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Predikatie over Zondag 38 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 16 september 2012 
 

 Zingen Psalm 119 : 83. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Hebreeën 4 vers 1 t/m 11 
 
  1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn 
rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergeble-
ven te zijn. 
  2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar 
het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het ge-
loof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. 
  3 Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd 
heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan 
in Mijn rust! Hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af 
al volbracht waren. 
  4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: 
En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust. 
  5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 
  6 Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en dege-
nen wien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn 
vanwege de ongehoorzaamheid, 
  7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door 
David zeggende zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): He-
den, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. 
  8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daar-
na niet gesproken van een anderen dag. 
  9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. 
10 Want die ingegaan is in Zijn rust, die heeft zelf ook van zijn wer-
ken gerust, gelijk God van de Zijne. 
11 Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat 
niet iemand in datzelve voorbeeld der ongelovigheid valle. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 26 : 6 en 8. 
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Gemeente, aan de orde van behandeling is voor deze middag Zon-
dag 38 uit de Heidelberger Catechismus. Die zullen wij dan eerst sa-
men lezen. 
 
103. Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod? 
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de scho-
len onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat 
is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om 
Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Hee-
re openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te 
doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze 
werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo 
den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze Zondags-afdeling stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. De omvang van het vierde gebod. 
2e. De inhoud van het vierde gebod. 
3e. Het gevolg van het vierde gebod. 

 
Gemeente, zowel in Hebreeën 4 als in Zondag 38 gaat het over rust, 
over de rustdag, gaat het over dat wat de Heere heeft ingesteld en 
wat de Heere heeft aangebracht. Laat ik dat nu eens voorop mogen 
zeggen: wat de Heere heeft ingesteld om te genieten. Want de ge-
boden Gods worden door een natuurlijk mens wel beleefd als knel-
lende banden, als een gevangenis. Want ja, we mogen niets en ik 
zou zo graag. Nee, maar de Heere heeft het ingesteld om te genie-
ten, tot ons nut. Het is tot ons voordeel. En hier in Hebreeën 4 en in 
de Heidelberger Catechismus blijkt het zelfs tot eeuwig voordeel te 
zijn. Dan gaat het inderdaad over die rustdag. Op die rustdag dat we 
gewend zijn om naar de kerk te komen en de prediking van het 
Woord van God te horen. 
Heb je het weleens gehoord, de prediking van het Woord? Want ja, 
dat zongen we dan daarstraks: “Wat blijdschap smaakt mijn ziel 
wanneer ik voor U kniel, in het huis dat Gij u hebt gesticht”. Heb je 
die blijdschap weleens gekend? Weet je wat voor blijdschap daar 
bedoeld is? Of is het nog altijd voor je die sleur en eigenlijk een zwa-
re last, een wetmatigheid om naar de kerk te komen? Dat zijn we nu 
eenmaal gewend. Dat is onze gewoonte. Zo doen we dat nu een-
maal. Of dit: “Wat blijdschap smaakt mijn ziel”? Is je hart weleens 
opgesprongen van vreugde? Waarom is je hart opgesprongen van 
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vreugde? Nou, zeg je, ik heb een les geleerd. Welke les? Wel, dat 
het God nu behaagt om in de eredienst, onder de bediening van het 
Woord, tot mijn ziel te spreken. Juist in de kerk, daar waar de Bijbel 
geopend ligt en waar de Heere Zijn knechten zendt om Zijn Woord 
te bedienen, daar behaagt het God om in gemeenschap te treden 
met zondige mensenkinderen. De Heere wil hier tot u spreken. Als 
je dat verstaat, Wie de Heere is, en dat die Heere God nu tot u spre-
ken wil. Hoe zou je dan in de kerk wezen? Hoe zou je dan je plekje 
innemen? Laat ik bij het begin beginnen. Hoe zou je dan opkomen? 
En hoe zou je ook weer gaan? Dat het nu de hoge God behaagt, om 
van Zijn hoge hemel af te dalen door dit houten schrootjesdakje 
heen, en tot u en mij te spreken. Dat behaagt God. Niemand van 
ons is in der eeuwigheid te verontschuldigen. Versta je dat? Hij is in 
Zijn goedgunstigheid week aan week naar u toe gekomen. “Ja maar, 
die dominee staat mij niet aan, en die kan het niet zo goed, en daar 
mankeert wat aan”. Ja, dan klopt het. Dat wist de apostel ook al. Hij 
zegt: “Mijn prediking, dat is de dwaasheid der prediking”. Dat is het. 
Meer niet. En nu behaagt het God om door de dwaasheid der predi-
king te bekeren die geloven. 
“Moet ik dan zomaar komen, wie er ook komt? Moet ik er dan we-
zen?” Daar geeft de Catechismus antwoord op. Als God het geeft, 
komen we daar zo wel op terug. Maar in de kerk behaagt het God 
om tot mensenkinderen te spreken. Wie zou dan niet vol eerbied, 
vol diep ontzag het hoofd buigen, verwonderd zijn. Of verbaast het u 
niet dat het God behaagt om tot u te spreken? 
Heb je je leven weleens terug gekregen? Ja, zeg maar alles, alles 
wat je gedaan hebt. Waar het Woord van zegt: “Ik zal het u orden-
telijk voor de ogen stellen”. 
De behandeling van het vierde gebod in Zondag 38 staat in het stuk 
der dankbaarheid, nietwaar! Dat is dat volk dat is dwars door de 
ellendekennis heen gegaan. Dat is de ellendekennis nooit meer kwijt 
geraakt. Dat heeft dat pakketje mee genomen, dat wat de Heere ze 
voor de ogen gesteld heeft. Weet je hoe een mens uit de ellende-
kennis tevoorschijn komt? Als een blijvende schuldenaar in zichzelf; 
als een mens die nooit meer boven de zondaarsstand uit kan ko-
men; als een mens die niet meer kan plussen, maar die alleen nog 
maar kan minnen. Het valt alleen maar tegen. Het wordt alleen maar 
minder. Het wordt alleen maar slechter. Zulke mensen. Nou, en die 
dat thuis gekregen hebben, die die les geleerd hebben, die d’r hele 
leven overzien, ja, elke dag dat stukje, elke dag het weer thuis 
kregen, dat zelfs d’r beste werken met zonden bevlekt waren. Die 
zullen zich verbazen dat God spreken wil tot zulke mensenkinderen. 
