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Predikatie over Matthéüs 1 vers 1 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 23 december 2012 
 
 Zingen Psalm 135 : 2. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 

Schriftlezing Matthéüs 1 vers 1 t/m 17 
 
  1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van 
David, den Zoon van Abraham. 
  2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon 
Juda en zijn broeders; 
  3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon 
Esrom, en Esrom gewon Aram; 
  4 En Aram gewon Aminádab, en Aminádab gewon Naässon, en 
Naässon gewon Salmon; 
  5 En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij 
Ruth, en Obed gewon Jesse; 
  6 En Jesse gewon David, den koning; en David, de koning, gewon 
Salomon bij degene die Uría's vrouw was geweest; 
  7 En Salomon gewon Róboam, en Róboam gewon Abía, en Abía 
gewon Asa; 
  8 En Asa gewon Jósafat, en Jósafat gewon Joram, en Joram 
gewon Ozías; 
  9 En Ozías gewon Jóatham, en Jóatham gewon Achaz, en Achaz 
gewon Ezekías; 
10 En Ezekías gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en 
Amon gewon Josías; 
11 En Josías gewon Jechónias en zijn broeders, omtrent de 
Babylonische overvoering; 
12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechónias Saláthiël, 
en Saláthiël gewon Zorobábel; 
13 En Zorobábel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim 
gewon Azor; 
14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon 
Eliud; 
15 En Eliud gewon Eleázar, en Eleázar gewon Mattan, en Mattan 
gewon Jakob; 
16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is 
JEZUS, gezegd Christus. 
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17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien 
geslachten, en van David tot de Babylonische overvoering zijn veer-
tien geslachten, en van de Babylonische overvoering tot Christus 
zijn veertien geslachten. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 111 : 2 en 3. 

 
Met de hulp des Heeren en onder de inwachting van Gods Heilige 
Geest in deze morgen Matthéüs 1 het 1e vers. Daar luidt het Woord 
van God en onze tekst aldus: 
 
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van 
David, den Zoon van Abraham. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. Het boek des geslachts van Jezus Christus. 
2e. Het boek des geslachts van de Zoon van David. 
3e. Het boek des geslachts van de Zoon van Abraham. 

 
Gemeente, in deze morgen is het eerst de engelse prediker Spur-
geon die u een vraag stelt. Hij vraagt u dit: Hebt u weleens een goed 
boek gelezen? U hebt er misschien wel veel thuis. En wellicht leest 
u ze graag. Het zou best kunnen dat er ook in de oudvaders geen 
geheimen meer zijn voor u. Dat u geleerd en geoefend bent in de 
theologie en de gereformeerde theologie. Dat u opmerkzaam bent 
geworden op de waarheid, de waarheid verstaat, exact weet hoe 
God een mens bekeert. Dat u precies kunt verhalen wat er in het le-
ven van een mens gekend moet worden. 
Maar Spurgeon vraagt u: “Is het nu ook al weleens een keer op zo’n 
punt gekomen dat je geen boek meer kon lezen, en dat dat andere 
boek open ging? Dat je het boek van je eigen verdorven hart ging 
lezen. Heb je daar weleens een keer in zit kijken, in gebladerd? Ge-
lezen dat de schrik je om het hart sloeg. Is dat weleens een keer zo 
voor je open gegaan, als een werkelijkheid die niet meer weg te 
denken was? Je hart, het boek van je verdorven hart. Dat het God 
behaagt om je exact voor je ogen te stellen je misdaden, je opstand 
tegen God. Dat de wortel van het kwaad in je eigen ziel gevonden 
wordt”. Dat God inderdaad gelijk heeft: “Uit u geen vrucht meer in 
der eeuwigheid”. Eerder had je nog wat anders gedacht, natuurlijk. 
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En toen het bij een een of andere lichte en wat overwaaiende ont-
dekking was gebleven, toen dacht je nog dat je je wel op kon knap-
pen, dat het nog wel beter zou worden: ik zal dit doen en dat laten. 
En je hebt gezocht de wet te houden. Je hebt gezocht jezelf te refor-
meren. Een beetje meer op God aan te groeien. Zoiets! De wereld 
wat te verlaten en wat degelijker geworden, natuurlijk. Maar ja, het 
boek van je hart, daar gaat het over. Is je hart er ook degelijker op 
geworden? Of moet je nu met heel je wetsbetrachting, met heel je 
reformatie, met heel je bestaan zeggen: “Dat is niet degelijker, maar 
alleen maar ondeugdelijker geworden. Dat is alleen maar walgelijker 
geworden. Dat is meer en meer open gegaan dat de wortel van het 
kwaad zo diep geworteld zit. Dat krijg ik er niet uit”. Dat het je niet 
gelukt is om je op te knappen. Dat je met de apostel Paulus mee 
ging verstaan, dat toen de wet hem gepredikt werd hij ging verstaan 
dat ook de begeerte zonde is. En dat dat nu door je hart heen waait. 
Dat dat in je ziel bruist. De begeerte die tegen God is. Die zichzelf 
op de troon wil helpen en van een God en Koning in het leven niet 
weten wil. Heb je dat boek weleens gelezen? Wie zal een reine ge-
ven uit een onreine? Je dacht bij jezelf: “Laat de hele wereld maar 
praten over wereldverbetering, bij mij gaat het niet meer. Het wordt 
alleen maar minder. Het wordt alleen maar slechter. Het wordt al-
leen maar vuiler”. Zeg, is alle hoop afgesneden? Kun je nergens 
meer op bouwen, nergens meer op steunen? Kun je voor God nog 
een stand ophouden? Of gaat dat niet meer? Laat ik het nu eens zo 
zeggen: Ben je eindelijk op dat plekje terecht gekomen waar je weg 
gegaan bent? Want weet u, als de Heere komt in het leven van een 
mens, dan gaat de Heere terugvoeren naar het begin. De Heere 
loopt nooit over de breuk heen, maar de Heere brengt terug naar de 
breuk. Omdat op die plaats de breuk geheeld moet worden. Omdat 
daar de relatie hersteld moet worden, waar het mis gegaan is, waar 
het uit elkaar gelopen is. Dat! Heeft de Heere je weleens meegeno-
men? Terug naar die plaats waar het mis ging. Dat je de naam van 
Adam op je eigen leven moest schrijven. Dat je daar die engel Gods 
met het zwaard aan de ingang van het Paradijs hebt zien staan. 
