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Predikatie over Zondag 52 H.C.  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 30 december 2012  
 
 Zingen Psalm 141 : 1 en 4. 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Johannes 15 vers 1 t/m 17 
 
  1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
  2 Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en alle 
die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
  3 Gijlieden zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
  4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dra-
gen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft, alzo ook gij niet, 
zo gij in Mij niet blijft. 
  5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, 
die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. 
  6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de 
rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in 
het vuur, en zij worden verbrand. 
  7 Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, 
zult gij begeren, en het zal u geschieden. 
  8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij 
zult Mijn discipelen zijn. 
  9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; 
blijft in deze Mijn liefde. 
10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven, 
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn 
liefde. 
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 
blijve en uw blijdschap vervuld worde. 
12 Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u 
liefgehad heb. 
13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven 
zet voor zijn vrienden. 
14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied. 
15 Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet 
niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, want al 
wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekendgemaakt. 
16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb 
u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw 
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vrucht blijve; opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn 
Naam, Hij u dat geve. 
17 Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 119 : 2 en 3. 

 
Aan de orde van behandeling in deze middag is de laatste Zondags-
afdeling uit de Heidelberger, Zondag 52, de vragen en antwoorden 
127, 128 en 129. 
 
127. Vr. Welke is de zesde bede? 
Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn, dat wij niet een ogen-
blik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de 
duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te 
vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws 
Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderlig-
gen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten 
enenmale de overhand behouden. 
 
128. Vr. Hoe besluit gij uw gebed? 
Antw. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in 
der eeuwigheid. Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat 
Gij, als onze Koning en aller dingen machtig, ons alle goeds te ge-
ven den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet 
wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde. 
 
129. Vr. Wat beduidt het woordeken: Amen? 
Antw. Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn. Want mijn ge-
bed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel 
dat ik zulks van Hem begeer. 
 
Om naar aanleiding van deze Zondags-afdeling met Gods hulp en 
onder de inwachting van Zijn Heilige Geest stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. Het leven om de zesde bede. 
2e. Het leven tot de zesde bede. 
3e. Het leven uit de zesde bede. 
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Gemeente, het is met ons land en volk droevig gesteld. Het is ook 
met de kerk in Nederland droevig gesteld. Ik hoop maar dat u er ook 
zorg om hebt. Niet de zorg van: “Zal ik in de toekomst nog wel kun-
nen doen en laten wat ik wil?” Maar dat onze zorg zou mogen we-
zen: “Zal God niet vertrekken uit Nederland?” Weet u, er worden 
wetten gemaakt in ons vaderland. Weet u waar de wetten vandaag 
de dag voor bedoeld zijn? Om het leven van de wettenloosheid en 
de bandenloosheid te legaliseren, goed te keuren, om dat te bevor-
deren. Dat komt omdat in ons Nederland de mens van de wetten-
loosheid is opgestaan. Dat is ook doorgedrongen in dat kerkelijk le-
ven. We willen ons helemaal onder niets en niemand stellen. We 
willen zelf heer en meester wezen. Ja, dat gaat zelfs onze gezindte 
niet voorbij. Weet je hoe het tegenwoordig is? Het is tegenwoordig 
zo ver dat deze gang heerst: “Als je het van mij gelooft, geloof ik het 
van jou. Als je mij maar laat wezen wie ik ben, als je maar nalaat 
nog een vermanend of een ontdekkend woord tot mij te spreken, 
want feitelijk heb ik met jou niets te maken”. 
De mens is een mens geworden waarvan de Schrift zegt: “De liefde 
van velen zal verkillen, verkouden”. Dat komt aan alle kanten open-
baar. Geen wonder dat het Woord van God naar de marge van de 
samenleving wordt verdreven. Geen wonder dat geprobeerd wordt 
het Woord van God over de rand heen te kieperen. Dat moet weg. 
Dat moet er uit. De machten die opstaan in ons Nederland, die laten 
zien: “Mensen, dit is de ware vrijheid, als je kunt doen en laten wat 
je wilt”. 
Vindt u dat ook, dat dat de ware vrijheid is? Denk je dat je dan echt 
gelukkig zult worden? Is dat nu het volle leven, als je eindelijk eens 
van die beknotting van het Woord van God en van de kerkendienst 
verlost zou wezen? Als je je hart eens kunt volgen. Je begeerten 
eens een keertje uit kunt leven. Wat zal dat heerlijk zijn, zeggen er 
velen. 
Ach ja, en ze vallen weg bij bossen omdat de zonde ze brak, ze 
knakte, de duivel een verdrag met ze sloot en ze mee sleepte de 
ondergang in, de dood in, het verderf in. 
De vruchten van het leven bleken stinkende, dode vruchten te zijn. 
En ach ja, misschien is het een poosje plezierig geweest aan deze 
kant van het graf, maar weg gevallen in de dood, voor God versche-
nen. En dan is er niets ter bedekking, ter betaling. Waar blijf je dan 
met je schuld? Hoe zal dat wezen? U kunt God wel dood zwijgen, 
maar u kunt God niet dood krijgen. Dat gaat niet. Hij leeft. En Hij zal 
Zijn almacht tonen. 
Ja, dan is er in onze dagen een stroming op gang gekomen, dat 
zegt: “Weet je wat het is? Er gaat van de christenheid niets meer 
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uit”. Dat is waar, denk ik. Althans, grotendeels. Stralen u en ik wat 
uit voor de mensen om ons heen? Worden mensen jaloers als ze de 
kerkmens van vandaag bekijken? Of vindt u het ook begrijpelijk dat 
die mensen zeggen: “Laat ze in de kerk houden wat ze willen heb-
ben, maar laat mij alsjeblieft vrij”. Weet je hoe dat komt? Dat komt 
omdat we geen vruchten dragen. Zo komt dat. En de grootste vrucht 
die het werk van God in het leven van een mens oplevert, dat is de 
vrucht van de liefde. Wie veel vergeven is, heeft veel lief, hebben we 
vorige week tegen u gezegd. Dat gaat het leven kleuren, tekenen. 
