
 1 

Predikatie over Zondag 51 H.C.  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 23 december 2012  
 
 Zingen Psalm 101 : 4 en 7. 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Matthéüs 18 vers 21 
 
21 Toen kwam Petrus tot Hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal 
mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zeven-
maal? 
22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 
zeventigmaal zeven maal. 
23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een 
zekeren koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. 
24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem 
schuldig was tienduizend talenten. 
25 En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem 
zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de 
schuld zou betaald worden. 
26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: 
Heere, wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 
27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk 
bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtge-
scholden. 
28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner 
mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en 
hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij wat 
gij schuldig zijt. 
29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad 
hem, zeggende: Zijt lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 
30 Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevange-
nis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. 
31 Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, 
zijn zij zeer bedroefd geworden, en komende, verklaarden zij hun 
heer al wat er geschied was. 
32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: Gij 
boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij 
mij gebeden hebt; 
33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, 
gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? 
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34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, 
totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. 
35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte 
vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 116 : 3, 4 en 9. 

 
Gemeente, met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige 
Geest, wensen wij deze middag met u te spreken over Zondag 51 
van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: 
 
126. Vr. Welke is de vijfde bede? 
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, 
en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van 
Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer gena-
de in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van 
harte te vergeven. 
 
Om naar aanleiding van deze Zondags-afdeling stil te staan bij drie 
gedachten. 
 

1e. De belijdenis van het geloof. 
2e. De hoop van het geloof. 
3e. De daad van het geloof. 