Omdat er uit u geen vrucht meer gevonden wordt in eeuwigheid, is 
dat Paradijs gesloten. Al uw werken, zelfs de besten, zijn met zon-
den bevlekt. Dat gaat niet. Dat kan niet. Dat mag niet meer. Dat je 
het wist: ik lig…, niet: ik kom nog eens keer, nee, ik lig onder de 
toorn en onder de vloek van God. Want kijk, dat kun je nu wel na-
tuurlijk toestemmen. Dat kun je wel erkennen. Maar het is een ande-
re zaak om het te beleven, te gevoelen, te verstaan. Het is wat an-
ders als God de Heilige Geest het je in je ziel drukt. Waaruit kent gij 
uw ellende? Uit de wet Gods. Dat die Heilige Geest die wet in je ziel 
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drukt, en dat je bij elk moet erkennen een overtreder, een tiendub-
bele overtreder van Gods heilige geboden. Dat het daarover gaat, 
dat God in Zijn eer is aangetast. Dat het helemaal niet in de eerste 
plaats van belang is of dat u en ik behouden worden of verloren 
gaan ofzo. Maar dat het in de eerste plaats hier om begonnen is: 
Hoe komt God aan Zijn eer? Hoe kunnen Zijn heilige deugden ge-
handhaafd blijven? Kun je dan, als je jezelf hebt leren zien in het 
licht van de Heilige Geest, hopen op een of andere goedkope gena-
de? Kun je het dan nog afdoen met: “God is liefde, Hij zal het wel 
door de vingers zien. Het zal wel terecht komen”. Of is dan één ding 
zeker? Ja, dat is zeker: Ik zal niet leven, maar ik zal sterven. Het 
gaat niet mis. Het is al mis. Waar alle hoop je gans ontviel, en nie-
mand zorgde voor je ziel. 
Wat een namen in dat geslachtsregister! Staat er nog één tussen bij 
wie vergeleken u denkt dat u beter bent? Is er nog één bij waarvan 
je zegt: “Nee, nee, ik wil niet hebben dat die naast mij komt wonen, 
nee, die is mij te slecht”? Of sta je er ook tussen? Tussen die rij van 
afgang. Dat is het eigenlijk, een rij van totale afgang. Wie zal een 
reine geven uit een onreine? Ja, niemand! Ook deze mensen niet, 
helemaal niet. Weet je wat ze voortgebracht hebben? De dood, de 
vijandschap, de opstand tegen God. En van al die mensen geldt het, 
dat droevige refrein wat ook al in Genesis 5 staat: “En hij stierf, en 
zij stierf”. De bezoldiging der zonde is de dood. Dit is één doodsklok 
die hier luidt. Eén vreselijke neergang. Stof zijt gij, tot stof zult gij we-
derkeren. Keer weder tot verbrijzeling, gij mensenkind. 
Zie je het? En dan wordt ze genoemd, Rachab de hoer. Wie wil daar 
nu mee te maken hebben? Maar ja, heb je de hoer en de tollenaar 
in je eigen ziel ontdekt? Dan ben je niet meer beter. Dan is het an-
ders. Dan is het een wonder dat Rachab de hoer in het Woord staat. 
Als je een overtreder bent van al Gods geboden, dan valt er op al 
die mensen wat aan te merken. Dan is het een wonder dat al die 
mensen in het Woord van God staan. Dat er niet een of andere rij 
van geloofshelden, die zelf kracht en vermogen hadden, genoemd 
is. Maar dat er zo’n zwarte lijn van mensenkinderen genoemd staat. 
Zie dan Ruth staan, een Moabitische. Ze hoorde er van geen enkele 
kant bij. Afgesneden van het heil des Heeren. Een heidin. En er bij 
gehaald door de Goddelijke genade. Misschien ben je wel aan het 
eind der aarde terecht gekomen, dat je om je heen kijkt in de kerk 
en dat je zegt: “Iedereen is nog vatbaar voor de genade, behalve ik, 
voor mij kan het nooit meer”. Zie dan Ruth, hoe ze er bij gehaald is. 
Hoe komt dat? Dat heeft Gods almachtige hand gedaan. Dat is des 
Heeren soevereiniteit geweest. De Heere is het! Het gaat over een 
eenzijdig Godswerk, mensen. Het is de Heere Die ingebroken is in 
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dit geslacht. Ja, dat niet alleen. Hij is het ook Die de lijn van dit ge-
slacht heeft bepaald, heeft gegrond, heeft neergezet, omdat er een 
doel in lag. Het moest ergens naar toe. 
Het boek des geslachts wordt ons getekend in die eerste zeventien 
verzen. Het boek des geslachts van onze zonden en van onze 
schuld. Het boek des geslachts van onze vijandschap tegen God. 
Als daar nu had gestaan in het eerste vers: “Het boek des geslachts 
van de mens”, dan hadden we met een bedrukt gemoed de kerk 
moeten verlaten. Dan was het over geweest. Dan was er niets meer 
geweest waar nog op te hopen was. Maar er staat: “Het boek des 
geslachts van Jezus Christus”. Zie je daarin het wonder blinken, dat 
Jezus Christus de broeders in alles gelijk geworden is, uitgenomen 
de zonde. Dat Hij heeft willen indalen in zo’n geslacht, in zo’n puin-
hoop. Denk eens aan het Kerst-evangelie. Voor Hem geen plaats in 
de herberg. Bij de nette mensen, die van hun zonden en schuld voor 
God niet wisten, was voor Hem geen plaats. Toen werd Hij neerge-
legd in die kribbe. Toen werd Hij geboren in een beestenstal, in een 
plek waar een fatsoenlijk mens niet wezen wil. Daar werd Hij gebo-
ren. Nou, dat schittert hier ook al. Het boek des geslachts van Jezus 
Christus. Hij heeft willen indalen in de zwartigheid van ons bestaan, 
als dat heerlijk helder schijnende Licht. En dan is het opvallend dat 
er staat: “Het boek des geslachts “van” Jezus Christus”. Ons voor-
geslacht is niet van ons. Wij zijn van ons voorgeslacht. Wij zijn ge-
boren uit onze vader en moeder. Daar hebben wij niets aan gedaan. 
