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Predikatie over Deuteronomium 30 vers 19 en 20 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evang. Loosduinen – 22 juli 2012 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 147 : 10. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Deuteronomium 30 
 
  1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen 
gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb, 
zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u 
de HEERE uw God gedreven heeft; 
  2 En gij zult u bekeren tot den HEERE uw God en Zijner stem 
gehoorzaam zijn, naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinde-
ren, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
  3 En de HEERE uw God zal uw gevangenis wenden en Zich uwer 
ontfermen, en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen 
u de HEERE uw God verstrooid had. 
  4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal 
u de HEERE uw God vergaderen en vandaar zal Hij u nemen. 
  5 En de HEERE uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen 
erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u 
weldoen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 
  6 En de HEERE uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw 
zaad, om den HEERE uw God lief te hebben met uw ganse hart en 
met uw ganse ziel, opdat gij leeft. 
  7 En de HEERE uw God zal al die vloeken leggen op uw vijanden 
en op uw haters, die u vervolgd hebben. 
  8 Gij dan zult u bekeren en der stem des HEEREN gehoorzaam 
zijn, en gij zult doen al Zijn geboden die ik u heden gebied. 
  9 En de HEERE uw God zal u doen overvloeien in al het werk uwer 
hand, in de vrucht uws buiks en in de vrucht uwer beesten en in de 
vrucht uws lands, ten goede; want de HEERE zal wederkeren om 
Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vade-
ren verblijd heeft; 
10 Wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods zult gehoorzaam 
zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek 
geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den HEERE uw God, 
met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
11 Want ditzelve gebod hetwelk ik u heden gebied, dat is van u niet 
verborgen en dat is niet ver. 
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12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten 
hemel varen, dat hij het voor ons hale en ons hetzelve horen late, 
dat wij het doen? 
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor 
ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale en 
ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat 
te doen. 
15 Zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede, en den 
dood en het kwade. 
16 Want ik gebied u heden den HEERE uw God lief te hebben, in 
Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden en Zijn inzet-
tingen en Zijn rechten, opdat gij leeft en vermenigvuldigt, en de 
HEERE uw God u zegene in het land waar gij naartoe gaat om dat 
te erven. 
17 Maar indien uw hart zich zal afwenden en gij niet horen zult, en 
gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt en de-
zelve dient; 
18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; 
gij zult de dagen niet verlengen op het land naar hetwelk gij over de 
Jordaan zijt heengaande om daarin te komen, dat gij het erfelijk be-
zit. 
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aar-
de; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den 
vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad, 
20 Liefhebbende den HEERE uw God, Zijner stem gehoorzaam 
zijnde en Hem aanhangende, want Hij is uw Leven en de Lengte 
uwer dagen; opdat gij blijft in het land dat de HEERE uw vaderen, 
Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 95 : 6 en 7. 

 
Met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 
gemeente, de verzen 19 en 20 uit Deuteronomium 30. 
 
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de 
aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen 
en den vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad, 
20 Liefhebbende den HEERE uw God, Zijner stem gehoorzaam 
zijnde en Hem aanhangende, want Hij is uw Leven en de Lengte 
uwer dagen; opdat gij blijft in het land dat de HEERE uw vade-
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ren, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen ge-
ven. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. De keus gepredikt. 
2e. De keus geleerd. 
3e. De keus gemaakt. 

 
Wij zijn in dit hoofdstuk, gemeente, aangekomen zo’n beetje aan het 
einde van de ambtelijke loopbaan van Mozes. Hij was door de 
Heere uit de woestijn gehaald toen hij tachtig jaar oud was, om dat 
volk te gaan begeleiden, dat volk door de woestijn heen naar het 
beloofde land te brengen. En nu, vlakbij de grens van het beloofde 
land, houdt Mozes zijn afscheidspreek. Zou wou ik het vanmiddag 
dan maar noemen. Waarom houdt hij zijn afscheidspreek? Ze zijn er 
toch nog niet! Nee, maar Mozes had gezondigd. Het was geen 
wonder dat Mozes vertoornd raakte, vanwege de ongehoorzaam-
heid van het volk van Israël. Maar in zijn toorn had hij het woord van 
God overtreden. Hij had de rots ten tweede malen geslagen, terwijl 
hij spreken moest. En de Heere heeft die ambtelijke overtreding zo 
zwaar gestraft, dat Mozes het volk zou mogen brengen tot de grens 
van Kanaän, maar dat hij zelf niet voet aan wal zou zetten in dat 
beloofde land. Dat is een zware straf geweest. Ik weet niet of u dat 
met mij mee voelt, maar zie hier hoe ernstig de Heere ambtelijke 
overtredingen neemt. Het gebeurt weleens hoor in het kerkelijke le-
ven, dat ambtsdragers denken dat ze alles mogen. Nou, Mozes 
mocht alleen maar dat wat God hem te doen gegeven had, en al het 
an-dere, daar moest hij afblijven. 
Die straf is op Mozes gelegd. Maar zie hier hoe de Heere zorgt voor 
Zijn kind. De zonde, de schuld is weggedaan, verzoend, en Mozes 
heeft in een wijdse blik dat beloofde land zien liggen. God heeft hem 
weggenomen, dat hij het aardse Kanaän niet zou in gaan. Maar toen 
hij weggenomen was, heeft Mozes geen tel meer ellende ondervon-
den dat hij niet in het aardse Kanaän gekomen was. Mozes was 
Thuis. Thuis in het hemelse Kanaän, omdat God hem welgedaan 
had naar Zijn genade. En weet u, die preek hier van Mozes, die af-
scheidspreek, zeg maar, die is daarvan doordrenkt, van de genade 
Gods voor een schuldig volk. Het is trouwens wel zo dat alleen een 
prediker daarover prediken kan als hij het zelf ondervonden heeft. 