 
Gemeente, de vijfde bede luidt: “Vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren”. 
Taalkundig gezien betekent dat het volgende: gelijk is een woord dat 
het een aan het ander verbindt. De vraag in de vijfde bede is eigen-
lijk deze: “Ga met onze schulden om, Heere, zoals wij met de schuld 
van onze schuldenaren aan ons om gaan. Handel met ons net zo 
als dat wij met onze schuldenaren handelen”. Dat staat in de vijfde 
bede. 
Nu, hoe staat het er dan met u voor? Hoe komt u er dan van af? U 
kunt weten hoe u er van af komt door te zien hoe uw schuldenaren 
er bij u van af komen. In die schuldenaren van ons ligt het bewijs, de 
tekening van wat God met ons zal doen. Ziet u dat? En is dat nu je 
nood? Is dat een vraag, een probleem? Kom je daar niet meer uit? 
Misschien heb je er wel dat je zegt: “Ja, ik kan ze helemaal niet ver-
geven, ik kan het niet”. Bij een ander denk je: “Ik wil het niet eens”. 
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Houdt dat gebed, dat is het punt, je nu in de klem, in de knel? Want 
dan kom je uit bij Petrus. Toen kwam Petrus tot Hem en zeide… 
Dan gaat Petrus een vraag stellen. En zie je dat? Dat is ook een 
voorrecht, dat Petrus niet bij vlees en bloed te raden is gegaan. Hij 
is niet bij de mensen om hem heen gaan vragen. Dan had hij waar-
schijnlijk een heel ander antwoord gekregen. Maar er staat: “Toen 
kwam Petrus tot Hém”. Hij is met zijn vraag, met zijn problematiek 
bij de Heere Jezus terecht gekomen. En eerst, voordat hij zijn vraag 
stelt, noemt hij de Naam Heere. Dus hij erkent, in dat aanspreken 
van de Heere Jezus als Heere, dat Christus zijn Koning is, over 
Hem gesteld is en met hem mag doen en van hem mag vragen en 
eisen wat Hij wil. 
Heere, ik hang van U af. Dat zegt Petrus eigenlijk. Heere, zeg U wat 
ik doen moet, want Uw woorden zijn gewis, getrouw, waarachtig. 
Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik 
hem vergeven? Kan je zien dat die man door de Heilige Geest be-
werkt geworden was, want hij komt tot een heel groot aantal. Tot 
zevenmaal? Wees een eerlijk, zou u het redden? Zevenmaal verge-
ven. Zevenmaal dezelfde voor hetzelfde overtreden vergeven? Nee, 
die man lag in de arbeid van God de Heilige Geest. 
Tot zevenmaal. Petrus zal wel gemeend hebben dat zijn aantal al 
heel royaal was. Maar dan komt dat antwoord van de Heere Jezus 
daar tegenover. Jezus zeide tot hem: “Ik zeg u, niet tot zevenmaal, 
maar tot zeventig maar zevenmaal”. En daar in dat woord wil de 
Heere Jezus het onbegrensde aangeven. Het laat zich niet binnen 
perken houden. Het laat zich niet afbakenen, afgrenzen. Dat is iets, 
dat kent geen maat, dat kent geen perk. Maar wel opletten. Er staat, 
Petrus vraagt: “Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondi-
gen?” De Heere Jezus gaat daar niet tegenin. Die zegt niet tegen 
hem: “Niet alleen uw broeder, maar ook diegenen die uw broeder 
niet zijn”. Dat zegt de Heere Jezus hier niet. 
Wat wordt er eigenlijk bedoeld met “mijn broeder”? In het vervolg 
van de gelijkenis die de Heere Jezus noemt, zeg ik het u zo: dat is 
diegene die voor u zijn schuld erkent. Ja, dan moet me toch tussen-
door even wat van het hart. Dat is iets, daar verbaas ik me over in 
kerkelijk Nederland in onze dagen. Er wordt heel gemakkelijk ge-
zegd: “Maar het is met God in het reine”, en dat het dan oorlog is 
tussen mensen onderling, dat schijnt niet uit te maken. Dat mag alle-
maal maar voortduren. Op een andere plek in ’t land, ver hier van-
daan, dus ik kan het gerust zeggen, had een vrouw onenigheid met 
een man uit haar gemeente. En ik vroeg haar: “Waarom moet dat 
opgelost worden?” En die vrouw zei: “Omdat ik zo niet sterven kan. 
Ik kan God niet ontmoeten. Het ligt niet vlak”. Zie, wordt dat nog be-
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leefd? Wordt dat nog gevoeld? Je bent een broeder van Petrus als 
je datzelfde als Petrus mee mocht maken, ook hebt mee gemaakt. 
Dus als je er in je leven van weet dat je onder de bemoeienis van 
God ligt, dat Hij genadig met je gehandeld heeft. En als God 
genadig met je handelt, dan handelt Hij in recht en in erbarmen. Dat 
is genadig handelen van God. Dan ben je zijn broeder geworden. 
Dan ben je datzelfde ten deel gevallen. Dat je er van gaat weten dat 
het vlak ligt tussen de Heere en je ziel. En als je daar van weet, dan 
is zelfs het kleinste, het nietigste wat zich daar tegen verheft een 
struikelblok die die vrede uit het hart weg neemt en die de onrust in 
de ziel teweeg brengt. Dat kan zo niet blijven. 
De Heere Jezus zegt tegen Petrus: “Het heeft geen perk, het heeft 
geen grens. Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken 
bij een zeker koning. Ik zal het u uitleggen in welk licht het vergeven 
van uw schuldenaren staat. Ik zal u tonen welke zaak daar als het 
ware over-heen ligt. Dat het niet onder die grote zaak vandaan ge-
beuren kan. Maar alleen als het onder die grote zaak besloten ligt”. 
Het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die 
rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Elk woord heeft zijn 
betekenis in de Schrift. Ook dit. 
Bij de zekere koning vandaan komt het op om rekening met zijn 
dienstknechten te houden. Die schuld die zijn dienstknecht had bij 
die koning, die stond al veel langer open. Maar hier is het moment 
aangebroken dat die zekere koning rekening met zijn dienstknech-
ten ging houden. Dus als het ware, die koning ging de balans op-
maken. En die ging kijken, onderaan de streep, welke schuld daar 
onderaan stond. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht 
één die hem schuldig was tienduizend talenten. 
Heeft de Heere weleens over uw leven gerekend? Als Hij nu begon 
te rekenen. “Weet je wat ik dan doe? Dan vlucht ik gewoon”. Hele-
maal niet. Werd tot hem gebracht. Dan moet je voor Zijn aangezicht 
verschijnen. Dan moet je voor de dag komen. Dan word je gebracht. 
Dan kun je God niet meer ontlopen. Hoe lang kun je God al ont-
lopen? Af en toe zo’n kneep in je geweten. Af en toe zo’n zucht in je 
ziel: “Ja, er zal toch wat moeten gebeuren. Nee, inderdaad, ik kan 
op deze manier God niet ontmoeten”. Maar het blijft allemaal zo 
houdbaar. Het kan allemaal nog zo gestadig door gaan. Je kan er 
nog zo lekker bij slapen. Het blijft allemaal zo rustig in je geweten. 
En je weet misschien in het Woord wel een tekstje op te noemen, 
wat je geweten een beetje sust. Nou ja, daar grijp je je maar aan 
vast, enzo. 
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Maar het is hier een zaak geworden. Een zaak! Het wordt een 
rechtszaak. Die koning gaat rekening houden en die laat de schul-
dige bij hem brengen. 
De Heere zendt Zijn knechten uit om die schuldigen te gaan halen. 
De Heere zendt Zijn gedienstige geesten, Zijn engelenwacht uit. Hij 
laat Zijn Woord door de werking van de Heilige Geest zo indringen 
in de ziel, je kunt er niet meer onderuit. Het moet gaan gebeuren. 
Het is als het ware of je nog alleen met God bent. Je ziet geen mens 
meer om je heen. Eerder had je natuurlijk van alles om je heen 
gezien. Die was slechter en die had het beroerder gedaan enzo. 
Dan viel het met u nog wel mee. Maar toen niet meer. 
Eén die hem schuldig was tienduizend talenten. Nou, reken er maar 
op dat dat in die dagen een immens bedrag geweest is. Dat was 
amper uit te spreken, laat staan voor te stellen hoe groot dat bedrag 
zou wezen. Die hem schuldig was. Zie je? Dus er wordt er één tot 
die koning gebracht met schuld. 
Ben je al eens een keer met schuld voor het aangezicht van God 
gekomen? Schuld! Dan staat er een rekening open, mensen. Is dat 
gebeurd? Of kun je het nog doen met een belofte? “Och, ik zal het 
morgen beter doen. Ik zal me wel opknappen. Wie weet. We probe-
ren het gewoon opnieuw. Bovendien, God weet het wel dat wij men-
sen zijn, dat we geen krachten hebben, dat we slecht zijn, dat weet 
Hij allemaal wel. Hij weet toch wat van Zijn maaksel zij te wachten!” 
Of ben je schuldig? Tienduizend talenten! Dat is een berg, mensen, 
daar kun je niet overheen kijken. Dat kun je niet weg denken. Dat 
kun je niet meer gladstrijken. Dat gaat niet meer. 
En dan het vervolg. En als hij, dat is die schuldige, niet had om te 
betalen. Ook dat nog. Dus dan zit die man met een dubbele ellende. 
Hij heeft schuld. Maar ja, als hij nu tienduizend talenten op zijn 
bankrekening had, dan was er niets aan de hand geweest. Dan had 
hij kunnen voldoen en was alles in orde geweest. Maar nu staat er 
dat hij die schuld heeft en dat hij ook nog eens onvermogend is om 
aan die schuld tegemoet te komen. Als hij niet had om te betalen. 
Dan staat er niet achter de komma: “Toen streek die heer over zijn 
hart en zei: “Ach, ik ben u genadig, toe maar”. Nee, dan staat er 
achter de komma: “Toen beval zijn heer dat men hem zou verkopen 
en zijn vrouw en zijn kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld 
zou betaald worden”. Denk erom, mensen, dat de breuk niet op het 
lichtste wordt geheeld. Denk erom dat God maar niet zo over onze 
schuld heen stapt. Denk erom dat de Heere Zijn recht zal handha-
ven. Dat is een heilige deugd van God. Hij zou ophouden God te 
wezen als Hij de deugd van Zijn heilig recht opzij zou schuiven. Dat 
kan niet. 



