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Predikatie over 2 Petrus 3 vers 13 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 31 december 2012 
 
 Votum. 
 Necrologie. Zingen Psalm 103 : 8 en 9. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen 

Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing 2 Petrus 3 
 
  1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke 
beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek; 
  2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profe-
ten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heeren 
en Zaligmakers apostelen zijn; 
  3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen 
zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, 
  4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien 
dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van 
het begin der schepping. 
  5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de 
hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in 
het water bestaande; 
  6 Door welke de wereld die toen was, met het water van den zond-
vloed bedekt zijnde, vergaan is. 
  7 Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde 
woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen 
den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. 
  8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag 
bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. 
  9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid 
achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen ver-
loren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in 
welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de ele-
menten branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die 
daarin zijn, zullen verbranden. 
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te 
zijn in heiligen wandel en godzaligheid, 
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, 
in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, 
en de elementen brandende zullen versmelten! 
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13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 
14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat 
gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in 
vrede; 
15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelij-
kerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem 
gegeven is, ulieden geschreven heeft, 
16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen spreken-
de; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de on-
geleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere 
Schriften, tot hun eigen verderf. 
17 Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet 
door de verleiding der gruwelijke mensen medeafgerukt wordt, en 
uitvalt van uw vastigheid; 
18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en 
Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in 
den dag der eeuwigheid. Amen. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 39 : 4 en 5. 
 
Op deze oudejaarsavond, gemeente, met de hulp des Heeren en 
onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 2 Petrus 3 vers 13. 
Daar luidt het Woord van God en onze tekst aldus: 
 
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. Een gegronde verwachting. 
2e. Een verwachte zaak. 
3e. Een zakelijke waarheid. 

 
Het is de apostel Petrus die in dit hoofstuk wel heel in het bijzonder 
van onze dagen schrijft. Althans, in ieder geval meer van onze da-
gen dan van de dagen waarin hij zelf leefde. Want met het verstrij-
ken van de eeuwen en van de jaren worden de tijden al donkerder 
en al killer. En alles is zich aan het haasten, aan het gereed maken 
voor de toekomst des Heeren. Het zal op deze wereld steeds meer 
en meer openbaar komen dat die wereld in zonde en ellende geval-
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len is, en dat er voor die hele wereld, voor dat hele beetje wat wij 
hier om ons heen zien, geen andere oplossing is dan dat het ver-
dwijnt. En het zal steeds meer en meer nodig, althans voor de be-
leving van zij, voor dat volk dat die zaken leert, de werkelijkheid 
leert, dat dat huidige dus voorbij gaat en dat er wat nieuws, wat an-
ders voor in de plek gesteld zal worden. 
Het gaat in dit hoofdstuk de apostel Petrus om de ernst van de tijden 
aan te wijzen. Om u en mij dat voor ogen te schilderen wat we al-
lang weten. Maar terwijl we het weten zien we het niet. Terwijl het 
om ons heen gebeurt, merken we het niet op. We verstaan de ernst 
van ons leven, van onze huidige tijd, van onze toestand niet of nau-
welijks. Maar de apostel schrijft aan de gelovigen van alle tijden de-
ze 2e zendbrief: “Geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke ik, net als in 
de 1e brief, door vermaning uw oprecht gemoed opwek”. De apostel 
Petrus vindt het nodig om in deze dag u en mij te vermanen. En wat 
is die vermaning? De apostel Petrus bedoelt dit: u de werkelijkheid 
indachtig te maken; u het weer eens helder voor de ogen te stellen, 
hoe het er ook alweer voor staat met deze wereld en met het hande-
len van God in deze wereld, en in de bedelingen van de geschie-
denis. Door vermaning wenst hij het oprecht gemoed op te wekken, 
van de geliefden. Want hij schrijft aan de geliefden. Wie zijn de ge-
liefden eigenlijk? Ja, de apostel Petrus had door genade geleerd 
ieder mens lief te hebben. Dat betekent dit: geen mens over te heb-
ben voor het verderf, voor de verdwijning, voor het oordeel. Jaze-
ker! Maar als hij hier schrijft aan “de geliefden”, dan heeft hij het wel 
over een heel specifiek volk, waaraan hij met innige liefdesbanden is 
verbonden. Welke liefdesbanden zouden dat wezen? Wel, dat is iets 
van die liefde waarmee zijn Zender aan dat volk is verbonden. En 
die liefde waarmee dat volk aan zijn Zender is verbonden. Die in het 
leven hebben mee gemaakt dat God in hun bestaan heeft ingegre-
pen, en die dat hebben mee gemaakt die wensen vermaand te wor-
den. Ik las het vandaag nog bij Thomas à Kempis. Dat hij zegt: “Dat 
ware volk van God wordt veel liever verootmoedigd, dan opge-
bouwd. Dat wordt veel liever vernederd onder God, aan de voeten 
Gods gebracht, dan dat het van alles in handen geduwd krijgt, waar-
mee het de verkeerde kant mee uit zou kunnen gaan; waarmee het 
God kwijt zou kunnen raken”. 
De apostel vermaant opdat die geliefden al dichter en dichter tot 
God naderen. Eigenlijk is het doel van dit hoofdstuk van die zend-
brief niet anders dan die gelovigen te dringen, te dwingen naar de 
binnenkamer, om daar met God alleen te wezen. Ja, koningin Wil-
helmina zei dat dan zo: “Eenzaam, maar niet alleen”. Maar versta je 
dat in de geestelijke betekenis van het woord? “Eenzaam, maar niet 
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alleen”. Heb je weleens een keer van die ontmoetingen gehad met 
God je Schepper? Heeft Hij Zich weleens met je in gelaten? De ver-
maning van de apostel Petrus klinkt als een indachtigmaking. Her-
innert u zich iets in uw leven? In het jaar dat voorbij gevlogen is. In 
de jaren van uw leven, die zo snel voorbij gegaan zijn. Tot op deze 
dag toe. Hebt u een levensgeschiedenis met God? Of is dat u 
vreemd? Zit u hier als een keurig godsdienstig mens? Dan zegt de 
apostel: “Ik heb u lief. Daarom spreek ik tot u de waarheid, u die de 
Heere niet kent en niet vreest in oprechtheid. Ik zal u vertellen hoe-
danig uw leven is. Maar eerst spreek ik tot hen die de verschijning 
van de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen. Die er van we-
ten, van die zielsontmoetingen met God”. Weet je wat er voor dat 
volk geldt? Daar heb je een heel heldere toets of je er wat van ver-
staat of niet. Dat volk van God voelt zich in de wereld alleen, en dat 
weet zich in de eenzaamheid met God gemeenzaam. Zie je dat? 
