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Predikatie over 2 Korinthe 5 vers 3 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 15 april 2012 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 118 : 11 en 12. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing 2 Korinthe 4 vers 16 t/m 5 vers 10 
 
16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens 
verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van 
dag tot dag. 
17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt 
ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de din-
gen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, 
maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
  1 Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels ge-
broken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. 
  2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonste-
de die uit den hemel is, overkleed te worden; 
  3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 
  4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard 
zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, 
opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde. 
  5 Die ons nu tot ditzelve bereid heeft, is God, Die ons ook het on-
derpand des Geestes gegeven heeft. 
  6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten dat wij, inwonende 
in het lichaam, uitwonen van den Heere 
  7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen); 
  8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit 
het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen. 
  9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwo-
nende, om Hem welbehaaglijk te zijn. 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechter-
stoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het 
lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij 
kwaad. 
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Gebed. 
Zingen Psalm 56 : 4 en 6. 

 
Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van Gods Heilige 
Geest, gemeente, wensen wij in deze morgen met u te spreken over 
2 Korinthe 5 het 3e vers. Daar luidt het Goddelijk Woord en onze 
tekst aldus: 
 
Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. De verdienste van Christus. 
2e. De gang van Christus. 
3e. De toekomst van Christus. 

 
Gemeente, het is in het Koninkrijk van God een totaal andere orde 
dan in het koninkrijk van ons mensenkinderen. Weet u, als wij iets 
van waarde hebben, iets waar wij veel waarde aan hechten, dan zijn 
we geneigd om dat in een kastje te leggen of op een fluwelen kleed-
je te bewaren. Dat stoppen we in een kluis. Daar zijn we zuinig op. 
Maar de schat die de Heere der heirscharen geeft, dat is een schat, 
ja, waar Hij zeer zuinig op is, waar Hij Zelf voor in staat, waar Hij 
met alle macht en alle kracht Zijn bewaring over beschikt. Maar dat 
is een schat die de Heere geeft in een aarden vat. Zo noemt de 
apostel dat, een aarden vat. Daar vergelijkt hij zijn eigen bestaan 
mee. En wat is nu een aarden vat? Dat is in die dagen een stuk aar-
dewerk wat zomaar in het dagelijks leven in de keuken gebruikt 
werd. Zo’n grauw stuk aardewerk, dat als het gebruikt was kapot 
gegooid werd om te dienen tot verharding van de straten. Zoiets. 
Een aarden vat. En in zo’n aarden vat, tegen alle verwachting in, 
daarin bewaart de Heere een wonderlijke, een kostelijke, een he-
melse schat. En weet u, al is dat aan de buitenkant van dat aarden 
vat niet te zien, dat daar zo’n kostbare schat in zit, weet u wie dat 
wel weet, weet u wie dat wel ziet? De boze! De vorst der duisternis! 
Die heeft juist zijn oog op die aarden vaten geslagen, waar de Heere 
een zaak van gewicht in gelegd heeft. 
Om een ander beeld te gebruiken: die plezierjachtjes, die zomaar 
wat over het water kabbelen, die worden niet aangevallen door de 
rovers. Maar die diep liggende vrachtschepen, waar gewicht in ge-
legd is, daar valt wat te halen. Daar komen de kapers op af. 
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Zo weet de boze het precies waar nu de Heere die schat in gelegd 
heeft. Zie eens in het Woord van God hoe hij van de Heere de 
ruimte gekregen heeft om ook Job aan te vallen, en te proberen die 
schat in die aarden vaten bij Job teniet te doen. En ook Paulus ver-
telt er van, hoe de boze in zijn leven gedurig getracht heeft om dat 
werk van God te vernietigen. En weet u, de apostel zegt het zo: “Als 
daar de ondersteunende kracht van de Heilige Geest niet was ge-
weest, ik was allang bezweken, ik was allang vernield geworden, ik 
was allang vóór mijn dagen gestorven geweest”. Maar die Heilige 
Geest, Die met Zijn kracht woont en werkt in het leven van de apos-
tel, Die is het niet alleen Die hem ondersteunt, maar Die is het ook 
Die hem ogen geeft om te zien, te zien waar nu al dat lijden, waar 
nu die druk- en kruisweg voor nodig is; om te zien de heerlijkheid 
van God. 
Weet je waar de apostel het mee eens gemaakt is? Al moet ik ook 
sterven, als het maar is ter ere Gods. Al moet ik ook gebeukt wor-
den, al moet ik ook door de mangel gaan, al gaat het door de val-
leien van de dood heen, als de Naam des Heeren er maar door ver-
heerlijkt wordt. 
O, de duivel heeft er alles aan gedaan, door zijn vurige pijlen op 
Paulus af te vuren, om dat Woord van God te verhinderen in zijn 
loop. Hij heeft er alles aan gedaan dat de apostel zijn mond zou 
houden en de bediening achter zich zou laten en zomaar ergens in 
de stilte een gerust leven zou leiden. Hij heeft er alles aan gedaan 
dat de loop en de gang van het Evangeliewoord verhinderd zou 
worden. Maar het is hem niet gelukt, nee! En zo is het de boze die 
ook in deze dag, in onze dagen, er alles aan gelegen is om de loop 
van het Woord te stuiten, om het werk van God tegen te staan, om 
de zuivere bediening van het Woord weg te werken. Daar is hem 
alles aan gelegen. 
Maar nee, er is er Eén, Die is machtiger dan hij. Er is er Eén Die al-
machtig is, Die sterker is dan al het geweld dan deze vorst der duis-
ternis. Er is er Eén Die zelfs over die duivel macht heeft, die duivel 
in wiens macht wij onszelf gegeven hebben, aan wie wij ons hebben 
overgelaten, waarvan wij gezegd hebben: “Wij begeren dat u koning 
over ons bent en niet de Heere, niet onze Schepper”. Die duivel die 
ons gebonden houdt in zijn keten, in zijn boeien, waar wij niet uit los 
kunnen komen. Die duivel die constant ons bespeelt, want die pre-
cies weet waar de openingen in ons leven zijn om ons aan te vallen 
en weg te slepen bij dat blijvend Woord van God vandaan. Die dui-
vel is gebonden aan de almachtige God, en hij kan niet verder gaan 
dan het de Heere toe laat in Zijn toelating. Onder de paraplu van de 
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Goddelijke toelating kan de duivel zich roeren, tot dat ogenblik van 
God bepaald. En dan zal het afgelopen zijn. 