 6 

Beval zijn heer. En op het hoog bevel van God zal dat moeten ge-
beuren. Mensen, heb je de veroordeling al eens moeten horen? 
Beval zijn heer! Dat je onder God neer gelegd was met al je schuld 
en met al je onvermogen, en dat God het vonnis ging uitspreken. 
Het sneed door je ziel. Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood 
sterven. Is het je nu weleens een keer zwart voor de ogen geweest? 
Kon je het weleens een keertje niet meer bekijken? De godsdienst 
dobbert vrolijk voort op wat beloften en wat lieflijkheden en wat ge-
moedstoestanden. Maar de godsvrucht ligt te sterven onder God. 
Dat kan niet anders. Beval zijn heer. 
En wat gebeurt er dan bij die dienstknecht? Die dienstknecht zegt 
niet: “Ach, het valt toch wel mee, hebt u niet een misrekening ge-
maakt? Kunnen we er niet uit komen samen?” Nee, die dienstknecht 
dan nedervallende. Dus die maakt zich klein. Die doet onder voor 
God. Die komt in het stof terecht. Aanbad hem. Die erkent niet 
alleen Zijn Goddelijkheid, Zijn Koningschap. Maar die erkent ook het 
goede van Zijn vonnis. Zie je dat? Aanbad hem. Dat betekent dat je 
het recht van God moet gaan goedkeuren. Daar kun je niet meer 
omheen. Zeggende. En dat aanbidden is de hoogste vorm van 
bidden trouwens, God God te laten, Hem in heel Zijn rechtvaardig-
heid te laten wezen zoals Hij is, daar niet meer van af kunnen doen, 
daar niet meer van af willen doen. Heere, U bent God over mij, U 
mag beschikken over mij, U mag doen wat goed is in Uw heilige 
ogen met mij. 
Wees lankmoedig over mij en ik zal u alles betalen. 
Kan je zien dat een mens nooit ten volle de grootte van zijn schuld 
voor God zal verstaan. Als hij de grootte van zijn schuld had ver-
staan op dat ogenblik, dan had hij nooit de belofte gedaan: “en ik zal 
u alles betalen”. Zie je hoe lichtvaardig de mens is! Hoe klein wij 
denken over onze schuld! Je kunt wel menen daar een ontzaglijk 
diepe indruk van te hebben, maar het is slechts een flard en een 
part. De Heere ziet die totale schuld van ons mensenkinderen. Maar 
dit wel: “Heere, wees lankmoedig over mij”. Rek uw geduld nog een 
ogenblik op. Hoeveel dagen, hoeveel weken, hoeveel jaren heb je 
niet voortgeleefd zonder eigenlijk bij de tijd stil te staan! Dat je af en 
toe op je horloge keek en dat je dacht: “O, het is al weer zo laat. 
Tjoh, de dagen vliegen voorbij”. En je had het best naar je zin. En 
nu, op dat ogenblik, gaat elke seconde tellen. Want als de Heere 
Zijn lankmoedigheid gaat inhouden, Zijn lankmoedigheid gaat afbre-
ken, als de Heere het stop zet, dan is het gebeurd. Dan heb je geen 
andere uitweg meer dan verloren te moeten gaan. Mensen, ben je 
zo weleens in die fuik, in die benauwdheid terecht gekomen? Dat 
zong de psalmist in 116: “Gekneld in banden van de dood, de angst 
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der hel doet mij alle troost missen”. Denk erom dat die man bang 
geweest is in het diepst van zijn ziel. Denk erom dat je bang bent in 
het diepst van je ziel als deze werkelijkheid thuis komt. 
Wees lankmoedig over mij. Heb nog een ogenblik geduld. Waarom 
dan? Wil je graag nog een poosje leven op de wereld om je schuld 
alleen nog maar meerder te maken? Nee, deze man had een wens. 
Laten we er van uit gaan dat in dit gedeelte van de gelijkenis zijn 
wens nog oprecht was. Een wens om zijn dagen in dienst van God 
te besteden. Ik besef nu pas, dat zegt hij eigenlijk, ik besef nu pas 
waar het in het leven om begonnen is. Dat ik niet leef voor mezelf, 
maar dat ik leef voor U. Dat ik leef opdat ik zou leven tot Uw dienst, 
tot Uw eer, tot de grootmaking van Uw Naam. 
Maakt u in uw leven God groot? Dan kijken we even de hele gods-
dienst voorbij. De Heere Jezus zegt: “Als ik kom, niet zal Ik dan nog 
godsdienst vinden in Nederland, maar zal Ik nog geloof vinden op 
de aarde, in Nederland?” Leeft u een leven tot de eer van God? Wie 
durft zeggen dat hij dat doet? Die is een ijdel mens. En wie beken-
nen moet dat hij het niet doet, die verstaat met mij mee dat die reke-
ning die een zekere koning heeft opgesteld, alleen maar langer 
wordt. Het is zowat het end van het jaar. Zeg je dat nu ook? Weer 
een jaar voorbij. Wat heeft het ons gebracht? Of wat heeft het God 
gebracht? Ook mijn zonden zijn, net als al die andere zonden op de 
wereld, ten hemel toe schreiend. Ook ik heb alleen maar schuld op 
schuld geladen. En nog, nog is God het niet moe. Terwijl u en ik zo 
weinig vragen: “Wees lankmoedig over mij”. Dat we het allemaal zo 
gewoon vinden. 
En de heer van deze dienstknecht… Dat is ook iets trouwens. En de 
heer van deze dienstknecht. Dus in dat tekstwoord zet de Heere 
Jezus die dienstknecht bij het bezit van die heer. Die dienstknecht 
staat niet op zichzelf. Die is eigendom. U en ik, wij zijn het eigendom 
van God. Hij mag met ons doen wat Hij wil. En als Hij nu die gestalte 
tegen komt, dat Zijn recht wordt toegevallen, wordt goedgekeurd. En 
de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewo-
gen zijnde. Zie je dat? Daar ligt een mens in het stof voor het aange-
zicht van God, die kan niet meer verder komen dan een zucht en 
een steun voor het aangezicht van Hem. En dan staat er van God 
geschreven: “Met barmhartigheid”. Dat is een hart dat klopt van 
erbarmen. Innerlijk bewogen zijnde. Dat is dat ganse ingewand van 
God. Dat is er mee begaan. Dat is dat mededogen dat God heeft 
met mensenkinderen die Hij daar onder Zijn recht verloren ziet 
gaan, maar het ze niet toewenst, niet willende dat enigen verloren 
gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
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Met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem lankmoedig-
heid bewezen. Je krijgt nog een week, of je krijgt nog een jaar, en 
zie het dan maar voldaan te hebben? Nee, heeft hem ontslagen. 
Dus God pakt in zo’n ogenblik die rekening op. Al de schuld die daar 
opgeteld staat, en dat wordt tot snippers verscheurd, en de schuld 
hem kwijtgescholden. Je bent een vrij man. Ja, het is een gelijkenis. 
Hier staat het zo getekend. Maar wat ligt daar achter? Wat schuilt 
daar achter? Ik moet eigenlijk zeggen: “Wie schuilt daar achter?” In 
Wie is God de Vader met barmhartigheid innerlijk bewogen? Op 
grond van Wie kan Hij ontslaan en de schuld kwijtschelden? Hier 
moet toch genoemd worden de Naam van die gezegende Midde-
laar. Of niet? De Heere Jezus Christus, Die die ondragelijke last, die 
onoverbrugbare schuld van ons, van al die verkorenen, op Zich 
heeft laten laden. Hij heeft Zich laten breken onder dat Goddelijke 
recht. Hij heeft betaald tot de laatste penning toe. Hij is het Die daar 
op grond van Zijn eigen borgtochtelijk werk het gebeden heeft: 