Ik zei het u, er is een stroming op gang gekomen, ja, die zijn het 
daar mee eens, die zeggen: “Er gaat zo weinig uit van de christen-
heid”. Die hebben een of andere vergeving om Jezus wil aangeno-
men. Dat hebben ze in d’r binnenzak gestopt. Daar mag niemand 
aan komen. En die zeggen: “Nu moeten we vruchten voort gaan 
brengen. Nu moeten we laten zien dat we christenen zijn”. Nu moe-
ten we goed wezen voor onze zieke buurvrouw, en we moeten 
iedereen netjes gedag zeggen op straat, en we moeten aan de 
collecte wat geven, en we moeten ’s zondags naar de kerk, en we 
moeten een uur per dag stille tijd houden. We moeten dit en we 
moeten dat. Vruchten voort brengen. 
Maar dat staat in Johannes 15 niet, dat er vruchten voort gebracht 
moeten worden. Of dacht u van wel? Er staat in Johannes 15 dat er 
vruchten gedragen moeten worden. Dat is een essentieel verschil. 
Dat verschil is dit: dat ‘voort brengen’ van ons, dat zou een werk van 
de mens zijn. En dat ‘dragen’ is een werk van God. Daar ligt het 
onderscheid. Hoe komt dat? Dat er zo weinig uit gaat van de Chris-
tenheid in onze dagen? Hoe komt het dat men zo weinig hoort van 
het werk van God in mensenlevens? Hoe komt het dat mensen niet 
meer getroffen worden doordat ze in het leven van een ander het 
werk Gods openbaar zien worden? Waar zijn de levende bewijzen 
van Gods gunst? Waar zijn de getuigenissen? Zelfs het ware volk 
van God, zouden die nog op d’r plek wezen? Of zijn we vandaag de 
dag zo snel tevreden? Vinden we het zo gauw goed? Weet u wat 
het is? Het lijkt er wel op vandaag de dag of we in onze dagen twee 
heren kunnen dienen. Natuurlijk, de Heere wat, uiteraard, dat zijn 
we gewend, dat is de goede orde. En o ja, wat zal je die tekst vaak 
horen, bovendien: “Zonder Mij kunt gij toch niets doen”. Jazeker. 
Maar ondertussen het eigen leven handhaven, volhouden. Niet 
klein, niet minder, niet tot niets worden. Als mens overeind blijven. 
En dan natuurlijk wachten op de zegen van God daarover. Zelf een 
weg kiezen en dan bidden of God mee wil gaan. Maar ja, ik lees in 
het Woord: “Wij kunnen niet optrekken als Uw aangezicht niet mee 
zou gaan”. Dat gaat niet, want dan zijn we in de grootste nood. Maar 
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weet je wat de Heere weleens tot Zijn kinderen moet zeggen? “Ga 
achter Mij, satanas, gij zijt Mij een steen des aanstoots”. Je bent niet 
op je plek. Je loopt voorop, terwijl je achteraan moet komen. 
Nou, de Heere Jezus tekent in Johannes 15 een volk dat leert ach-
teraan te komen. Dat kan niet anders. 
Ik ben de ware Wijnstok, Mijn Vader is de Landman. In dat eerste 
vers tekent Hij waar het over gaat. Het gaat dus niet over de ranken. 
Goed onthouden! U en ik, wij tellen helemaal niet mee, als het er op 
aan komt. Het gaat niet over de ranken. Het gaat over de Wijnstok 
en het gaat over de Landman. En waartoe beziet die Landman die 
Wijnstok? Enkel hierom, omdat er vruchten moeten komen. Dat de 
opbrengst van die Wijnstok goed zal zijn. Daartoe is het nodig dat 
het oog en de hand van de Landman aan die Wijnstok werkt. Zo zal 
Hij de dode ranken uitsnijden, en de levende ranken zal Hij besnoei-
en. Dat is het punt. En die uitgesneden worden, worden buiten ge-
worpen opdat ze een poosje kunnen drogen in het zonlicht, opdat ze 
beter branden zullen als ze vernietigd worden. 
Maar dat levende, waar de levenssappen doorheen gaan, dat wordt 
besnoeid. Namelijk meer en meer dienstig gemaakt, om almeer en 
almeer vruchten voort te brengen. Zijt ge een levende rank aan de 
Wijnstok, Christus? Want het is waar, op een bepaalde wijze zijn wij 
allemaal ranken aan de Wijnstok, want de Heere Jezus spreekt ook 
over dode ranken. Zij die onder de waarheid gebracht zijn, onder de 
bediening van het Woord, zijn feitelijk ranken, en zijn bedoeld om 
vruchten te dragen. Dus opnieuw, net als vanmorgen, is het het oog 
van God wat ziet in het leven van een ieder van ons, op zoek naar 
die vruchten, of die in ons leven gevonden worden. En dat zal de 
beslissing uitmaken van onze tijdelijke en eeuwige bestemming. De 
vruchten die gevonden moeten worden. 
Bent u een levende rank, vroeg ik u zojuist. Dan heeft u een erva-
ring opgedaan. Weet u welke ervaring? Dan hebt u ervaren dat God 
u besnoeit, dat het mes in al zijn scherpte door uw leven gaat. Dan 
ben je tegenover de mens van vandaag komen te staan, die zo best 
mee kan in die wetgeving waarin de bandeloosheid en de godde-
loosheid wordt gelegaliseerd. Dan kan je niet meer mee. Ik heb wel-
eens een kind van God horen zeggen: “In die dagen dacht ik: Ben ik 
nou gek, of is de hele wereld het?” Dat is het eigenlijk. Dan sta je er 
tegenover. Dan ga je tegen de stroom in. Dan heb je geleerd dat er 
in het leven heel andere zaken van het grootste belang zijn dan de 
uitleving van je eigen begeerten. Dan heb je ook geleerd dat dat 
snoeimes van God o zo nuttig is in het leven. Waarom? Omdat als 
dat snoeimes er niet door heen gaat, die boze en vuile begeerten 
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niet zullen worden afgeleerd en worden nagelaten. Dan zul je het 
volhouden. 
Weet je wat de positie van de ranken is? Weet u wat de positie is 
van het volk van God? Die zitten tussen de Wijnstok en de vrucht in. 
Het gaat om de Wijnstok, het gaat om de vrucht. Het gaat niet om 
die rank. En toch gaat het wel om die rank, omdat in die rank de 
Wijnstok en de vruchten verbonden zijn. 