Maar Paulus, ziende de majesteit en de almacht Gods, gewerkt door 
de Heilige Geest in zijn hart, spreekt: “Daarom vertragen wij niet”. 
Nee, wij vertragen niet. Wij luisteren niet naar die vorst der duister-
nis, maar we gaan door in de kracht en in de mogendheid des Hee-
ren. Al is het dat wat voor ogen geschilderd wordt een zaak van 
droefheid is. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt… 
Dat is zijn lichaam, zijn sterkte, zijn gezondheid. Zijn gehele bestaan 
wordt verdorven door de aanvallen van de boze. Want je zult maar 
gegeseld worden. Je zult maar in de gevangenis gezet worden. Je 
zult maar voor de rechter gehaald worden, voor de keizer gehaald 
worden. Je zult maar lange wegen moeten gaan en schipbreuk 
moeten lijden. Je zult het alles maar moeten ondergaan. En je zult 
maar een engel des satans hebben die je met vuisten slaat, die je 
dag en nacht beukt, en die precies weet waar je zwakke plek zich 
bevindt. Je zult het maar mee moeten maken. Maar nochtans ver-
traagt hij niet. Want de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot 
dag. 
Ken je dat onderscheid? Ken je het onderscheid tussen de uitwen-
dige mens en de inwendige mens? Heb je ook zo’n dubbel leven? 
Ben je ook gemaakt tot zo’n tweemens? Heb je een oog gekregen 
op die werkelijkheid? Is er in je leven een verandering geweest, dat 
je op het inwendige hebt mogen letten? Dat je hebt mogen zien het 
Goddelijk werk wat in je hart gewerkt wordt tot de verheerlijking van 
Zijn Naam. 
Wij vertragen niet, zegt de apostel. Wij vertragen niet om u het 
Woord van God te bedienen. Wij vertragen niet om u aan te wijzen 
waar het werkelijke geluk en de werkelijke vrede in gelegen is. Wij 
vertragen niet, zegt de apostel, om u voor te stellen de zegen en de 
vloek. Wij vertragen niet om u voor te stellen het kruis van de Heere 
Jezus Christus. Wij wensen onder u niet anders te weten dan Jezus 
Christus en Dien gekruisigd. 
En dat, dat kruis van Immanuël is de stuwende kracht geworden in 
het leven van de apostel. Waarom? Omdat de apostel geleerd heeft 
aan eigen hart en leven, dat er alleen geluk is wanneer ons leven is 
in de schaduw, ja onder het beslag van dat kruis. Er is alleen een 
gang te leren tot zaligheid door het kruis van de Heere Jezus Chris-
tus. Je wordt alleen zo’n tweemens, zo’n uitwendige mens en een 
inwendige mens, als de Goddelijke genade je opgeborgen heeft in 
het Borgtochtelijke werk van de Heere Jezus Christus. Ja, zo is het 
eigenlijk. Het is Christus Die die scheiding maakt tussen oud en 
nieuw. Het is de Heere Jezus Zelf Die ons doet leven ter ere van 
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Hem Die het ons leert, dat al wordt alles om ons heen en aan ons 
bestaan afgebroken, dat er één ding hoger is dan heel ons leven, en 
dat is de eer van de Heere. 
Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een 
gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, dewijl wij niet 
aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet 
ziet. Kijk, en daar openbaart de apostel het geheim van het Konink-
rijk van God, de dingen die men niet ziet. Daarin speelt zich het 
Koninkrijk Gods af. Niet zozeer in de dingen die men ziet, in al het 
zienlijke. Want al het zienlijke is tijdelijk. Dat gaat haast voorbij. Als 
je daar je hoop op bouwt, dan is het een vergeefse hoop. Dat gaat 
toch naar de afgrond toe. Maar dat wat niet gezien wordt, dat on-
zienlijke, dat is eeuwig. 
En om dat nu te mogen zeggen: “Dewijl wij niet aanmerken de din-
gen die men ziet, en wel aanmerken de dingen die men niet ziet”. 
Dewijl, omdat. Is dat “omdat” er ook in je leven? Ken je dat? Weet je 
daar van, dat die verandering, die vernieuwing heeft plaatsge-
grepen? Dat je dingen hebt gezien die je nog nooit gezien had. Dat 
je gezien hebt met je zielsogen, dat al het zienlijke, al het tijdelijke 
vergankelijk is. Dat dat er uiteindelijk niet toe doet. Dat dat geen 
waarde heeft voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Heb je het 
gezien dat alle dingen van de tijd je arme ziel alleen maar wegsle-
pen bij de Heere der heirscharen vandaan, en alleen maar in de 
grootste ellende weten te storten? Heb je gezien dat alles waar je je 
hier in de wereld zo in vermaken kunt, de afstand tussen God en je 
ziel alleen maar groter maken? Is je bezit, je lust, is dat weleens je 
last geworden? Is dat weleens een gewicht geworden? Is je hele 
leven, je hele bestaan weleens openbaar gekomen als een leven 
zonder God? Als een bestaan dat zich afspeelt buiten die onzien-
lijke God om. Dat je Hem uit de handen probeert te blijven, Hem 
probeert te ontlopen. Maar ging het niet meer? Kon het niet langer? 
Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen 
die men niet ziet. Heeft de Heere je weleens iets getoond van dat 
onzienlijke? Let wel, er staat niet het “onzichtbare”. Want het is niet 
onzichtbaar. Het is zichtbaar voor die ogen gekregen hebben. Ogen 
des geloofs. 
Heb je het onzienlijke, het eeuwige weleens gezien? De werkelijk-
heid van de Goddelijke gerechtigheid. De werkelijkheid van het ge-
strenge oordeel des Heeren. De werkelijkheid dat je één dezer da-
gen zult sterven en voor de almachtige God gedaagd zult worden. 