“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen”. Hij is het 
Die aan het vloekhout der schande het heeft uitgezegd: “Het is 
volbracht”. Dat betekent: heel die prijs is betaald. Niet van die enke-
ling, maar van al die uitverkorenen. En op grond van die betaling, 
van dat voldoen aan dat Goddelijk recht, bewijst de Heere Zijn 
barmhartigheid. 
Ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Daar lig je dan in dat 
dodelijkst tijdsgewricht. Dat er niemand is die je ziel redt en je tranen 
droogt. Daar lig je dan te sterven, te stikken eigenlijk, in dat benau-
wende recht van God. Daar gevoel je het dan wel, je moet afgesne-
den worden, het is ten einde, het is gebeurd, er is geen weg van 
ontkomen meer mogelijk, het gaat niet meer, het kan niet meer. God 
heeft gelijk, ik moet het toestemmen. Ik zie alleen de dood voor 
ogen nog. En als je dan zinken gaat, mensen, als je dan zakken 
gaat, onder dat vonnis van God verloren gaat, als je dan wordt 
afgesneden uit dat land der levenden, als dan inderdaad voltrokken 
wordt aan je wat je verdiend hebt, als het dan in dat benauwde 
ogenblik het zo ver komt dat die bodemloze put geopend wordt en je 
niets meer hebt dan alleen nog te sterven, dan gaat het God 
behagen om dat enig Fundament, die Rots der eeuwen in het leven 
in de ziel neer te leggen. Dan gaat het God behagen om je geestes-
oog, wat dat recht van God zag en er onder sterven moest; je 
geestesoog te richten op Hem, die gezegende Middelaar en wordt 
dat kruis van Golgotha’s heuvel hoog opgericht. Daar zie je Hem 
hangen aan het vloekhout der schande. Het: “Ik voor u, daar gij an-
ders de eeuwige dood had moeten sterven”. Dat is een zaak, men-
sen. Dat is een zaak van diepte en gewicht. Dat is een zaak die al-
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leen de vrede geeft in ’t hart. Als je Jezus mijnen mag. Dat je met 
Luther mee mag zeggen: “Hij mijn schuld en ik Zijne gerechtigheid”. 
Als die vreemde ruil mag plaatsgrijpen en God een verzoend Vader 
in de Heere Jezus Christus. Als het God de Vader behaagt om op 
grond van dat borgtochtelijk werk van Immanuël voor u het in uw ziel 
te spreken: “Ik zie geen zonden meer in Mijn Jakob en geen onge-
rechtigheid meer in Mijn Israël”. Uw zonden, heel die berg van tien-
duizend talenten, uw zonden heb Ik achter Mij geworpen in een zee 
van eeuwige vergetelheid. 
Heb je het meegemaakt? Want in de vijfde bede is een volk aan het 
woord dat dat meegemaakt heeft. Versta je die zaak, dat je bent 
opgesprongen van zielevreugd, dat je gehuppeld hebt, gejuicht hebt 
ter ere Gods. Ge zijt verlost, God heeft u welgedaan. 
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulde-
naren. Dat is: wil ons niet, doe ons. Waar blijft het nu? Nee, want de 
verloste Kerk kan niet op enig recht steunen. De verloste Kerk heeft 
nergens staat op te maken in zichzelf. En zie hier, als je wilt, dat 
doorgeleidde volk van God. Nou, noem het dan zo. Best, doorgeleid, 
vooruit. Het is eigenlijk meer ingeleid in de diepte van verderf en in 
de heiligheid van God. Dat is het eigenlijk meer. Doorgeleid is de 
Kerk pas Boven, overal doorheen om eeuwig bevrijd te zijn. Maar 
goed. Zie hier het geoefend volk van God. Dat noemt zich zo: “Wil 
ons, arme zondaren”. Dat is een volk, dat kan helemaal niet meer 
boven de staat van zondaar uit komen. En niet zomaar een zondaar, 
maar nog een arme zondaar ook. Die zondaar is er een die dag op 
dag opnieuw weer schuld opbouwt voor het aangezicht van God. En 
een arme zondaar, dat is een zondaar die het elke dag opnieuw 
gevoelt onvermogend te zijn om aan God te voldoen, te betalen de 
prijs van de schuld. 
Wil ons, arme zondaren. Wil je daar bij horen? Wil je een arme zon-
daar wezen? Vandaag de dag preekt men een rijke christen. Juist in 
de dagen van de Reformatie is het zo aan het licht gekomen: een 
rijke Christus voor een arme zondaar. Dat is het leven der genade. 
Die ademen niet meer in zichzelf. Welnee, daar stikken ze van. 
Maar die ademen in Hem, in de Zoon van Gods eeuwige liefde. 
Wil ons, arme zondaren. Dat is een belijdenis. Dat is een schulder-
kentenis. Dat is een dag op dag meemaken, gevoelen dat het leven 
tekort is, dat het niet benantwoordt aan dat hoge doel, dat je er geen 
heilige stand op na houdt, en dat je al die milde weldadigheden, die 
God je te beurt doet vallen, nog zo doorbrengt, en dat het rende-
ment, om het nu zo eens te zeggen, zo karig is. 
Kohlbrugge zegt: “Weet je waarom God er arme zondaren op na 
houdt in deze wereld? Om je te leren dat er maar één hemel is en 
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geen twee. Hier op aarde is geen hemel, nee. Daar boven is het 
land der ruste. Het is hier een gedurig strijdperk”. Kohlbrugge zegt: 
“Je kunt me beuken en slaan, schoppen en stompen wat je wilt, 
maar ik blijf een  madenzak, vol van kruipende, krioelende maden”. 
Daar komen geen heilige engelen uit vliegen, zegt hij. 
En dan, weet je wat onze vreselijke ellende is? Dat is wat Luther 
zegt. “Snijd me maar open en er springt een paap uit”. Ook Gods 
begenadigde volk wil zo weinig van genade leven. Dat wil het zelf 
nog wel doen. Dat wil het werkverbond maar oprichten. Dat zit ons 
in het vlees en bloed. Maar ja, daar heb je het, vlees en bloed doen 
niet mee in het Koninkrijk der hemelen. Dat telt helemaal niet. Dat 
wordt er uit gezet. Dat wordt afgebroken en afgesneden. Die oude 
mens moet er onder gaan, opdat die nieuwe mens op zou staan, 
opdat het werk Gods zou triomferen. 
Wil ons, arme zondaren. Dat is het, wil! Arme zondaren hangen aan 
God om opnieuw van Zijn mededogen gebruik te mogen maken, om 
opnieuw te mogen delen in de goedheid van God. 
Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden... Dus die arme zonda-
ren zijn ook nog misdadigers, crimineel. Die laten zich gelijk zetten. 
Ach ja, dat is het werk van Gods Heilige Geest. Maar uit vrije 
beweging. Die laten zich gelijk zetten met de meest zwaar bestrafte 
en meest fel veroordeelde. Die kunnen niet meer boven een mens 
uit komen die nu werkelijk alles gedaan heeft dat de wet verboden 
heeft. Die levenslang in de gevangenis zit, die zeggen: “Daar hoor ik 
ook”. Een misdadiger. Al onze misdaden. Dus niet: ach ja, die ene, 
of misschien twee of drie misdaden die ik nog pleeg. Nee, alle. Dat 
is zoveel, dat kan de Kerk niet eens benoemen. U weet het inmid-
dels. Dat heb ik u vaker gezegd. Luther zegt: “Zonde is pas zonde 
als ze benoemd kan worden”. Dat is ook zo. Maar beleef je daarin 
ook je tekort, dat je de diepte van je verderf helemaal niet bekijken 
kunt, dat je dat helemaal niet overzien kunt. Al onze misdaden. En 