Dat betekent dit: als onze levensoorsprong uit God in Christus is, 
dan zal het leven uit Christus ook vanzelf openbaar komen, die 
draagt vrucht. En die worden besnoeid, die worden gereinigd opdat 
ze meer vrucht zullen dragen. Dat is geen werk van de mens, 
nogmaals, dat is een werk van de eeuwige God. Hij zal daar Zelf 
zorg voor dragen. Waarom? Wel, hierom: gij hebt Mij niet uitverko-
ren, maar Ik heb u uitverkoren. Met geen ander doel: en Ik heb u 
gesteld, dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht 
blijve, opdat zo wat gij de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat 
geve. 
Let wel, de Heere Jezus zegt: “Ik heb u gesteld, dat ge zoudt heen 
gaan en vrucht dragen”. Ik heb u gesteld. Dus: “Ik heb beslist, Ik heb 
bepaald dat Mijn volk vruchten zal dragen. Dat is Mijn besluit 
geweest. Of ze nu willen of niet. Of ze nu kunnen of niet. Of ze het 
nu zien of niet”. En ik hoop dat je er niet zo bar veel van ziet, want je 
zou hoogmoedig worden. Maar het gaat gebeuren. Dat zál geschie-
den. Dat is het besluit van de Heere Jezus, van de Vader uiteindelijk 
Zelf. En omdat dat besluit ten uitvoer gebracht moet worden, zegt de 
Heere Jezus: “Ik heet u niet meer dienstknechten, Ik heet u vrien-
den, omdat  Ik u alles geopenbaard heb wat Ik van Mijn Vader ge-
hoord heb”. Wat heeft Christus van Zijn Vader gehoord? Wat is het 
wat Hij de Zijnen openbaart? Hij openbaart dit: vrije gunst die eeu-
wig Hem bewoog. 
Als God met een mens aan het werk gaat, dan wordt de legalise-
ring van de bandenloosheid en de wettenloosheid afgeleerd. Maar 
dan wordt ook de legalisering van het voortbrengen van vruchten 
wel afgeleerd. Dat is niet naardat de Vader tot de Zoon gesproken 
heeft, om dat de Zijnen te openbaren. Nee, dat komt op uit onze 
gedachten, uit onze werkheiligheid, uit onze lust om een beetje 
beter te wezen dan een ander. Maar juist die meest onaanzienlijke 
ranken die aan alle kanten gesnoeid zijn, daar hangen zware tros-
sen van vruchten aan. En weet je wat die trossen doen? Die trekken 
die rank mee de diepte in. Die halen die rank naar beneden. Die 
brengen die rank in het stof van de vernedering. Die laten die rank, 
die levende ziel, opnieuw onder doen voor God. Als de Heere 
vruchten laat dragen, dan zijn dat vruchten van Hem en voor Hem. 
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Dat betekent dit: dat zijn geen vruchten waar u en ik iets mee zullen 
of kunnen worden. Waar wij alleen maar klein onder kunnen wezen, 
nietig onder kunnen zijn. Als de Heere met een mens aan het werk 
is, dan wordt hij als vanzelf bang voor zichzelf. 
De Heere Jezus zegt: “Blijft in Mij en Ik in u”. Zeg het eens. Doe je 
dat even? Of doe je dat nooit? Blijft in Mij en Ik in u. Blijft u in Hem? 
Bent u een volmaakte getrouwe dienstknecht van Hem? 
Laat ik bij het begin beginnen. Kent u Hem? Weet u van Zijn be-
moeienis in uw leven? Aan het eind van de Catechismus gekomen, 
dan hebben we het over het volk van God, dat in het stuk van de 
dankbaarheid terecht gekomen is, en waarin blijkt dat in het stuk van 
de dankbaarheid het stuk van de ellende en van de verlossing geen 
gepasseerde stations zijn. Dat dat niet iets is wat heeft afgedaan, en 
nu is het alleen nog maar juichen en jubelen. Helemaal niet. 
Kent u Hem? Kent u de Wijnstok? Bent u ingeplant in Hem als een 
levende rank? Ja? Dan kent u ook uzelf. En dan kent u ook de 
Landman. Dan hebt u kennis leren maken met uzelf in het licht van 
de openbaring van Gods heilig Wezen aan uw ziel. Dan hebt u uzelf 
leren verfoeien in stof en as voor Hem. Dan bent u zelf neergeveld 
op het slagveld van vrije genade als een mens die niets meer had. 
Dan heeft de Heere uw totale bestaan afgesnoeid, weggesneden. 
Wat? Zelf open gesneden met dat Woord van Hem, dat is als een 
tweesnijdend scherp zwaard dat door gaat tot verdeling van heel het 
bestaan. Dan bent u openbaar gekomen voor het aangezicht van 
God, op een wijze waar je nooit meer bovenuit zult komen. 
Vorige week hebben wij tegen u gezegd, dat gebed daar voor “ver-
geef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldena-
ren”, dat is: wil ons, arme zondaren. Dat is nu dat gekende volk van 
God: een arme zondaar in zichzelf, die het beseft een misdadiger te 
wezen en een boosheid te hebben die hem altijd aanhangt. Die krijgt 
een walging van zichzelf. Dat zal Ik Zelf maken, zegt God. Daar heb 
je een vrucht. Zit je te wachten op zo’n vrucht? Dat is geen aange-
name vrucht voor het vlees. Ik zal maken dat ze een walging van 
zichzelf hebben. Dat volk moet zichzelf afkeuren en God goedkeu-
ren. Daar heb je weer zo’n vrucht. Die laten de heiligheid van God 
ten volle staan. Die wensen niet meer in een weg waarin de recht-
vaardigheid van God gepasseerd wordt zalig te worden. Want Sion 
zal door recht verlost worden. Die wensen in een rechte weg met 
God behouden te worden, met God verzoend en verenigd te wor-
den. Dan zal het uit vrije genade moeten gebeuren, dat de Heere de 
zonde aan die Ander straft, terwijl zij het op hun rekening hadden 
staan, opdat Hij het zou uitwissen, het handschrift dat tegen ze was. 
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Dat volk dat zichzelf in het licht van God heeft leren kennen, dat zal 
aan het einde komen met alles van zichzelf. Dat is ook een vrucht. 