Je kunt jarenlang verkeren onder de prediking. Je kunt jarenlang ho-
ren dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel 
van Christus, maar het laat je koud, het laat je onbewogen. Je ver-
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geet het zo. Je bent als een eend die uit het water opkomt en een 
keer schudt, en zijn verenpak is weer droog. En je leeft gewoon 
verder, voor het vaderland weg, in al het zien, in al het tijdelijke. 
Maar als Gods Geest je ogen gaat openen, dan krijg je zaken te 
zien. Dan wordt de ernst van het leven je thuis gebracht. Dan komt 
de eeuwigheid in de tijd, en dan wordt je eigen bestaan gezien in het 
licht van de eeuwige God. 
Wat heb je dan gezien, als je bestaan gezien wordt in het licht van 
de eeuwige God? Dan heb je dat gezien, dat je “amen” moet zeggen 
op het Woord: “Ik zal maken dat zij een walging van zichzelve krij-
gen”. Dat zal Ik maken, zegt de Heere der heirscharen. 
Heb je dat gezien? Walg je al van jezelf? Ben je al een onmogelijk 
mens? Ben je er het ergste aan toe van iedereen? Heb je weleens 
een hekel aan jezelf gekregen? Liep het niet meer over hemel of 
hel, maar ging het er om dat je gezien hebt een eerrover van God te 
zijn? Is je leven openbaar gekomen als één trap en één aanslag 
tegen de heilige God? Ben je voor de dag gekomen als een mens 
die zich ophoudt met al het zienlijke en al het tijdelijke? Maar als 
God straks Zijn vonnis gaat uitspreken, dan wordt het sterven. 
Nee, zeg je, het was nog anders. Het was niet straks, het werd nu. 
Dat oordeel van God kwam me zo levend voor de ogen, dat ik in 
een grote ruimte, waar iedereen plezier had, niet meer lachen kon. 
Daar tussen al die mensen, die met God en de eeuwigheid niet re-
kenen, daar greep God me beet en de Heere deed me de werke-
lijkheid zien van dat oordeel van Hem. Ik meende op dat ogenblik te 
zullen sterven, om te moeten komen onder Gods krachtige hand. Ik 
meende het wel dat de aarde scheuren zou en dat ik weg zou zak-
ken. En weet je, zeg je, ook dat nog: God deed geen onrecht. Het 
was nog waarheid ook. 
Heb je de roede weleens mogen kussen? En alles wat je in  de tijd 
overkomt, ook aan drukwegen, aan kruiswegen, heb je die weleens 
in dit licht mogen zien? Alles wat je meer hebt dan de laagste plek in 
de buitenste duisternis, dat is nog goedheid, trouw en lankmoedig-
heid van God. 
Is die wet van God, die ook vanmorgen is voorgelezen, weleens een 
geestelijke wet geworden? Een wet die je veroordeelt. Een wet die 
je verdoemt. Een wet die je aan jezelf heeft geopenbaard. 
De dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Dat oordeel van God, dat ik 
van nature niet zie, maar wat mij voor de ogen geschilderd is, dat 
kan ik uit mijn leven niet meer weg krijgen. En dat is eeuwig. Alles 
hier op aarde, zelfs de meest moeilijke weg, gaat een keer voorbij. 
Maar dit, dit zal nooit meer voorbij gaan. 
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Zo heeft Paulus nu in dat huis op bed gelegen, in de straat genaamd 
De Rechte. Daar heeft Paulus gebeden! Wat zal dat voor een gebed 
geweest zijn? De woorden staan er niet bij. Maar ken je de taal? De 
eenvoudige taal dat je niet meer verder kon komen dan: “Ontferm U 
over mij”. Zoals die blinde daar aan de weg: “Gij Zone Davids, ont-
ferm U mijner”. Ken je dat, het gebed van je ziel, wat er uit geperst 
werd door de kracht van de Heilige Geest; je kon het niet eens voor 
bidden houden. Je zei: “Man, bidden kon ik niet eens meer”. Maar 
dat het er uit geperst werd. Dat dat tot een kernzaak gekomen was. 
Dat je geen omhaal van woorden meer kon gebruiken, zoals de 
farizeeërs en de schriftgeleerden dat wel kunnen in d’r eigen ge-
rechtigheid. Maar dat je in de ongerechtigheid van je bestaan niet 
ver-der kon komen dan die tollenaar, slaande op je borst: “O God, 
wees mij, zondaar, genadig”. Is dat je leven? Is dat nu je bestaan? 
Want weet u, kijk, dat is natuurlijk zo, wij zijn mensen, wij horen 
graag over genade. We willen graag wat gesteund, wat opgebouwd, 
wat vertroost worden. Maar als de Heere gaat werken in het leven 
van een mens, lieve vrienden, dan gaat de Heere altijd voeren door 
de nacht tot de dag, door de dood tot het leven, door het oordeel tot 
de vrijspraak. De Heere is het Die voert in de ellende, om uit de 
grootste ellende te verlossen. Waar heb je Jezus voor nodig als je 
niet weet dat je Adam bent?! Waar is de tweede Adam voor nodig in 
je leven, als de eerste Adam je niet is thuis bezorgd?! Als je daar de 
spiegel niet is voorgehouden en dat je je naam moest schrijven 
onder het vonnis des Heeren: “Gij doet het goed, Heere God”. 
Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen 
die men niet ziet. Kijk, dat is het wat de apostel aanmerkt. En dat is 
het dus waar de apostel rekening mee houdt. Dat is het wat de 
apostel zijn hoorders voorstel. Dat recht van God. Dat eisend recht 
van God. 
Maar ook dat genadige, dat vergevende, dat liefdevolle, de trouw 
van God. De genade voor de grootste der zondaren. Mij is barm-
hartigheid geschied, zegt de apostel. 
