk, dat Hij ons vanwege het 
enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving 
der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Daar gaan die 
sacramenten over. Dat is geen bevestiging van ons. Maar die sacra-
menten zijn een bevestiging van het enige Offer dat Christus aan 
Golgotha’s kruis heeft volbracht. Daar gaat het over. Dan zijn we 
terug bij de woorden van de Heere Jezus Zelf: “En die Heilige Geest 
gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van ge-
rechtigheid en van oordeel”. Dat is het wat ook in de sacramenten 
betekend en verzegeld wordt. Dat de Heilige Geest het is Die niet 
anders doet dan van de mens af te wijzen en op Christus aan te 
wijzen. Dat de Heilige Geest niet anders doet dan de mens neer te 
slaan in zijn eigen vuile, zondige bestaan, een mens in te trekken 
onder dat Goddelijk recht van God, die mens te wijzen op die Chris-
tus der Schriften Die in dat recht Gods gegaan is en het oordeel 
heeft weggedragen, satans kop heeft vermorzeld en een vrijgeleide 
voor de Kerk heeft teweeg gebracht. Matthew Henry zegt: “Het kan 
zijn dat je zo dood als ik weet niet wat aan de bediening van het 
Avondmaal zit. Dat kan. Maar de Heere nodigt Zijn Kerk”. Goed ont-
houden: Zijn Kerk. Niet de godsdienst. Helemaal niet. Die hebben 
zat aan zichzelf. Die eten en zijn verzadigd met d’r eigen vromig-
heid. Maar de Kerk. De Kerk die geen stap meer vooruit kan. “Het 
kan dat je er zo dood als ik weet niet wat zit”, zegt Matthew Henry. 
“Maar toch, toch, het is de Heere die zo de versterking geven wil, 
ook aan de bediening van het Avondmaal”. Dat je misschien pas 
over een week of twee de troost smaakt. Of over een maand. En wie 
zegt dat je daar persé door getroost moet worden? Wij willen altijd 
maar gevoeligheden hebben. Maar dit is geen gevoeligheid. Dit is 
een fundament. Dit is een vast staande zaak. De sacramenten zijn 
door God ingesteld. 
Mensen, heb je zo het sacrament weleens gebruikt? Laat ook dit 
nog zeggen, want dat ligt er ook in. Ik ga er maar even vanuit: wij 
zijn allemaal gedoopt. Dat is zo’n vanzelfsheid, een gewoonte. Maar 
heeft die bediening van de hei-lige Doop je weleens terug gebracht 
naar je eigen Doop? En ook naar alles wat daarna gekomen is, hoe 
je je Doop bezoedeld hebt. Hoe je op dat reine water, dat reine 
doopwater de modder van de wereld hebt gesmeerd. Zo eigenlijk. 
Maar terug gevoerd naar je eigen Doop, en met die Doop terug ge-
voerd naar de troon van God. Want die Doop staat je te veroor-
delen. Want die Doop spreekt van de welmenendheid van God in 
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Christus. Die Doop spreekt er van dat het nooit aan God zal liggen 
als je straks verloren moet gaan. 
Maar voor al die kerkmensen met d’r gedoopte voorhoofden in de 
buitenste duisternis, zal die doop een aanklacht zijn. Niet alleen het 
Woord in het geweten een aanklacht, gij hebt niet gewild. Maar ook 
die Doop aan het voorhoofd. Want weet je, mensen, hoe warm die 
vlammen ook zijn daar, dat doopwater gaat er nooit van af hoor. 