Dat je geen vruchten meer voortbrengt. Want als je zelf nog vruch-
ten voortbrengt en trossen aan je levensrank hangen, dan is er geen 
ruimte voor Zijn vruchten die Hij je slechts laat dragen. Dan heeft dat 
volk, aan het eind gekomen van al het zijne, niet anders nodig dan 
dat ze worden aangezien in de Ander, maar bovendien, aangezien 
in de Ander, ook bewaard door de Ander. Hebt u het in de gaten? 
Laat ik het even in het algemeen zeggen. Of u nu iets van vrije ge-
nade kent of niet. Hebt u het in de gaten dat u dag aan dag, minuut 
tot minuut, in de allergrootste nood, in het allergrootste gevaar ver-
keert? Verstaan we het dat we op een wereld leven die in het boze 
ligt? Verstaan we het dat alles om ons heen en bij ons van binnen 
niet anders op het oog heeft dan dit woord te ontkrachten: “Blijft in 
Mij en Ik in u”! Dat de duivel loert omdat hem er zoveel aan gelegen 
is om u uit dat “blijven in Christus” weg te halen. Dat al de boos-
heden in de lucht, die strijdig zijn tegen God, juist Zijn ware volk zien 
aan te vallen, zoeken mee te slepen. Daar heb je een kenmerk van 
het leven des geloofs: of je last hebt van de duivel, of dat levende 
werkelijkheid voor je geworden is? Of is dat nog een of ander zwart, 
grillig figuur uit een boekje? Hij bestaat in het leven van Gods Kerk. 
Echt! En die zichzelf hebben leren kennen in Gods licht, en vuur-
bang geworden zijn van zichzelf, die weten het dat zij zich geen 
ogenblik staande kunnen houden. Al was de hele duivel niet op de 
wereld aanwezig, konden ze zich geen ogenblik staande houden. 
Laat staan op een wereld die in het boze ligt, waar de duivel om 
gaat als een briesende leeuw, of waar hij komt als een engel des 
lichts. Dat kan ook nog. Dat gebeurt ook nogal veel. Om meege-
sleept te worden. En weet u, het is eigenlijk zo, die bang zijn van 
zichzelf, zijn die nu bang om alsnog verloren te gaan? Zijn die nu 
bang om de zaligheid kwijt te raken? Nee, die zijn ten diepste bang 
dat God door hun leven niet meer aan Zijn eer zal komen. Dus het 
leven om de zesde bede heen, ofwel, het leven waaruit de zesde 
bede op komt, het leven waarin de zesde bede als werkelijkheid 
wordt gekend, dat is een leven dat aan het sterven is, dat is een 
leven dat al meer en meer aan het eind aan het gekomen is, dat 
steeds minder en steeds minder het leven bij zichzelf kan houden. 
Wat misschien wel terug kan zien op een tijd van de eerste liefde en 
het nu bekennen moet hoe donker het geworden is, hoe zwart het 
is, hoe weinig daar over is. Wat is er eigenlijk van die belofte terecht 
gekomen, die je in die eerste liefde aan God hebt gedaan? Je had 
beter niet kunnen beloven. Of wel? Want een belofte staat en wil 
ingewilligd worden. Ja maar, in je eerste liefde heb je in al je ijdel-
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heid beloofd ‘vruchten voort te zullen brengen’. Terwijl God belooft 
dat je vruchten zult ‘dragen’. 
En dan helemaal afgestroopt en kaal geworden, vruchtenloos aan 
alle kanten, komt dat volk tot een gebed. Weet je waarom? Omdat 
ze zich in de banden weten, in gevaar weten. “Leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van den boze. Laat ons alstUblieft bij 
de waarheid: “Blijft in Mij en Ik in u”. Houd ons alstUblieft vast, wij 
zijn van U afhankelijk. Daarom hangen wij aan U. Wij hebben geen 
krachten meer in onszelf. Wij hebben geen mogelijkheid meer van 
onszelf. Wij zijn in het allergrootste gevaar”. Want het volk van God 
is geen hoog volk geworden, geen krachtig volk geworden. Maar dat 
is een volk dat belijden moet: “Dewijl wij van onszelf zo zwak zijn”. 
Daar heb je weer zo’n vrucht: God maakt Zijn volk eerlijk voor Zijn 
aangezicht. Die kunnen het met een leugen of een aangepraatte 
werkelijkheid niet meer uithouden. Die zijn eerlijk. “Dewijl wij van 
onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen be-
staan”. 
Of ben je nooit geschrokken van je gedachten? En wanneer kwam 
die gedachte op, die vuile gedachte? Juist na die dag dat het zo aar-
dig goed was gegaan hè! Je was net zo tevreden, en het sloop er 
maar zo in. En kon je jezelf in de hand houden toen je die woede op 
voelde komen, toen je die lust op voelde komen, toen je door die 
begeerte gedreven werd? Ben je nooit gestruikeld? De apostel zegt: 
“Wij struikelen dagelijks in vele”. In vele! Hij kan het geen eens meer 
een nummer geven. Het is eigenlijk niet bij te houden, zegt hij. Zo 
struikelen wij. Zo klappen wij telkens neer. Is het je nog tot lust? Of 
is het je tot last? Komt er van die heiligheid in uw leven zo weinig 
terecht? Waar blijft dat leven van de dankbaarheid? Word je geperst 
tot dit gebed, omdat je weet dat je God verdriet doet? 