Dat is ons gebeurd. Dat is ons als overkomen. En geestelijk geldt 
dat nu precies hetzelfde. Wij zijn geestelijk gestorven in de zon-den 
en in de misdaden. Wij zijn uit de vader der leugenen. Wij zijn van 
hem. Hij is niet van ons, alsof wij de duivel kunnen ordenen en re-
geren in ons leven. Hij is baas over ons, en hij bepaalt wat we doen 
zullen. Hij bepaalt het wel dat wij vijanden van God en Zijn genade 
blijven. En weet je wat de ellende is? Wiens kind wij zijn, wiens 
bloed wij hebben. We hebben het zo aardig naar ons zin als kind, 
als nakomeling van de vader der leugenen. We kunnen er zo heer-
lijk in ademen. We bevestigen het alleen maar dat die keus van 
Adam in onze ogen de goede keus geweest is. We zijn het er zo van 
harte mee eens, elke dag, dat we leven in opstand tegen God. Elke 
dag dat we onbekeerd gebleven zijn bevestigen we het: Adam heeft 
de goede keus gemaakt. Niet meer durven zeggen: “Het ligt aan 
Adam, dat had ik nooit gedaan. Kom nou, zo slecht als hij was ik 
niet geweest. Ik was niet bij God vandaan geweken”. En elk ogen-
blik van je leven dat je niet volkomen leeft voor het aangezicht des 
Heeren, bevestig je slechts de keuze van Adam, en dat je de duivel 
bent toegevallen. 
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Wij zijn nakomelingen van onze vader, lichamelijk en geestelijk. 
Maar hier staat: “Het boek des geslachts van Jezus Christus”. Daar 
staat dus dit: Hij wilde wel geboren worden in de lijn van dit ge-
slacht, maar Hij is geen Nakomeling in al de dood en het verderf van 
deze mensenkinderen die genoemd worden. Nee, Hij is vanuit de 
hoge hemel vandaan ingebroken in dat geslacht. Hij heeft dit ge-
slacht verkozen tot Zijn geslacht. Hij heeft het laten gebeuren, dat al 
die namen elkaar zijn opgevolgd, omdat Hij er uit voort moest ko-
men, de broeders in alles gelijk, zonder zonde. Hij is de Bezitter van 
dit geslacht, de Eigenaar. Het is van Hem. Al die mensen hebben 
geleefd bij die gratie dat Hij komen zou. Al die mensen hebben niet 
voor zichzelf geleefd. Die hebben slechts geleefd om het doel te 
dienen, dat de Komende ook komen zou. 
Het boek des geslachts van Jezus Christus. 
Is dat even een rijkdom! De aarde is des Heeren, en haar volheid. 
Dat betekent dit, dat het Goddelijk oog door die ganse wereld gaat, 
en dat Zijn oog geslagen is op mensen. Nee, daar is niets goeds 
van te zeggen. Er is alleen maar goed te spreken van God. Hier 
blinkt het vrije van Zijn welbehagen, Zijn gunstbewijzen. Hier schit-
tert het werk van de drie-enige God. Je zegt: “Dat zie ik nog niet”. 
Het staat er toch luid en duidelijk. Het boek des geslachts van Jezus 
Christus. Dat heeft de Heilige Geest Matthéüs ingegeven om dat te 
schrijven. Dus de Heilige Geest is betrokken geweest bij die woor-
den op het papier te stellen. En het is de Heilige Geest Die die woor-
den drukt in de ziel. 
En Wie is die Jezus Christus nu? Wie is Hij nu? Is Hij maar zo ge-
komen, naar eigen beweging, naar eigen beschikking? Nee toch ze-
ker! Hij is toch uitgegaan op het hoog bevel van Zijn Vader, niet-
waar! Het is toch God de Vader geweest Die in Zijn barmhartigheid 
heeft neergezien op dat verloren menselijk geslacht, en Die net zo 
goed in Zijn rechtvaardigheid die hele wereld, die hele schepping 
tussen Zijn heilige vingers had kunnen verbrijzelen! Of niet?! Had er 
dan van God iets ongerijmds gezegd kunnen worden? Hadden wij 
Hem van onrecht kunnen betichten? Nee toch zeker! Zijn doen is 
rein, Zijn vonnis gans rechtvaardig. Hij had het maar zo mogen 
doen. Er is niemand hoger dan Hij. Hij is aan niemand verant-
woording schuldig, helemaal niemand. Zijn oordeel rust op de aller-
beste wetten. Maar het heeft God behaagd, het ingewand romme-
lend van barmhartigheid, naar deze wereld om te zien. Het heeft 
God behaagd om van die grote puinhoop, in die beestenstal van de 
wereld, een volk te verkiezen tot de zaligheid. Die het nu net zo 
goed als al die anderen verdiend hebben… -verdiend! rechtvaardig 
loon!- …om om te komen. Om weggedaan te worden. De Heere 
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trekt ze er uit om zijn genade te verheerlijken. Dan moet je het niet 
van de menselijke kant bekijken: het is gemeen van God dat an-
deren in het verderf gelaten worden. Nee, van Gods kant af gezien: 
het is de genade Gods, oneindig hoog en groot, dat Hij er uit wil ha-
len die er net zo goed niet bij willen horen. Dat Hij Koning wil wezen 
over een volk dat Hem van de troon heeft willen stoten. 
Het boek des geslachts van Jezus Christus, daarin openbaart de 
Heere die eeuwige vrederaad, en de vraag van de Vader: “Wie is er 
nu om voor dezen verzoening aan te brengen?” Want hier gaat het 
over, mensen. Het gaat over verzoening. Tussen twee haken even. 