Hoe moet je op huisbezoek, of waar dan ook, of maar zo, u op de 
werkvloer, bij de buren op de koffie; hoe moet je spreken van de ge-
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nade van God als dat slechts een blote beschouwing is en het heeft 
je nooit getroffen? 
Het is bij Mozes een zielszaak geworden. En met die zielszaak en 
met dat ambt, dat hem is opgelegd, de roeping die de Heere hem 
gegeven heeft, die zending om dat volk te geleiden, heeft Mozes de 
last van dat volk leren dragen. Mozes is bekommerd. Eigenlijk is 
Mozes bekommerd ja, om dat volk. Weet u, nu moet hij Israël, de 
gemeente, moet hij loslaten. En als je nu zo de gemeente zou moe-
ten loslaten, ja, dan moet je toch bij jezelf zeggen: “Dat kan nooit, 
dat gaat onherroepelijk fout, dat kan niet anders”. 
Maar dit was het: Mozes had de gemeente gekregen van God, en hij 
gaf het aan God terug. Daarom is die gemeente in de beste handen. 
Want in die preek blijkt wel dat God met Israël niet klaar is. Dat kan 
hoor. Dat als de Heere van een plaats een getrouwe prediker weg 
neemt, dat de Heere bezoeking geeft over zo’n plaats, omdat ze de 
prediking veracht hebben en dat de Heere, naar het ons toeschijnt, 
klaar is met zo’n plaats. Dan neemt Hij in het wegnemen van Zijn 
knecht ook de kandelaar weg. 
Maar hier wordt de kandelaar niet weg genomen. Nee, het licht van 
het Evangeliewoord blijft schitteren. Mozes zegt in zijn preek wat er 
komen gaat. Hij blikt terug en hij kijkt vooruit. Dat is het eigenlijk. En 
omdat hij terugblikt, weet hij ook tegelijk hoe de toekomst er uit zal 
zien. 
Het was veertig jaar lang een puinhoop geweest met Israël. Ik heb 
van dit volk, dat Mij vergat, een lange tijd verdriet gehad, veertig jaar 
hun hoon verdragen. Dat was de geschiedenis. Zo keek Mozes te-
rug op zijn ambtelijke bediening onder dat volk. Ze hebben alleen 
maar de Heere tegen gestaan, de Heere getergd, de Heere ver-
toornd. Ze hebben zich alleen maar het oordeel en de straf waardig 
gemaakt. Nou, wat een wonder, dat Israël die afscheidsdienst mee 
mocht maken. Dat ze er nog stonden, terwijl er zovele mannen in de 
woestijn gestorven waren. Zovelen waren er achter gebleven in dat 
dorre zand, vanwege de zonde en de ongerechtigheid. Maar dat de 
Heere nog een overblijfsel had en dat volk had bewaard naar Zijn 
verkiezing, naar Zijn belofte, naar Zijn eigen woord. 
Mozes blikt vooruit en hij weet wat er over dat volk komen zal. 
“Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen 
gekomen zijn…” Al deze dingen. Al die dingen die ik u gepredikt 
heb, in alle eerlijkheid en ernst. Ik heb u die twee zaken gepredikt: 
de zegen en de vloek. Die heb ik u voorgesteld. “Zo zult gij het we-
der ter harte nemen”. Wat? Wel, de prediking van die zegen en die 
vloek. Die zult ge weder ter harte gaan nemen. Wanneer? Wel, als 
de zegen voor een tijd, voor uw beleving althans, zal zijn opge-
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houden en de vloek over u gekomen zal zijn. Die vloek is ook zegen 
hoor. Een klap van God is zegen. Denk er goed om. De Heere kan 
ons ook maar zo voort laten gaan. Het is nog een goedheid des 
Heeren dat Hij Zijn volk bezoekt met Zijn slaande hand. Al deze 
dingen zullen over u gekomen zijn. In dat woord “gekomen” ligt als 
het ware iets in van een golfslag. Dat weet u wel, u zit hier aan de 
zee, dus u moet dat weten, beter dan een Veluwnaar als ik. Maar 
dat een golfslag, daar kan een mens helemaal door ondersteboven 
gejaagd worden. Dat kan hem helemaal overspoelen en overweldi-
gen. Nou, dat zal u gebeuren, zegt Mozes. De zegen heb ik u ge-
preekt. Dat zal u als een geweldige golfslag gaan overspoelen. Die 
zegen die u voorgesteld is. Welke zegen? De verbondszegen. De 
Heere zal u brengen in dat beloofde land Kanaän, en dat beloofde 
land Kanaän zult u erfelijk mogen bezitten. De Heere zal u de vrucht 
van dat land geven, de vrucht van uw buik geven. De Heere zal u 
alles geven. Hij zal zelfs Zijn heiligdom onder u hebben. Hij zal 
onder u wonen naar Zijn raad. De Heere zal daar Zijn volk doen 
bloeien en groeien ter ere Gods. En in die verbondstrouw van twee 
kanten zal de Heere Zijn zegening in rijke mate uitgieten. 