dat niet alleen. De daad is niet alleen mis, maar ook nog de boos-
heid die ons altijd aanhangt. 
Zie je dat? Dat vergevorderde christenvolk komt niet boven de staat 
van arme zondaren uit. En dat weet het wel, dat die boosheid, die 
kiem van kwaad nog altijd in dat oude menselijke bestaan heerst, 
dat je nog altijd een mens bent die de boosheid aan zich heeft han-
gen. Zie je wel? Dus daar wordt belijdenis gedaan, geloofsbelijdenis 
gedaan dat het Woord van God waarachtig is. Dat Hij er op deze 
wereld een volk op nahoudt dat arm en ellendig is en blijft in zich-
zelf. Dat het de Heere behaagt om de mens doorgaand af te breken 
aan al het zijne. Om de mens te oefenen in het besef, in de beleving 
van wie hij is en van wie hij blijft. 
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En weet je wat het is? Waar moet het nu naar toe als je na ont-
vangen genade al die ellende weer terug krijgt als het ware? Als je 
dieper moet graven. Waar moet dat nu naar toe? Weet je waarom 
God dat doet? Dat doet God met geen ander doel dan dat Hij, de 
drie-enige God, alle eer, alle roem, alle aanbidding zou ontvangen. 
Want de Kerk zegt er bij: “om des bloeds van Christus wil”. Die vin-
den geen gronden meer in zichzelf. Ja, aan alle grondjes die ze 
eventueel nog hadden, en wat afdaken waar ze nog wat onder 
schuilen konden, die worden afgebroken, om niets meer over te 
houden in zichzelf. Maar al de hoop en verwachting ligt buiten de 
Kerk. En omdat de hoop en de verwachting van de Kerk buiten haar 
ligt, daarom is het een zekere hoop, daarom is het een vaste hoop, 
daarom hoeft de Kerk niet te vertwijfelen. Als het hier moest wezen, 
aan de binnenkant van ons bestaan, dan hadden we alle reden tot 
twijfelen. Maar de twijfel is overbodig, ja, is zelfs zonde. Want de 
Kerk bidt: “Om des bloeds van Christus wil niet toerekenen”. 
Daar liggen een paar gedachten in. In de eerste plaats dit. Hebt u 
elke dag het bloed van Christus nodig? Of zegt u: “Och, eens verlost 
blijft verlost”? Waar bidt u eigenlijk om? Zoekt u het buiten Jezus? 
Zoekt u het in allerlei mystiekerie? Zoekt u het in allerlei toestanden, 
zweverigheid? De apostel zegt: “Want in Hem, in Christus, woont al 
de volheid der Godheid lichamelijk”. In Hem is een onbegrensde 
heerlijkheid. In Hem wordt de ganse eeuwigheid verklaard. En wie 
kan van die enorme oceaan in dit leven meer op gebruiken, om het 
zo te zeggen, dan een paar druppeltjes op een theelepel. Wie kan 
de diepte, de reikwijdte, de majesteit, de verhevenheid van God 
drie-enig verstaan? 
Alles, maar dan ook alles, voor tijd en eeuwigheid nodig, is in Chris-
tus aan te treffen. Het is een voorrecht als het de Heilige Geest 
behaagt het licht te laten schijnen op de Persoon van de Middelaar. 
Dat Hij u wordt voorgesteld in al Zijn hoedanigheden. Dat u leren 
mag, dat u geoefend mag worden in de kennis van Christus. Maar 
wast op in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Chris-
tus. Wast op, neemt daarin toe. Dat betekent: wordt minder aan 
eigen kant, opdat Hij meerder zal worden. 
Hebt u dagelijks het bloed van Christus nodig? Gaat u dagelijks ge-
bukt vanwege uw schuld, uw misdaden, de boosheid die u aan-
hangt? Bent u een arme zondaar? Wees mij om Jezus wil genadig. 
Bent u ooit boven die stand uitgegroeid? Of heeft God u daar onder 
weten te houden? Want dat is de staat van een christen, mensen. 
Wil om des bloeds van Christus wil het ons niet toerekenen. Dat be-
tekent: Wil het dan om Zijnentwil niet op onze naam, niet op onze 
rekening zetten. Onze naam en onze rekening zijn schoon gemaakt, 
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schoon gewassen in het bloed van de Heere Jezus Christus, belijdt 
de Kerk. Wil dan niet opnieuw, o God, om des bloeds van Christus 
wille, op onze naam en op onze rekening al die misdaden schrijven. 
Dat is een gebed van hoop en van verwachting, omdat het zo is dat 
Christus in Zijn betaling voor het ganse leven van Zijn uitverkorenen 
heeft betaald. Niet dat je na de misdaad daar direct de gevoelige 
troost van gevoelt, dat je daar als het ware op kunt leunen: “Ach, er 
is toch voldaan”. Nee, maar bij God vandaan is dat waar. En daarom 
is dit een gebed bij God vandaan “om des bloeds van Christus wil 
niet toerekenen”. 
Er ligt nog wat in. Dat is dit: Is Jezus u geopenbaard? Ja? Wat heeft 
u dan ontvangen toen Hij u geopenbaard is? U hebt het grootste, 
het meeste van wat God had weg te geven ontvangen. U hebt Hem 
ontvangen Die in de eeuwigheid speelde in de schoot van de Vader, 
Die leefde in de eeuwige harmonie met Zijn Vader. Die zijn van el-
kaar afgescheurd, losgescheurd. Hij is gekomen in deze wereld om 
de betaling teweeg te brengen voor dat volk van God, verkorenen 
van voor de grondlegging der wereld. U hebt het grootste ontvan-
gen, het meest heerlijke Offer wat daar te ontvangen is. En de Kerk 
bidt: “Om des bloeds van Christus wil niet toerekene. Want dat Offer 
van de Heere Jezus, o Vader, is te kostbaar geweest dan dat U nu 
nog, na ontvangen genade, ook al blijf ik een misdadiger, mij nog 
verloren zou laten gaan”. Want de Vader zal niet verloren laten gaan 
die in dat Offer van Christus liggen opgesloten. Die prijs was te 
hoog. Die prijs was te duur, te kostbaar. En de Vader heeft die prijs 
aanvaard toen Christus ten hemel gevaren is, met Zijn eigen Offer-
ande bij Zich. Zit aan Mijn rechterhand om te heersen, te regeren als 
Profeet, Priester en Koning, om door Uw woord, door Uw Offeran-
de, door Uw heerschappij Uw Kerk te leiden. 
Zie je dat? Om des bloeds van Christus wil. Dat is de hoop van 
Gods volk. Dat is niet goedkoop na elk gebed “om Jezus wil. Amen”. 
Nee, maar dat is: “Ontferm U onzer om de verdiensten van Chris-
tus”. Hier wordt bewust genoemd “om Christus wil”. Dat is de Ge-
zalfde. Dus Die de Vader gezalfd heeft. Daarmee roept de Kerk de 
Vader aan in Zijn werk tot de zaligheid. Hij heeft Christus gegeven 
en Christus gezalfd tot dat zaligmakende werk. 
Niet toerekenen, door het Hem toe te rekenen. Door het als het 
ware weg te schuiven onder Zijn betaling, onder Zijn Offerande. Dat 
is de hoop van een arme zondaar met misdaden, met boosheid die 
ze altijd aanhangt. Nou, dan weet je het. Adam niet geleerd is 
Christus niet begeerd. Ook bij de voortduur niet. Maar Adam wel 
geleerd is Christus meer en meer begeerd. Weet je, als Christus 
doortrekt in het leven, dan houd je steeds minder over. De bijtoe-
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standen moeten er af. Er moeten kernzaken over blijven. Dit gaat 
over zonde en vergeving. 
Zie uw leven eens na of ge hier wat van kent, of dit u uit het hart 
gegrepen is. 
 