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Ja, dat volk was in de woestijn. Daar gaat het ook over in Hebreeën 
4. En dat volk heeft gemurmureerd. Dat heeft God ter verantwoor-
ding geroepen. God deed het verkeerd, telkens opnieuw. God deed 
het verkeerd. Voor die was het geen wonder dat de Heere ze dag 
aan dag bezocht met Zijn goede gaven. Dat de Heere het manna liet 
regenen. Dat de Heere de kwakkelen gaf. Nee, dat volk zei zelfs: 
“Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood”. Ja, die kom je vandaag 
ook nog tegen, zulke mensen. Die zijn de prediking zat. Die zeggen: 
“Mijn ziel walgt van dit brood. Ik lust het niet meer. Ik ga wel ergens 
anders heen, waar het een beetje gemakkelijker gaat, waar het 
allemaal zo nauw niet komt, waar iedereen er bij gerekend wordt. Ik 
ga maar ergens anders heen, waar ik mijn leven kan volhouden zo-
als ik dat gewend was. Nee, dit smaakt mij niet meer”. De apostel 
zegt: “Laat ons dan vrezen”. Dat betekent zoveel als: Wil daar alstu-
blieft acht op slaan. Daar staat eigenlijk hetzelfde als: “Laat ons ons-
zelf onderzoeken, ja zeer nauw onderzoeken”. Toetsen in het licht 
van het Woord van God, dat niet te eniger tijd de belofte van in Zijn 
rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achter geble-
ven te zijn. De apostel zegt: “Het is toch een wonder dat de belofte 
van in Zijn rust in te gaan u nagelaten is, dat dat u van de vaderen is 
overgeleverd, dat dat Woord nog altijd in uw huis, in uw kerk, in uw 
handen is. En dat dat Woord nog altijd staat, de belofte van in Zijn 
rust in te gaan”. 
Dat is heel opmerkelijk, dat de apostel Paulus hier de hele prediking 
van het Woord samenvat in dat ene: de belofte. Welke belofte? De 
belofte van in Zijn rust in te gaan. 
Wat is dat voor een rust waar de apostel hier van spreekt? Wel, er 
staat even verderop in dat hoofdstuk, het 9e vers: “Er blijft dan een 
rust over voor het volk van God”. Er staat in het grondwoord “sab-
batismos”. Dat is een eeuwig durende, blijvende, nooit meer over 
gaande rustdag. Een rustdag die wel een aanvang neemt, maar die 
nooit meer stoppen zal. Eeuwig zondag, zal ik maar zeggen. 
En dan zegt de apostel: “Laat ons vrezen dat niet te eniger tijd…” 
Dus ook in onze tijd, want dat hoort ook bij al de tijden die er in de 
wereldgeschiedenis zullen zijn. De belofte is u nagelaten, “…dat 
iemand schijnt achter gebleven te zijn”. Dat er één is onder de ver-
kondiging van het Woord die het allemaal wel gelooft, die het alle-
maal best vindt en die helemaal niet op die Heere zit te wachten. 
Die vanaf de preekstoel Zijn stem hoort, de stem van de levende 
God, en het gaat hem het ene oor in en het andere oor uit. En zelfs 
de zwaarste oordeelspredikingen glijden af langs de gladde rug. En 
zelfs de lieflijkste aanbiedingen van heil en genade worden zo naast 
zich neer gelegd. Het doet geen nut. Het Woord doet zijn krachten 
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niet. Waarom toch? Hoe komt dat toch? Zeker als je in het licht van 
de Schrift ziet welk een groot en vreselijk ongeluk hen te wachten 
staat die buiten God leven en buiten God sterven. En als je daar 
tegenover zet dat grote geluk, die heerlijke zaligheid die de Kerk van 
God te wachten staat. Dan zou je je toch niet voor kunnen stellen 
dat er een mens achter blijft, dat er een mens buiten dat Woord nog 
voort kan leven, dat een mens het nog altijd volhoudt om die stem 
van de levende God in de wind te slaan. Dat kun je je toch niet voor-
stellen. Maar de apostel zegt: “Hier ligt de reden. Want ook ons is 
het Evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het Woord der predi-
king deed hen geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was 
in degenen die het gehoord hebben”. Dat woord “gemengd” wil zo-
veel zeggen als: “Het is niet met het geloof gepaard gegaan”. De 
prediking van het Woord en het geloof zijn niet samen gevoegd en 
zijn niet samen op gegaan. Daarom was het dat het Woord der pre-
diking hen geen nut deed. Ziet u? Het komt aan op geloof. 
Gelooft u? Ja, zeg je, anders zat ik hier niet. 
Gelooft u echt? Gelooft u het werkelijk? Weet je wat geloven in deze 
zin betekent? De diepe inhoud van het Woord van God verstaan 
voor jezelf. Dat is een persoonlijke zaak geworden. Hen die het ge-
loof krijgen toegeschikt van de almachtige God, die weten zich zon-
daar voor God. Die weten zich een verlorene. Die weten zich aan 
allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. 
Die weten het. 
Heb je zo’n tijd in je leven gekend? Dat je daaronder krom ging. Dat 
je dat te kauwen kreeg en dat het ondragelijk begon te worden. Met 
het geloof gemengd gaan, dat betekent zinken, minder worden. 
Weet je wat dat is? Dat is jezelf afschrijven. Heb je die zalige dag al 
mee mogen maken, dat je jezelf mocht afschrijven voor God? Uit u 
geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat het aan alle kanten verlo-
ren was. Dat het niet meer kon. Nooit meer. Of wel? Met het geloof 
niet gemengd, daarom deed het Woord der prediking hen geen nut. 
Maar waar het met het geloof gemengd gaat, daar doet het Woord 
der prediking z’n nut. Waarom dan? Wel, de apostel zegt: “Wij die 
geloofd hebben gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: “Zo heb Ik 
gezworen in Mijn toorn, indien zij zullen ingaan in Mijn rust”. Dus 
zegt de apostel: “Zoals de Heere in Zijn toorn beloofd heeft, eigenlijk 
gevloekt heeft dat de ongelovigen niet in de rust zullen in gaan, zo 
zullen de gelovigen wel in de rust in gaan”. Hoewel Zijn werken van 
de grondlegging der wereld af al volbracht waren, ja, de Heere zegt 
het hier alsof het op het besluit van de mens vast zit. Maar de apos-
tel zegt: “Nee, uiteindelijk ligt het vast in het eeuwig raadsbesluit 
Gods, van voor de grondlegging der wereld af al volbracht”. Daar 
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had de Heere het besloten. Dat volk dat zalig zou worden. Dat Hij 
verkiezen zou. Dat Hij zalig zou maken. Uit dat gedruis der wereld 
vandaan zou halen en tot Zijn rust zal brengen. 
Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En 
God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. En in deze 
plaats wederom: “Indien zij in Mijn rust zullen in gaan”. Dan blijft dat 
sommigen in de rust zullen in gaan en degenen die het Evangelie 
eerst verkondigd was, niet in gegaan zijn vanwege de ongehoor-
zaamheid. Zo bepaalt Hij…! Kijk, zo bepaalt Hij! 
Waarom spring je nu niet op van vreugde? Dat is toch onbegrijpe-
lijk. Of niet? Dat is toch een zaak, dat we op grond van zo’n woord 
niet allen op de knieën vallen en God dank zeggen. Zo bepaalt Hij 
wederom een zekere dag, namelijk heden, zegt de apostel. Door 
David zeggende zo’n lange tijd daarna: “Heden, indien gij Zijn stem 
hoort, zo verhardt uw harten niet”. Wie hoort Zijn stem nu eigenlijk? 
Wel, dat is dat volk in wie de prediking van het Woord met het ge-
loof gepaard gegaan is. Die zichzelf als schuldenaar hebben moeten 
wegzetten voor het aangezicht van God. Die niets meer hebben om 
zich op te beroepen. Weet je wat voor zo’n volk een wonder wordt? 