Dat is nu precies andersom dan een natuurlijk mens. De natuurlijke 
mens, ook in de godsdienst, zegt: “Al dat zware gedoe. Laat mij lie-
ver in de wereld zijn. Laat mij liever onder de mensen komen”. Maar 
diezelfde Thomas à Kempis zegt: “Wat hebben de mensen je eigen-
lijk voor goeds gebracht?” Kijk dat eens na. Wat ben je nu met de 
mensen opgeschoten? Ben je er ook niet alleen maar minder en 
slechter van geworden? Heb je het nooit gehad aan het einde van 
een avond, misschien ontzaglijk veel mensen om je heen, en bij je-
zelf gedacht: “Wat heeft het mij nu gebracht? Het heeft me alleen 
maar ontzaglijk veel gekost”. 
Heb je er ervaring mee, vermaning, indachtigmaking? Heb je er er-
varing mee? Dat toen je weer terug ging, de wereld in, dat de vrede 
uit je ziel week. Juist in die plaatsen van eenzaamheid behaagt het 
God Zijn vrede in het leven van mensenkinderen mee te delen. 
Weet je hoe dat komt? Als de Heere komt in het leven van een 
mens, dan neemt Hij een mens apart. Daar hoeft niemand bij te 
wezen. Dat is een zaak tussen de Heere en een mens, tussen de 
Heere en je ziel. Dan word je apart genomen, mee genomen, weg 
genomen uit het gedruis. Want de Heere wil in de stilte met een 
mensenkind handelen. 
En die geliefden wil hij door vermaning het oprecht gemoed opwek-
ken. Het oprecht gemoed. Oprecht is zoveel als eerlijk, onnozel, 
heilig. Dat oprechte gemoed is een bestaan dat in alle openheid en 
eerlijkheid wenst te wandelen. Dat het verstaat dat de Heere van 
hemel en van aarde dwars door de mens heenblikt, tot in het diepst 
van het wezen. Dat je als een geopend boek bent voor Hem. Dat je 
voor Hem toch niets kunt verbergen, verstoppen. Dat gaat helemaal 
niet. En door indachtigmaking wil hij dat oprecht gemoed opwekken. 
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Waarmee opwekken? Opwekken met de waarheid van het Goddelijk 
spreken. Opwekken met dat Woord dat voor de zielen van die ge-
liefden een en al geest en leven geworden is. 
Daar heb je weer zo’n toets. Hoe schat u het Woord? De Psalmist 
zingt: “Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak, 
en hart en zinnen strelen”. Of zeg je: “Zoek alsjeblieft een kort stukje 
op. Ik heb nog meer te doen”? Hoeveel tijd van het achterliggende 
jaar hebt u besteed, heb ik besteed aan het onderzoek van dat 
Woord van God? Hoe vaak in dat achterliggende jaar heeft het de 
Heere behaagd om door indachtigmaking van Zijn Woord het op-
recht gemoed op te wekken? Wat heeft dat Woord ons te zeggen? 
Want daar ligt een grote scheiding. Die gaat vanavond dwars door 
dit kerkgebouwtje heen. Wat heeft dat Woord u en mij te zeggen? 
Want tot die geliefden schrijft de apostel Petrus: “Opdat gij gedach-
tig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gespro-
ken zijn, en aan ons gebod”. Wij hebben geen vreemde leer ge-
bracht, zegt de apostel Petrus. Wij hebben dezelfde leer gebracht 
als de heilige profeten. Wij hebben datzelfde eenduidige Woord van 
God gesproken. Wij die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn. 
U is niet anders gepredikt, zegt de apostel Petrus, dan het Woord 
dat ons is opgedragen van de Heere en Zaligmaker. Wij zijn Zijn 
apostelen. De getrouwe dienstknechten des Heeren wensen niet an-
ders te prediken dan dat zuivere en onvervalste Woord. 
Dan moeten ze aan het eind van de preek zeggen: “Het was gebrek-
kig, want er zat een hoop bij wat er niet bij hoorde, en er is een hoop 
wel gezegd wat niet gezegd had moeten worden”. Dan schiet er 
schuld over. En dan zegt de Heere in Zijn Woord: “Nu behaagt het 
Mij om de dwaasheid van de prediking te gebruiken, om te bekeren 
die geloven”. De dwaasheid der prediking, wat helemaal niet mee 
kan doen in de wijsheid van de wereld. Wat helemaal niet zo hoog-
dravend en hoogvliegend kan wezen. Maar ja, dwaasheid, gestun-
tel. Maar toch, zegt de apostel, het is het Woord van de Heere en 
Zaligmaker geweest. En in dat Woord wordt getekend die mens die 
de apostel Petrus lief heeft, met die liefde dat hij die mens niet over 
heeft voor het verderf. Want in dat Woord wordt getekend de mens, 
ook in onze dagen. De mens zoals u en ik, zoals wij van nature zijn. 
Ik zei het u, het leven wordt getekend van de mens die geen kennis 
gemaakt heeft met de Heere. Dit eerst wetende… Vergeet dit vooral 
niet, zegt Petrus. Dit is een waarheid die boven alles uitstijgt, dat in 
het laatste der dagen… Wat is het, het laatste der dagen? Wat zou 
dat zijn? Ja, dat is de laatste vijf jaar voor de wederkomst, ofzo. Of 
de laatste drie maanden voor de wederkomst. Wat zou dat zijn, de 
laatste dagen? In het licht van Gods Woord is het dit: de laatste da-
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gen is de laatste bedeling. Dat is de tijdsspanne tussen de he-
melvaart van Christus en de wederkomst van Christus. Die tijds-
spanne duurt al tweeduizend jaar. Spurgeon zegt terecht: “Dan kun 
je er gerust op rekenen dat de wederkomst nabij is”. Als het Woord 
spreekt over “dagen”, de “laatste dagen”, dan zijn er al tweeduizend 
jaren voorbij gegaan. Dan kon het best eens wezen dat het grootste 
stuk voorbij is. En misschien zeg je wel: “Maar het zal mijn tijd nog 
wel duren”. Ja, dat kan, zolang de tijd duurt ja. En dan breekt dat 
ogenblik aan dat je sterven moet. Weet u wat dat is, sterven? Dat is 
de wederkomst van Christus beleven. Dat is voor Zijn aangezicht 
gesteld worden. Dan vergaat op dat ogenblik voor u de wereld. Dan 
zult u voor God rekenschap moeten geven. Maar er is een volk in de 
laatste dagen, in die laatste tijdsspanne, die noemt de apostel “spot-
ters”. Wat zijn dat, spotters? Dat zijn mensen die niet alleen leven 
alsof er geen God bestaat. Maar dat zijn vooral mensen die de 
woorden van God verdacht maken, niet geloven. Die leven inder-
daad hun eigen boze, zondige leven, zonder aan God te denken. En 
ondertussen hechten ze geen enkele waarde aan het Woord des 
Heeren. 
Dat in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen 
begeerlijkheden zullen wandelen. Dat is het kenmerk van de spotter. 