Eerst gaan we zingen, Psalm 130 vers 2. 
 

Zo Gij in 't recht wilt treden, 
O HEER', en gadeslaan 
Onz' ongerechtigheden; 
Ach, wie zal dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 
Altijd bij U geweest; 
Dies wordt Gij, Heer', met beving, 
Recht kinderlijk gevreesd. 

 
Gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden. Ik vroeg 
u zoëven: “Weet u hier van?” Nou, dat vraagt de Catechismus 
eigenlijk ook. Gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons 
bevinden. Heeft u het getuigenis van Gods genade in u? Hoe weet 
ik dat?, zeg je. Er staat: “Ge-lijk wij ook ‘dit’ getuigenis in ons 
bevinden”. Welk getuigenis? Van dat wat er voor staat. Het grijpt 
terug naar het bovenstaande. Een arme zondaar die om Christus wil 
genade ontvangt. 
Het zal maar in je ziel zingen, mensen: “Ik voor u”. Het zal maar in je 
ziel zingen: “Gij zijt verlost, God heeft u welgedaan”. De verruiming 
zal maar in je hart mogen wezen, het vriendelijk aangezicht van God 
maar naar je toegekeerd zijn: “Ik zal niet meer op u toornen, niet 
meer op u schelden”. Je zult maar gebracht zijn tot de vrijheid der 
kinderen Gods. De wet was de tuchtmeester tot Christus. Maar de 
wet is de mond gestopt en het Evangelie juicht. Hij heeft gedacht 
aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Gelijk wij ook 
dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden. 
Zit je daar weleens naar te speuren, om te bedelen, naar te zoeken? 
Dat je zo een getuigenis in je zou bevinden. Zoals er staat van de 
Heilige Geest, dat Hij het gebed van de Kerk overneemt. De Heilige 
Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Er staat 
ook: “Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 
kinderen Gods”. Door de Geest van God geleid. Weet u hoe de 
Geest leidt? Altijd op Jezus aan. Daar gaat het altijd naar toe. Dat is 
de kernzaak van het Evangelie. Dat is de kruistheologie die bij de 
voortduur in het leven der genade beoefend wil worden. Dat is de 
bloedtheologie die niet op houdt. Dat is een doorgaande gang. 