Dewijl wij van onszelve zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zou-
den kunnen bestaan. De Kerk belijdt hier: nog geen vingerknip kun-
nen we staan in de vrijheid der kinderen Gods. Hoor je dat? Dat be-
tekent dit: ten volle, in alles zijn wij dus van U afhankelijk. Hieraan 
kan je zien dat dat volk een eind op weg is. Dat volk is gereduceerd 
tot nul procent. En voor dat volk is God uitgegroeid tot de volle 
honderd procent. Hij is alles en zij zijn niets. En terwijl ze niets zijn, 
zeggen ze niet alleen: “Heere, bewaar ons bij de verlossing”, maar 
ook: “Bescherm ons alstUblieft, want van onszelf struikelen wij al zo 
gemakkelijk, maar denk eens aan onze doodsvijanden”. Ja, dit gaat 
snijden hoor. Kijk maar uit. Dit gaat pijn doen. Dit wil je helemaal 
niet. Maar goed, het staat er toch. De duivel, de wereld en ons eigen 
vlees. Je bent een doodsvijand van jezelf, zegt de Catechismus. En 
dat eigen vlees van je ligt zo in het verlengde van al die smerige op-
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merkingen van de duivel. En dat ligt zo in het verlengde van die 
boze wereld. Dat ligt zo in het verlengde met een toestand die in on-
ze dagen ontstaat, dat de bandeloosheid en de wetteloosheid wordt 
gelegaliseerd. Je vlees ademt helemaal op, dat zegt: “Wat heerlijk, 
wat fijn”. Maar als je vlees gaat opademen, dan gaat de geest 
stikken. Zo werkt dat. Dat is altijd tegenover elkaar. En als de geest 
gaat opademen, dan moet het vlees onder liggen, dan moet dat 
vlees stikken. Doodsvijanden, staat er. Weet je wat er eigenlijk 
staat? De Kerk belijdt hier zelfmoordenaar te wezen. Of gaat je dat 
te ver? Dat je zegt: “Nee, zo ben ik niet hoor”. Dan hebt u ook een 
andere Bijbel nodig, denk ik. Niet alleen: “Uit u geen vrucht meer in 
der eeuwigheid”, maar de mens wordt getekend in heel zijn dood en 
in heel zijn verderf. Als je de naam van Adam leest op elke bladzijde 
van het Woord, en als je dan je eigen naam in moet vullen, mensen. 
Wat is dat nu? Wat is de mens nu? Die is vreselijk hard aan het 
werk, zegt God in Zijn Woord, om zich zo snel mogelijk de hel in te 
zondigen. Dat is de mens. Dat is er van ons over gebleven na onze 
val. En die doodsvijanden, waarvan je misschien een tel dacht: “Ik 
heb hem overwonnen, die ene boezemzonde, ja, ik heb het al aardig 
vol gehouden, een dag of vier misschien”. Er staat van die doodsvij-
anden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, dat ze niet op hou-
den ons aan te vechten. Dat vechten, dat beuken gaat door bij dag 
en bij nacht. Ben je nooit wakker geschrokken midden in een droom, 
dat je dacht: “Heb ik dat gedroomd?!” Ben je nooit geschrokken op 
straat, dat je blik ging: “Daar had ik heel niet naar mogen kijken”. 
Ben je nooit geschrokken van de ideeën?! Niet op houden. Weet je 
waar ze het hardste vechten? In de kerk. Of als je rustig voor jezelf 
Gods Woord zit te overdenken. Of misschien heb je wel gedacht, 
omdat ik dat vanmorgen natuurlijk zei: “Nou, laat ik eens een keer 
die veel geprezen, niet gelezen oudvader uit de kast pakken”. En je 
was zo halfweg die preek, en toen? Waar bleven je gedachten? Kon 
je er vroom bij wezen? Of ben je er van geschrokken? 
Niet op houden ons aan te vechten. Het woordje vechten wordt daar 
gebruikt. Dat betekent dat het oorlog is. Vroeger zeiden ze weleens, 
als een mens tot ruimte kwam: “Welkom in de strijd”. Tegenwoordig 
zeggen ze, als een mens Jezus heeft aangenomen, of hoe dat dan 
ook heet: “Welkom in de overwinning”. Heel eigenaardig. Tegen-
woordig wordt er net gedaan of het hier op aarde een hemel is. 
Maar hier is een volk aan het woord, dat kan weinig van die hemel 
ontdekken hier op aarde. Dat zit in het gevecht. 
En waar hangt dat volk nu van af, midden in dat gevecht? Zo wil ons 
toch…! Kijk ook eens naar Boven. Dat staat er eigenlijk. Vanwaar 
uw hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde 
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gemaakt heeft. En ook in dat verlenen van die hulp aan Zijn volk wil 
Hij vrij en soeverein zijn. Die hulp wil Hij beschikken op dat ogenblik 
door Hem bepaald. De Heere wil de les niet voorgeschreven krijgen. 
De Heere is inderdaad in heel Zijn doen en laten geheel vrij. 
Wil ons toch behouden en sterken. Dat is dit: bij de verlossing 
bewaren en in de verlossing bekrachtigen, om ook bij die verlossing 
te mogen blijven. Wil ons behouden en sterken door de kracht Uws 
Heiligen Geest. Dus: Wil door de verborgen werking van Uw Heilige 
Geest ons naar U toe brengen, bij U doen blijven, aan Uw hart doen 
schuilen, aan Uw Goddelijk Wezen, aan Uw belofte doen hangen. 
Doe ons toch op U hopen. Weet je wat daar in ligt, in dat gebed? 
Daar ligt dit in: de Kerk heft oog en handen op naar omhoog, 
vanwaar de hulp moet komen. Dan zijn tegelijkertijd oog en handen 
in beslag genomen, zodat ze niets zondigs meer kunnen doen. Daar 
heb je al wat. Als het hart wordt opgetrokken tot God in de hoge en 
het hart vervuld is van Hem in het aanroepen van Hem, dan heb je 
helemaal geen tijd meer om aan zondige zaken te denken. Wat be-
doel ik eigenlijk? Dit: Heb je het meegemaakt, zoete uren met God? 
Heb je het meegemaakt, dat die heerlijke verbinding, die heerlijke 
band tussen God en je ziel beleefd mocht worden? Was er toen nog 
plek voor de duivel, de wereld en je eigen vlees? Welnee, de duivel 
moest met de staart tussen de benen er vandoor. De hemel was op 
aarde, dus voor de wereld was geen plek. En je eigen vlees lag er 
onder. Dat is het. Dus in dat gebed, dat door de Heilige Geest ge-
werkt wordt, waarin gesmeekt wordt om de Heilige Geest, ligt al de 
bevrijding van duivel, wereld en eigen vlees. Opdat we in deze 
geestelijke strijd niet onder liggen. Dat volk kent zichzelf zo, dat 
zegt: “Als u niet helpt, dan liggen we onder, dan verliezen we”. 
Ja, ook dat nog. Maar altijd sterke wederstand doen. Dat we altijd 
ons zo mogen vermannen en mogen verzetten, zo terug mogen 
vechten in die geestelijke strijd, dat we de overwinning zouden 
behalen. 