Die wandelt naar zijn eigen begeerlijkheden. Dat betekent dit: die 
doet waar hij zelf zin in heeft. 
Als u een spotter bent, dan doet u waar u zelf zin in hebt. Als u geen 
spotter bent, dan wil uw vlees doen waar u zelf zin in hebt. Maar u 
bent gedurig indachtig het Woord van de levende God, dat Hij u om 
al die dingen zal doen komen in het gericht. Dat maakt uw levens-
gang voorzichtig. Dat maakt uw levensgang zuiver voor het heilig 
aangezicht van God. Dat maakt uw levensgang bewogen, hangende 
aan de troon der genade. Dan bent u een mens die behoefte hebt 
aan de hulp, de leiding, de sterkte, de kracht des Heeren. 
Hoeveel dagen van het achter liggende jaar heb je zelf kunnen le-
ven? Ja, ik weet het ook wel, dat God ons allemaal in het leven 
moet houden. Maar voor uw ziel! Hoeveel dagen kon je het zelf? En 
hoeveel ogenblikken van het achter liggende jaar heb je de Heere 
nodig gehad? 
Dat volk dat tegenover die spotters staat, die worden naar de troon 
der genade gedreven. En omdat zij naar de troon der genade gedre-
ven worden, komen ze steeds verder bij de spotters vandaan te 
staan. Want die spotters zullen in hun verderf en in hun ongerech-
tigheid toenemen en in dat leven al verder en verder bij de troon der 
genade vandaan raken. Dus dat volk, die spotters en die niet-spot-
ters, komen steeds verder uit elkaar te staan. Ontdek je zoiets in je 
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leven? Maak je zo’n gang mee, dat je almeer en almeer een vreem-
deling op de aarde bent? Dat je al minder en al minder mee kunt in 
de gang van de mensen. Dat je al minder en al minder begrijpt van 
de wereld om je heen, van de mensen om je heen. Dat je bij tijden 
het wel uitroept: “Ik kan eigenlijk op deze aarde helemaal niet meer 
zijn, ik hoor hier helemaal niet, ik pas er helemaal niet meer tus-
sen”. 
De mensheid zal naar de eigen begeerlijkheden wandelen. En in die 
wandeling in de ongerechtigheid, zullen zij het uitroepen: “Waar is 
de belofte Zijner toekomst?” En al zeggen ze het niet met woorden, 
dan zeggen ze het wel met het hart. “Want van die dag dat de va-
ders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der 
schepping”. Wat verandert er nu? Er wordt al jaren gesproken dat 
Christus zal wederkomen op de wolken van de hemel, en het is nog 
niet gebeurd. Och, wij hebben nog wel de tijd. We kunnen nog vrolijk 
voort gaan in ons boze leven. We kunnen rustig onze gang blijven 
gaan. God ziet het toch niet. God hoort het toch niet. Zijn oog aan-
schouwt ons toch niet tot op de bodem. 
Want willens is hun dit onbekend. Ofwel, wat zegt Petrus eigenlijk? 
Ze praten het zichzelf aan. Ze willen het zichzelf laten geloven. Maar 
ja, dat komt wel openbaar, dat ze het zichzelf aangepraat hebben. 
Dat komt wel openbaar. Als dat ogenblik aanbreekt dat ze op dat 
ziekbed terecht komen. Of als ze de dood in de ogen moeten kijken. 
Op die ogenblikken dat het er op aan gaat komen. Dan komen ze er 
achter dat ze zich met een leugen op de been hebben gehouden. 
Met een leugen in de rechterhand op de eeuwigheid aan reizen. Zul 
je één ding nooit vergeten, beste mensen? Als je het daar op aan 
laat komen, is de kans groot dat het te laat is. Op dat ogenblik 
wachten en zeggen: “Dan kan ik mij altijd nog wel bekeren”. Dat is 
maar zeer de vraag. Acht u het geen zonde, dat u zo lang de ge-
nade aanbiedingen Gods hebt weerstaan? Dat u in het achter lig-
gende jaar, zondag aan zondag, en misschien ook nog wel in de 
week, dat lieflijke Evangeliewoord hebt gehoord, en hebt u het in de 
wind geslagen? Hebt u gedacht: “Het kan altijd nog wel”? Dat zal de 
grootste zonde zijn, dat ongeloof. Ach, dat leugentje om bestwil is 
erg. Die zonde tegen dit of dat gebod, ja dat is erg. Maar dit is de 
grootste zonde: als je nooit eens een keer in dit achter liggende jaar 
zondaar voor God geworden bent; voor God hebt onder moeten 
doen. Door vermaning wordt het oprecht gemoed opgewekt. 
Herinnert u dat ogenblik, dat het voor het eerst mocht gebeuren, dat 
de slag naar binnen kwam, dat je als het ware kapot geslagen, tot 
splinters geslagen voor het aangezicht van God neer viel. Dat je 
heel je leven terug te zien kreeg, als een vreselijke aaneen scha-
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keling van ongerechtigheden. God getergd van ogenblik tot ogen-
blik. Zijn goede gaven zomaar er door gebracht, besteed voor je 
zelf. Wat een wonder werd het toen, (of niet?), dat de wereld niet 
onder je open scheurde, dat je niet levend ter helle voer. Wat een 
wonder, (of niet?), dat de lankmoedigheid Gods nog werd uitgebreid 
over je. Nou, en van dat wonder spreekt de apostel als hij zegt dat 
die spotters zeggen: “Altijd zijn al die dingen zo geweest”. O ja?, 
zegt Petrus. O ja? Willens is dit hun onbekend, dat door het Woord 
Gods de hemelen overlang geweest zijn, en de aarde uit het water 
en in het water bestaande, door welke de wereld, die toen was, met 
het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. 
God is opgestaan tot de strijd, in de dagen van Noach, toen de on-
gerechtigheid van voor Zijn aangezicht was opgeklommen. Toen 
was de maat vol. Toen berouwde het de Heere dat Hij de mensen-
kinderen geschapen had. Toen heeft de Heere afrekening gehouden 
en heel die ongerechtige wereld verloren laten gaan. Terwijl Noach 
daar aan die ark gebouwd had. Hoevele jaren lang wel niet! En elke 
hamerslag op een spijker aan die ark was Evangelieprediking: “Be-
keert u toch nog, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen, de dag 
van het oordeel is aanstaande”. Nu, hoeveel van die hamerslagen 
zijn er nu al geweest in uw leven? Hoe vaak is er aan uw geweten 
geklopt? Aan de deur van uw hart geklopt? Hoe vaak heb je het be-
seft: dit kan toch zo niet blijven, er zal toch wat moeten gebeuren. 