Gaat het daar in uw leven ook om? Om verzoening. Dat het recht 
komt. Dat u zonder verschrikken God kunt ontmoeten. Vandaag of 
morgen, of volgend jaar misschien. Dat het vlak ligt tussen de Heere 
en uw ziel. Gaat het u daarover? Als het u daarover gaat, hoor dan 
de Heere Jezus in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid: “Zie, 
Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. Wat is die wil van God? Ja, dat 
de verkorenen zalig worden. Ja, ook dat. Maar Hij, de tweede Adam, 
gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Die wil, die wij zo stout 
hebben overtreden, waar wij zo vijandig tegen zijn. Hij heeft de weg 
van de mens in al Zijn rechtvaardigheid over gedaan. Hij heeft dat, 
waar wij in gestruikeld zijn, volkomen bewaard. Hij is niet mee afge-
trokken door de listen van de satan. Hij is niet meegesleept in de on-
dergang. Staande gebleven. Weet je waarom Hij staande gebleven 
is? Weet u waarom wij gevallen zijn? Omdat wij liefhebbers zijn van 
onszelf. En Hij bleef staande, omdat Hij een Liefhebber Gods des 
Vaders is. Omdat Hij liever sterft dan dat aan het recht van Zijn Va-
der geen genoeg zou geschieden. 
Het boek des geslachts van Jezus Christus. Hierin is de openbaring 
van het welbehagen Gods des Vaders, jazeker. Maar dat niet alleen. 
Hierin is ook de blijk van wat God doet. Dat Hij nu in zo’n geslacht 
inbreekt, waar niets, maar dan ook niets meer van te verwachten is. 
Die geen verwachting meer hebben van zichzelf, zullen de Heere 
verwachten. En die zullen niet beschaamd uit komen, helemaal niet. 
Het boek des geslachts van Jezus. De engel had gezegd: “Gij zult 
Zijn Naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zaligen van hun zon-
den”. Jezus is Hij Die ruimte maakt. Die ruimte maakt in de be-
nauwdheid, in de krapte, in de gevangenis van onze zonden en 
schuld. Zit je ook al gevangen met jezelf, met je hele karakter, met 
je doen en laten? Zit je gevangen met die eindeloos hoge berg van 
zonden voor het aangezicht van God? Zit je ook gevangen in de 
misdaden en de ongerechtigheid? Zit je gevangen, aan alle kanten, 
onder het recht van God? Ik lag gekneld in de banden van de dood, 
daar de angst der hel mij alle troost deed missen, benauwd, omringd 
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door droefenissen. Heb je de Heere weleens aangeroepen in al je 
nood? En daar lag je ’s nachts wakker en je kon de slaap niet vat-
ten. En je lag te lezen in het boek van je hart. Je lag de vuilheid en 
de walgelijkheid van je bestaan te onderkennen, te onderschrijven. 
Is het toen stil gebleven? Of perste toen het gebed naar omhoog? 
Ontsnapte die zucht aan je ziel? 
Zie je die man langs de kant van de weg zitten? De hele godsdienst 
en de hele wereld had gezegd: “Jij moet je mond houden, want jij 
hoort er toch niet bij”. En toen hij met zijn blinde ogen niet kon zien, 
maar zijn oor hoorde dat Jezus voorbij kwam: “Gij Zone Davids, ont-
ferm U mijner”. Weet je wat daar in ligt? Ik moet nu roepen, want als 
Hij voorbij is, dan is Hij voorbij en komt Hij niet meer terug. Zie je, 
dan gaat het over het scherpst van de snede. Dan gaat het over een 
grenszaak. Er zal iets moeten gebeuren, wil het nog goed komen 
met me. Dat zo de nood je gedreven heeft. Weet je er van? Van die 
gevangenis, dat de s.o.s.-roep naar Boven ging. 
Het boek des geslachts van Jezus. Hij is ingetreden in deze doods-
geschiedenis, om die ruimte te maken, waar al die mensen in hun 
krapte niet meer op hadden kunnen rekenen vanuit zichzelf. Maar 
het heeft God behaagd om in enigen van dit geslacht die hoop en 
dat geslacht levend te houden: de komst van het heil des Heeren. 
Zie je dat? Jezus is gekomen om in die vrijheid te zetten. 
Wat is die vrijheid eigenlijk? Dat is ontrukt aan satans klauwen en 
dat is gezet in de gemeenschap met God. En wij, van nature… Kan 
je zien dat we gevallen zijn. Kan je zien dat we handlangers van de 
duivel zijn. Wij in onze natuurstaat maar denken dat we vrij zijn en 
dat de godsdienst een gevangenis is. Wij maar denken dat je kunt 
genieten zonder God, en dat het leven je toelacht zo lang je maar 
buiten de kerk blijft. Wij maar denken dat we op de wereld een Para-
dijs kunnen bouwen, waar God niet van weet. Mensen, de werke-
lijkheid moet je maar eens voor ogen gesteld worden. De werkelijk-
heid van je gevangenis, van je dodencel. De werkelijkheid van de 
vrijheid die daar in God gevonden wordt. Die moet je maar eens 
worden getoond. Dat daar alleen vrede in ligt, om met God te verke-
ren. 
“Ja”, zeg je, “Jezus Die ruimte maakt. Maar weet de Vader daar wel 
van eigenlijk? Is de Vader het nu met Zijn werk wel eens? Er is toch 
geen werk van een mensenkind dat door Hem aanvaard geworden 
is, wat Hij heeft geaccepteerd tot een losprijs der ziel, tot een rant-
soen voor velen”. 
Er staat: “Het boek des geslachts van Jezus Christus”. Zie je dat? 
Die Naam “Christus” betekent zoveel als “de Gezalfde”. Dus de Va-
der heeft Hem Zelf gezalfd. 
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Hoe ging die zalving eigenlijk in dat Oude Testament? Die kruik 
werd gebroken en die gezalfd werd, werd als overgoten, overspoeld 
met zalf. Zodat die mens totaal werd bedekt, in beslag genomen 
door die zalving. Dat er niets meer zou zijn aan het hele bestaan 
van die gezalfde wat nog zichzelf zou dienen, maar dat hij volkomen 
zou staan in de dienst van hem die gezalfd had. Daar was die zal-
ving voor bedoeld. Daar was die zalving een teken van. 
Bovendien gaf die zalf van zich een lieflijke, een aangename reuk. 