Nou, moet je nagaan. En wij maar denken dat we er zakelijk en per-
soonlijk enzo er veel beter van af zijn als we maar even de Bijbel 
dicht laten. En dat we bij een kerk behoren, dat houden we ook 
maar even achter de hand, want anders valt het al zo tegen enzo. 
Nee, hier wordt voorgesteld aan het volk van Israël: “Als u rekenen 
zult met de verbondseisen des Heeren, dan zal de verbondszegen u 
overspoelen”. 
Maar er staat: “Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen 
over u zullen gekomen zijn, of deze zegen, of deze vloek”. Want on-
der die zegen, dat zag Mozes al van verre, zal dat volk laks wor-
den, zal het volk de geboden Gods gaan overtreden, zal het volk 
wereldgelijkvormig gaan worden. Ze gaan een beetje de kerkdienst 
versloffen. Ze gaan een beetje de huisgodsdienst versloffen. Ze ma-
ken een voorzichtig verbond met de heidenen in Kanaän, om nog 
wat meer winst en nog wat meer bezit te vergaderen. Ze bouwen 
zich een aards paradijs in dat beloofde Kanaän. De zegen van God 
nemen ze wel aan, o ja. Maar de verbondseis zullen ze hoe langer 
hoe meer gaan nalaten. En dan, dan zal het u geschieden dat deze 
vloek u zal overspoelen als een golfslag. Zo geweldig, dat u temid-
den van uw zegen, temidden van uw praat met elkaar: “Onze zielen 
hebben rust voor vele jaren, want de schuren zijn vol, het huis is 
klaar en het is allemaal af”, dan zal de golfslag van Gods vloek ko-
men. Die golfslag zal zo overweldigend zijn, dat het dat hele volk uit 
elkaar zal doen spatten. Hier wordt dan gewezen op de golfslag van 
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de ballingschap. Er staat: “De zegen of de vloek, die ik u voorge-
steld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, 
waarin u de Heere uw God gedreven heeft”. 
Dus zij hadden niet het beloofde ontvangen en nu is het voor eeuwig 
klaar. Nee, maar de verbondsweldaden van God misbruikten, dan 
gaat God de verbondsweldaden weg nemen. 
Ik kan toch niet anders dan maar aan Nederland denken. Wat heeft 
de Heere hier Zijn Kerk willen bouwen. Het Israël van het Westen. 
Israël aan de zee. Wat is er van over gebleven?! De zegen, de groei 
en de bloei van land en volk, dat hebben we natuurlijk ter harte ge-
nomen, gretig gebruik van gemaakt. Moet je ook beschaamd het 
hoofd buigen en zeggen: “We hebben een paradijs opgebouwd zon-
der God”. God niet nodig gehad. In het kerkelijk leven, de collecte is 
nog aardig hoog, de mensen zijn nog netjes gekleed, de kerk zit nog 
vol. Het restauratiefonds heeft ook een hoop geld opgebracht. Maar 
jaren achterheen zoveel stilte in het geestelijke leven. Gods volk zit 
te kwijnen. Wat onbekeerd is blijft maar onbekeerd. En het interes-
seert niemand eigenlijk wat. 
Dat is ook iets. Dat volk is in de ballingschap gedreven omdat ze 
een verbond hebben gemaakt, niet met God, maar met de duivel, 
een voorzichtig verdrag met de hel. De oude dominee E. van Meer 
zegt ergens: “Zodra de kerk ook maar in het finesse een verbond 
gaat maken met de wereld, dan is haar ondergang en haar val na-
bij”. Ja, ik kan het toch niet anders zien. U wel? En ons eigen leven 
eigenlijk? Hoeveel heb je niet gekregen? Heb je ergens recht op? 
Hoeveel heeft de Heere je niet gegeven! Hij heeft je in alles ver-
zorgd en omringd. Ben je een stap verder gekomen eigenlijk? Of is 
het allemaal maar zo gelaten en hetzelfde gebleven? Het zal wel! 
Dan komt er een recessie over Europa heen, de hele boel stort in 
elkaar. Ze zeggen: “Over twee jaar gaat het beter”. Gelooft u het? Of 
je het gelooft is eigenlijk niet zo van belang. Maar hoopt u het? Laat 
ik het zo maar eens vragen. Hoopt u het? Dat we weer verder kun-
nen bouwen, zonder God. Of zou het weleens tot zegen van het 
Nederlandse volk kunnen zijn als de Heere Zijn bezoeking eens 
door gaat zetten, als Hij Zijn oordelen eens over ons land laat gaan. 
Het kleinste landje zowat, maar vooraan in de zonde. Weet je wat 
hier staat? “Zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken 
waarheen de Heere, uw God, u gedreven heeft”. Wat ter harte ne-
men? Daar zult u zich het woord van mij herinneren, o volk van 
Israël. Dan is mijn stem hier op aarde allang verstomd, zegt Mozes. 
Dan juich ik allang, tot in alle eeuwigheid, voor de troon van God. 
Maar dan zult u het weder ter harte nemen. Dan zult u aan mijn 
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prediking terug denken, mijn woorden, die ik u voorgesteld heb. Ge 
zult u bekeren tot de Heere uw God. 