Hoe vaak heb je die kneep in je ziel gevoeld: “Ik zal God moeten 
ontmoeten en hoe zal dat gaan?” En hoe vaak heb je het kunnen 
verstikken, weg kunnen schuiven en kunnen denken: “Het kan altijd 
nog wel. Ik heb nog wel even”. Hoe lang? Hoe lang heb je de gena-
de-aanbiedingen Gods al tegen gestaan? 
Maar de hemelen die nu zijn, zegt Petrus, en de aarde, zijn door 
hetzelfde Woord als een schat weggelegd. Dat betekent: ze worden 
bewaard door God Zelf. Wij leven op een bewaarde wereld. Weet u 
waar die wereld voor wordt bewaard? Weet u wat er van die wereld 
worden zal, waar u en wij op leven, waar wij van nature ons paradijs 
op oprichten? Die wereld wordt bewaard ten vure. Tegen de dag 
des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. 
Ten vure bewaard. God heeft die wereld, die toen door het water 
vergaan is, die heeft Hij nu weggezet om op Zijn tijd verbrand te 
worden met hemels vuur. 
En ja, dat moet u mij maar niet kwalijk nemen dat ik dat toch tus-
sendoor even zeg. Vind je het dan ook niet vreselijk dat er ook in 
ons land vuur naar de hemel geschoten wordt op oudejaarsdag? 
Vind je het niet vreselijk?! Op die wereld die bewaard wordt voor het 
vuur, durven mensenkinderen, die het vuur van de hemel verdienen, 
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de lankmoedigheid Gods te beantwoorden met vuur. We durven 
vuur naar de hemel te schieten, om als het ware de Heere naar ons 
toe te lokken. Er zit een daad van ongeloof in. Er zit iets in van klei-
ne gedachten van Hem. Maar die geliefden, die door vermaningen 
hun oprecht gemoed opgewekt zien worden door het Woord van 
God, hebben hoge gedachten gekregen van God. Die zeggen: 
“Amen”, op het woord van de apostel Petrus. Amen! 
Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij 
de Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. De 
Heere is zo groot, zo ontzaglijk onbevattelijk groot, dat is niet klein te 
krijgen. Wie zou niet buigen onder die Majesteit! Dat volk van God, 
die geliefden, die buigen als vanzelf. Die zijn bewerkt geworden 
door de werking van de Heilige Geest. Nog eens, dat ze zo klein en 
nietig van zichzelf gaan denken, en al kleiner en al kleiner worden in 
het eigen oog, en steeds hogere en grotere gedachten van de eeu-
wige God ontvangen. En de Heere Die voor hen als een enorme, 
ontzaglijke werkelijkheid naar voren treedt, die vertraagt de belofte 
niet. Denk erom, de belofte dat die wereld is bewaard voor het vuur. 
Het is niet alsof de Heere die wereld aan zichzelf heeft over ge-
geven en gezegd heeft: “Ach, laat het maar gaan, en toe maar, en Ik 
zie het wel een keer”. Nee, gelijk enigen dat wel traagheid achten. 
Maar de Heere is lankmoedig over ons. 
En het zou… Nee, ik zeg het anders. Kan je zien hoe onmogelijke 
mensen wij zijn, dat wij nu niet met elkaar breken. Niet willende dat 
enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Daar-
om is het nog oudejaarsdag 2012. Daarom heeft de Heere u en mij 
nog onder Zijn Woord geroepen vanavond, niet willende dat enigen 
verloren gaan. Je leven lang gedacht: “God is zo traag”. Je leven 
lang gedacht: “Waar blijft de vervulling van de belofte nu? Het ge-
beurt toch niet meer”. Je leven lang gedacht dat je God wel uit de 
vingers kon blijven, dat je Hem wel uit de handen kon blijven. En nu 
is het de Heere Die je grijpt. Niet met de bediening van de wet. Niet 
met de aanklacht. Niet met het thuis brengen van de schuldbrief. 
Maar de Heere grijpt je met het lieflijk Evangeliewoord. Dit is de 
greep die ons allen in de klem wil houden: “Niet willende dat enigen 
verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. Kun je onder 
dat Woord dezelfde blijven? Wat ga je me nu toch vertellen? Kun je 
onder dat Woord gewoon overeind blijven zitten en straks rustig 
naar huis gaan en je pakketten pakken uit de schuur die je klaar had 
gezet? Kun je onder zo’n Woord nog vuur naar de hemel schieten? 
Zou je onder zo’n Woord niet op je knieën komen voor God?! Men-
sen, dan is er niet meer. Dan openbaar je jezelf als een spotter. Ja, 
wel als de grootste der spotters. En als je zo door leeft, dan wil de 
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apostel Petrus nog eenmaal waarschuwen. Bedenk het wel, je zult 
de Heere niet ontlopen, maar de dag des Heeren zal komen als een 
dief in de nacht, in dewelke de hemelen met een gedruis zullen 
voorbij gaan. 
Wat is dat, een gedruis? Dat is het geluid als van een enorme wa-
terval. En bij het geluid van een enorme waterval kunnen we zo hard 
schreeuwen als dat we willen, maar onze stem wordt niet meer ge-
hoord. Nou, die wereld zal voorbij gaan met een gedruis, als de 
Heere de dag des Heeren zal laten komen als een dief in de nacht. 
En al zul je dan spotten in die dag, of wat waarschijnlijker is, al zul je 
dan nog roepen om ontferming, dan zal er niemand meer zijn, ook 
de Heere van hemel en aarde niet, die je nog hoort. Als de dag des 
Heeren komt als een dief in de nacht, dan is de genadedraad afge-
sneden. Dan is de dag der zaligheid voorbij, en de elementen bran-
den zullen en vergaan, en de wereld en de werken die daarin zijn, 
de werken van die spotters, die zullen verbranden. Dewijl dan deze 
alle vergaan. 
Als dit toch gaat gebeuren, zegt Petrus, wat heb je dan nog in de 
wereld te zoeken? Wat heb je dan nog met de wereld mee te doen? 
Is die boodschap aangekomen? Dan begeer je een plekje alleen, 
afgezonderd van de wereld. En als het straks twaalf uur slaat, als 
God het geeft, en je ze overal hoort zeggen: “Een gelukkig nieuw-
jaar”. Ook al zo hol en zo leeg. Dat je dan op je knieën ligt voor 
Hem. Welgelukzalig is het volk dat het geklank hoort. Dan heb je 
pas een gelukkig nieuwjaar. Dan ben je pas tevreden, als God Zich 
met jezelf verzoent. 
Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn 
in heilige wandel en Godzaligheid! Weet je wat dat is, heilige wandel 
en Godzaligheid? Dat is weg bij de wereld en dicht bij God. Dat is 
het eigenlijk. Weg bij de wereld en dicht bij God. Hoedanigen be-
hoort gij te zijn?  