Dat God zegt: “Er hoeft in u ook niets te wezen om u op te beroe-
pen. Alles is in Mij. Uw vrucht wordt in Mij gevonden”. Dit is Evange-
lie-bediening. Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten 
niet. Kijk, zo’n heden maken wij mee, want gij hoort Zijn stem, want 
de prediking van het Woord klinkt in uw oor. En blijft u zich verhar-
den? Kunt u door gaan in uw eigen leven? God de Heere nog altijd 
buiten de deur van het bestaan houden? Lukt het nog? 
Je zegt: “Ja maar, dat is toch een wonder! Dat is toch een daad 
Gods!” Ja, dat is ook zo. Maar hebt u nooit gehoord van uw eigen 
verantwoordelijkheid? Dat u niet gevallen bent in een willoze val, 
maar dat u zelf gewild hebt dat God geen Koning over u wezen zou. 
En dat de Heere nog altijd van u eisen en vorderen mag waartoe u 
in staat was in de rechtstaat. Dat het uw schuld is als u schijnt ach-
ter gebleven te zijn. Dat het niet aan de Heere zal liggen. Want 
wordt hier de verkiezing gepredikt? Of wordt hier de roeping gepre-
dikt? Wordt u verkondigd: “Je moet maar uitzoeken of je bij de ver-
korenen hoort”? Of wordt u verkondigd: “Heden, indien gij Zijn stem 
hoort, zo verhardt uw harten niet”? Dat wordt u verkondigd. Het 
wordt u na aan het hart gebracht dat er in God gedachten des vre-
des zijn en niet des kwaads. En dat de Heere nog altijd dat beste, 
die eeuwig durende rust heeft klaar liggen, als het ware, voor hen 
die in d’r schuldverslagenheid in het stof van de verootmoediging 
mogen neervallen. Daar gaat het over. 
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Want indien Jozua hen in de rust gebracht had… Jozua, in het Oude 
Testament, had dat volk Israël in Kanaän gebracht. De apostel zegt: 
“Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zo had hij daarna 
niet gesproken van een andere dag”. Als dat de uiteindelijke rust 
zou wezen, dan was nu niet dat “heden” geweest. Dan was nu niet 
de prediking van het Woord geweest. Maar de prediking van het 
Woord klinkt nog altijd, omdat er achter die rust in Kanaän een 
hemelse, een eeuwig durende rust ligt. Er blijft dan een rust over 
voor het volk Gods. 
Ja, dat ben ik niet, zeg je. Hoe kan ik nu weten dat ik er eentje van 
het volk van God ben? Hoe kan ik dat weten? Heb je er belang bij 
dat je het weet? Of vind je het wel goed? Geloof je dan nog wel? Je 
zegt: “Ach, ik hoop het maar. Als ik onderhand op mijn ziekbed lig, 
dan ga ik maar eens om bekering vragen. En ik doe aardig mee in 
de godsdienstige tred”. Tja! Of heb je er belang bij dat je het weet? 
Zoek je er naar, naar die heilige wetenschap of ik tot het volk van 
God behoor? Waarom is dat zo’n zaak van gewicht voor je gewor-
den? Buiten God is de dood. En alleen in God is het leven. Dat is 
een les! Heb je dat geleerd? Is dat nu de nood van je bestaan? Als 
ik het niet weet, heb ik geen rust. Daar gaat het in die tekst over. Er 
blijft dan een rust over. Weet je wat voor rust dat is? Dat is niet een 
een of andere vakantiebestemming. Maar die rust waar het hier over 
gaat, dat is een rusten in God. Een rusten in Gods Woord. Een rus-
ten in Gods toezegging. Een rusten in Gods genade-betoningen. 
Daar gaat het over. Daar gaat dat volk van God in leren rusten. Ze 
hadden onrust van binnen en van buiten. De schuld klaagde ze aan. 
De zonde zat ze in de nek. De duivel lag op de loer. De wereld trok 
aan alle kanten. Ze wisten het niet meer waar ze naar toe moesten. 
En de Heere bracht ze onder Zichzelf, op de knieën in het stof, on-
der de donkere wolken van het oordeel en van het Goddelijk recht. 
En de Heere ging snijden, afsnijden. De Heere liet ze sterven aan al 
het hunne. De Heere trok ze weg uit het land der levenden. Onder 
zich zagen ze die geopende poel. Die was voor hen bereid. Ze had-
den het verdiend. Ze konden van God geen onrecht meer spreken, 
maar ze hadden zelf kwaad gedaan tegen zoveel goeds. Ze hadden 
de Heere in het aangezicht geslagen. God getart van dag op dag. 
En waar het zinken werd, waar het sterven werd, waar het onder 
gaan werd, daar heeft het Gode behaagd. Of heb je het nog niet 
meegemaakt? Daar heeft het Gode behaagd om in te grijpen in Zijn 
Goddelijk, Majesteitelijk welbehagen, om daar wat anders in de 
plaats te zetten. Temidden van al die schuld aan eigen kant, richtte 
de Heere in het midden van de ziel dat kruis van Golgotha, die enige 
aangebrachte gerechtigheid op. En de Heere deed die ziel ademha-
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len. Ademhalen in dat dodelijkst tijdsgewricht. Want daar heeft Hij 
die ziel gered en de tranen willen drogen. En daar, daar heb je pas 
voor het eerst van je leven rust gekend. Waarom? Omdat je aan 
Gods kant lag. Omdat je op God neer gevallen was. Zo was het 
eigenlijk. De Heere had een fundament gelegd, een vaste grond, 
een bodem die er nimmermeer uit gaat. Alles mag wankelen en be-
zwijken, maar de trouw des Heeren voor Zijn volk bezwijkt nimmer-
meer. 
Rust! Er blijft een rust over. En daar in die toepassing van het heil in 
Christus, daar wordt iets van de eeuwige sabbat beleefd. Daar wordt 
iets van dat woord sabbatismos verstaan. Daar zul je verstaan, in 
dat uur, al is het maar kort, dat kan, een punt des tijds, een uur, een 
minuut, een week, een half jaar, wie zal het zeggen. Daar is God vrij 
in. Maar daar wordt verstaan welke rust hier bedoeld wordt. Want 
het is een rust die tot in alle eeuwigheid God zal bedoelen. Dat is 
een volk dat tot in alle eeuwigheid niet anders kan dan goed van 
Hem spreken. Dat het met de apostel wel mee kan zeggen: “Ik wens 
ontbonden te zijn, bij Christus te zijn”. Mét Christus zelfs te zijn. Zeer 
verre het beste. Om dat lichaam der zonde af te mogen leggen, dat 
oude vlees dat zich der wet Gods niet onderwerpt, want dat kan ook 
niet. Maar om daar eeuwig, eeuwig, eeuwig me te mogen verlusti-
gen in Hem, mijn heil-Aanbrenger. Ja, voor zulke mensen in alles 
een wonder hoor, als het een keer recht ligt. O ja, ze halen wat duis-
ternis over d’r ziel. Maar als het eens recht ligt, dan is alles een 
wonder: die zonnestraal buiten, die stoel waar je op zitten mag. Die 
geopende Bijbel is het grootste wonder. Ik had weleens catechisan-
ten die zeiden: “Er gebeuren geen wonderen meer”. Omdat wij het 
altijd in het extreme zoeken. Maar is dit geen wonder dan?! Dat er 
een rust over blijft voor het volk Gods. Want Die ingegaan is in Zijn 
rust, Die heeft Zelf ook van Zijn werken gerust, gelijk God van de 
Zijnen. Christus heeft met de Vader gerust van het scheppingswerk, 
en van het herscheppingswerk. En die rust die de Vader en de Zoon 
genieten, die valt ook het volk ten deel en te beurt. 