Hij is opgewekt van dat huis in de straat genaamd De Rechte. Is het 
niet? Hij is opgestaan van zijn bed. Hij heeft nieuwe kracht ontvan-
gen. Maar die sterven ging aan zichzelf, is het leven meegedeeld. 
En wat staat er van Paulus? “En hij predikte terstond Christus”. 
Christus Die hem het leven geworden was. En in het licht van dat 
werk van Christus, zegt hij: “Onze lichte verdrukking, die zeer haast 
voorbij gaat”. Wat je nu de schouders wel naar beneden kan druk-
ken, waar je nu wel gebukt onder kunt gaan, het is maar een lichte 
verdrukking. Het is van geen enkel gewicht in het licht van dat eeu-
wige. En het is nog snel ook. Het is haastig voorbij. Het is maar zo 
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als een gewichtloze schaduw. Moet je nagaan! Je zegt: “Paulus, heb 
je de zin van de realiteit niet verloren?” Moet je eens kijken in mijn 
leven, waar ik onder gebukt moet gaan. Welke mangel ik door moet 
gaan. Hoe ik geteisterd word aan alle kanten. Weet je het dan niet 
hoe ik bij de dokter een uitslag te horen gekregen heb? Weet je het 
dan niet, dat ik aan dat open graf heb gestaan? Weet je het dan 
niet, welke ellende er in ons leven plaatsgrijpt? Weet je het dan 
niet? En denk eens aan die christenen in China, in Noord Korea, of 
in Afrika, waar ze vervolgd worden, waar ze gemarteld worden, waar 
ze gedood worden. Denk eens aan die christenen in Irak, die de 
kogel krijgen, ja, zelfs met drie kogels gedood worden. En dat ze 
erbij zeggen: “Je zult drie kogels krijgen, één voor de Vader, één 
voor de Zoon en één voor de Heilige Geest”. Zulke wegen! Is dat nu 
een lichte verdrukking, Paulus? O, het is zo zwaar. O, het is zo taai. 
O, het is zo tegen het vlees. O, we begrijpen de wegen Gods zo 
weinig. 
Maar de apostel zegt niet dat het in zichzelf een zaak van geen ge-
wicht is. Maar hij zegt: “Het is een zaak die maar licht is en zeer 
haast voorbij gaat, in het licht van de erfenis, in het licht van de 
Ander, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid”. 
Moet je zien hoeveel woorden de apostel gebruikt, om het zware, 
het vaste, het heerlijke van die heerlijkheid aan te geven. Hij kan er 
eigenlijk geen woorden voor vinden, maar toch, hij zoekt er naar om 
dat daar tegenover te stellen, dat dat onzienlijke van zoveel meer 
gewicht, van zoveel meer vreugde, van zoveel meer heerlijkheid is 
dan dat wat we zien. 
Als hier op aarde de verdrukking voorbij zou gaan en er zou weer 
een glimlach op je gezicht tekenen, en je zou naar de tijd, naar het 
vlees weer wat plezier hebben, dat zou mooi zijn, zeg je. Ja, het zou 
mooi zijn. Maar de apostel zegt: “Mensen, al wordt het hier sterven, 
er wacht voor het volk van God een eeuwige glimlach. Er wacht voor 
het volk van God een vreugde die in eeuwigheid niet meer op zal 
houden. Wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel ge-
broken wordt… En die wordt gebroken”, zegt Paulus. “Elke dag op-
nieuw. …wij een gebouw van God hebben”. Wordt het aardse huis 
van je tabernakel gebroken van dag tot dag? Begint je leven een 
ruïne te worden? Is het bouwwerk van je bestaan neergehaald? Is 
het ontdekkend licht des Geestes door gegaan? Moet je elke dag 
kwaden en zonden en ongerechtigheden in jezelf bevinden? Moet je 
jezelf ook zo tegenvallen? Ook na ontvangen genade. Ben je er ach-
ter gekomen dat het nooit opknapt? En al zijn wij hier mensen die 
niet onder de uiterlijke verdrukking leven nog… Nog! Hoe lang nog? 
Wel de inwendige. Is daar een verdrukking in je ziel gaande? Heb je 
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zo’n last van de boze, van de vorst der duisternis? Heb je zo’n last 
van je eigen vlees? Heb je zo’n last van die oude keuze, die vijand-
schap tegen God? Heb je zo’n last van die wil van je, die maar niet 
wil wat God wil? Die staat tegenover dat nieuwe, die nieuwe wil, die 
begeert te doen wat God wil. Moet je klagen: “Het goede dat ik doen 
wil, dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel”? Moet 
eigenlijk week aan week die wet je nog veroordelen? Misschien heb 
je weleens gedacht dat het op zou knappen. Er is een christenheid 
in onze dagen die zegt: “Je moet die wet niet meer lezen, dat is oud-
testamentisch, dat is voorbij. Wij leven nu in de vrijheid van de ge-
nade”. Is het waar? Zou het waar zijn? Of is dat een zaak van ge-
wicht in je leven, dat je zegt: “Ik zal nooit kunnen beantwoorden aan 
dat reine en heilige doel dat God gesteld heeft. Ik zal aan deze kant 
van het graf nooit meer beelddrager Gods kunnen zijn. O nee, hoe 
graag ik het ook zou willen, ik kom alles, maar dan ook alles tekort”. 
Mensen, als je aardse huis van de tabernakel gebroken wordt, als je 
hoogheid hoe langer hoe meer naar beneden gehaald wordt, als de 
walgelijkheid van je bestaan een steeds grotere zaak wordt, als de 
Heere je zonden ordentelijk voor ogen stelt, als de Heere het bij ver-
nieuwing maakt dat je walgen mag van jezelf, dan wordt dat wonder 
zo onbegrijpelijk: “Wij weten dat zo ons aardse huis dezes taberna-
kels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet 
met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen”. Is het nu eerlijk 
waar? Heeft de Heere dat nu klaar gelegd voor zulke mensen, die 
alleen maar onderuit gaan, die alleen maar minder worden aan 
eigen kant. Heeft Hij daar iets heerlijkers voor weggelegd? Heeft Hij 
het daarvoor klaar gemaakt, dat het naar beter reist? Is die God nu 
zo goed, groot en genadig, dat Hij alles voor dat volk heeft over ge-
had? Dat ze onderhand Thuis mogen komen in een eeuwig gebouw 
bij God in de hemelen? Zou het waar zijn?, zeg je. Hoe zou dat toch 
kunnen? 