U wordt door de apostel, of je nu een geliefde bent in de zaligma-
kende zin van het woord, of niet, u wordt door de apostel allen aan-
gesproken, want u bent een kerkmens. U verkeert onder de waar-
heid en u weet het, hoe het gelegen is. Hoedanigen behoort gij te 
zijn. Gij geheel anders. 
Al lacht de hele wereld je uit. Al spot de hele wereld met je. Dat heb 
ik veel liever, zeg je, dan dat ik onder God verloren zal moeten 
gaan. We komen toch een keer alleen te staan als de Heere reken-
schap van ons vraagt. Waar blijven dan al je vrienden, waarmee je 
zo gezellig kon lachen en drinken? Waar blijft dan al die gezelligheid 
waarmee je je hier vermaakt hebt? Het is weg. Er is niets meer van 
over. 
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Hoedanigen behoort gij te zijn! 
Hoe kom je nu eigenlijk tot die heilige wandel en Godzaligheid? Wel, 
zegt de apostel, verwachtende en haastende. 
Natuurlijk, die onderscheiding is een beetje lastig, maar laat ik het 
vanavond nu een keer doen. Mijn onbekeerde vriend en vriendin, u 
eerst. Verwachtende en haastende. Wat verwachtende? Dat de 
Heere Zijn belofte volvoeren zal, dat deze wereld met vuur verbrand 
zal worden. Acht dat de grootste waarheid. Geloof dat als een ze-
kere zaak. Neem dat woord ter harte, dat met alle ernst tot u klinkt. 
Verwachtende, o mens, dat God zal opstaan tot de strijd. En ver-
baas u over het wonder dat het nu nog niet is, dat het dit jaar nog 
niet geweest is. Maar dat de Heere u nog uitstel heeft gegeven. 
Maar uitstel betekent ook dat het geen afstel zal  wezen en geen uit-
stel meer lijden kan. 
Verwachtende en haastende. Namelijk dit: zoek de Heere toch in de 
weg van het gebed. Roep Hem toch aan nu Hij nog is de Hoorder 
der gebeden. Wil toch smeken aan Zijn troon, bij die God Die zegt 
dat Hij het piepen en het kirren van de vogeltjes zelfs hoort. Zal Hij 
dan u niet horen, o mensenkind? U die in al uw ellende tot Hem de 
toevlucht neemt. Laat u toch alstublieft van Godswege gezeggen. 
Wij bidden u van Christuswege, nu het nog kan, laat u met God ver-
zoenen alstublieft. 
Dat is het eigenlijk. Alsof de Heere voor u op de knieën gaat en het 
u smeekt: “O mens, waarom zoudt gij sterven en niet leven?” 
Verwachtende en haastende. 
Ja, zeg je, maar zou er voor mij nog doen aan wezen? Zou het voor 
mij nu nog kunnen? Ik heb het te lang in de wind geslagen. Ik ben te 
lang door gegaan in mijn ijdele leven. Voor mij kan het niet meer. 
Och, hoor dan wat de apostel zegt tot degenen die de verschijning 
van de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen. Hij zegt: “Ver-
wachtende en haastende”. Hij zegt tot dat volk: “U die uzelf dag op 
dag zo tegenvalt. U die dag op dag zo klagen moet dat er nog zo-
veel van die boze wereld in u huist. U die het zo bekennen moet dat 
er uit u geen vrucht meer is in der eeuwigheid. U die gedurig in het 
donker moet gaan vanwege uw zonde en ongerechtigheid. U die 
misschien in het achter liggende jaar, al bent u een geestelijk leven-
de, zo weinig dagen met zonneschijn hebt mee gemaakt. U die zo 
menigmaal in de nacht verkeert en zich als een veldhoen op de ber-
gen weet, opgejaagd en voortgedreven”. 
Verwachtende, zegt de apostel. Verwachtende dat God Zijn belofte 
waar zal maken, dat deze huidige wereld met vuur verbrand zal wor-
den. Heel dat oude bestaan van u, wat zo aan die wereld hangt, wat 
zo op die wereld lijkt; heel dat oude leven van u, wat zich der wet 
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Gods niet onderwerpt, want het kan ook niet, wat u een last gewor-
den is, waar u zo onder gebukt gaat. De Heere zal het wegnemen. 
Hij zal het laten verdwijnen. 
Ben je daar blij mee? Ben je daar dankbaar voor? Zie je daar naar 
uit. Verwachtende en haastende. Dat is verlangen hebbende dat de 
Heere dat doen zal. 
Er is een volk dat in waarheid bidt: “Kom, Heere Jezus, ja, kom 
haastig. Dan ben ik mezelf kwijt, maar U rijk”. 
Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Als 
de Heere Jezus komen zal, in welke de hemelen door vuur ontsto-
ken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen ver-
smelten. De dag Gods. De dag van de Heere Jezus Christus. Dan 
zal de grote scheiding openbaar komen. Weet je welke scheiding? 
Hem onbekend, of Hem bekend te wezen. Een vreemd God te zien, 
of een bekend God te ontmoeten. Dat zal de grote scheiding wezen. 
Door vermaning, door indachtigmaking wordt het oprecht gemoed 
opgewekt door het woord van de apostel Petrus. En hij vraagt u 
vanavond: Wat weet u van Jezus? Wat weet u van de Middelaar? 
En u vraagt: “Zeg Petrus, wat weet u er eigenlijk van?” Ik weet er dit 
van, zegt Petrus, dat ik Hem driemaal verloochende en dat Jezus 
Zich omkeerde en mij aan keek. Ik weet er dit van, dat ik onder Zijn 
liefdesblik brak, dat ik naar buiten ging en bitter weende. Ik weet er 
dit van, dat ik op dat ogenblik verwachtende en haastende was tot 
de toekomst van de dag Gods. Ik weet er dit van, dat God uit soe-
verein welbehagen naar mij heeft om gezien. 
Petrus zegt: Ik ben nog slechter dan Judas, en hij ging heen naar 
zijn eigen plaats en verworgde zich. En mij, mij is barmhartigheid 
geschied. En Petrus wil vanavond strijden met Paulus. Paulus zegt: 
“Ik ben de grootste der zondaren”. Petrus zegt: “Maar ik ben het”. En 
daarom zeg ik dit: er is doen aan voor de grootste der zondaren, die 
grijs geworden zijn in de zonde en de ongerechtigheid. 
Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot beke-
ring komen. Zie in Petrus het toonbeeld van de goedheid Gods. Zie 
in Petrus dat de Heere om ziet naar armen en ellendigen. Zie het 
dat de Heere is de Hoorder der gebeden. 