Laat ons dan ons benaarstigen, zegt de apostel. Zie, dat slaat weer 
terug op dat eerste vers: “Laat ons dan vrezen”. Nu: “Laat ons dan 
ons benaarstigen”. Dat betekent: Laat ons dan ons haasten en 
spoeden om ons levenswil, om in die rust in te gaan, opdat niet 
iemand van ons in datzelve voorbeeld der ongelovigheid valle. 
Zie al die graven die in de woestijn gedolven zijn, die daar in hun on-
geloof gestorven zijn. Zie ze daar wegsterven om je heen, dag aan 
dag opnieuw. Van hoevelen moet je niet vrezen eeuwig buiten God 
gevallen te zijn. Laat ons dan ons benaarstigen, zegt de apostel. Of 
ben je een mens die dat Woord ook al niet gelooft? 
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Om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelve voorbeeld 
der ongelovigheid valle. Mensen, wat heb je er aan als de hele 
kerkelijke godsdienstige wereld van vandaag van je zegt dat je een 
bekeerd mens bent, en God zegt dat je het niet bent. Wat heb je aan 
al die lofuitingen die de mensen je kunnen toeschikken? Wat heb je 
er aan om mee te doen met de gangen en de tred van de gods-
dienst, maar God weet niet van je af? Wat heb je er aan om een 
degelijk, deugdelijk en vroom leven te leven zonder te weten waar je 
schuld gebleven is? Wat heb je er aan? Want deze tekst laat ons 
duidelijk zien: het is een persoonlijke zaak. Want wij allen moeten 
geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Laat ons 
dan ons benaarstigen, zegt de apostel. Als je daar iets van ver-
staat, dat er haast geboden is, dat het nu nog het heden is, maar dat 
morgen het heden voorbij is. O mensen, zul je dan lui en achterover 
hangend de dag der zaligheid laten voorbij gaan? Zul je dan lekker-
lijk levend in de dingen van de wereld op kunnen gaan, en het spre-
ken van God nog langer naast je neer kunnen leggen? Zul je dan 
het Woord van de levende God niet ter harte nemen, als de Heere 
nog tot je spreekt? Zie je? Daartoe is in deze middag dat 4e gebod 
ons voor de ogen gesteld. Wat gebiedt God? Dat is niet een een of 
ander slaafs gebieden. Dat is niet een een of ander onderworpen 
zijn, en je moet maar gehoorzamen, anders krijg je straf. Nee, het is 
juist andersom. Die ongehoorzaam is, die ontvangt straf. Zo is het. 
En God gebiedt tot ons nut. Daarmee wordt in dat gebod “Gedenkt 
de sabbatdag, dat gij die heiligt”, wordt iets van de eeuwigheid en 
van de nood van de eeuwigheid gelegd. Dat hebben de opstellers 
van de Catechismus toch goed verstaan, dat dat 4e gebod veel bre-
der getrokken moet worden dan alleen maar de zondag. De zondag 
die wij met elkaar nog beleven, die eigenlijk op geen enkele manier 
meer lijkt op dat wat God heeft gevorderd. Of vindt u dat u het 
aardig doet op zondag? Valt het met u aardig mee? Of moet u ook 
zeggen: “Ja, als ik zo die Catechismus door ga, dan schort het wel 
aan het een en ander, ook in mijn leven”. 
Wat gebiedt God in het 4e gebod? Eerst de omvang. Eerstelijk dat 
de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden wor-
den. De Heidelberger Catechismus spitst hier toe op drie hoofdza-
ken: kerkendienst, predikambt en scholen. Er staat van geschreven 
dat de kerkendienst, het predikambt en de scholen onderhouden 
moeten worden. 
Wat betekent dat? Waar leeft u van? Nou, ik heb hart gewerkt mijn 
leven lang en ik geniet nu een beetje. En aan het eind van de 
maand ben ik blij dat mijn salaris komt, want ik ben er elke ochtend 
vroeg voor opgestaan. 
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Heb je ooit die rust gekend uit Hebreeën 4? Waar leeft u van? Ik leef 
van het gegeef, zeg je. Er staat namelijk in het Woord van God 
geschreven: “In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten”. 
Niet verdienen. Dat staat er niet. In het zweet uws aanschijns zult gij 
uw brood eten. Al ploeter je van de vroege ochtend tot de late 
avond, en het is niet onder de zegen van God, dan heb je niets. In 
honger komt noch moed, noch kracht de jonge leeuw te baat. Maar 
die de Heere zoekt, vroeg en laat, mist nooit het nodige goed. Van 
wie is je bankrekening eigenlijk? Ja, je verstaat het al wel? Is die 
ook van God? Van wie is je bezit eigenlijk? Versta je iets van de 
scheppingsopdracht? Rentmeester te zijn over alles waarvan God 
eigenaar is. Wij hebben niets. Wij bezitten niets. Wat wij hebben, 
hebben wij in bruikleen. Bezittend als niet bezittend. Zo! En weet je 
waar je dat bezit voor gekregen hebt?  Hiervoor: kerkendienst, pre-
dikambt en de scholen. Die moeten onderhouden worden. Daar heb 
je het voor gekregen. We zijn ver weg! Als de apostel ergens schrijft, 
dat zij die in de dienst des Heeren hun werk, hun arbeid verrichten, 
dat die van alles voorzien moeten worden, opdat ze elk ogenblik van 
de dag kunnen wijden aan de dienst van de levende God. 
Tegenwoordig moet een theologiestudent een bijbaantje nemen. 
Zou het nog kloppen? Niet zo erg meer. Of wel? 
Tot onderhoud van deze drie zaken: de kerkendienst, het predik-
ambt en scholen. 
Wat is de kerkendienst eigenlijk? Wel, dat is dat waar de gemeente, 
naar de Naam des Heeren genoemd, samen komt. Waar gaat het 
eigenlijk in de kerkendienst om? Tegenwoordig heb je heel wat ker-
ken, nietwaar, daar is het een soort buurtcentrum geworden. Daar is 
het wel aardig om elkaar te ontmoeten. Maar in de kerkendienst 
heeft het maar om één zaak te gaan, dat is het Woord van de leven-
de God. Dat hebben de reformatoren toch goed verstaan! Of niet? 