Weet u wat dat is, bekeren? Want we weten dat, je moet bekeerd 
worden. Maar wat is nu bekeren? Nou, vraag het aan een evange-
liegemeente. Wat is bekering? “Nou, gewoon, dan neem je Jezus 
aan”. Waar is Hij dan? En waar heb je je handen dan om Hem aan 
te pakken? Hoe zit dat eigenlijk? Als je met zulke vragen komt, dan 
hoor zo gauw: “Dat is omdat je te weinig geloof hebt”. Dus het geloof 
is de oorzaak vanuit de mens, waarmee je Jezus aanneemt ofzo. 
Maar kom, laten we het eens ergens anders gaan vragen. Ik zie ze 
gaan met zwarte hoeden. Die zullen het wel weten. “Bekeren? Dat 
doet God. Als Hij het wil, dan doet Hij het. En morgen bestellen we 
een nieuwe Mercedes, een zwarte uiteraard”. 
Maar weet u wat hier staat? “En gij zult u bekeren”. Wat is dat nu? 
Dat is leren luisteren. Weet je wat bekering is? Dat is Gods stem 
gaan horen. Eigenlijk schrik je wakker. In de bekering schrik je wak-
ker. Je hoort iets wat je nog nooit gehoord hebt. Je hoort de stem 
van God. Je kijkt om je heen, en al die dingen die tegen je zijn, dat 
zijn dingen in Gods hand. Dat zijn de omstandigheden die God 
gemaakt heeft tot je nut. Bekering is gehoorzaam raken aan het 
Woord van God. 
Je zegt: “Maar ik kan mij toch niet bekeren?” Nee, maar dan moet je 
onderscheid maken. Een kind kan gehoorzaam zijn aan de opdracht 
van vader of moeder. Gehoorzaam omdat het nu eenmaal moet. Dat 
kind loopt mokkend weg, want het is om een boodschap gestuurd. 
Mopperend enzo. Maar ja, het is wel gehoorzaam, vooruit. En er is 
een ander kind, laten we zeggen, die zich niet bewegen kan. Die in 
zijn hart zoveel liefde tot vader en moeder heeft, die zou zo graag 
alles voor vader en moeder willen doen. Maar het kan het niet. Dat 
is eigenlijk bekeren. Dat er een liefde in je hart komt tot God. Een 
liefde, een trekking naar Hem toe. Een besef, alles verkeerd ge-
daan. Hem zo lang getergd. Zo zwaar gezondigd. Ik heb Hem te-
kort gedaan. Hij heeft mij nooit tekort gedaan. Ook niet als die 
recessie door gaat en je in een kartonnen doos terecht komt. Dan 
heeft Hij je niet tekort gedaan, maar ik heb Hem tekort gedaan. Altijd 
maar weer. 
En gij zult u bekeren tot de Heere uw God, en Zijner stem gehoor-
zaam zijn. Eindelijk! Wat is dat, Zijn stem gehoorzaam zijn? Dat is 
buigen onder het Woord. 
Heb je weleens gebogen onder het Woord? Het Woord wordt je 
gepreekt, en je luistert, en je toetst. In de goede zin van het woord is 
dat goed, want dat deden de Bereërs ook. Ze keken na of het naar 
de Schriften was. Dat hoort ook. 
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Maar buigen onder het Woord. Dan wordt het persoonlijk. Dat voel 
je wel. Dan gaat God met je handelen. En gij, zegt Mozes, gij, dat 
wordt persoonlijk, zult u bekeren tot de Heere uw God, en Zijner 
stem gehoorzaam zijn, naar alles wat ik u heden gebied. Gij en uw 
kinderen. Ook dat nog. Want hier predikt Mozes dat in de bekering 
tot God, de ruime zegen gelegen is. In hoevele geslachten is het 
niet gebeurd, vader en moeder lieten de kerkgang wat versloffen, de 
kinderen kwamen nog één keer per maand, de kleinkinderen alleen 
nog maar met de Kerst, en dat generatietje verder komt helemaal 
niet meer. Dat heeft zijn doorwerking door de geslachten heen. 
Zo wijst Mozes aan dat in de bekering ook dat zijn doorwerking zal 
hebben door de geslachten heen. Dat het God behaagt om Zijn ver-
bondstrouw te manifesteren in de lijn van de geslachten. Dat het 
Hem behaagt om ze in de lijn der geslachten tot het leven te wek-
ken. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Ge zult geheel en al in beslag genomen worden door de Heere en 
Zijn Woord. 
Hoe komt dat? Wel, omdat God de slaande hand niet alleen over je 
laat gaan, zegt Mozes, maar Hij je ook pijn laat voelen. 
Heb je weleens pijn gevoeld? Kijk, je kunt natuurlijk naar een ander 
kijken en zeggen: “Waarom is die gezond en ik niet? Waarom heeft 
die alles en ik niets? Waarom? Waarom?” Maar als je pijn voelt van 
de slagen Gods, dan ga je vragen: “Waartoe, Heere?” Bij dat volk 
zou een gebed voor de dag komen: “En zie of er bij mij een scha-
delijke weg zij en leidt Gij mij op de eeuwige weg”. Dat is wat bij dat 
volk van Israël voor de dag komt. Weet je waarom? Weet je waar de 
oorsprong ligt? Want dat verklaart Mozes eigenlijk in een enkel 
woord, maar met zo’n diepe betekenis. Er staat in dit hoofdstuk tot 
twaalf keer toe (als ik me niet vergis): “De Heere uw God”. Daarin 
predikt Mozes dat het uit gaat van de soevereine God, dat het Zijn 
welbehagen is, dat het Hem behaagt om naar Zijn volk om te zien, 
dat het Hem behaagt om ze die slagen uit liefde te laten voelen, op-
dat dat verbond weer vernieuwd zou worden. 