Laten we het aan Paulus vragen vanmorgen. Paulus, hoe zou dat 
gaan? Is er iets in je leven dan wat je aan kunt wijzen: op grond 
daarvan heb ik recht op de hemel? Nee, haast de apostel zich. Nee, 
dat is er in genen dele. Er is in mij niets wat het mij waardig maakt. 
Alleen maar alles wat het me onwaardig maakt, juist na ontvangen 
genade. Waarom dan juist na ontvangen genade? Wel, vóór ont-
vangen genade heb ik alleen gezondigd tegen de wet. En ná ont-
vangen genade, in al mijn zonden die mij overgebleven zijn, zondig 
ik ook nog tegen het Evangelie. Ik heb gezondigd tegen het recht 
van God, maar ook tegen de liefde van God. En elke zonde die ik 
doe, zijn als het ware nieuwe hamerslagen op de spijkers in de won-
den van Christus aan het kruis. 
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Is er nog een mens die daar ook last van heeft? Last van jezelf, ook 
na ontvangen genade. Nee, dat kan dus nooit. In ons is er niets. 
Maar de apostel roept het uit: “Zo wij ook bekleed en niet naakt 
zullen gevonden worden”. 
En weet u, dat is toch wel opvallend, dat de apostel hier niet zegt: 
“Wij zijn bekleed en we worden niet naakt gevonden”. Maar dat hij 
het als het ware als een begeerte uit: “Zo wij ook bekleed en niet 
naakt zullen gevonden worden”. 
Ik wou je eens vragen. Heb je de zaligheid in je broekzak? Of is dat 
een zaak die nu dagelijks opnieuw door de Heere levend gemaakt 
moet worden? Wie weet welke weldaden je hebt mogen smaken, 
hoe Hij bij je op bezoek geweest is, hoe Hij de grootste zaligheid 
heeft thuis gebracht. Maar kun je het in de dagen van de donkerheid 
daar nog mee doen? Kun je het met dat oude doen, die bevinding 
die geweest is? Of moet dat dagelijks vernieuwd worden? Ben je 
daarom een mens, hangende aan de troon der genade: “Heere God, 
dit, dat U werkt in mijn leven”. Of moet je nu ook het schaamrood op 
de kaken krijgen, dat je zegt: “Wat kan ik het lang zonder stellen. 
Wat kan ik lang voortleven, zonder dat deze levende begeerte in 
mijn ziel is: Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden wor-
den”. 
Ja, de apostel is zuiver. Naakt! Wij zijn en blijven in onszelf voor 
God naakt. Wij die bekleed waren met het beeld van God, zijn tot 
naakten geworden. En we zullen in dat gericht van God geopen-
baard worden. De schande van onze naaktheid zal niet bedekt kun-
nen blijven, en het zal geopenbaard zijn voor het oog van God, en 
het zal ons de straf dubbel waardig maken. 
Maar de apostel roept het uit: ”Zo wij ook bekleed en niet naakt 
zullen gevonden worden”. Het is de apostel die het uitschreeuwt dat 
de verdienste van Christus mijn deel mag zijn, ook in deze dag. Het 
is de apostel die naar Boven roept: “O God, die bekleding, die bij U 
vandaan komt, en daar de enige is die voor U bestaan kan, die is 
het die ik nodig heb”. Dat het Christus is Die je overkleedt met Zijn 
eigen gerechtigheid. Dat je dagelijks opnieuw het mag smaken, dat 
God in Christus een genadig en een vergevend God voor je per-
soonlijk is. Dat je het mag ondervinden dat Hij Zijn genade-arbeid 
opnieuw in je ziel uitstort. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen be-
vonden worden. Bekleed door Hem Die gehangen heeft in de naakt-
heid en in de schande van het bestaan van de mens, aan het vloek-
hout van Golgotha’s kruis. Dat de krijgsknechten onder dat kruis Zijn 
klederen aan het verdelen waren. En in het verdelen van Zijn klede-
ren lag een spot. Want wij verdelen Je klederen wel, want Je zult 
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nooit meer klederen dragen. Je zult als naakt Mens sterven aan dat 
vloekhout, en Je zult weggedaan worden. 
En dat Hij het is Die niet van dat kruis gekomen is en daar Zijn Ma-
jesteit getoond heeft. Maar heerlijker, machtiger aan dat kruis is 
blijven hangen en daar de naaktheid gedragen heeft, opdat dat volk 
van God de witte klederen aangetrokken zou mogen krijgen. Die 
daar staat in het gericht van God, in de zwartheid, in de bevlektheid, 
in de vuilheid, in de walgelijkheid van zijn bestaan, het vonnis moet 
kunnen, het goed moet keuren dat de Heere je weg doet, waar je 
“amen” moet zeggen, het hoofd moet buigen waar je zinken gaat in 
de nacht, waar je weg zult vallen in die bodemloze put, waar het om-
komen wordt aan alle kanten. Zaligheid is onmogelijk, is zelfs uit je 
ogen verdwenen. Het is sterven geworden. En waar dan, op dat du-
re, vreselijke ogenblik, waar je omkomt aan alles van jezelf; als je 
omkomt onder dat recht van God, waar Hij tussentreedt, die Heere, 
die Jezus Christus, die Zone Gods, die Zoon des mensen; waar Hij 
tussentreedt als Advocaat en voor je pleit bij Zijn Vader, en je zwart-
heid bedekt met het blanke van Zijn kleed; waar Hij de duisterheid 
van je ziel overkleedt met die blinkende gerechtigheid van Hem; 
waar Hij je de vrijspraak doet horen, omdat Hij in je plaats gegaan 
is, waar Hij de tussentredende Borg van Golgotha’s kruis je leven 
geworden is. Daar ben je bekleed voor het aangezicht van God. 