 14 

En weet je wat het ook is? Dat is een hopen, een uitzien, een ver-
langen. Want ja, je komt zoveel in jezelf tegen. Nog een keer: arme, 
zondaar, misdaad, boosheid die ons altijd aanhangt. Je komt zoveel 
tegen. 
Ontbonden en met Christus, dat is zeer verre het beste, zegt 
Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen van het lichaam 
dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zie, 
die man zag uit naar iets anders, naar het betere Vaderland, het 
land der rust, waar hij zichzelf eens een keer kwijt zal wezen. Dan 
gaat de eeuwigheid mee wegen, mensen. Van nature willen we alle-
maal graag stokoud worden. Maar door genade wordt het weleens 
anders. Bij God te zijn, dat is het leven, dat is het eeuwig zalig 
leven. Dan komt heel de tijd en heel dat leven hier, dat komt wel-
eens een keer in het licht van de eeuwigheid te staan, in het licht 
van de toekomst die wacht. 
Gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden. En wat er 
aan een getuigenis van genade in je bevonden wordt, dat komt er 
uit. Dat kan niet anders. Dat bestaat niet. 
Dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Ja, 
je naaste, die kan je van alles aandoen. Maar ja, je zal je schuld 
voor God maar gezien hebben, die tienduizend talenten. Dan is dat 
wat je naaste je aan doet hooguit honderd penningen. Dus laten we 
zeggen een klein zandhoopje in vergelijking met die enorme berg 
van je schuld voor God. Wat is het eigenlijk wat je naaste je aan-
doet? Is het van zoveel gewicht in vergelijking tot je bestaan voor 
God? 
Dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. 
Weet je wat er ook in ligt? Je ziet je naaste zondigen, die zie je jou 
aantasten. Dat doet zeer. Dat weet ik wel. Daarom zeggen we er 
maar bij dat de Goddelijke genade er echt voor nodig is. Dat is ook 
zoiets opmerkelijks, dat er aan het end van de Catechismus een 
biddend volk overblijft. Die hebben God nodig en Zijn genade nodig. 
Maar als je nu je naaste ziet zondigen en je kwaad ziet aandoen, 
wie wordt er dan aangetast? Gaat het over u? 
Ze kwamen eens bij Kohlbrugge aan de deur en ze zeiden: “Woont 
Kohlbrugge hier?” Nee, zegt hij, Kohlbrugge is dood, maar Christus 
leeft in mij. 
Wie doen ze dan kwaad aan? Doen ze het u nog? Hebt u nog een 
naam? Hebt u nog eer? Of doen ze ten diepste uw lieve Heere Je-
zus Christus die smaadheid aan? Zie je dat het daar over loopt?! 
En dan nog wat. Als je dat nu je naaste ziet doen, als je ze nu de 
eer van God ziet aantasten, als je het nu opmerkt dat ze door hun 
doen en laten er blijk van geven vijanden van God en van Zijn gena-
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de te zijn, slaat dan de schrik je niet om het hart? Zeg je dan niet: 
“Die mensen zullen ook voor God moeten verschijnen. Hoe zullen 
die rechtvaardig voor God verschijnen als ze door blijven gaan in 
deze staat van ellende? Hoe zal hun ziel gereinigd worden als ze 
zelf nooit door de knieën gedrukt worden?” Zal dat nu niet het gebed 
uit je ziel persen, juist voor je vijanden! In dat licht staat het voor 
onze vijanden te bidden. Dat staat in dat licht, dat God hun blinde 
zielsogen nog zou willen openen en ze aan hun schuld zou ont-
dekken. Niet die schuld tegenover u, niet die honderd penningen. 
Maar dat ze er ook achter komen de Heere tienduizend talenten 
schuldig te zijn. Opdat ze breken. 
En weet je, dat zei ik aan het begin ook, dat vind ik zoiets vreemds 
in ons Nederland vandaag: Het is met God vlak en met de naaste 
maakt het dan allemaal niet uit. Maar als je vijand, mocht het wezen 
op uw gebed, door de knieën gedrukt wordt, in het stof van de 
verootmoediging voor God, dan komt hij vanzelf bij u terug. Ja, dat 
wordt vanzelf geregeld. Daar hoef je helemaal niet over in de war te 
zitten. Ik sta ook tegen mezelf te preken hoor, tegen mezelf in. Net 
zo goed. Net zo goed als tegen uw vlees en bloed in. Want dit gaat 
ons nu eventjes te ver. Of niet? Zevenmaal is al heel wat. Zeventig-
maal zevenmaal, onbegrensd. Die zielen opdragen aan de troon van 
de Goddelijke genade. Dat de Heere Zijn Naam, Zijn genade zou 
verheerlijken. 
Ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Dus 
niet: “Nou ja, het moet dan maar”. Maar van harte. De last van die 
ziel op je eigen ziel gelegd. De waarde, het gewicht van zo’n mens 
te verstaan, wat het betekent, als je toch weet, zelf wat het betekent 
om verloren te gaan onder God, dan weet je toch wat het voor zo’n 
mens zal betekenen straks verloren te moeten gaan onder God. 
Heb je daar je vijand voor over? Nee, je vriend niet, dat snap ik wel. 
Maar je vijand! Heb je daar je vijand voor over? Nee toch zeker! 
Maar dezelve dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een zijner 
mededienstknechten die hem honderd penningen schuldig was. En 
hem aanvattende, grijpende bij de keel. Dus hij telde zijn leven geen 
eens. Laat staan zijn ziel. Hij wenste hem wel te vermoorden. Hij 
greep hem bij de keel, en zeggende: “Betaal mij wat ge schuldig 
zijt”. En wat doet zijn mededienstknecht? Die zegt niet: “Man, wat 
maakt het nu uit. Je hebt vergeving van de koning ontvangen. Wat is 