En de Heere uw God, Die u wel vergeten bent, Die u niet meer kent, 
Die kent u nog wel, want Hij weet u overal te vinden, o volk van 
Israël, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels. Zelfs 
van daar zal de Heere uw God vergaderen en vandaar zal Hij u 
nemen. En Hij zal u brengen, opnieuw, in het land dat uw vaderen 
erfelijk bezeten hebben, en gij zult erfelijk bezitten. En Hij zal u wel-
doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 
Zie hier wat de Heere klaar heeft voor dat volk van Israël. Hij zal ze, 
als die vloek geheiligd is aan hun hart, zal Hij ze met verbondswel-
daden overgieten, die zoveel heerlijker zijn dan ooit tevoren. 
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Bent u een geestelijk mens? Is het in uw leven tot een ontmoeting 
met God gekomen? Is de liefde Gods in Christus in uw hart uitge-
stort? Is het daarna verkeerd gegaan? Bent u een afhoererend men-
senkind gebleken? Verachterd in de genade? U bent God zowat 
vergeten. U bent Zijn weldaden vergeten? U bent Hem kwijt ge-
raakt? Hij heeft u met zoveel gezegend, maar de Heere geeft ar-
moe? De geestelijke kaalslag is over u gekomen? U kunt het niet 
meer bekijken. U bezit niets meer. U bent een trouweloze gebleken. 
En als de Heere u ook in het tijdelijke bezoekt, dank Hem voor Zijn 
slaande hand. Dank Hem dat Hij met u te maken wil hebben, ook in 
die weg, als een eerlijk en barmhartig Vader. En als u dan eindelijk 
weer door de knieën gedrukt voor Hem terecht mag komen, en daar 
in alle eerlijkheid uw zonden en schuld voor Hem mag belijden, Hem 
mag vertellen dat u het er zo slecht van afgebracht hebt en dat u 
geen rechten meer hebt, dat u alles verspeeld hebt, en dat u zult 
verwachten, dat is naar recht, dat Gods vertoornde aangezicht naar 
u toegekeerd wordt. Dan zal de Heere op Zijn eenmaal voltrokken 
verbond terug komen. En dan niet zomaar, nee, dan zoveel heerlij-
ker en zoveel ruimer dan in het begin. Want waar die eerste liefde is 
weggeëbt en de Heere zal terug komen op Zijn verbond, daar zal Hij 
verklaren Zijn eeuwig durende trouw. Want dat staat hier ook. Hij zal 
u weder vergaderen en Hij zal u brengen in het land dat uw vaderen 
erfelijk bezeten hebben, om dat erfelijk te bezitten. En wat ge in die 
weg erfelijk in bezit krijgt, dat hoeft u nooit meer af te staan. 
Dat erfelijk bezit, weet u wanneer dat vrij komt? Dat komt vrij bij de 
dood van die man. En zo kan Mozes hier al in de bedekking predi-
ken van die komende Christus. Omwille van Zijn dood en kruisver-
diensten is het dat de Heere die erfenis tot in alle eeuwigheid be-
stendig laat zijn voor Zijn volk. Maar bedenk het goed, dat de Heere 
die erfenis, Gode zij dank, veilig in de hemelen bewaart. 
Israël maakte het zich waardig dat de Heere God dat volk fijn kneep. 
Maar dat gebeurt niet. Weet je waarom niet? Daar liggen twee din-
gen in. Die zijn zo kostelijk. Dat volk moest blijven bestaan omdat de 
Beloofde nog komen moest. Dat is het ene. En het andere is, dat 
volk bestond omdat de Komende komen zou. Uit de lendenen van 
dat volk zou Christus voortkomen. En tegelijkertijd zou Hij uit hun 
lendenen voortkomen Die hun leven wezen zou. De Heere heeft het 
beste met dat volk voor en Hij gaat een nieuw verbond maken. 
Misschien ben je gedoopt, het uiterlijk verbond. Dat kan. De Heere 
houdt je aan dat uiterlijk verbond. Bedenk dat goed. Misschien heb 
je wel belijdenis gedaan. Misschien heb je aan het heilig sacrament 
van het Heilig Avondmaal deelgenomen. Een verbond met God 
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gemaakt. Trouweloos geweest. De Heere zal het bezoeken. Hij zal u 
en mij er verantwoordelijk voor houden. Bedenk het wel. 
Dan denkt er één: “Dan ben ik mooi blij dat ik niet gedoopt ben zeg, 
dan heb ik daar geen last van”. O nee? O nee? Hoe staat het in het 
begin van de Schrift? Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en 
naar Onze gelijkenis. Daar is God in een verbond getreden met de 
mens. Die mens is er zelf uit gegaan, moed- en vrijwillig. Het ver-
bond verbroken. Verbondsbreuk gepleegd. Dat is het ergste wat 
denkbaar is. 
Maar hier staat dat dat nieuwe verbond, wat de Heere zal oprichten, 
een verbond is dat zo bestendig is. De Heere uw God zal uw hart 
besnijden, en het hart van uw zaad. Hij zal dat hart besnijden. Hij zal 
van dat hart van u alles afhalen, alles afsnijden, alles afkappen wat 
er niet bij hoort. Hij zal het Zelf zuiveren. Zie hier de bekering als 
een opdracht aan de mens, aan dat volk van Israël. Zie hier de be-
kering als een Goddelijk werk. Hij zal uw hart besnijden. Hij zal u 
Zelf maken tot het voorwerp van Zijn liefde en trouw. Hij zal u Zelf 
vormen en kneden naar Zijn Goddelijke wil. Hij zal uw hart besnij-
den, en het hart van uw zaad. 