Daar valt het pak van zonden van je schouders. Daar wordt de vrij-
heid gesmaakt. Daar wordt de zoetheid en de vrede met God ge-
noten. 
Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Ja, als de 
verdienste van Christus je deel is, als de verdienste van Christus le-
vend is in je leven, dan is het oog geslagen op dat wat onzienlijk is, 
op dat wat voor het natuurlijk oog verborgen is. Dan wordt er over 
de verdrukking en het lijden heen geblikt in die eeuwige gewesten 
van de vreugde met God. Dan wordt er gezien op dat zeer uitne-
mend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Daar is het zwaarste lijden 
slechts een verdrukking van tien dagen bij. Daar is het een zaak die 
zeer haast voorbij gaat. Dan kan er zelfs licht schijnen over een graf. 
Dan kan er zelfs een glimlach zijn op het gezicht van een doodzieke. 
Dan kan er zelfs gezongen worden in de nacht. Dan kan God wor-
den grootgemaakt terwijl je wordt afgebroken. 
De verdienste van Christus is het die de bekleding van Zijn Kerk 
heeft verworven. Hij Die de verdienende oorzaak is, Hij is gegaan in 
een vreselijke gang, om dat te verwerven. Hij is gegaan in de gang 
van de vernedering, van de gang naar de dood. Hij is het Die de 
heerlijkheid, de hemelse vreugde, het spelen in de schoot van Zijn 
Vader, het gebonden zijn aan het hart van Zijn Vader heeft af ge-
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legd. Hij is het Die het verkozen heeft om te komen op deze zondi-
ge, vervloekte wereld. Hij is geboren uit de maagd, als een hulpe-
loos Kind, een naakt Kind. Hij is gekomen in de schande van onze 
naaktheid, gelegd in een kribbe. Hij is het Die de slagen van de vij-
andschap, van de duivel en van de godsdienst en van de wereld 
heeft moeten dragen. Hij is het Die in Zijn omwandeling op aarde 
alle verdrukking geleden heeft die daar maar denkbaar is. Hij is het 
Die gegaan is, aan het einde van Zijn leven, in Gethsémané. Hij is 
het Die gekropen heeft als een worm en geen man. Hij is het Die het 
bloedige zweet uitgeperst kreeg. Hij is het Die Zich verlaten wist van 
God: “Zo het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbij gaan”. 
Maar Hij is het ook, de tweede Adam, Die gehoorzaam geweest is 
aan de God des hemels: “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Hij 
is een gang van vernedering gegaan toen Hij gesteld werd voor die 
wereldse rechter in Gabbatha, toen Hij daar het oordeel over Hem 
uitgesproken kreeg: “Ik vind geen schuld in deze Mens”. En toch des 
doods schuldig is Hij, waar Hij het te horen kreeg: “Gekruisigd moet 
Hij worden. Sterven moet Hij. Zijn bloed kome over ons en onze kin-
deren”. Waar Hij daar het vonnis heeft moeten dragen, wat elk men-
senkind, u en ik, verdienen voor het aangezicht van de heilige en 
eeuwige God. Hij is het Die een weg gegaan is, met het kruis op Zijn 
schouders, naar Golgotha’s heuvel toe. Hij is het Die in het midden 
is neer gehangen om aan te tonen: “Dat is nu de zwaarste misdadi-
ger van deze drie”. Hij is het Die daar aan dat vervloekte hout ge-
nageld werd, verstoten van de wereld en afgestompt van de hemel, 
Die daar in het luchtledige, in de verschrikking van dood en hel ge-
hangen heeft. Hij is het Die de gang is gegaan tot op de bodem van 
de hel, om satans kop te vermorzelen, die vorst der duisternis die u 
en mij van nature in de klauwen heeft en die ons nooit meer los laat. 
Hij is het Die in de gevangenis is in gegaan en Zich heeft laten bin-
den, zelfs in de gevangenis van de dood, in de gevangenis van het 
graf. 
Maar Hij is het ook Die is opgestaan, Die de gevangenis gevangen 
heeft en Die in Zijn kruislijden de dood de dood geworden is. Hij is 
het Die daar de satan overwonnen heeft. Hij de verdienende oor-
zaak van de bekleding, in Zijn gang van ontkleding en van uiterste 
naaktheid gegaan. Hij is het Die het zeggen kan: “Het is volbracht”. 
Hij is het, die gestorven en opgestane Heere Jezus, Die Zijn kruis-
lijden heeft mee genomen naar de hemel. En voor Hem is de deur 
des hemels, die voor u en mij gesloten was en is van nature, voor 
Hem is die deur geopend geworden: “Kom in”. Want aan het recht 
des Vaders was genoeg gedaan. En Hij is gezet ter rechterhand des 
Vaders, de ereplaats ontvangen in de gewesten van de hemel. Hij is 
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het Die gezegd heeft: “Mij is gegeven alle macht, in hemel en op 
aarde”. 
Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Zo wij 
ook liggen in het vrijmachtig handelen Gods, in het welbehagen van 
God in Christus. Zo wij gevangen genomen zijn in de machtige, al-
machtige liefdeshanden van de Heere der heirscharen. Want Hij is 
het Die gaven uitdeelt tot der mensen troost, opdat zelfs het weder-
horig kroost altijd bij Hem zou wonen. 
Dat is het derde nog, maar we gaan eerst zingen, Psalm 126 het 3e 
vers. 
 

Die hier bedrukt met tranen zaait, 
Zal juichen als hij vruchten maait; 
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
Gaat wenend voort, en zaait het al; 
Maar hij zal, zonder ramp te schromen, 
Eerlang met blijdschap wederkomen, 
En met gejuich, ter goeder uur, 
Zijn schoven dragen in de schuur. 