Toen de beelden uit de roomse kerken werden weg gesjouwd en er 
een kansel in het midden van de kerk werd neergezet en een 
geopende Bijbel op die kansel werd gelegd. In de kerkendienst moet 
het Woord van God klinken, in het spreken van de dienaar, in het 
zingen van de gemeente. Nou, dan vallen er ook al een hoop liedjes 
en versjes af, nietwaar! Want wie de Psalmen zingt, die zingt het 
Woord van God. Zo is het toch! In de kerkendienst gaat het over de 
stem des Heeren, gaat het om Zijn spreken tot de gemeente. Dat 
moet onderhouden worden. De Catechismus zegt: “Daar moet u, 
met alles wat u uit Gods hand aan zegeningen hebt ontvangen, daar 
moet u zorg voor dragen”. Dat je diezelfde nood kent als David, die 
op een gegeven moment zei: “Ik woon in zo’n prachtig paleis, en de 
ark des Heeren heeft zo’n prachtig paleis niet. Laat ons een paleis 
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oprichten voor de Heere”. Zo! David had voor de Heere een betere 
plek over dan voor zichzelf. En dat tegenover ons. “Nou ja, dat gaat 
nog wel. Zo kan het nog wel even”. Wat we thuis al hadden wegge-
gooid, dat kan in de kerk nog wel dienst doen. Begrijp je wel? 
Onderhouden! De Heere wil dat daar een gebouw verrijst, een 
plaats verrijst waar Zijn Woord centraal staat, waar de gemeente 
kan en mag samenkomen om het Woord van de levende God te 
horen. 
Heb je daar wat voor over? Of vind je het zo gewoon dat ’s zondags-
ochtends die deur open is? Of is dat een zaak van het hart gewor-
den? Een zaak die je weleens op de knieën dwingt. “Heere, wat 
moet ik geven? Wilt u mij tonen wat de kerk nodig heeft? Het moet 
onderhouden worden”. Weet je waarom het onderhouden moet wor-
den? De dienst des Heeren is een kostenloze dienst. Dat is waar. 
Maar weet je waarom het onderhouden moet worden? Omdat alles 
op deze gevallen wereld geld kost, en in al dat betalen zullen we 
ondervinden waar we van af gevallen zijn. Dat we rentmeester wa-
ren en dat we al de gaven Gods, heel de schepping Gods in onze 
handen mochten hebben. Dat we als rentmeester over alles gezet 
waren, en nu moeten we alles duur kopen. Dat is een schuld hoor 
mensen. Dat de kerkendienst onderhouden moet worden, terwijl er 
in het Woord van God staat: “De aarde is des Heeren en haar 
volheid”. En nu? Nu heeft de Heere, zo gezegd, nog hier en daar 
een plekje, een kerkgebouwtje waar Zijn Woord open ligt. 
Onderhouden. Zit je er weleens over in of de kerk wel onderhouden 
wordt? Wat er blijft bestaan, ook voor je nageslacht. Zit je er wel-
eens over in: “Zullen we over vijf of tien jaar nog zo samen kunnen 
komen? Zullen we nog een plaats hebben waar we in vrijheid onze 
plek in kunnen nemen?” Want dat is het grootste wat de Catechis-
mus u en mij leren wil. Weet je waar de kerk het meest onderhou-
den wordt? Niet met de bankoverschrijvingen, nee. Maar op de knie-
en. “Houd toch, o Heere, Uw Kerk in stand. Houd toch Uw dienst in 
het leven. Behoed ons voor vervolging. Behoed ons voor gevangen-
schap, voor ellende. Geef ons, o Heere, dat wij en ons zaad Uw huis 
kunnen onderhouden, opdat wij samen mogen komen om Uw 
Woord te horen”. 
O ja, er zijn er heel wat die in gevangenissen kwijnen, die ergens in 
een gevangenis opgesloten zitten. We weten het zelf van Russische 
baptisten. En toch, ook daar in die kerker is de kerkdienst onderhou-
den, al hadden ze geen kerk meer, al hadden ze geen Bijbel meer. 
Toch werd de kerkendienst onderhouden. Weet je hoe dat ging? Ze 
hadden in de dagen van de vrijheid dat Woord van God opgegeten, 
naarstig onderzocht, bij dagen en bij nachten, vlijtig bezig geweest. 
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Wat lees je het eerst als je thuis komt? De krant? Of het Woord? 
Wat hebben wij er voor over? Als er dagen van vervolging komen en 
dat Woord van God uit onze huizen en uit onze kerken gehaald 
wordt en op de brandstapel gegooid wordt. Is dat Woord van de 
levende God geschreven in uw ziel? Zul je dan nog zeuren als je op 
de catechisatie een Bijbeltekst moet leren? Zul je dan nog commen-
taar leveren als er in de dienst des Heeren, de eredienst dat Woord 
centraal gesteld wordt? De Heere wil dat dat Woord zijn loop hebbe. 
Daar gaat het over. En daarom staat er ook bij, eerstelijk dat de ker-
kendienst of het predikambt onderhouden worde. We eren geen 
dominees, nee, maar we zoeken God te eren, Die het behaagt om 
door mensenmonden tot ons te spreken. Het predikambt moet on-
derhouden worden. 
Is dat maar zo elke prediking? Nee, dat is de prediking die in de lijn 
ligt van Hebreeën 4. Dat is de prediking die het de onrechtvaardigen 
aanzegt dat het ze niet wel gaat. Dat is dezelfde prediking die het de 
rechtvaardigen aanzegt dat het ze eeuwig wel zal gaan. Dat is die 
prediking waar het kruis van de Heere Jezus Christus in het middel-
punt staat. Dat predikambt, dat wenst God onderhouden te zien. Ja-
zeker, daar gaat het over. Niet die valse profeten die het volk naar 
de mond spreken, maar zij die spreken naar het hart van Jeruzalem. 
Dat wil God onderhouden zien. 
En de scholen. Dat staat er ook bij. Heeft het u weleens bekommerd 
waar de predikanten van vandaag opgeleid worden? Of hebt u dat 
uit handen gegeven. “Dat weten de wijze heren wel”. Eist God van 
ons dat we onderhouden. Een theologische faculteit die vraagtekens 
zet achter de waarheid van het Godswoord. Durft u vol te houden 
voor het heilig aangezicht des Heeren, dat Hij u uw bezitting gege-
ven heeft, opdat u uw bezitting zou weggeven, opdat een school, 
een theologenopleiding onderhouden wordt waar het een wonder 
van is als je er van af komt dat je het geloof nog hebt behouden. Ge-
looft u dat? Weet je wat het in de dagen van de opstellers van de 
Catechismus was? Er waren gereformeerde scholen. Dat waren 
scholen die zich met niets anders bezighield dan het onderzoek van 
het Woord van God. Die hadden geen bibliotheek die ze na d’r stu-
die zo in de vuilnisbak konden gooien. Die waren bezig geweest in 
het Woord van de levende God. Daar waren ze in geoefend. Daar 
hadden ze zich in bekwaamd. Zoals Paulus aan de voeten van Ga-
maliël heeft gezeten, zo hebben ze gezeten, die later leraars wer-
den, zijn leerling geweest, zo hebben ze gezeten aan de voeten van 
Godzalige leraars die ze de waarheid van het Godswoord hebben 
meegedeeld en bijgebracht. 
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Zie je dat hier een verantwoordelijkheid op elk kerklid persoonlijk 
rust! Dat het er niet over gaat dat je je geld weg geeft, en ze zien het 
maar, nu is de verantwoordelijkheid van mij af. Maar dat het een 
zaak van gewicht is, om uit te vechten voor het aangezicht van de 
levende God. 