Nou, daar stond dat volk. Ze moesten Israël nog in gaan. En dat 
volk mocht hoop hebben voor het nageslacht. Dat is ook wat! 
Weet je wat we vandaag de dag doen? Tja, dat kind moet gedoopt 
zijn, is ’t niet! En verder, nou ja, laat maar. Maar wat is de waarde 
(ook voor Israël natuurlijk), maar voor u en mij evengoed. Wat is de 
waarde van dat de Heere werkt in Zijn verbondstrouw, in de lijn van 
de geslachten? Heeft dat nog betekenis? Is dat nog een zaak die 
uitgeklaagd wordt voor het aangezicht des Heeren? Heeft het ver-
bondshandelen van God nog betekenis? Kijk, in de theologie van 
onze dagen is of het verbond verdwenen, of het verbond is een van-
zelfsheid geworden, die gelatenheid teweeg brengt. Maar hier wordt 
het volk als het ware opgeroepen op die verbondstrouw van God te 
zien, en omwille van die verbondstrouw doende te zijn aan de troon 
van de Goddelijke genade. De Heere uw God zal al die vloeken, die 
op u gelegd worden, die Ik in Mijn verbondstrouw over u heen zal 
gieten, waartoe Ik uw vijanden gebruiken zal als een middel in Mijn 
hand, om u bij Mij terug te brengen. Al die vloeken zal Ik op Hem 
laden. Ik zal in Hem de deugd van Mijn gerechtigheid manifesteren 
als ze gedaan hebben de taak die ze in Mijn land hebben uit te voe-
ren. Al willen ze van de Heere niet weten, ze worden zomaar ge-
bruikt in Zijn dienst. Want de aarde is des Heeren en haar volheid. 
Gij dan zult u bekeren en de stem des Heeren gehoorzaam zijn, en 
gij zult doen al Zijn geboden die ik u heden gebied. En als ge dat 
doet, omdat de Heere uw hart besneden heeft, dan zal de Heere u 
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doen overvloeien… Weet u wat dat is? Die zegen en die vloek, zei ik 
aan het begin, zijn als een golfslag. En nu, nu staat hier het woord 
“overvloeien”. Dat is als het ware als een zee, een gebied dat vol 
loopt en als een zee gemaakt wordt. Dat helemaal bedekt wordt 
onder het water. Zo zal het land der belofte door de Heere Zelf be-
dekt worden onder Zijn verbondstrouw en Zijn zegeningen, die Hij 
geven zal. 
Dat is ook wat! Het is net of je de Heere Jezus hoort spreken. Of het 
Woord van God klinkt. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al het andere wordt u toegeworpen. Daar zal de 
ruimte Gods in schitteren. Vruchtbaar zal het zijn. Want wij hebben 
in onze keus tegen God de dood over ons gehaald, maar als de 
Heere komt in het leven van een mens, dan brengt Hij vruchtbaar-
heid mee, want de Heere is een en al leven. Maar Hij is het Leven 
Zelf. Waar de Heere komt met Zijn leven, daar geeft Hij ook het 
leven. Ook in het natuurlijke hier. En hier voor het volk Israël in het 
natuurlijke, is het een voorafschaduwing van dat geestelijke leven, 
die geestelijke vermenigvuldiging, die toename, die opbloei. 
Wanneer gij de stem des Heeren uws Gods zult gehoorzaam zijn, 
houdende Zijn geboden, in het wetboek geschreven, en u bekeren 
zult tot de Heere uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Mozes zegt eigenlijk: “Voor God in het stof op je knieën, dan heb je 
de beste plek”. Dan kun je al je verzekeringen wel opzeggen, want 
dan heb je de beste verzekering die er is. De Heere zal voor u wa-
ken en Hij zal u overgieten met alles wat van Hem is. 
En…, dat is de andere zijde, en u die Mijn verbond kent, die zult 
schuldig gehouden worden als u dat verbond langs u heen laat glij-
den. Ditzelve gebod hetwelk ik u heden gebied, dat is van u niet ver-
borgen, dat is niet ver. Het is niet in de hemel. Het is ook niet aan 
gene zijde der zee. Dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw 
hart, om dat te doen. 
De Heere Jezus zei: “Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen”. In Zijn 
Persoon en in de prediking die Hij hield. En door al de evangelie-
dienaren wordt dat Koninkrijk Gods nabij gebracht, dichtbij u ge-
bracht. U wordt in de lichtkring van dat Woord neer gezet. U wordt 
gemaand een keuze te doen. De prediking van de keuze klinkt. Het 
is Mozes die hier het volk voorstelt: “Het is het een of het ander. Ik 
heb u voorgesteld het leven en het goede, de dood en het kwade. Ik 
heb u voorgesteld dat of dat. Zegt u het maar”. Dat is het eigenlijk 
wat Mozes hier zegt. Het is wat, dat Mozes daar na veertig ambts-
jaren daar op terug kon zien. Ja, hij zal zichzelf terug gekregen heb-
ben, zeker ook in dat slaan op die rotssteen ten tweede male. Maar 
toch dit, dat hij het weet dat dat de inhoud van zijn prediking ge-
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weest is. Dat hij gezocht heeft het volk nabij God te brengen. Ik 
gebied u  heden, nog eenmaal, zegt Mozes, ik gebied u heden de 
Heere uw God lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen en te 
houden Zijn geboden en Zijn inzettingen en Zijn rechten, opdat ge 
leeft en vermenigvuldigt. 