Nooit meer. En dat zal tot in eeuwigheid tegen je getuigen, dat de 
Heere Zijn bereidwilligheid al in je jonge leven getoond heeft, dat je 
het, zonder je nog te beseffen en te weten, in Adam voor God ver-
doemelijk ligt. Maar dat het Gode behaagt om ook, zonder dat je het 
nu beseffen kunt als klein kind, in Christus te heiligen en aan te zien 
in ontferming. Mensen, wat heeft God toch weggelegd! Dat is een 
ruime genade. Dat past amper op deze wereld. Of wel? Zo groot, zo 
heerlijk, zo dierbaar. En dan onder die genademiddelen verloren 
kunnen gaan. En dan met je gedoopte voorhoofd niet naar het 
Avondmaal uit te zien. Met je gedoopte voorhoofd onbekeerd onder 
de Woordbediening te kunnen verkeren. Mensen, vreselijk zal het 
zijn, te vallen in de handen van de levende God. De Heere heeft uw 
verlies, uw ondergang niet op het oog, maar uw behoud. Niet willen-
de dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, 
tot de kennis der waarheid komen. Mensen, alsjeblieft, dat de 
Heilige Geest dat zou doen door Woord en sacrament, je zou slaan 
op God aan. Ja, laten het maar harde klappen wezen als je dat no-
dig hebt. Wat maakt het uit! Als het oplevert, mensen, dat je arme 
ziel gered zou zijn van het verderf en je God hier in beginsel zou 
mogen grootmaken en straks voor eeuwig Hem de lof zou mogen 
toezingen. Dat is Hij toch waard! Of niet? Is Hij het niet eeuwig 
waard om aanbeden, geliefd en geloofd te worden! 
Het enige slachtoffer, daar wijzen ook die sacramenten op. Het eni-
ge hoor. Er is niets waarmee je voor God kunt bestaan buiten dat 
verzoenend lijden en sterven van Christus. Het enige slachtoffer van 
Christus is het van God gegeven Middel om zalig te worden, om 
behouden te worden, gevoerd te worden uit de grootste ellende en 
ingevoerd te worden in het hoogste, eeuwige geluk. Zalig noemt 
Christus het toch! Zalig! En dan leerde ik op school de kindertjes: 
Dat is in het bezit van het hoogste, eeuwige geluk. Dat is zalig. Nooit 
meer vergeten. Onzalig van nature. Dat betekent: in het bezit van 
het laagste en eeuwige ongeluk. Maar zalig in het bezit van het 
hoogste, eeuwige geluk. Mensen, is dat geen wonder dat je dat voor 
het oor getekend wordt, voor het oog en voor de mond. Is dat geen 
voorrecht, dat God zo laag afdaalt, dat Hij tot de mens wenst te 
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spreken op velerlei wijzen. Is dat geen heerlijk voorrecht, dat het 
Hem behaagt om Zich in uw leven niet onbetuigd te laten. 
En nu, tenslotte dit. Al die mest om uw levensboom. En de Landman 
zal komen, en wordt er vrucht gevonden? Of leeft u nog van het ge-
bed van Christus: “Laat hem nog één jaar staan, opdat Wij opnieuw 
zien of daar vrucht aan die boom gevonden wordt”. Of mag het al 
zijn dat daar een lieflijke vrucht is, omdat God Zelf die vrucht gege-
ven heeft? Dat daar een groei en een bloei mag zijn in de verne-
dering, in de diepte, ter ere Gods. Dat je leven mag zijn als de mirte, 
die daar in de laagte mag groeien. En als ze geschopt en geslagen 
worden zo’n lieflijke geur verspreiden. De lieflijke geur van Christus. 
Hoedanig is uw leven. 
Nog één keer dit Woord: “Onderzoek uzelve nauw, ja nauw, of ge in 
het geloof zijt”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 48 : 4 en 6 
 

Wij, o verheven Majesteit, 
Gedenken Uw weldadigheid, 
In 't midden van Uw heil'ge woning. 
Gelijk Uw Naam is, grote Koning, 
Bij ons terecht geprezen, 
Zo is Uw roem gerezen, 
En bij de volken zeer vermaard, 
Tot aan het uiterst' eind der aard'. 
Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt, 
Is met gerechtigheid vervuld. 
 
Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden; 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 