Sterke wederstand. Dat kan alleen in God. Of niet? In wie is uw 
sterkte? Van wie hangt u af? Van Hem van Wie hier de Kerk belijdt: 
“Totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden”. Weet je 
wat er staat “de overhand behouden”? Dat betekent dit: dat in dit 
leven weleens de overhand behaald wordt, maar niet behouden. Er 
zijn weleens momenten van overwinning: God was aan mijn zij, Hij 
ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte; ik zal vol helden-
moed, daar mij Zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. Dan 
mag de overhand weleens behaald worden. Maar die overhand 
wordt niet behouden. Hoe vaak heeft David niet overwinningen be-
haald in dat strijdperk, in die heilige oorlog! Maar hoe vaak is hij ook 
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als een veldhoen op de bergen geweest, opgejaagd, voortvluchtig 
geweest! Hoe vaak is hij ook niet beangstigd geweest. Hoe vaak 
niet in het nauw gedreven, in de klem geknepen als het ware. 
Totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. 
Ik wou u eens wat vragen. Hebt u de overhand weleens behaald? 
En heb je toen weleens verlangd? Want ja, je kan natuurlijk wel zo 
makkelijk zeggen: “Ja, ja, ik wens wel ontbonden te zijn”, enzo. 
Maar daar meen je toch niets van. Want we leven, en het liefste 
hier, zonder God. Dat is ons vlees. Maar als die ogenblikken er zijn 
dat je de overhand weleens behaalt, en als je in het behalen van die 
overhand mag beleven hoe goed het is in de gemeenschap met 
God, dan kan er weleens het verlangen wezen: “Neem mij maar 
weg van hier”, omdat de angst er al is in het diepst van je hart: hoe-
veel minuten of hoeveel uren zal het duren voordat ik weer onder 
lig? Hoe snel zal ik uit deze zaligheid weer weg zijn? Hoe snel de 
donkerheid en de duisterheid weer over mijn bestaan komen? 
Heb je er weleens naar verlangd om die overhand te mogen behou-
den? Opdat je daar zou mogen komen, bij die Overwinnaar in de 
strijd, Die Zijn volk de zegen geeft. Om eindelijk eens je liefde, al je 
liefde Hem waardig te mogen schatten, omdat Hij je rechterhand 
wou vatten. 
Ten enenmale. Weet je wat daar ook in ligt? Dit: dat volk is aan alle 
kanten in de klem, dat heeft drie ontzaglijke vijanden die niet op-
houden aan te vechten. Dat hangt aan God, maar het kan er gedurig 
zo weinig van bekijken. Maar één zaak ligt zeker. Er komt een tijd 
dat we eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Want de 
strijders komen Thuis. Het is hier een strijdende Kerk, maar daar 
een triomferende Kerk. Hoe komt dat? Hoe komt dat eigenlijk? Om-
dat de Heere nu zulke mensen, dit lichaam van Christus, aanziet in 
haar Hoofd. Omdat de Heere ze ziet in Hem Die in die vreselijke 
strijd geen tel heeft onder gelegen, maar inderdaad Zijn leven lang 
de overhand behouden heeft. Hij ziet ze aan in die Heere Jezus 
Christus, Die in heel de trappen van Zijn vernedering en van Zijn 
verhoging zo de overhand heeft behouden (want dat is het doel van 
de overhand), dat Hij God Zijn Vader al de eer heeft gegeven. Hij is 
het Die de gang gegaan is waarin wij zo menigmaal onder moeten 
liggen, omdat we zo zwak, zo nietig, zo hulpeloos zijn in onszelf. Hij 
is die gang gegaan om het voor de Zijnen te doen wat ze nu zelf in 
eeuwigheid niet konden bewerken. Hij is die gang gegaan om te 
betalen de volle prijs van de dankbaarheid van het leven dat aan 
God gewijd is, opdat het toegerekend zou worden aan dat volk dat 
niet anders kan dan dag aan dag bidden: “Vergeef ons onze schul-
den”, die er als misdadiger tussenuit komen, als eerrover Gods 
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achter blijven. Hij heeft Gods eer in alles bedoeld. Hij is het Die de 
overwinning heeft behouden. En in het behouden van de overwin-
ning van de overhand zal Hij heel Zijn volk behouden. Daarom 
worden ze zalig. 
Ik kan het ook zo vragen: Hebt u gaanderweg het geestelijke leven 
de Heere Jezus meer nodig? Of is Hij een gepasseerd station ge-
worden? Is Hij voor beginnelingen? Bent u daar vandaan gegroeid? 
Daar bovenuit gestegen ofzo? De apostel zegt: “Ik wens onder u 
niet anders te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd”. Dat 
wens ik te weten, omdat dat het leven van de Kerk is. De Heere zal 
ze verhoren. Namelijk zo verhoren dat ze niet finaal onder liggen, 
dat ze niet finaal ten onder zullen gaan, omdat Hij voor hen betaald 
heeft de dure prijs van Zijn hartenbloed. Hij is het Die de verzoe-
kingen in de woestijn heeft doorstaan. Tot driemaal toe op grond 
van het Woord van God wederstand bood tegen de duivel. En hij 
moest er vandoor. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden 
Hem. En het is op grond van de verdiensten van Christus dat de 
engelen toekomen en de Kerk Gods dient. Want anders zou je de 
overhand niet behalen als de Heere Zijn strijders niet uitzendt om in 
dat strijdperk van dit leven het voor u op te nemen en dat gevecht 
aan te gaan. Want die overhand wordt niet behaald door een presta-
tie van ons, maar wat God doet voor Zijn Kerk, telkens opnieuw. 
Zie je dat, hoe nodig het is bij Hem te blijven, bij Golgotha’s kruis te 
blijven, toen Hij Zijn leven verliezen zou. Dat Hij liever Zijn leven 
verloor dan dat Hij de eer van Zijn Vader zou schaden. 