Ik gebied u. Mozes mag dat doen als gezonden dienstknecht des 
Heeren. Hij mag zo de keus prediken. Hij mag het zelfs als een 
gebod prediken, omdat het uiteindelijk zijn Zender Zelf is Die het ons 
toezegt. Kies dan heden wie ge dienen zult. Kies dan het leven, of 
kies dan de dood. 
En Mozes zegt dat er bij God vandaan geen verhindering is hoor, 
maar de armen des Heeren wijd zijn uitgebreid voor elk mens die de 
goede keuze voor Hem weet te maken, die Hem zal liefhebben, in 
Zijn wegen zal wandelen, de gang van Zijn Woord zal gaan en te 
houden Zijn geboden, eerbiedigende de God des hemels als Ko-
ning, en Zijn inzettingen, Zijn leefregels te gaan volbrengen, en Zijn 
rechten, wat God de Heere billijkt en recht acht. Om dat alles te 
doen, opdat ge leeft en vermenigvuldigt. En de Heere uw God u 
zegene in het land waar u naar toe gaat, om dat te erven. Het wordt 
voorgesteld. 
Maar indien uw hart zich zal afwenden en ge niet zult horen, en gij 
gedreven zult worden dat ge u voor andere goden buigt en dezelve 
dient. 
Maar, zegt Mozes. Maar als u de goede keus, die u is voorgesteld, 
niet zult maken, en u zult de allerslechtste keuze doen die er is. Als 
u dat zult doen wat God verboden heeft, wat Hij niet van u eist en 
vordert, waarvan Hij gezegd heeft dat u het na hebt te laten, dan, 
dan, dan zal de vloek over u komen op een vreselijke wijze. 
Maar indien uw hart zich zal afwenden. Weet u wat dat is? Dat is 
eigenlijk hetzelfde wat er in het Woord staat, van mensen die koud 
en onbewogen kunnen blijven onder de ernstigste woorden, hebben 
hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Dat is dit eigen-
lijk. Maar indien uw hart zich zal afwenden. Je zult je omdraaien, de 
andere richting uit, bij het Woord van de levende God vandaan, bij 
de gebieding van de levende God vandaan. En je zult je oren toe-
stoppen dat je niet horen zult. En dat gij gedreven zult worden en u 
zich voor andere goden buigt en dezelve zult dienen. 
Gedreven, zegt Mozes. Als u gedreven zult worden om de gepre-
dikte keuze niet te doen. Als u gedreven zult worden de verkeerde 
keuze te doen. Gedreven, zegt Mozes hier. Waarom gebruikt hij dat 
woord “gedreven”? Wel, hierom, omdat de mens van de wetteloos-
heid, welke denkt dat hij vrij is en dat hij met God niet rekent, dat hij 
een mens is die zich door niets en niemand laat binden. Mozes pre-
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dikt hier in dat woordje “gedreven”, dat elk mens een gebondene is. 
En dat hij zo gebonden is als een slaaf, dat de slavenmeester elk 
mens drijft, de kant op waarheen hij wil. En dat u gedreven zult wor-
den door de vorst der duisternis, de boze. Gedreven zult worden, 
een andere kant uit. Gedreven zult worden door de begeerten van 
uw hart, die zondig zijn en zo precies bij de duivel aansluiten. Ge-
dreven zult worden door uw wellusten, door het zoeken naar meer 
en beter, door het zoeken van het opbouwen van een paradijs op 
aarde zonder God. Gedreven dat ge u voor andere goden buigt en 
dezelve dient. 
Ja, zeg je, nou kijk, nee, dat zijn wij niet hoor. Ik buig niet en ik dien 
geen andere goden, helemaal niet. O nee? O nee? Als je om een 
beetje geld te verdienen de geboden Gods los laat. dan maak je een 
knieval voor de duivel. Als je het met de waarheid niet zo nauw 
neemt om jezelf wat omhoog te steken of om jezelf te redden. Je 
maakt een knieval voor de duivel. Als je de Bijbel maar dicht laat, 
want ja, je bent nu een keer moe of je hebt haast, ofzo. Je maakt 
een knieval voor de duivel. Je blijkt een gedrevene te zijn, een voort-
gestuwde bij God vandaan. Je hoort het weleens: “Hoe ouder, hoe 
kouder”. Toch zit er waarheid in. Want hoe ouder je bent, en altijd 
nog een prooi van de duivel gebleven, hoe verder weg je bij de 
prediking van het Koninkrijk van God raakt. En hoe verder weg bij 
de lichtkring van het Koninkrijk Gods, hoe kouder de mens zal zijn. 