 
Christus heeft in Zijn hele gang, van lijden en sterven, niet anders 
op het oog gehad, waar wij in ons lijden worden verscheurd door 
pijn en verdriet, waar wij op ons eigen lijden zien en ons nog be-
klagen; Hij heeft niet anders op het oog gehad dan de eer van Zijn 
Vader en de zaligheid van Zijn Kerk. Mensen, als dat een keer thuis 
komt bij je, dat Hij aan dat vloekhout van Golgotha ook aan uw 
naam gedacht heeft, als je bij dat volk horen mag wier namen ge-
schreven, gedrukt waren in het hart van de Middelaar. Als je er iets 
van mag zien en proeven, dat Hij Die in die uiterste mangel geweest 
is, dat deed voor u. Ik leed al deze smarten om uwentwil, opdat u de 
vrijheid zou worden aangezegd. Zou je dan die Heere Jezus niet lief 
krijgen! Zou je Hem dan niet met alles wat in je is beminnen! Gaat je 
hart dan niet naar Hem uit: “Deze is mijn Liefste, deze is mijn 
Vriend”. Is het waar geworden? Waar iedereen Hem bespot: “Wat is 
er nu aan Hem, dat je Hem zou begeren?” Dat je hart zingt: “Alles 
aan Hem is gans begeerlijk”. En misschien ben je wel verachterd in 
de genade, misschien lig je wel klem in je boezemzonde, misschien 
is het zicht op de Heere wel verdwenen. En toch, toch als je dat 
hoort, dat werk van Christus hoort verkondigen, die verdienste van 
Christus je wordt meegedeeld, wat wordt er dan bij je wakker? Waar 
gaat dan je verlangen naar heen? Komt er dan niet weer zo’n doffe 
domper op al het tijdelijke te liggen? Is dan de vergankelijkheid van 
al die dingen waar je je in verheugt, je niet weer voor ogen geschil-



 14 

derd? En is het dan niet je begeerte om weer in getrokken te zijn in 
dat eeuwige, dat zalige, dat blijvende, dat nooit meer voorbij gaat? 
Dat deed Paulus roepen: “Ik ellendig mens, wie zal mij nu verlossen 
uit het lichaam dezes doods?” Weet je wat wij voor onmogelijke 
schepselen zijn? We grijpen constant naar die zwarte grond. We 
grijpen naar die wereld waar we straks in begraven zijn. We grijpen 
naar die dingen van de tijd, die in elkaar zakken of die verroesten. 
We grijpen naar dat wat door dieven wordt weggenomen. We gaan 
op, we besteden uren en dagen van ons leven aan al dat tijdelijke. 
Zulke onmogelijke mensen zijn we nu. 
Er ligt in ons tekstwoord ook een gebed van de apostel Paulus. 
“Houd mij toch alstUblieft bij dat onzienlijke. Doe mij toch afzien van 
al het zichtbare, van al het wereldse, van alles wat van ons is, en 
doe mij toch zien op U”. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen ge-
vonden worden. Er ligt een diep gebed in van de apostel. “Ik heb 
niets in handen, maar, Heere, verleen mij de genade om er uit te 
leven”. En weet je, nee, wij hebben inderdaad niets in handen, daar 
komt al Gods volk wel goed achter, dat je niets in handen hebt. En 
daar ga je God nog voor danken ook. Dan zeg je: “Dank U wel, 
Heere God, want als ik het wel in handen had, dan kon ik het alleen 
maar verprutsen, dan kon ik het alleen maar bederven”. Nee, de 
Heere geeft de mens niets meer in handen. Hij houdt alles Zelf in 
handen. En daarom is de Kerk van God welbewaard. Daarom is de 
Kerk veilig. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, be-
zwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed 
willen worden. Dat is het. Onder de beukslagen van de zonde, van 
de duivel, van het vlees, van de aanvechtingen, van de bestrijdin-
gen, van alle smart die ook de Heere toelaat in het leven. Ook in 
deze zuchten wij, want het ontkleedt ons, het pelt ons al verder kaal 
aan eigen kant. Maar wat er nog over gebleven was aan eigen ge-
rechtigheid, dat wordt teniet gedaan, meer en meer. Wij willen niet 
ontkleed, maar overkleed worden, zegt de apostel. Dat is eens en 
voorgoed overkleed met de gerechtigheid van Christus, opdat het 
sterfelijke van het leven verslonden worde. Weet je wat de apostel 
hier zegt? Hij verlangt naar Boven. Zijn toekomst ligt niet meer hier 
op de wereld. Zijn toekomst ligt elders. 
Hebt u toekomst? Ja, zeg je, gelukkig worden de mensen oud van-
daag de dag. Dat zal wel ja. Niet allemaal. Maar oud geworden en 
dan sterven moeten, dan is het voorbij. Dan is al je hoop en toe-
komst voorbij. De apostel heeft een toekomst die nimmermeer ver-
gaat. Je zegt: “Dat kun je nooit zeker weten. Dat blijft toch altijd een 
vraag: Zou het wel? Zou ik me niet bedriegen?” God kan niet liegen. 
Of wel? Als Hij tegen u en mij zegt vanmorgen: “Je bent in jezelf een 
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zondaar en je ligt onder de vloek”, dan liegt God niet. Dan is dat een 
zaak die waar is. En weet je hoe God nog meer niet kan liegen? Als 
Hij je meedeelt dat je in Christus geborgen bent. “Ja”, zeg je, “dat 
kan ik mezelf ook aanpraten”. Dat is waar. Maar merk op, mijn ziel, 
wat antwoord God u geeft, Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem 
leeft. Want de apostel zegt: “Die ons nu tot ditzelve bereid heeft is 
God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft”. Zo-
velen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen 
Gods. En de Geest van God heeft de apostel, maar al de gelovigen 
geleid in die waarheid: af te mogen zien van zichzelf, en op te mo-
gen zien tot de Heere. 