Misschien zegt u wel: “Ja, als het in Nederland nog eens zo ver 
komt dat er vervolgingen komen en ze brengen me naar de brand-
stapel, ik ben bang dat ik Hem verloochen”. Ja, dat denk ik ook. Als 
je nu in de kantine al niet bidt voor je boterham, dan heb je grote 
kans dat je Hem verloochent. Dat is ook sterven, temidden van 
tachtig goddeloze collega’s voor je boterham bidden. Dat is ook 
sterven! Dat is ook strijd. Wat houd je liever? Je eigen vlees of de 
eer van God? “Ik ben er zo bang voor als het komt”. Maar ben je 
vandaag ook bang voor jezelf? Want wat is een grotere strijd eigen-
lijk? We kenden destijds de Russen, die kwamen daar achter dat 
IJzeren Gordijn vandaan. Russische baptisten, ze hebben veel mee-
gemaakt daar achter het IJzeren Gordijn. Toen woonden ze in West 
Duitsland. En wat zei die vrouw met zo’n hoofddoekje om, zo echt 
van die ouderwetse mensen. Ze zei: “Het is hier nog veel gevaarlij-
ker dan in Rusland. Daar kwam hij op klompen, hier komt hij op 
kousenvoetjes. Het is hier veel gevaarlijker. De strijd is hier veel ve-
nijniger, veel gemener. Hier is de kans veel groter dat je onder komt 
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te liggen. Daar wist je waar het kwaad zat. Hier weet je het niet 
meer”. 
Zie je dat? We leven op gevaarlijk terrein hoor. Maar ja, dat gevaar-
lijke terrein ligt wel onder de handen van God. Dat mogen we toch 
niet overslaan. 
 
Maar het is hoogtijd dat we eerst gaan zingen, Psalm 86 vers 2. 
 

Wie toch is, als Gij, weldadig? 
Wees mij dan, o HEER', genadig; 
Want mijn roepen en geklag 
Klimt tot U, den gansen dag; 
Wil de ziel Uws knechts verblijden, 
Ondersteun hem in zijn lijden, 
Want ik hef mijn hart en oog, 
Trouwe God, tot U omhoog. 

 
Ja, de Kerk wordt gedreven tot de zesde bede, om behouden en 
gesterkt te worden, om ook eindelijk ten enenmale de overhand, 
eindelijk, ten volle mogen behouden. Ja, ook dat nog. 
Maar is dat nu de diepste reden dat de Kerk tot dit gebed gedreven 
wordt? Nee, ook deze zesde bede staat, net als al de voorgaande 
gebeden, in het licht, ofwel, onder het beslag van de eerste bede. 
Deze zesde bede is net als de tweede, derde, vierde en vijfde een 
uitwerking of een smeken dat God zal zorgen dat die eerste bede 
verhoord, vervuld, waargemaakt zal worden. Het loopt alles over dit: 
“Uw Naam worde geheiligd”. Wat is nu uw grootste begeerte? Dat 
Gods Naam geheiligd wordt? Dat is een vrucht van de Wijnstok Die 
de ware ranken draagt. De Heere Jezus zegt: “Indien gij in Mij blijft 
en Mijn woorden in u blijven, zo wat u wilt, wat gij begeren zult, zal u 
geschieden”. 
En je zegt: “Nou, ik heb nog wel een verlanglijstje”. O ja? De Kerk 
van God heeft nog maar één verlanglijstje: “Hoe komt God aan Zijn 
eer?” Daar gaat het om. En dat is wat de Heere Jezus zegt: “Zo wat 
gij wilt, indien dat uw begeerte is, dat God in uw leven aan Zijn eer 
komt, zult gij het begeren en het zal u geschieden”. Dat is een 
gebed dat zeker en ten volle verhoord zal worden. En waarin wordt 
de Vader verheerlijkt? Wel, in het dragen van vele vruchten. Dat 
zegt de Heere Jezus: “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel 
vruchten draagt”. “En gij zult Mijn discipelen zijn”. Dat betekent: “U 
bent op Onze school, op de Goddelijke leerschool, en u zult onder-
wezen worden, om niets aan eigen kant over te houden en alles aan 
Gods kant, en om te begeren dat u nu totaal in beslag genomen 
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wordt, totaal dienstig wordt tot de eer en de verheerlijking van Zijn 
Naam”. Dan is het van ondergeschikt belang of je zalig wordt of niet. 
Dan is het van ondergeschikt belang wat je in deze wereld allemaal 
hebt of ontberen moet. Dan is het van ondergeschikt belang hoe 
lang of hoe kort je leeft. Dan is het van ondergeschikt belang of je 
verlangens voor dit leven wel worden vervuld, die o zo zwaar kun-
nen zijn en wat zulke kruisen kunnen wezen in het leven. Dat is alle-
maal waar. Maar het is allemaal van ondergeschikt belang als dit de 
hoofdzaak is. En dan weet God het wel. Dat doet natuurlijk pijn, dat 
is ook zo. Hier staat ook een man die pijn voelt, net zo goed. Dat 
doet pijn. Dan weet God het wel hoe Hij Zijn ranken besnoeien 
moet, opdat Hij zoveel als mogelijk aan Zijn eer komt. Opdat de 
Kerk zoveel als mogelijk vruchten zal dragen. 
 
Hoe besluit ge uw gebed? Niet: ik wil zo graag zalig worden, ik wil 
naar de hemel, ik wil dit, ik wil dat. Nee, hoe besluit ge uw gebed? 
“Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid”. Dat is: zulks alles bidden wij van U, daarom dat Gij als 
onze Koning… 
Die zijn van de troon. Die zijn zelf geen koning meer. 
Hier in Nederland, we hebben een kabinet. Dat is een vertegen-
woordiging van het volk natuurlijk. Dus we hebben een Nederlands 
volk, dat wil zelf koning wezen. De koningin mocht niet meer mee 
doen met de formatie. Daar heb je ook zoiets. Dat tekent het volk. 
En je ziet hoe de versplintering en de verbrokkeling optreedt. Je 
hoort al getuigen: “Zou het vier jaar aanblijven?” Ik geloof het ook 
niet. Dat kan nooit. Dat bestaat niet. Zou het land gezegend wor-
den? Dat kan niet. Geloof je het wel? Er is maar één ding dat Neder-
land zegent. Dat is: kabinet, Tweede Kamer, Eerste Kamer, vorsten-
huis, volk, alles op de knieën. Want Uw is het Koninkrijk, en de 
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dan is alles zo opge-
lost. Want U onze Koning en aller dingen machtig. Dus U bent de 
Baas over ons, maar U hebt ook als Koning de beschikking over al 
de middelen om Uw Kerk, dat is Uw werk, in het leven te houden. 
Aller dingen machtig, ons alles goeds te geven, de wil en het ver-
mogen hebt. 