Ach, tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door 
vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende 
zullen versmelten. En de wereld zegt: “Dan is het voorbij”. Ze dach-
ten dat het op 21 december zou wezen. Maar dat is natuurlijk hele-
maal niet waar, want van die dag en ure weet niemand, dan de Va-
der alleen, zegt de Heere Jezus Zelf. Maar dan is het voorbij, zegt 
de wereld, en daarom moet je er nu maar van zien te maken wat er 
van te maken valt. Maar het volk van God zingt: “Maar wij verwach-
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ten”. En als je nu aan het eind van het jaar staat en je moet terug 
zien op een ontzaglijk schuldregister, en je moet terug zien op een 
leven dat zo weinig aan Zijn doel beantwoord heeft, en je moet terug 
zien op een bestaan wat zo tegen de liefde en tegen de goedheid 
Gods geweest is, en je moet terug zien op een bestaan dat zo wei-
nig beantwoordde aan dat hoge doel wat Hij met je bestaan had, dat 
je de Heere zo weinig nodig hebt gehad en zo weinig met de Heere 
opgetrokken bent, en zo weinig blijken van Zijn gunst hebt mogen 
smaken vanwege je zonden en ongerechtigheid. Als je concluderen 
moet in deze avond: mijn leven was niet tot Gods eer, helemaal niet. 
Maar als je toch indachtig gemaakt bent van dat wat de Heere in je 
ziel gedaan heeft, dan is dat vast en onverbroken: maar wij ver-
wachten. In dat licht, van die spotters die aan het verdwijnen zijn, is 
dat eenzame, dat apart genomen volk een volk van verwachting. En 
die verwachting is gegrond. Maar wij verwachten. Niet naar dat we 
waarnemen. Want wat we waarnemen is de dood en de verdwij-
ning. Wat we waarnemen is de vijandschap tegen God. Wat we 
waarnemen is, dat de duivel rond gaat als een briesende leeuw, 
zoekende wie hij nog zou mogen verslinden. Maar wij verwachten 
naar Zijn belofte, naar Zijn Goddelijk spreken. Maar wij verwachten, 
omdat Hij het Zelf gezegd heeft. En geen van Zijn woorden zal ooit 
ter aarde vallen. O ja, de spotters achten het traagheid, en die zeg-
gen: “Het gebeurt toch niet”. Maar het volk van God zegt: “Hij heeft 
het Zelf gezegd. Er komt een ogenblik… Ja, dan is die wereld voor-
bij. Dan is al die zonde voorbij. Ja, ja, maar wat is nu het grootste 
van die dag? Dan ben ik van mezelf af. Dan ben ik mezelf kwijt, met 
heel mijn bestaan tegen God. Maar wij verwachten, naar Zijn belof-
te. Dat is maar niet zo van: “Hij maakt alles wel, en Hij maakt alles 
mooi”, ofzo. Nee, helemaal niet. Die zaak die verwacht wordt, die zo 
gegrond ligt in het spreken van God, dat is een heldere zaak. Maar 
wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde. Dat, terwijl er op de wereld gesproken wordt over het verbe-
teren van de wereld. Je moet allemaal je best doen, en je moet den-
ken om de komende generaties. En het volk van God ziet het alleen 
maar bergafwaarts gaan. Dat ziet het alleen maar minder worden. 
Dat ziet die hele wereld sterven. Ja, de apostel zegt in de Romei-
nenbrief: “In barensnood, in weeën zijnde”. Dat hijgt ergens naar. 
Dat hijgt naar de verdwijning als het ware. Die hele wereld steunt en 
die kraakt, en het predikt ons: “Hier is het niet”. En het volk dat het 
weet: “Wij hebben hier geen blijvende stad”, dat verheugt zich bij 
tijden en ogenblikken, gedreven door Gods Geest, hierin: “Maar wij 
verwachten, naar Gods belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aar-
de”. Geen opgeknapte hemel en geen opgeknapte aarde. Nee! Een 
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beetje gerestaureerd en wat met plamuur afgewerkt, maar daar on-
der zit de vuiligheid en de misselijkheid nog. Nee, de Heere zal dat 
oude weg nemen en er iets nieuws voor in de plaats stellen. De 
Heere zal alle dingen nieuw maken. Dat oude zal werkelijk verdwij-
nen, zal door vuur verbrand worden. 
En, mensen, kijk nu je ziel eens na. Blik nu eens naar binnen. En 
zeg je dan bij jezelf: “Het kan mij niet snel genoeg wezen, dat dit 
beetje verdwijnt. Het kan mij niet haastig genoeg zijn dat God dit laat 
verdwijnen”? Of heb je er geen last van? Denk je niet bij jezelf: “Nu 
moet het 2013 worden, tors ik weer dat hele oude, bedorven be-
staan mee. Nu moet ik een nieuw jaar in, wat zal daar van moeten 
komen?  Als ik op mezelf zie, wordt het helemaal niets”. Je hebt 
trouwens ook afgeleerd om goede voornemens te hebben. Die val-
len toch kapot op de straat. Er blijft toch niets van heel. 
Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat de Heere het betere, het 
hemelse daar voor in de plaats stelt. 
Hoe beleef je nu oudejaarsdag in dit jaar? In plaats van vuur naar de 
hemel schieten, is daar het gebed tot God, de God des levens: “Ach, 
wanneer zal ik naderen voor Uw ogen, in Uw huis Uw Naam ver-
hogen?” Is daar het verlangen, mensen, om ontbonden te zijn en 
met Christus te zijn? Is dat u zeer verre het beste? Bent u met die 
hele wereld mee zuchtende, krakende? Predikt uw bestaan: “Hier is 
het niet”? Ziet u uit naar de dag der verlossing? 
Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Denk er om dat dat verlos-
sing is. Als de Heere dat nieuwe in de plek stelt, dan wordt dat oude 
niet meer gevonden. Wat een eeuwigheid zal dat zijn voor al die ge-
zaligden, waar de spotter niet meer komen kan, op die nieuwe he-
mel en die nieuwe aarde. Wat een zaligheid zal dat wezen, als het 
voorgoed is gedaan met dat waar je nu dagelijks onder gebukt gaat, 
omdat het God zo’n verdriet doet, omdat het Hem zo onteert. Maar 
wij verwachten. Ja, mensen, zou je dan niet verwachtende en haas-
tende zijn. Die gelooft zal niet haasten, zegt het Woord. Dat bete-
kent: geduldig wachten totdat de Heere Zijn belofte vervult. Maar 
ook smeken om de komst, de verwerkelijking van die belofte. 
Vind je dan ook niet dat dat christendom van vandaag onder de 
maat leeft? Of niet? Als je dit de apostel zo hoort zeggen: “Maar wij 
verwachten…” Hij zegt het alsof het voor heel Gods volk de ge-
woonste zaak is om dit te verwachten. Wat ligt het vaak onder een 
deken, onder een bedekking. Wat ligt het er vaak onder. Wat kun-
nen we het vaak nog zo best vinden in de wereld en in de dingen 
van de tijd. En dan hebben we het net gezongen en we belijden het 
allemaal: “De mens gaat als een beeld daar heen, men weet toch 
niet wie alles naar zich nemen zal”. Ik ben druk aan het vergaderen. 