Het was er heerlijk toeven in de nabijheid van zo’n gezalfde. Die ver-
spreidde de liefdegeur die elk tot liefde moet nopen. 
Christus de Gezalfde, overgoten, totaal in beslag genomen. Hij is 
het Die ruimte maakt, omdat Hij Zichzelf heeft laten gevangen ne-
men, heeft laten binden onder de wil van Zijn hemelse Vader. Hij 
heeft Zichzelf de vrijheid ontzegd, ingedaald in die gevangenis van 
ons bestaan, ingedaald als een Gehoorzame aan de wetten van Zijn 
God en Vader. Hij is gezalfd en totaal tot de dienst van God toebe-
reid, totaal Zichzelf ter beschikking gesteld. Liever Gods wil gehoor-
zamen dan het eigen leven te handhaven. Zo is het met Christus. 
Hij is in die zalving door de Heere verordend. Dat betekent: apart 
gezet. Hij is zo totaal anders dan al die andere mensen. Och ja, er 
staat in dat geslacht ook Salomo. Een dubbele wijsheid van God 
ontvangen. En ondanks die dubbele wijsheid heeft Salomo slechts 
type van Christus kunnen zijn. 
Er is één Zaligmaker, één Middelaar Gods en der mensen. Hij is zo 
totaal uniek. Deze geheel Enige is door de Vader apart gezet, veror-
dend. Jij zult het zijn. En dat niet alleen. Hij is ook toebereid om dat 
werk te kunnen volvoeren. Verordend, maar ook bekwaamd. Be-
kwaam gemaakt, al de mogelijkheden in Zich ontvangen. Hij heeft al 
de wijsheid, al het licht, heel de Goddelijke natuur ontvangen en 
meegenomen. Hij is door de Heilige Geest totaal in beslag genomen 
om als God, maar ook als mens volkomen te beantwoorden aan de 
wil van de Vader. 
Het boek des geslachts van Jezus Christus. God breekt in in een 
geslacht dat met God gebroken heeft, tot in eeuwigheid toe, als Hij 
het niet verhoede. 
Is het je een wonder dat die geslachtslijn er staat? 
Misschien heb je je weleens afgevraagd: “Wat moet ik met al die 
namen? Wat zegt het me eigenlijk?” Ben je ook al eens op zo’n punt 
gekomen, dat het je verwonderd heeft dat God die namen weet, dat 
God ieder mensenkind kent en ziet? Dat Hij, zoals Hij deze namen, 
deze mensenkinderen weet, ook u kent en ook u weet. Dat Hij van 
heel uw bestaan af weet. Hij kent van verre ook uw gedachten. Hij 
weet het wel waar je niet meer op rekenen kunt, maar waar je wel 
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op hoopt. Hij weet het wel dat je aan de wereld niet meer genoeg 
hebt. Hij weet het wel dat je de zware last van je schuld moet torsen. 
Hij weet het wel dat je het plekje niet weet waar je neer moet vallen 
op je knieën. Hij weet het wel dat je jezelf voelt als een Judas, heen 
gegaan naar zijn eigen plaats. Hij weet het wel dat je je voelt als een 
Ezau, de plaats des berouws met tranen gezocht en niet gevonden. 
Hij weet het wel dat je bang bent dat je nog eens als Demas de te-
genwoordige wereld zult lief krijgen en afscheid zult nemen van de 
dienst van God. Hij weet het wel dat je bang geworden bent van je-
zelf. 
Van nature zijn we bang van God. Ja, dat is die toornende Majesteit 
in de hemel. Van nature wil je Hem vergeten of net maar doen of Hij 
er niet is. Proberen te geloven dat er geen God bestaat. 
Maar nu bang van jezelf. Niet meer van God. Moet je het toestem-
men, moet je het toevallen als de Heere je veroordeelt, als de Heere 
je verdoemt? Moet je het toevallen? 
Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. Op-
merkelijk dat het eerste vers Hem eerst noemt als Zoon van David 
en dan pas als zoon van Abraham. Terwijl Abraham in de lijn van 
het geslacht de eerste is, de oudste is. Dus, zeker naar de Joodse 
gebruiken, de meeste rechten zou hebben. Waarom wordt Hij eerst 
genoemd de zoon van David? Wel, omdat het de Heilige Geest in 
Matthéüs 1 behaagt om Hem eerst… Matthéüs is geschreven voor 
de Joden, dus voor de godsdienst, die zo zelfgenoegzaam was, zelf 
op de troon van de tempel zat. Omdat het de Heilige Geest behaagt 
deze Jezus Christus, als de beloofde Messias, uit te tekenen als Ko-
ning. Hij zal als Koning heersen, omdat het van Hem geldt dat Hem 
gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Is het dan niet 
tegelijkertijd een woord van troost voor een mens in de gevangenis. 
Dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Geloof je het 
niet dat Hij bij machte is je uit je gevangenis te redden? Geloof je 
het niet dat Hij slechts één woord hoeft te spreken en het is er, dat 
Hij slechts heeft te gebieden en het staat er? Geloof het niet? Of 
wel? Hij wordt genoemd de zoon van David. Moet je eens zien wat 
er van David geschreven staat in het 6e vers: “En Jesse (dat is Isaï) 
gewon David, de koning”. Eerst wordt David getekend in het ambt 
dat hij van God heeft ontvangen. Eerst wordt hij getekend als het 
type van Christus. Eerst wordt hij getekend als de lieflijke, de vriend 
van God. Maar dan gaat de tekst, het Woord van God, verder in alle 
eerlijkheid en oprechtheid, om deze mens te tekenen wie hij nu ge-
bleven is in zichzelf. De Heere houdt er op deze wereld geen heili-
gen op na. Helemaal niet. Hij houdt er geen christendom op na wat 
op een of ander hoger plan terecht komt, wat op een geestelijke uni-
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versiteit terecht gekomen is, wat allerlei titels voor en achter de 
naam kan schrijven. Hij houdt het er niet op na. Hij houdt kleine, 
lage mensen, mensen die zichzelf hebben leren zien in het God-
delijke, bij de voortduur: “Graaf maar dieper, mensenkind”, zegt 
God: “en je zult meer gruwelen ontdekken”. De Heere zegt het Zelf: 
“Ik zal Mij doen overhouden een arm en een ellendig volk, en die 
zullen op de Naam des Heeren betrouwen”. Als je nu zegt, mensen: 
“Na al die jaren is het niet beter geworden, alleen maar slechter 
geworden, alleen maar minder geworden”. Zie dan hier het troost-
woord in de tekening van het leven van David: “En Isaï gewon 
David, de koning”. Maar die koning bleek ook Gods wetten te ver-
trappen, een mensenkind te wezen, van gelijke bewegingen als u en 
ik. En David, de koning, gewon Salomo, bij degene die Uria’s vrouw 
was geweest. Dat wordt er even neergezet. Zonde van overspel. 