Is dat nu noodzakelijk dat er iets onderhouden wordt, waar God niet 
van weten wil, waar God afstand van neemt? Kan dat bestaan? De 
Heere zal toch alleen Zijn eigen werk onderhouden, nietwaar! Staat 
er niet van de apostel geschreven, dat hij zegt: “Al is het een engel 
uit de hemel, als hij een andere leer verkondigt, die zij vervloekt”. En 
dat wat van het Goddelijk Woord zelf vervloekt geworden is. Zou dat 
door ons onderhouden mogen worden? 
En dan die scholen. Dat is tweeërlei. Dat is ook die school waar je je 
kindertjes naar toe stuurt. Welk onderwijs laten we onze kinderen 
eigenlijk volgen? Waar laten we ze in ademhalen? In welke atmos-
feer? Waar groeien ze in op? Waar worden ze in groot gebracht? 
Weet je wat de zin is van die drie woorden: kerkendienst, predik-
ambt en scholen? Dat op de zondag, maar ook op de maandag tot 
en met de zaterdag, het maar om één zaak zal gaan, namelijk de 
eer van de levende God. Dat het nergens anders over loopt dan de 
Goddelijke eer en de zaligheid van onze onsterfelijke zielen. 
Hebben onze kindertjes een meester en een juf die ze in alle een-
voudigheid aan de voeten van de Heere Jezus brengt? Hebben we 
een prediking van het Woord op de zondag die ons in alle eenvou-
digheid aan de voeten van de Heere Jezus zoekt te brengen? Heb-
ben we een kerkendienst, een predikambt en een school die niets 
anders op het oog heeft dan uw en mijn onsterfelijke ziel? 
Waar zijn toch die predikanten gebleven die niet alleen op zondag 
het Woord predikten, maar die het ook door de week ademden? In 
wie het openbaar kwam. Waar zijn die hooggeachte onderwijzers 
gebleven, waar het kleinste kind van wist: “Die vreest de Heere”? 
Waar is dat heilig ontzag, dat ingeboezemd werd, als daar een man, 
een vrouw de mond open deed en sprak van wat grote dingen God 
aan d’r ziel gedaan had? Dit beslaat het hele leven. 
Komt er dan van dat vierde gebod in onze dagen nog veel terecht? 
Is dan in onze dagen die hele kerkendienst nog wel gericht op die 
ene rust, die overblijft voor het volk van God? Wat vertel je eigenlijk 
aan de keukentafel aan je kinderen? Is het elke dag opnieuw dat 
ene: “Je moet je Schepper kennen, m’n kind. Je moet verzoend zijn 
met God in de hemel. Alleen het bloed van de Heere Jezus Chris-
tus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden”. Is dat het? Want waar dat 
verstaan wordt, verstaan dat het de Heere is Die in de weg van de 
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middelen tot mensenkinderen komt, daar wordt ook het vervolg van 
die Zondags-afdeling begrepen. 
En dat ik, persoonlijk dus, inzonderheid op de sabbat, dat is op de 
rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome. Dus ik doe alles 
wat in mijn vermogen ligt om daar te wezen. En dan? Dan ga je er 
maar achterover hangen, maar dan ben je er in ieder geval, niet-
waar! Zolang ze maar onder het Woord zijn, zeggen we dan. Zou ’t 
waar zijn? De Catechismus zegt: “Naarstig tot de gemeente Gods 
komen”. Met een doel. Namelijk om Gods Woord te horen. Waar 
ben je voor gekomen? Ben je gekomen om Gods Woord te horen? 
In Zijn oordeel en in Zijn genade. 
Mag de Heere u aanwijzen waar het scheef gaat in uw leven? Mag 
de Heere u meedelen hoe Hij Zijn volk zaligt? Bent u gekomen om 
het Woord Gods te horen? Dat Woord Gods is samengevat in He-
breeën 4: “Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten 
niet”. Als je gekomen bent om het Woord Gods te horen, dan zul je 
kennen die zucht in de ziel: “Heere, mijn hart kan zich alleen maar 
verharden, Uw Woord laat ik langs mij heen glijden. Maar wilt U mijn 
oor, mijn hart openen, om dat Woord van U te mogen ontvangen, 
om het Woord Gods te horen?”, opdat de Heere in uw leven Zijn 
zaligmakend werk zal doen. U te breken aan alle eigen kant en u te 
bouwen in dat ene, dat zaligmakende geloof in de Heere Jezus 
Christus. Om het Woord Gods te horen, opdat de werken Gods in 
uw ziel gevonden worden. Wat Hij u gedaan heeft. Wat Hij aan uw 
geest gedaan heeft. En daar komt het vervolg ook uit voort: de sa-
cramenten te gebruiken. Als daar de dis van het Heilig  Avondmaal 
staat aangericht. Ja, hoe lang is het geleden? Als hij daar staat 
aangericht, dat je dan niet op mensen kunt zien, niet langer, welnee, 
maar alleen op God. En Hij Die het is Die roept, Die u aan Zijn dis 
roept, dat u Gode meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen. 
Waarom komt u eigenlijk aan dat Heilig Avondmaal? Om daarmee 
te betonen dat u zo’n rechtvaardig mens bent? Om daarmee te laten 
zien dat er toch echt geestelijk leven in u zit, mocht er toevallig nog 
ergens één zijn die daaraan twijfelt? Om daarmee uw bekering op 
een wat hoger plan te brengen, ofzo? Nee, weet je wie er aan die 
dis van het verbond komen? Daar komen doodschuldigen, maar die 
kunnen ergens van gewagen. Weet je waar die van gewagen aan 
de dis des verbond? Aan wat God aan hun ziel gedaan heeft. Weet 
je wat er aan die dis van het verbond gebeurt als het op de rechte 
wijze geschiedt? Daar komt het werk van God openbaar. Dan kun je 
niet meer in de massa onder gaan. Dan kun je niet meer achter blij-
ven. Dan moet je voor de dag komen, omdat de Heere je tevoor-
schijn roept. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw. Och, zomaar 
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in de mensenmassa. Ze was wat gaan bukken. Ze had de zoom van 
Zijn kleed aangeraakt. En de Heere Jezus laat haar niet meer in de 
massa verdwijnen, maar haalt haar tevoorschijn, opdat gezien zou 
worden wat Hij aan haar leven gedaan had, opdat Zijn werk ver-
heerlijkt zou worden. “Wie heeft Mij aangeraakt?” Daar gaat het 
over. Daar gaat het over aan het Heilig Avondmaal. Wat de Heere 
aan uw ziel gedaan heeft. 
En als het de bediening van de Heilige Doop is. Is het dan dat we 
zeggen: “Nou ja, nu is dat kind gedoopt, gelukkig maar, dan is het 
behouden”, enzo? Dat zei dr. Kuyper, de voorvader van de Dolean-
tie. Gedoopt, dus het is wedergeboren totdat het tegendeel blijkt. 
Gaan we daarvan uit? Nee toch zeker?! 
Maar weet u wat we daar betonen aan dat doopvont? Dat kind is in 
Adam verloren. Dat is aan de verdoemenis onderworpen. Dat is aan 
alle kanten een ellendige. Dat is niet eens uit te zeggen, hoe groot 
de nood van dat kind is. 
Nochtans klinkt daar het Beloftewoord van de levende God. Hij is 
het Die drie heilige stippen aan dat voorhoofd laat plaatsen. In die 
drie heilige stippen ligt een drievoudige belofte. Hij wil. Tegenover 
zo’n kind dat niet wil. Dat is een wonder, mensen. Om zo in de ge-
meente des Heeren de sacramenten te gebruiken. God de Heere 
openlijk aan te roepen. Ook dat nog. 