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Zouden we niet de toonbeelden moeten zijn van eenvoudigheid en 
ingetogenheid. Maar dat dit er bovenuit stijgt: “Maar wij verwachten, 
naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde”. Dat je 
daar de rijkdom beleeft van het spreken Gods. Dat spreken van God 
is gewis, dat zal niet wankelen, het zal geen duimbreed wijken. Hier 
is de zaligheid in gelegen, dat God het oude weg gaat nemen en het 
nieuwe gaat geven. Dat deze treurige tred eens op zal houden, en 
dat dat nieuwe begin zonder eind zal gaan aanvangen. Wat een 
zaak, mensen! Wat een zaak! 
 
Laten we eerst zingen, Psalm 90 het 7e vers. 
 
Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten? 
Wie vreest dien recht, geduchtste Macht der machten? 
Leer ons den tijd des levens kost'lijk achten, 
Opdat ons hart de wijsheid moog' betrachten; 
Keer weder, HEER'; Uw gunst koom' ons te sta; 
Hoe lang ontzegt G' Uw knechten Uw genâ? 
 
Wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom zijn die hemelen en 
die aarde aaneen verbonden. Omdat ze beide gekenmerkt worden 
door gerechtigheid. Nu is de hemel van de aarde gescheiden. Ja, 
het is feitelijk anders: wij hebben de aarde van de hemel gescheiden 
door onze ongerechtigheid. Maar de Heere zal dat nieuwe maken, 
dat het weer aaneen verbonden is. Dat die hemelen en die aarde 
voor elkaar geen vreemde meer zullen wezen. En die gerechtigheid, 
die ze aaneen bindt, zal vast en bestendig zijn. Want er staat: “In 
dewelke gerechtigheid ‘woont’”. Dus een vaste verblijfplaats heeft. 
Dat is de verwachting van het volk van God, naar Zijn belofte. Dat 
daar die hemelen en aarde ontstaan zullen door Hem, door Zijn ga-
ve, in dewelke gerechtigheid woont. 
Welke gerechtigheid eigenlijk? De gerechtigheid die op deze bede-
ling, op deze aarde vreemd is. De vreemde gerechtigheid. Dat zal 
daar de gewone gerechtigheid zijn. 
Kent u de vreemde gerechtigheid? Dat is die gerechtigheid die 
dwars indruist tegen de ongerechtigheid op deze wereld. Dat is 
Gods daad, die zo haaks staat op heel dat doen en laten van de 
mens. 
Waarom is dat een vreemde gerechtigheid? Omdat die gerech-
tigheid hier eigenlijk niet thuis hoort, hier geen vaste woonplaats 
hebben kan, als een vreemdeling verkeert temidden van de onge-
rechtigheid. Zo is het, dat de Psalmist kon zingen: “Ik ben, o Heere, 
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een vreemdeling hier beneden”. Omdat hij in beslag genomen was 
door die vreemde gerechtigheid van God, en daarom hier op deze 
aarde niet meer leven, niet meer ademen kon, niet meer thuis kon 
wezen. Hij was in het schenken van God, van die vreemde ge-
rechtigheid aan zijn hart, een mens geworden die in de hemel hoort 
en niet meer hier op aarde, en die het met zichzelf ook niet meer 
vinden kon, waar de tweemens zo openbaar kwam. Dat oude wat 
naar de ongerechtigheid haakt, en dat nieuwe dat naar de ge-
rechtigheid haakt. 
In dewelke gerechtigheid woont. En die mens zal in die nieuwe 
hemelen en op die nieuwe aarde een plek ontvangen, in wie die 
vreemde gerechtigheid woning gemaakt heeft, plaats gemaakt heeft, 
waarin het God behaagd heeft om die mens als het ware in het 
diepst van zijn ziel al naar Boven te trekken, of, zo kun je het ook 
zeggen, dat God met die eeuwige gerechtigheid in de tijd is ingebro-
ken, in je leven is gegaan, en je apart genomen heeft, in beslag ge-
nomen heeft voor Hem. In welke gerechtigheid woont. Wat zal het 
volk, dat daar woont, spreken? Dat zal dit spreken: “Gij hebt ons Go-
de gekocht met Uw bloed”. Wat is die vreemde gerechtigheid hier op 
deze aarde anders dan die enig geldende gerechtigheid van de 
Heere Jezus Christus! Wat zal anders voor God kunnen bestaan, 
dan dat de Heere in ons leven Zijn eigen werk, ja het werk van Zijn 
eigen Zoon terug vindt, aantreft. Wat zal de Heere naar Boven ha-
len, naar Zichzelf toe halen? Dat zal Zijn eigen werk zijn, dat Hij in 
de ziel heeft uitgestort. De Heere zal niet anders doen op deze we-
reld dan zoeken en speu-ren waar Hij Zijn eigen werk aantreft. 
En als het de Heere nu is Die in deze oudejaarsavond van dit jaar u 
en mij doorschouwt met Zijn Goddelijk oog, wordt in uw en mijn 
leven nu die vreemde gerechtigheid gevonden? Zijn wij nu mensen 
in wie de eeuwigheid geopenbaard is? Dat het God behaagd heeft 
om de benauwde ogenblikken onder Zijn heilig recht, ons te verlos-
sen door Zijn genade, goedheid en kracht. Kunt u gewagen van het 
wonder dat de lieve Heere Jezus u is geschonken uit vrije gunst al-
leen, die eeuwig Hem bewoog? Heeft het God behaagd om in uw 
leven een nieuw begin te maken, toen u aan het eind kwam met al 
het uwe, toen het afgelopen was, toen u niet meer kon spreken over 
traagheid in de belofte. Maar dat u voor Gods heilig aangezicht voor 
Zijn troon lag te vergaan door het vuur van de Goddelijke gerechtig-
heid. Dat Zijn heiligheid brandde in uw ziel. Dat de Heere van u eiste 
en vorderde te betalen, en u kon niet betalen. Dat u aan het verloren 
gaan was, aan het wegsterven was. Dat u aan het verdwijnen was 
en dat u het voelde: het moet ook, want ik kan in het licht van die 
heilige zuiverheid niet bestaan. Dat u met alles wat u uzelf had aan-
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gepraat, of wat vergaderd in deze wereld, wat wereld of godsdienst 
aan gaat, het niet meer stellen kon. Naakt en geopend voor de le-
vende God. Een helwaardige, een doemwaardige. Het goed te keu-
ren: “Uw doen rein, Uw vonnis gans rechtvaardig”. Is het daar op uit 
gelopen, mensen? Dat de Heere Zijn belofte ging vervullen in uw 
persoonlijke leven. Dat de hele wereld mocht door razen, mocht 
door gaan. Misschien zal de Heere het vanavond geven, dat Zijn 
vuur van de hemel af komt, terwijl de wereld vuur schiet naar de 
hemel, en dat u getroffen wordt. Dan moet je wel in die binnenkamer 
wezen. Dan moet je de eenzaamheid wel kennen. Dan moet je daar 
wel blijven totdat God het anders gemaakt heeft. Dat Hij het zal 
doen, mensen, dat je geen leven meer in jezelf zou vinden, en dat je 
weg zakt onder Hem, en dat het Hem gaat behagen om die vreem-
de gerechtigheid je toe te werpen, je toe te schikken. Zoek eerst het 
Koninkrijk Gods. Lig aan Zijn voeten, en al het andere wordt u toe-
geworpen. Laten we dan maar even klank-exegese doen. Dat wordt 
u toegeworpen, die vrije genade, die gunst die eeuwig Hem bewoog. 