Zonde van moord. Hoe wordt daar in het Woord de geschiedenis 
van Bathséba opgehaald. Hoe David in de ledigheid zijn ogen de 
kost gaf en die vrouw zag. En hoe hij door de begeerte gedreven 
werd. Ik zei u straks aan het begin: toen de wet inkwam verstond de 
apostel Paulus dat ook de begeerte zonde is. En hoe hij zich heeft 
laten verlokken, hoe de begeerte vaste bodem vond in zijn hart. Hoe 
hij tot zonde is over gegaan, tot de uitleving van zijn boze begeerte. 
Hoe wordt hij getekend. Een ramp die er over dat huwelijk van Uria 
en Bathséba gekomen is. Hoe wordt hij getekend, herinnerd aan de 
ramp die over het huis van David gekomen is. Hoe die vrucht uit 
deze onreinheid, uit deze hoererij geboren, sterven moest. Hoe wor-
den we hier herinnerd aan het woord van Nathan, die bij David bin-
nentrad en hem aanwees: “Gij zijt die man”. Hoe worden we her-
innerd aan het wonder, het wonder, dat deze koning David mocht 
onderdoen voor de Hemelkoning. Hoe hij op zijn knieën terecht 
mocht komen. Hoe de pijl van Gods woord, door Nathan afgescho-
ten, trof in het diepst van zijn ziel. Hoe hij daar neer gevallen is voor 
het aangezicht van God, in belijdenis van zonde en schuld. En hoe 
het God behaagd heeft, om in die weg van schuldbelijdenis ook de 
vergeving van schuld te schenken. Hoe de Heere een vlak veld ge-
maakt heeft tussen David en God Zelf. Hoe het God behaagd heeft 
dat huwelijk, dat zo kwalijk begonnen was, dat huwelijk tussen David 
en Bathséba te zegenen met de geboorte van Salomo. Wat wordt 
hier getekend de goedheid Gods, waar die mensen het hadden 
verdiend dat het sterven zou wezen, en dat ze zouden zijn afgesne-
den van het heil des Heeren. Dat die mensen het verdiend hadden 
dat God nooit meer op Zijn moederbelofte in Genesis 3 zou terug 
komen, de vervulling zou inhouden. Dat God in Salomo een heerlijk 
voorbeeld gaf van wat Christus wezen zou. Hoe Salomo geboren 
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werd en koning geweest is in heerlijkheid, glorie en pracht, van God 
ontvangen. Een dubbele mate van wijsheid ontvangen. Wat was hij 
wijs. Wat deed hij recht. Wat deed hij genadig. Wat is hij een vriend 
van God geweest. Hoe wordt Salomo genoemd als een man die ook 
in zijn oude dag, na zoveel ontvangen genade, nog een knieval ge-
maakt heeft voor de vreemde goden. Inderdaad, wat lijkt Salomo op 
zijn vader David. Wat lijken ze op elkaar aan zonde en gebrek. Wat 
hebben die twee het nodig, nietwaar, om verlost te worden van zich-
zelf. 
De Zoon van David, op Wie de einden der eeuwen hebben gewacht. 
Hij is het, en Hij heeft ze verlost. Hij heeft ze bevrijd van het vonnis 
der wet. Hij heeft als Koning geheerst in het leven van deze konin-
gen. En van David en Salomo geldt: de dag van Christus van verre 
gezien, geloofd en omhelsd. Waarom hebben die mannen aan het 
einde van hun zondige leven zo gerust hun hoofd neer kunnen leg-
gen? Omdat ze rustende waren in God. Die God Die het beloofd 
had, dat er een rust zou overblijven voor het volk van God. Niet die 
door geboorte enige waardigheid hadden: wij zijn Abrahams zaad. 
Nee, maar die er overal buiten gezet er in gezet waren, tot Abra-
hams geestelijk zaad gemaakt. En over die zal Hij inderdaad als 
Koning heersen, om ze tot in alle eeuwigheid niet meer in de klauw 
van de duivel om te laten komen. 
Weet je wat God aan je ziel gedaan heeft? Leef nog voor eigen 
rekening, of sta je voor Hem? Hoe is het afgelopen week geweest? 
Hoe is het bijna voorbij gegane jaar geweest? Een opeenstapeling 
van misdaden en ongerechtigheden? En je zegt: “Als God het niet 
verhoedt, dan zal ik nog omkomen”. Nee, nee, in dure tijd en hon-
gersnood, je zult niet omkomen, want de Zoon van David zal als 
Koning heersen. Hoor hier het profetische Woord dat zeer vast is, 
en ge doet wel indien ge daar op acht neemt. Hij is Koning over Zijn 
volk, en Hij zal niet toelaten, tesamen met Zijn Vader, dat Zijn heili-
gen de verderving zullen zien. 
 
Laten we eerst zingen, Psalm 72 het 10e vers. 
 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER', in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 
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Het boek des geslachts van de Zoon van Abraham. 