Heb je weleens mee gebeden in de kerk? Want als je iets van de 
bediening van het Woord en van de bediening van de sacramenten 
verstaat, dan versta je dit: “Het is niet desgenen die wil, noch des-
genen die loopt, maar het is des ontfermenden Gods”. Dan zul je de 
Heere aanroepen dat het Gode zou gaan behagen om ook in deze 
dag, onder de klanken van het Woord, Zijn zaligmakend werk te 
doen. Of ben je tevreden als je zelf maar behouden bent? Heb je 
geen opgebonden last voor je vrouw, je man, je kinderen, je buren, 
de mensen die naast je zitten in de kerk? Maakt genade niet mede-
deelzaam? Ja toch! Dan heb je toch niemand voor het verderf en 
voor de ondergang over! Kun je het dan aanzien dat ze maar door 
leven en dat ze maar gezapig week aan week onder datzelfde 
Woord zitten, en het ze geen nut doet. Dan word je toch een be-
wogen mens! En weet je wat het meeste is wat je bezet? Dat is dit: 
dat het je beliefde dat nu in elk mensenleven God aan Zijn eer komt. 
De Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handrei-
king te doen. Er staat “christelijke handreiking”. Dat betekent: dan 
neem je geen checkboek op het midden van het marktplein, waar 
iedereen omheen staat. Daar schrijf je dan geen kapitaal bedrag op 
en dat geef je voor het oog van alle mensen aan een arme. Dat is 
geen christelijke handreiking. Dat is wel een handreiking misschien, 
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maar dat is een onchristelijke handreiking. Dat is een egoïstische, 
een zelfbedoelende handreiking. Weet je wat een christelijke hand-
reiking is? Dat je rechterhand niet weet wat je linker doet. Dat is een 
christelijke handreiking. Weet je wat een christelijke handreiking in-
houdt? Dat is het weggeven uit dankbaarheid. 
Wat heeft God niet weggegeven om je ziel te behouden! Zul je dan 
niet een klein beetje over hebben voor Hem en voor het nut van je 
medemensen! Ben je dan nog steeds gierig, als God Zich betoond 
heeft niet gierig te zijn, maar dat Hij het liefste wat Hij had, Zijn eigen 
lieve Schootzoon, voor uw zaligheid losscheurde van Zijn Vaderhart 
en op deze vervloekte wereld in alle mogelijke armoede, rampen en 
ellende overgaf opdat uw ziel gered zou worden. Mag dan de Heere 
van u vragen dat u christelijke handreiking doet, en dat u in die 
christelijke handreiking, in het geven van zomaar wat tijdelijk goed 
aan een ander, die ander zou mogen opwekken, dat hij ook zou 
gaan vragen naar de Heere en naar Zijne sterkte. Dat het zo’n arme 
zou gaan gebeuren dat hij er achter komt niet alleen naar het li-
chaam arm te wezen, maar ook naar de ziel. En dat er in dat leven 
van die arme nog een geroep geboren zou mogen worden om die-
zelfde geestelijke zegeningen deelachtig te mogen worden die daar 
aan dat volk van God zijn weggeschonken. Die er achter komt: “Ik 
heb in de wereld geen rust, maar in mijn hart feitelijk ook niet”. Op-
dat daar gezocht zou worden naar die rust die overblijft voor het volk 
van God. 
Dat is ook zo wat, er blijft een rust over. Over blijven als je niets 
meer hebt, als je met alles wat van jezelf is aan het eind gekomen 
bent. Dan blijft dat over als het heerlijk, eeuwig en zalig begin. 
 
We gaan eerst zingen, Psalm 92 vers 7. 
 

't Rechtvaardig volk zal bloeien, 
Gelijk op Libanon, 
Bij 't koest'ren van de zon, 
De palm en ceder groeien. 
Zij die in 't huis des HEEREN, 
In 't voorhof zijn geplant, 
Zien door des Hoogsten hand 
Hun wasdom steeds vermeren. 

 
Zij die in het huis des Heeren, in ’t voorhof zijn geplant, zien door 
des Hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. 
Dat is geestelijke wasdom. Dat is een dieper en een dieper genieten 
van die rust. Dat is meer en meer smaken dat God goed is voor een 
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slecht mens. Als je die wasdom ziet vermeren, dan scheelt de rijk-
dom van de wereld je steeds minder. Dat kan je toch niet meer ver-
zadigen. Je hebt geleerd dat het je alleen maar bij de Heere en Zijn 
dienst vandaan haalt, dat het geld en het goed een mens zo snel in 
beslag neemt. Het is één van de machtigste wapens van de duivel. 
Ach ja, hoeveel zijn er niet, popsterren enzo, die in ruil voor rijkdom 
in de wereld hun ziel vrijwillig verkochten aan de duivel. Hoevelen 
zijn er niet! Ga het eens aan de kleine kinderen vragen: “Wil je later 
rijk worden?” Ja! Ze willen allemaal rijk worden, nietwaar! Maar als 
je die rijkdom kent die in Psalm 92 bezongen werd, van in het huis 
des Heeren, in het voorhof te zijn geplant en de geestelijke wasdom 
mag beleven, dan gaat de glans van de wereld er zo af, mensen. 
Dan ben je rijk in God. 
Weet je wat je dan ook gaat leren in het doen van die christelijke 
handreiking? Ja, dat is heel eigenaardig. Luther zegt het ergens. Hij 
zegt: “Die veel geven worden steeds rijker”. Dat is ook eigenaardig. 
Je zou denken dat je niets meer overhoudt, maar die veel weggeven 
worden steeds rijker. Ja, zo doet God dat. Dat is de theorie van het 
hemelrijk. Dat past niet bij de wereldse gedachten van ons mensen-
kinderen. Maar zo doet de Heere het. Weet je wat Hij daarin op-
nieuw betoont? De aarde is des Heeren, en haar volheid. En zal 
God niet zorgen, al heb je alles weggegeven en niets meer over, 
dan is nog uw brood zeker en uw water gewis. Dan slaap je toch 
lekker! Dan heb je geen zorgen voor de dag van morgen. Dan heb 
je rust in God. 
Ja, dat is iets, wat de Catehcismus ook zegt, dat is iets van het 
verstaan van de eeuwige sabbat. Want opgeborgen zijn in God, dat 
is opgeborgen voor tijd en eeuwigheid beide. Niets bij geval. Zonder 
de wil van mijn hemelse Vader zal er niet één haar van mijn hoofd 
vallen. Zonder zijn wil geschiedt er niets. 
En weet je wat er dan ook is? 
Alle dingen werken mede ten goede. 
Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens… Dus niet alleen op de 
rustdag. Al de dagen mijns levens. Ik had er al zat verknoeid, 
trouwens. Of zou je niet wensen je leven over te kunnen doen? Heb 
je niet een pakket van schuld en zonden over gehouden? Dat je 
zeggen moet: “Hoevele jaren heb ik verkwanseld, heb ik weggege-
ven in die dienst van de wereld, die ik had moeten besteden in de 
dienst van God. Hoevele dagen zijn er voorbij gegaan waarin de 
duivel gelachen heeft: “Die heb ik in mijn klauw, die is straks voor 
eeuwig de mijne”. Heb je er geen last van dat die dagen voorbij ge-
gaan zijn en dat ze nooit weer komen? Het is groot als je weet waar 
je schuld gebleven is, maar de angel zal God er nog niet uit halen 
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aan deze kant van het graf. Ik zal het u ordentelijke voor de ogen 
stellen. Ik zal maken… Dat is vanwege het verleden en dat is van-
wege dat het verleden nog in het heden zo springlevend is in dat 
oude bestaan van mij. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf 
hebben. 
Mensen, waar kun je dan nog terecht? Ben je een mens die zich nu 
elke dag uit mag leveren aan God? Dan heb je het goed. Daar gaat 
het hier over. 
Ten andere, dat ik al de dagen mijns leven… Dat betekent niet al-
leen op de rustdag naarstig het Woord Gods hore, de sacramenten 
gebruiken, de Heere aan te roepen en de christelijke handreiking te 
plegen; niet alleen op de rustdag, maar al de dagen mijns leven van 
mijn boze werken rusten. 
Je zegt: “Maar ik doe elke dag zonden. Het knapt niet op”. Weet je 
wat dat woordje “rusten” hier betekent? Dat betekent zoveel als: dat 
ik er niet langer meer in op ga, dat ik niet langer meer het leven er in 
vind, dat ik daar mijn geluk niet meer in zoeken kan. Ben je er ook 
achter gekomen? Zelfs in de oefeningen van het geloof, dat je han-
den en je ogen en je voeten zo vlug zijn naar de wereld toe. Dat al-
les hier op deze wereld toch nog zoveel glans heeft, zelfs voor het 
oog dat de gezegende Christus aan het vloekhout heeft mogen zien. 
Ben je er achter gekomen? Heb je weleens gedacht: “Toch had die 
blindgeborene het nog niet zo slecht”. Hij werd ziende gemaakt en 
hij zag de Heere Jezus. Dat is het eerste wat hij zag. Dat is wat! Het 
eerste wat je ziet de Heere Jezus te zien. Wat een zaligheid! Mis-
schien heeft die man wel begeerd meteen weer blind te worden. Dat 
hij niets meer hoefde te zien. Als je de Heere Jezus gezien hebt, 
dan heb je alles gezien. Daar nu elke dag van je leven naar te hij-
gen, naar te verlangen. Om te smeken al de dagen mijns levens van 
mijn boze werken te rusten. Ik kan er mijn leven niet meer in vinden. 
Het is mij de dood geworden. 
Er staat niet dat het weg is, dat er geen zonde meer is. Dat staat er 
niet. Maar er staat wel dat dat je leven niet meer is. Dat is je geluk 
niet meer. 
De Heere door Zijn Geest in mij werken late. 
Wat is dat nu weer? Dat is je zo voor de Heere neer werpen, met al 
je gebrek, met al je zonden, met heel je bedorven leven: “Hier is het, 
Heere, weet U er nog raad mee?” En dat je van de Heere smeekt 
dat je mag zijn het voorwerp van Zijn Goddelijke bemoeienissen, dat 
Hij met je doen zal wat goed is in Zijn heilige Gods-ogen. Heb je je 
zo weleens aan de Heere mogen uitleveren, dat de Heere met je 
doen mag wat Hij wil? Dat we de Heere niet langer voor de voeten 
kunnen lopen, maar dat je dat woord dat aan Petrus gezegd werd 
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verstaat: “Ga achter Mij, satanas, gij zijt mij een steen des aan-
stoots”. 
De Heere volgen. Ja, door bezaaid en onbezaaid land, dat hindert 
niets. Als Hij voorop gaat, dan kun je makkelijk gaan hoor. Dan is 
het een beste gang. 
En alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen. 
Waar wordt die sabbat aangevangen eigenlijk? In het de Heere ach-
terna komen. Daar! Want daar rust ik van mijn boze werken. Daar 
ga ik niet meer op in de dingen van de wereld. Daar verlustig ik mij 
alleen in God. Daar versta ik het wonder dat voor dat volk van Israël 
de wolkkolom en de vuurkolom des daags en des nachts voor ging. 
Die hoefden ze maar te volgen en ze zijn in Kanaän gekomen. Toch! 
Daar heeft de Heere voor gezorgd. 
Om de Heere te mogen volgen in de weg die Hij verkiest, en te mo-
gen rusten in Zijn Goddelijk en wijs beleid. Te mogen rusten in Zijn 
soevereine arbeid. Te mogen rusten in het genadewonder dat de 
Heere naar zo’n zondewrak om Jezus wil heeft om willen zien. Te 
rusten in het Middelaarsbloed van de Heere Jezus Christus. En 
weet je, als je dit leven leven mag, dan gaat de Heere een stempel 
zet-ten op Zijn eigen werk. Dan gaat de Heere bekronen dat wat van 
Hem is. Weet je hoe de Heere dat bekroont? Dat de ziel krijgt te 
smaken dat het van voor de grondlegging der wereld af al lag opge-
borgen in het hart van God. En dat de Heere in de stilte van de nooit 
begonnen eeuwigheid om Jezus wil al gezegd heeft, eer dat iets van 
u en mij begon te leven: “Ik wil dat hij, Ik wil dat zij eeuwig de Mijne 
is”. Dat is de zaligheid. Dat is rustdag houden. Dat is de werken 
Gods bewonderen. Dat is de werken Gods beroemen, bejubelen. 
Het was in het Paradijs een rustdag. Weet je waarom? Omdat ze 
gemeenschap oefenden met God. En omdat ze in elk blaadje aan 
de struiken en elke grasspriet, elke bloem, elke hap die ze namen, 
elke straal zonlicht, in alles zagen ze de goede hand des Heeren. 
Dat is rusten in de herschepping: in alles de hand van de eeuwige 
God te mogen zien, tot uw nut, tot uw zaligheid. 
En dan u, in dat leven van u, weer uw best doen om u uit de genade 
Gods weg te zondigen. Je best doen om nog voor eeuwig verloren 
te gaan. Of ben je zo’n braaf mens? Ik hoorde eens iemand tegen 
een vrouw zeggen: “Ja, dat is een van Gods lieve kinderen”. Ze 
zegt: “God heeft aan deze kant van het graf geen lieve kinderen, 
alleen maar stoute kinderen, heel stoute, ongehoorzame kinderen”. 
Die zijn er niet aan deze kant van het graf. Dat bij voortduur te 
moeten inleven. Dan versta je wat de apostel zegt: “Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Maar ik 
dank God, door onze Heere Jezus Christus, Gode tot lof”. Want Hij 
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maakt alles nieuw. En Hij Die alles nieuw maakt Die zal het straks 
eeuwig nieuw maken. Dat lichaam der zonde eindelijk afgelegd, 
opdat wat hier slechts een voorsmaak is, daar ten volle beleefd mag 
worden. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar Woord, ik heb het zelf 
uit Zijne mond gehoord. 
Dat geve de Heere, om zo rustdag te mogen kennen, tot roem van 
Zijn Naam. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 84 : 1 
 

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER', der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