Zulke stervenden, stikkenden onder het Goddelijke recht, die wor-
den gehaald naar de pure lucht van de genadebediening van God in 
Christus. Die mogen het meemaken dat de Heere, terwijl ze niets 
meer hebben in zichzelf, ze alles wordt, omdat Hij alles geeft wat Hij 
te geven heeft: Zijn eigen lieve Schootzoon, Die de dure prijs van 
Zijn hartebloed betaald heeft aan dat vloekhout der schande. Die op 
deze wereld die vreemde gerechtigheid teweeg gebracht heeft. Dat 
bloed is gedrupt van Golgotha’s kruis af, en daarom is die wereld 
getekend, mensen. En al is hij de verdwijning nabij, God maakt een 
nieuw begin, in dewelke gerechtigheid woont. Zijn gerechtigheid 
neemt in dat zondige bestaan, dat vleselijk bederf, o ja, waar niets 
goeds in woont of groeit en bloeit ter ere Gods. Daar neemt het wo-
ning. Daar neemt het plaats, om er altijd, ja eeuwig in te blijven en er 
nooit meer uit te verdwijnen. Het kan er wel onder liggen. Het kan 
wel bedekt wezen. Maar de Heere weet het te vinden. Als dat ogen-
blik aanbreekt, dat nieuwe hemelen en een nieuwe aarde worden 
gemaakt, en die zullen daar wonen die in Christus geborgen zijn, die 
naar waarheid de naam van Christen dragen, die in der waarheid 
een geliefde zijn, een geliefde Gods, gekocht met het bloed van 
Christus. Dat zal de zang wezen in die heerlijke hemelvreugde. 
Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat ge 
onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in 
vrede. Die mantel der gerechtigheid is u aan gedaan in dat uur der 
minne, toen het de Heere behaagde u tot leven te wekken. Zou je 
die reine mantel dan nog bezoedelen en bevlekken met dat wat de-
ze wereld, die toch aan het verdwijnen is, je te bieden heeft? Nee 
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toch zeker! Het zal zelfs de rust uit uw ziel, uit uw geweten weg ne-
men. Nee, maar van Hem bevonden te mogen worden in vrede. Dan 
alleen zal je de vrede Gods genieten, als je niet meer weg kunt aan 
Zijn voeten vandaan, als je niet meer bij Zijn troon vandaan kunt blij-
ven, als je gedurig hangende bent aan de genade Gods. En acht 
dan toch, al moet jezelf elke dag tegenvallen, en al zit je te walgen 
van je hele bestaan, en al ben je aan het uitzien naar de dag der 
dagen, al smeek je het mee: “Kom, Heere Jezus, kom haastig”. Acht 
dan toch de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid, omdat 
het de Heere behaagt er nog meer toe te brengen die datzelfde 
deelachtig mogen worden als u ontvangen hebt uit Zijn goedheid 
vandaan. Zou dat het gebed niet teweeg brengen: “Maak Uw huis 
vol, o God; breng ze toe die naar Uw voornemen geroepen zijn, uit 
Jood en uit heiden; maak het vol, opdat de volheid in U er eeuwig 
wezen zal”. 
Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die 
hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. O ja, want al Gods ware 
knechten spreken er van, dat soevereine, dat vaste, dat getrouwe 
werk van God dat niet wankelen of bezwijken zal in eeuwigheid; in 
alle zendbrieven daarvan sprekende. O ja, sommige dingen zijn wel 
zwaar om te verstaan. Het Woord is helder en geopenbaard. Maar 
ons verstand is zo verduisterd, jazeker. En de ongeleerde en on-
vaste mensen verdraaien het dan wel, net als de andere Schriften, 
tot hun eigen verderf. Die gaan er mee op de loop. Maar al die din-
gen, die zwaar zijn om te verstaan, die brengen u, o geliefden Gods, 
aan de voeten des Heeren. 
Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, pas op dat ge 
niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt 
en uit valt van uw vastigheid, in een diepe, donkere kuil. 
Maar wat zal het leven wezen? Laat ze maar schieten straks. Laat 
ze maar schieten. Klein hè, voor het aangezicht van God. Klein aan 
de voeten des Heeren. Die maakt God groot. Nee, niet hier, maar 
daar in Hem. Maar wast op. Daarom is het nog de tijd. Daarom is 
het nog de lankmoedigheid. Omdat de Heere Zijn volk toebereid 
voor de zaligheid. Omdat de Heere ze op Zijn leerschool neemt. Dat 
die wereld al minder en minder u te zeggen heeft, en de Zaligmaker 
u alles zal wezen. 
Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zalig-
maker, Jezus Christus. De genade, dat is het werk van de Heilige 
Geest. En dan de kennis, dat is door Hem zekerheid verkregen, dat 
Hij ook uw Heere en Zaligmaker is. Uw Koning Die u regeert, Die u 
vast houdt, u bewaart voor Zijn toekomst. Jezus Christus, Die met 
Zijn dierbaar bloed voor al uw zonden volkomenlijk betaald heeft. 
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Zou u dat niet kostbaar achten?! Ja, dan wordt de jaarwisseling 
anders. Hem zij de heerlijkheid, beide nu, om indachtig gemaakt 
door het woord van de apostel te roemen in het werk van God: “Ik 
roem in God, ik prijs het onfeilbaar Woord, ik heb het zelf uit Zijne 
mond gehoord”, maar ook in de dag der eeuwigheid. Ontslagen van 
alles hier, Hem volmaakt de glorie en de hulde te mogen brengen. 
Dat zal waar en zeker zijn, zegt Petrus, omdat God het doet. 
 

AMEN, JA AMEN. 
 

Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 119 : 25 en 29  
 

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd; 
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 
Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 
  
De HEER' is mijn genoegzaam deel, mijn goed; 
Ik heb gezegd: Ik zal Uw woord bewaren. 
'k Heb U gebeên met mijn geheel gemoed, 
Dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren; 
Wees naar Uw woord genadig; ai, behoed, 
Behoed Uw knecht, en red hem uit gevaren. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