Alles goeds. Wat is alles goeds? Dat is niet wat wij goed vinden, 
maar wat Hij goed, nuttig en geschikt voor ons acht. En dat wil en 
dat zal Hij als Koning geven, de wil en het vermogen. En dat alles 
opdat daardoor niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen 
worde. 
Ik heb nog een vraag. Dat is deze: Heb je weleens een lied ter ere 
van God moeten zingen, mogen zingen, kunnen zingen? Heb je je 
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weleens heerlijk verwonderd over Zijn trouwe zorg en Zijn leiding in 
je leven? Heb je het weleens op mogen merken dat de Heere je 
geen ogenblik heeft los gelaten? Moet je het ook uitroepen: “Als Hij 
mij niet in het leven had behouden, dan was er niets meer van over 
gebleven. Als Hij mij niet bewaart, dan ga ik verloren. Hoe is het 
mogelijk dat Hij nog altijd getrouw is over zo één als ik ben, zo’n 
ontrouwe, een arme zondaar”. 
Maar ja, een arme zondaar wordt een rijke Christus gepredikt. En 
een arme zondaar wordt een rijke, drie-enige God gepredikt. En een 
arme zondaar wordt het meegedeeld dat het waar is: “Uw is het 
Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid”. Het 
hangt van Hem af. En dat Koninkrijk van Hem, daar zal Hij onder-
danen inschuiven die Hij wil, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
Dan kunnen ze weleens dwars wezen, verkeerd wezen. Maar een 
onderdaan van die Koning, dat zullen ze eeuwig blijven. Ze kunnen 
dat land van die Koning niet meer uit. Daar zal Hij Zelf voor zorgen. 
Dat zal de verwondering tot in alle eeuwigheid uitmaken, als het 
vlees hier achter mag blijven met die twee andere doodsvijanden, 
als die werkelijk op zullen houden, die nu niet ophouden, en God ge-
zien mag worden van aangezicht tot aangezicht, als ze aan mogen 
komen in dat Koninkrijk, waar geen zonde meer is, waar geen ziekte 
meer is, waar geen ellende meer is, waar geen inwoner meer iets te 
klagen heeft, waar God ze Zelf verlichten zal, waar Hij eeuwig met 
Zijn Kerk zal triomferen en regeren. 
Weet je wat het wonder uitmaakt? Dat je er bent, en dan nog wat. 
Dat het ook nog waar gemaakt wordt: “En gij zult met Mij als koning 
heersen”. Hoe kan dat nu? Dat je er bent is al zo’n wonder. Al was ik 
maar een dorpelwachter zegt het ware volk. Tegenwoordig hebben 
ze het over “goed je best doen”, want er zijn rangen en standen 
enzo. Onzin! Maar een dorpelwachter. Die worden vooraan gezet. 
Met Hem als koning heersen, tot in alle eeuwigheid. 
En dan… Daar kan ik kort over wezen. Dat moet ook trouwens. Dan 
tenslotte dat woordje “Amen”. Heb je weleens zo “Amen” gezegd? 
Waar en zeker. Dus de belijdenis van mezelf is waar en zeker, die 
vuile puinhoop hier, en die vreselijke strijd die ik onderga. Het is te 
hopen dat het strijd is. Dat is ook allemaal waar. Maar de over-
winning is reeds behaald aan Gods kant. Dat is vast en zeker. Ook 
dat is waar. Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel 
zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks 
van Hem begeer. 
Dus veel meer dan ik in mijn hart kan gevoelen dat ik Zijn hulp, Zijn 
zorg, Zijn trouw nodig heb, is mijn gebed daarom verhoord. Omdat 
de Heere Jezus hier ook zegt: “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt”. 
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Daarom klinkt het Amen, omdat God Zijn eigen Naam zal verheer-
lijken. Dat zal Hij waar maken. Dan kun je weleens verwonderd 
staan, verbaasd wezen, want God is niet karig, maar God geeft in 
het leven van Zijn Kerk boven bidden en boven denken. Want dat 
bidden en denken van ons, ja, dat reikt misschien een meter de 
lucht is. Maar Hij is eeuwig gezeten op Zijn eeuwige troon daar in de 
eeuwige heerlijkheid. Hem zijn alle dingen onderworpen. Boven 
bidden en denken, dat komt niet boven Hem uit. Alles is Hem onder-
worpen. Maar dat stijgt wel boven ons uit, opdat we het wonder niet 
op kunnen, met wat voor God dat volk te doen heeft. 
Weet je wat dit voor volk is? Dat is dat volk dat nu in Zondag 1 
belijdt: “Mijn enige troost (zeg je het ook na?), dat ik niet van mijzelf, 
maar van mijn trouwe Zaligmaker, Jezus Christus, ben, Die met Zijn 
dierbaar bloed voor dit alles en nog veel meer betaald heeft. Voor 
deze hele puinhoop betaald heeft. En voor de rijkdom die is wegge-
legd voor allen die God vrezen, betaald heeft. En omdat Hij betaald 
heeft, kan de Vader het geen van de verkorenen meer ontzeggen tot 
in alle eeuwigheid toe, want Hij zou ophouden God te zijn”. Zou Ik 
het spreken en niet doen?! In Hem zijn alle dingen waarachtig en 
getrouw. Hij zal het Zelf waarmaken tot roem en prijs van Zijn Naam, 
die heerlijk is. 
Het is Christus Jezus, o volk van God, in heel je gebrek, ook in heel 
je gebrekkig gebed, Die op dit ogenblik voor het aangezicht van Zijn 
Vader Zijn eigen Offer wiegt, en op grond van Zijn eigen Offer tot 
Zijn Vader zegt: “Ik bid voor hen, die Gij Mij gegeven hebt. Ik bid niet 
dat Gij ze uit de wereld wegneemt, maar ik bid dat U ze in de wereld 
bewaart. Ik bid niet voor de wereld, nee, maar voor diegenen die Mij 
gegeven zijn. Want… ze zijn van U”. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 60 : 7 

Geef Gij ons hulp in tegenheên; 
Bij U is raad, bij U alleen; 
't Is vrucht'loos, waar men zich mee vleit; 
Want 's mensen heil is ijdelheid. 
Wij zullen dapp're heldendaân 
In God verrichten; hoe 't moog' gaan, 
Hij, Die van ons wordt aangebeden, 
Zal onze weêrpartij vertreden. 

 
Zegenbede. 