nu die schuld van mij?!” Nee, die mededienstknecht gevoelt het ge-
wicht en de waarheid van de woorden van die man. Nedervallende 
aan zijn voeten bad hem, zeggende… Dus hij deed voor hem onder. 
Hij boog voor hem. Zeggende, niet here, nee, want er is maar één 
here. Maar hier zegt hij: “Zijt lankmoedig over mij en ik zal u alles 
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betalen”. Hetzelfde gebed. En dat zelfde gebed had toch die man tot 
erbarmen moeten bewegen, of niet! 
Er zijn zovelen die zich niet bij je melden. Maar als ze nu bij je ko-
men en neervallen en zo’n gebed zouden doen, breekt dan je hart? 
Bij deze niet. Nee, hij wilde niet. Hij ging heen en wierp hem in de 
gevangenis. Dus liever gevangen dan dat hij nog vrij zou wezen om 
de tijd te krijgen dat hij zijn schuld zou betalen. Wierp hem in de 
gevangenis totdat hij betaald had. 
Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn 
ze zeer bedroefd geworden. En komende, verklaarden zij hun heer 
al wat er geschied was. 
De mededienstknechten. Als nu Gods ware volk om zich heen kijkt 
in de kerk in Nederland en zien hetgeen er geschiedt, ik denk dat ze 
bedroefd worden. Zou het niet? En komende, verklaarden zij hun 
heer al wat er geschied was. Toen heeft zijn heer hem tot zich ge-
roepen en zeide tot hem: “Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik 
u kwijt gescholden, dewijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij u ook 
niet over uw mededienstknecht te ontfermen gelijk ik mij over u 
ontfermd heb!” Die veel vergeven is, behoort veel lief te hebben. En 
zijn heer vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij 
zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook Mijn 
hemelse Vader u doen indien gij niet van harte… Daar heb je het 
weer: van harte. …vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. 
Je zegt: “Dus op grond van deze gelijkenis kunnen we zeggen dat er 
toch een afval van heiligen is”. Nee, die is er niet. “Maar ja, goed, als 
die zijn mededienstknecht niet vergeeft, wordt hij weer uitgeschre-
ven uit het Boek des Levens”. Weet je wat de Heere Jezus hier in 
toont? Dat het werk van God openbaar móet komen. Het kan korter 
of langer duren, maar het moet openbaar komen. Wie de vergeving 
van de Vader ontvangen heeft, die zal zijn mededienstknecht uitein-
delijk met ontferming tegemoet treden. O ja, laat je dan een keer 
hard uit. ’s Nachts op bed kun je de slaap niet vatten, want het ligt 
niet goed. Laat het een jaar duren, maar het gaat niet, en je voelt 
het gewicht van die ziel. Het komt bij Gods ware volk nooit zo ver 
dat ze zullen volhouden en net als deze man zijn mededienstknecht 
liever dood hebben dan dat hij leven zou. Nee, uiteindelijk zal dat 
niet kunnen bestaan. Weet je waarom niet? Daar zal de Heere Zelf 
voor zorgen. Wat bidt de Kerk dagelijks? U ook? Zie of er bij mij een 
schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. 
Weet je wat het volk van God moet leren? De voetstappen van de 
Heere Jezus te drukken, Die voor Zijn vijanden gebeden heeft, ter-
wijl zij Hem niet eens om vergeving vroegen. “Vader, vergeef hun, 
zij weten niet wat ze doen”. De Kerk heeft te leren achter Christus 
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aan te komen, zijn kruis op zich te nemen, zichzelf te verloochenen, 
Hem te volgen. En weet je, dan kun je menen dat je kruis zwaar is, 
dan kun je menen dat je het moeilijk hebt. Maar als de Heilige Geest 
je hoofd weer eens opheft en Jezus doet zien, weet je wat je dan 
ontdekt? Hij droeg het zwaarste eind. En in Zijn licht is Zijn last ook  
licht, is het makkelijk te torsen, achter Hem aan. 
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldena-
ren. Doe aan ons, o God, zoals U ons leert met onze schuldenaren 
te doen. Hier staat nu voor je hart en voor je leven dat het een 
eenzijdig werk van God is. Ga het morgen maar proberen. Het loopt 
helemaal spaak, het loopt helemaal vast, het gaat helemaal mis. Het 
is een eenzijdig werk van God. De rechtvaardigmaking is van God, 
maar evenzeer de heiligmaking. We worden niet gedreven tot een of 
andere vromigheid en heiligheid. We worden gedreven tot de troon 
der genade, om des bloeds van Christus wil. En om Jezus wil doet 
Hij grote wonderen. 
Het zou een voorrecht zijn voor Nederland, vooral voor kerkelijk 
Nederland, waar het zo donker is. Het zou een voorrecht zijn. Om 
Christus wil. Dat Hij het is Die Zijn licht laat schijnen. 
Het volk dat in de duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Dat 
doet God. Verbaas je, verwonder je over de goedertierenheid van 
de eeuwige God over ons. 
De Heere verheerlijke Zijn Woord en Zijn Naam onder ons. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 66 : 6  
 

Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen, 
Zal ik, genoopt tot dankbaarheid, 
Verschijnen voor Zijn heilig' ogen, 
Met offers, aan Hem toegezeid. 
Ik zal, nu ik mag ademhalen, 
Na zoveel bangen tegenspoed, 
Al mijn geloften U betalen, 
U, Die, in nood, mij hebt behoed. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