Wat kun je die Geest bedroeven. Wat kun je die Geest ook dood 
laten zwijgen. Maar dit: als die Geest zaligmakend werkt in je leven, 
dan is het die Geest Die je doet zien op God. Wat zie je dan? De 
apostel zegt: “Die ons nu tot ditzelve bereid heeft”. Dus de Heilige 
Geest heeft de apostel laten zien, niet alleen op het Borgwerk van 
Christus, maar daarachter, daarboven, schitterend, heerlijk, in het 
welbehagen Gods des Vaders in de stilte van de Raad des Vredes, 
in de eeuwigheid, in de majesteitelijke vergadering Gods, waar de 
Heere uit het ganse menselijke geslacht, dat verdorven lag, een 
gemeente Zich heeft vergaderd tot het eeuwige leven. Dáár mag de 
apostel op zien, gedreven door de Heilige Geest. En die Heilige 
Geest is het onderpand Die de verzekering geeft in het hart van de 
Kerk, dat de toekomst, dat de erfenis gereed ligt en dat het ook daar 
zal aan komen. 
Nou, dat maakt je levenswandel wel voorzichtig. Want als je het sim-
plistisch hoort, dan zeg je: “Dan kan ik maar doen wat ik wil, want 
het ligt toch vast”. Nee! Nee! Altijd goede moed, zegt de apostel, 
daardoor, door dat leiden en geleid worden door de Heilige Geest. 
Altijd goede moed. En wij weten, inwonende in het lichaam, dat wij 
uitwonen van de Heere. Ons werkelijke leven ligt elders. Nou, dan 
doet er heel veel niet meer toe. Of wel? Omdat het onzienlijke zien-
lijk geworden is. Want wij wandelen door geloof en niet door aan-
schouwen. En het geloof doet je het onzienlijke, ja de Onzienlijke 
zien. 
Altijd goede moed. Meer behagen om uit het lichaam uit te wonen 
en bij de Heere in te wonen. Dat is de hemelse wandeling van Gods 
Kerk. Het hart is Boven. 
Er stierf eens een vrouw, en d’r man schreef aan Kohlbrugge een 
klagelijke brief. Hij had zo’n verdriet. Zijn lieve vrouw was gestorven. 
Ze waren niet alleen met liefdesbanden aan elkaar verbonden, maar 
ook door geestesbanden. Ze hadden met elkaar mogen handelen 
van de grote werken Gods. Ze waren één in de gemeenschap des 
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Heeren. Dat is ook een heerlijk huwelijk geweest! Of niet? Weet je 
wat Kohlbrugge terug schreef? “Dan heb je extra verlangen naar 
Boven. Niet alleen je lieve Heere is in de hemel, maar ook je lieve 
vrouw. Maakt dat je nu niet extra los van de wereld? Om te verlan-
gen uit te wonen en bij de Heere in te wonen”. En ja, inderdaad, 
maar dan leven op deze wereld, nog inwonende zijn. Maar ook 
gestorven zijn en uitwonende zijn, hebben wij geen ander doel, zegt 
de apostel, dan Hem welbehagelijk te zijn. Dat is het. Net als Chris-
tus. Ja, hierin ook de voetstappen van Christus drukken: altijd zoe-
ken de eer van God. 
En dat doet de Kerk zo’n verdriet hebben over de zonde, als ze 
openbaar komen, als ze aan deze kant van het graf nog altijd een 
eerrover Gods zijn in zichzelf. 
Hoe moet dat nu gaan? Hoe moet dat nu? Zo wij ook be-kleed en 
niet naakt zullen gevonden worden. Dagelijks opnieuw die bedek-
kende gerechtigheid van Christus nodig, opdat je het eens en voor-
goed zult ontvangen. Want wij allen moeten geopenbaard, naakt, 
worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk weg-
drage hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, 
het-zij goed, hetzij kwaad. 
Dat kan nooit. Dat kon ook voor Paulus nooit. Want als hij moest 
wegdragen wat door het lichaam geschied was, dan was het sterv-
en. Maar biddende, hopende, wachtende, ja uitziende naar die uit-
eindelijke bekleding, gewerkt door de Heilige Geest, Die de zeker-
heid en de vastigheid in het hart levend hield dat Christus tot in alle 
eeuwigheid je Borg en Zaligmaker zal zijn. Zo is die man gestorven. 
Aan zichzelf en in zichzelf alle mogelijke vrees voor dat oordeel. 
Maar “de rechterstoel van Christus” staat daar. Hij zal toch geen van 
Zijn vrienden nog in Zijn gericht laten komen! De rechterstoel van 
Christus, dat is Hij Die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, 
dat is Hij Die gegaan is in de gerichtsgangen van Zijn Kerk. En Hij 
Die gezeten is op de rechterstoel, deze Christus, Die is het Die op 
grond van Zijn eigen werk dat volk, dat Hem van de Vader gegeven 
is en in het hart gelegd is, in eeuwigheid niet meer in het gericht zal 
laten komen. 
Nou, mensen, wat kan dan nog gebeuren?! Wij weten, zegt de 
apostel, wij weten, vanwege die bekleding met Christus’ gerechtig-
heid, vanwege het onderpand des Geestes, wat het oog op God 
doet slaan. Wij weten, dat zo ons aardse huis dezes tabernakels 
gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En Christus is ten 
hemel gevaren en heeft tegen Zijn jongeren gezegd: “Ik ga heen om 
u plaats te bereiden. En in het huis van Mijn Vader zijn vele wonin-
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gen, anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben”. Daar is vastigheid. 
Daar is toekomst. Daar is leven. Wat een begeerte had de apostel 
om bij de Heere te zijn. Wat een aandrijving om Gode welbehagelijk 
te zijn. Wat een verlangen om door Christus trouw bevonden te wor-
den. Wat een hoop op het verkrijgen van zijn wens. Wat een hoop 
op de erfenis die daar wacht. 
Het is Pasen geweest. Hij is opgestaan en Hij leeft tot in alle eeu-
wigheid. En weet je wat Hij tegen Zijn jongeren zei? Daar stond 
Petrus ook bij, jawel. Die ook nergens meer op roemen kon. Ik hoop 
dat je het ook niet meer kunt. Weet je wat Hij tegen Zijn jongeren 
zei? “Zie…” Dat had je niet verwacht. Daarom: “Zie, Ik ben met 
ulieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”. Amen, ja, Hij 
maakt het zeker waar, tot Gods eer en tot je zaligheid. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
 
 
 
Slotzang Psalm 89 : 1. 
 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên; 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