Ja, tenslotte wordt dan toch nog die eerste vader genoemd. Waar-
om tenslotte? Wel, om dat tekstwoord te funderen, te gronden, zijn 
vastigheid te geven. Nee, in Abraham is geen vastigheid. Helemaal 
niet! Maar daar is wel vastigheid in de God van Abraham. Is het niet 
Abraham geweest, door de Heere weggehaald uit Ur der Chal-
deeën, om te komen tot de vervulling van de belofte van God. Is het 
Abraham niet geweest die het in het geloof heeft uitgeroepen, terwijl 
hij dat doodspad betrad om zijn eigen zoon te offeren: “God zal 
Zichzelve een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon”. Weet u… Ja, 
er heerst in onze dagen een verbondstheologie, dat weet ik wel. Dat 
is trouwens in alle tijden. Dat is weinig verschillend met vroeger. Om 
daar een soort in te luieren. Maar dit niet. De Bijbel hanteert wel de 
verbondstheologie. Dat het God behaagt om Zijn verbond op te rich-
ten met mensen die naar Hem niet gevraagd hebben. En het be-
haagt God ook om te werken in de lijn van de geslachten. Maar ja, 
Abraham wees zijn zoon Izak op God. “God zal Zichzelf een lam ten 
brandoffer voorzien”. Dat hebben wij ook maar te doen bij ons nage-
slacht, bij de kinderen van de gemeente. Ze te wijzen op God. Er is 
een boek dat heeft een titel… Ik geloof dat je dat boekje niet hoeft te 
lezen hoor. Daar schiet je geloof ik weinig mee op. Maar het boekje 
heet: “Aan moeders hand tot Jezus”. Maar de titel is wel waar. Als u 
kinderen hebt, en u hebt ze mogen telen… Waar hebt u ze eigenlijk 
voor geteeld? Een goeie baan. Een beetje aanzien. Een behoorlijke 
studie. Of aan moeders hand tot Jezus? Voel je het tedere er in, het 
beminnelijke? Zomaar bij moeder, maar ook vader. Nee, die hoeft 
niet te zeggen: “Laat mij maar aan de draaibank staan, ik heb er 
niets mee te maken”. Nee, bij moeder en vader op schoot. Een 
Psalm zingen met je kind. Het kind naar de hemel wijzen: “Daar 
woont je Schepper Die jou gemaakt heeft. Daar zul je mee verzoend 
moeten wezen”. Om in die jonge jaren al te wijzen op het wonder 
dat gebeuren moet wil het wel zijn. Waar brengen we onze kinderen 
eigenlijk? Waar dient dat hele leven nu voor? Ja, we zijn van de 
week weer in een sterfhuis geweest hier in ’t dorp. Ach, 75 jaar, ze 
zijn voorbij gegaan, en het is er niet meer. Het is weggevlogen. En 
heel die levensgeschiedenis is tot niets geworden. Dan zal het maar 
op één ding aankomen: “Mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge 
toch rechtvaardig verschijnen voor God?” Is dat de nood van ons 
bestaan? Van het bestaan van onze kinderen en kleinkinderen? Heb 
je trouwens wat te vertellen aan je nageslacht? Hoort wat mij God 
deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Of is het al 
geslachtenlang stil gebleven? Weet je dat, dat er gebed in het voor-
geslacht ligt? Al is dat voorgeslacht gestorven, die gebeden zijn niet 
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weg voor het aangezicht van God. Waarom wordt die Heilige Doop 
eigenlijk bediend? Omdat het God behaagt in de lijn der geslachten 
te werken. Zie je die zware verantwoording die er op ons rust? Zie je 
hoe nauw het luistert? Dat we ons dan maar niet daar zomaar van af 
te maken hebben. “Ach ja, dat zal God moeten doen”. Is het Woord 
er niet vol van, het waarnemen van de middelen. Er zei eens een 
oude dominee vroeger: “Kinderen, leer maar veel uit je hoofd, dan 
maak je het de Heilige Geest gemakkelijk. Dan hoeft het nog maar 
een klein stukje te zakken naar je hart”. Dat! We weten het met el-
kaar, we kunnen het onze kinderen niet in het hart geven. Maar we 
kunnen ze er wel in vormen, er in onderwijzen, nietwaar? 
De Zoon van Abraham. Abraham die zijn zoon onderwees, in het 
werk, in het spreken van God. Maar ja, Abraham wordt ook gete-
kend in wie hij was. Abraham gewon Izak. Vind je dat ook niet 
vreemd, dat er niet staat: “Abraham gewon Ismaël en Izak”? Ismaël 
wordt niet genoemd. Nee, het zit zo: Abraham ‘kreeg’ Ismaël, maar 
hij ‘gewon’ Izak. Ismaël bleek uiteindelijk verlies, en Izak was winst, 
omdat God er winst mee deed. Zo zat het. Abraham had gegrepen 
naar de middelen van het vlees. Hij had geluisterd naar zijn vrouw 
Sara: “Ach, neem Hagar maar. Verwek bij haar een zoon. Zet die 
maar op onze naam, dan zullen wij God een handje helpen”. Daar 
komt het eigenlijk op neer. “De belofte duurt zo lang”. Hoe lang 
wacht je al op de vervulling van de belofte? Hoe lang al? Zeg je dan 
uiteindelijk: “Nou, weet je wat, ik praat het mezelf maar aan. “Weet 
je wat ik doe? Ik hang maar naar de theologie van deze dagen: ik 
neem het maar aan. Ik zeg dat de beloften ook voor mij zijn. Er staat 
immers in het Woord dat Jezus voor de zondaren gestorven is. Nou, 
vooruit, ik ben een zondaar, dat weet ik, dus is Hij voor mij gestor-
ven”. Of lig je te wachten voor het aangezicht Gods? Kijk, Anna, de 
profetes, was in de tempel, en daar heeft ze het wonder gezien dat 
de Heere Jezus de tempel werd in gedragen. De Beloofde! Het 
mensje was 84 jaar. Ze had bemoeienissen Gods in d’r leven ge-
had. En op haar 84e heeft ze Hem gezien. Simeon is oud geworden. 
Hij heeft de Christus in zijn armen mogen wiegen. Weet je wat hij 
dan zegt: “Nu, nu heb ik Hem gezien; nu laat Gij, Heere, Uw dienst-
knecht gaan in vrede, naar Uw Woord, want mijn ogen hebben Uw 
Zaligheid gezien”. Naar Uw Woord! Zie je dat? Weet je wat het 
Woord zegt? Aanhouden aan de troon der genade. Niet op de mens 
zien. Niet op de omstandigheden zien. Want dan kan het nooit. 
Ik zal je een geheim verklaren uit het 2e vers. Dat God altijd door de 
onmogelijkheden heen werkt. Dat God altijd een ongedachte weg 
gaat. Dat het van de Heere altijd geldt: “Uw weg was in de zee en 
Uw voetstappen werden niet gekend”. Er staat: “Abraham gewon 
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Izak”. Dus Ismaël, de oudste, de eerstgeborene werd uitgeschakeld. 
En Izak werd op het wonder ontvangen. En op dat wonder ontvan-
gen gaat de Heere door. En Izak gewon Jakob. Daar wordt ook de 
eerstgeborene al overgeslagen, al vergeten. Ezau wordt helemaal 
niet genoemd. En Jakob, de hielenlichter, ja, die wordt wel ge-
noemd. Die met een leugen, met een list, zijn vader om de tuin ge-
leid heeft en de eerstgeboorte zegen naar zichzelf heeft toe ge-
haald. Die had de dubbele klappen van God verdiend. Maar die 
wordt neergezet in de lijn van het geslacht van Jezus Christus. 
Izak gewon Jakob. Ook al zo ongedacht en onmogelijke weg. En 
dan gaat het nog verder. En Jakob gewon Juda en zijn broeders. 
Juda, dat is die afgehouwen tronk, weet je wel. Dat dood gegane 
geslacht. Dat! Maar er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen 
tronk. Dat zal God gaan doen. Daar waar niets meer van te ver-
wachten valt, daar heeft God leven gewekt. 
Wat schittert daarin, in dat wekken van leven in de dood? Het pries-
terschap van Christus. Nee, inderdaad, je leest in dat 2e vers hele-
maal niets over een priesterstam. Maar Christus is toch Priester. 
Hoe wordt het in Hebreeën 7 gezegd? Priester naar de ordening van 
Melchizedek. Net als Melchizedek zal Hij als uit het niets verschij-
nen, zal Hij ineens tevoorschijn treden, en Hij zal afdalen op deze 
wereld om Priester te zijn in eeuwigheid, om dat volk, dat onder Zijn 
Offerande besloten ligt, mee te nemen naar Boven toe. Melchizedek 
is als vanzelf weer verdwenen. Zo is Christus ook van de aarde 
weggegaan en opgegaan, terug gegaan tot Zijn Vader. 
Wat doet Hij daar eigenlijk, aan de rechterhand van de Vader? Hij 
stelt Zijn Vader Zijn eigen Offerande voor. En op grond van dat Offer 
heeft Zijn Vader Hem immers toegelaten in de hemel: “Kom in, Mijn 
Zoon”. Er is genoeg gedaan aan dat Goddelijk recht. Het is de Zoon 
Die de Vader dat Offer aanbiedt, gedurig, om op grond van dat Offer 
voor de Zijnen te bidden: “Ik bid niet voor de wereld. Ik bid niet voor 
het vleselijk zaad van Abraham, die nogal prat gaan op het verbond. 
Maar Ik bid voor degenen die Gij Mij gegeven hebt”. Die geboren 
zijn in zo’n onbegrijpelijke weg. Die het niet meer na kunnen gaan in 
d’r eigen leven. Die weten van dat station “zondaar geworden onder 
God”. Het eens geworden met Zijn verdoemend recht en spreken. 
Die hangen aan de troon der genade. Liever daar sterven, dan nog 
leven in de wereld. Ook bij de voortduur liever omkomen, dan dat 
God Zich zou terug trekken uit mijn bestaan. Om het daar te mogen 
ontvangen, ook als iets ongedachts, onbegrijpelijks, onnavolgbaars, 
dat God Zijn eigen Zoon meedeelt, zoals Hij hier wordt meegedeeld 
als een Wonder, als een daad van God. Dat de Heere Jezus je 
wordt toegeschikt, toegepast. Tot het geestelijk zaad van Abraham 
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geworden, opdat Hij als Koning over je heersen zal, voor tijd en 
eeuwigheid beide. Dat Hij je leven bepaalt, en dat het goed is wat 
Hij doet. Dat heel je bestaan in Zijn handen ligt, en daarom is het 
veilig. Daar kan geen levensverzekering tegen op mensen! En een 
levensverzekering keert pas uit als u gestorven bent. Maar die God-
delijke verzekering keert hier al uit. Luther zegt: “De voorsmaken 
van de zaligheid en van de hemel zijn er. Die schikt de Heere Zijn 
kinderen toe”. Och, dan kun je ergens in een krot wonen, dan kun je 
de armste van Nederland wezen, en toch rijker dan heel het ko-
ningshuis bij elkaar. Rijk in God, Die om heeft willen zien naar zulke 
armoedige schepselen, zulke verdoemelijke mensenkinderen, om ze 
tot Godezonen te maken. Want weet u wat van die Koning, Jezus 
Christus, geldt? Dat Hij voor Zijn volk nog wat bewerkt heeft. Name-
lijk dit: ze zullen met Hem nog als koningen heersen, tot in alle 
eeuwigheid. Hij zal ze meenemen naar de Vader toe, om God te 
zien: God alles en in allen. Daar, als je weet van het uur van de 
rechtvaardigmaking, dan weet je ervan wat smelten is. Maar daar 
zul je pas smelten. Daar zul je jezelf kwijt raken, verliezen in de drie-
enige God: “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. Daar ga je 
zingen, de Psalmen ter ere Gods. Hier ga je al zingen in de nacht. 
Maar daar in de eeuwige dag, waar Christus Zelve een Licht zal zijn. 
Gij Die ons kocht met Uw bloed. Te zingen het lied van Mozes en 
van het Lam. Het is door Uw welbehagen alleen. Gij toch, Gij alleen. 
Al onze roem, al onze glorie, al onze eer-aanbiedingen. Want U bent 
het waardig. 
Het boek des geslachts van Jezus Christus, de Zoon van David, de 
Zoon van Abraham, voor het verloren Adamsgeslacht, om ze te 
maken tot Gods geslacht. 

 
AMEN. 

Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 77 : 7 

'k Zal gedenken, hoe vóór dezen 
Ons de HEER' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt vanouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken, 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 
Zegenbede. 