Hoe groter wonder het dan ook nog zal wezen als de Heere nog 
ingrijpt. Maar indien uw hart zich zal afwenden… 
Weet je wat Israël ging leren in dat beloofde Kanaän? Dat ze in d’r 
hart al een keus gemaakt hadden. Dat ze zich al van de Heere der 
heirscharen hadden afgewend. Dat ze helemaal zijn woorden niet 
zouden handhaven. De prediking van Mozes hadden ze in d’r hoofd 
opgeslagen, en na een poosje waren ze het vergeten, maar nooit in 
d’r hart. Het was nooit een hartenzaak geweest. Het was een zaak 
van de godsdienst, van de zondag geweest. Wat uiterlijke vromig-
heid. Maar ze waren in d’r hart nog altijd een vijand van die God, Die 
Zich noemt: “Ik ben de Heere ‘uw’ God”. Dat is het vreselijkste. Dat 
de Heere met geen volken wou handelen. Die moesten Zijn getuige-
nissen en verbondsgeheimen missen. Maar Israël in dat verbond 
van God ingetrokken, en dat is openbaar gekomen als een hart dat 
zich van de Heere afwendt. Dat onder die gepredikte keus van het 
leven te kiezen, ze de dood liever hebben dan het leven. 
Ben je er al achter gekomen, mensen, onder de prediking van het 
Woord? Misschien vind je het wel zoet, als je hoort dat het nog kan. 
Misschien word je wel een beetje gerust en getroost en in slaap ge-
sust als je hoort dat de genade Gods ruim en rijk en vrij is. Dat je 
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zegt: “Ach ja, wie weet, het kan altijd nog”, enzo. Maar ben je er al 
achter gekomen dat er in je hart zo’n dodelijke keuze leeft, dat er in 
je hart zo’n vast besluit, zo’n beslissing leeft tegen de Heere en 
tegen Zijn Gezalfde? Ben je er al achter gekomen dat je God haat? 
Terwijl Hij je met al Zijn verbondsbemoeienissen omringt. Dat je 
Hem haat. Dat je Hem niet tot God en Koning wilt. Dat je Hem geen 
plaats in je leven gunt. Dat je niet van Hem en Zijn genade leven 
wilt. Ge zult gedreven worden. Ge zult andere goden gaan dienen. 
Alles wat geen God in Christus is, dat is een afgod. Ja, hele goede 
en nette dingen misschien, een afgod. Zo verkondig ik ulieden he-
den dat gij voorzeker zult omkomen. 
Is dat een speersteek in je hart? Want daar krijgt al Gods volk mee 
te maken, denk er goed om, met die speersteken in hun hart. Die 
gaan allemaal een ogenblik leren: “Dat gaat over mij”. Die gaan 
allemaal “amen” zeggen op de veroordeling Gods. Die krijgen alle-
maal de walgelijkheid van d’r hart te zien. Dat zijn allemaal mensen 
die de schrik om het hart slaat als ze horen: “Zo verkondig ik ulieden 
heden dat gij voorzeker zult omkomen”. 
Ge zult de dagen niet verlengen op het land hetwelk gij, over de 
Jordaan zijt heen gaande, om daarin te komen, om hetzelve erfelijk 
te bezitten. Niet, niet, niet, zegt Mozes. Het is u voorgesteld, maar 
voor u niet. Voor u niet! Wil God dan niet? Jawel, maar u wilt niet dat 
Hij Koning over uw leven zijn zou. U hebt Hem tegengestaan. 
Ja, zeg je, maar wacht even, als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik 
er ook niets aan doen. En een ander zegt: “Ik heb er al zo lang om 
gevraagd, en het gebeurt toch niet”. En een volgende zegt: “Ik heb 
mijn best gedaan, dus ik hoop het maar”. 
Nou, mensen, moet je eens kijken wat er staat. Ik neem heden te-
gen ulieden tot getuigen… Wat is een getuige? Dat is iemand die 
het gezien en gehoord heeft. Die is er bij geweest. En Mozes zegt: 
“U zult gedreven worden bij de Heere vandaan, om afgoden te die-
nen”. Dat zal gebeuren. En Ik neem heden tegen ulieden tot getui-
gen. Het is als het ware of Mozes dat volk intrekt in die eeuwige 
gerichtsgang van God. Het is als het ware of de eeuwigheid in de 
tijd geplaatst wordt. Dan wordt die mens neer gezet, elk lid van dat 
volk afzonderlijk. Niet als geheel. Nee, kom nou. Elk mensenkind, 
dat kleine stipje. Overal van die stipjes. Zo’n mierenhoopje, dat volk 
van Israël. En daar staat zo’n mensje in zijn kleinheid en in zijn 
nietigheid. Die denkt misschien nog, in zijn grootheid en in zijn 
waan, dat hij tegen God nog wat in kan brengen. Maar hier zegt 
Mozes: “Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen de hemel en de 
aarde”. Alles in dat Goddelijk zwerk zal tegen u getuigen. De hemel, 
zon, maan en sterren, de aarde en haar volheid, alles zal zich in het 
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grote gericht aan Gods zijde plaatsen. Aan Gods kant staan en 
zeggen: “Gij zijt rechtvaardig, Heere, en gij, o mensenkind, ge hebt 
in Loosduinen gezeten. De zon ziet het, de maan weet het, de bo-
men zijn er getuigen van. Ge hebt in Loosduinen gezeten, week aan 
week onder de bediening van het Woord, en ge zijt onbekeerd ge-
bleven, want ge hebt u tot de duivel gekeerd, en dat hebt u vol 
weten te houden, uw leven lang”. En tot in alle eeuwigheid zal dat 
getuigenis van hemel en aarde u in het geweten naklinken. 
Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. Hemel en aarde zullen u 
toeroepen: “U hebt de weg geweten en niet bewandeld. Ge zult met 
vele slagen geslagen worden”. 
Wat een zaak hè! Wat zegt Mozes hier nu even? Hij stelt ons in het 
Goddelijk gericht. En wie kan dan bestaan, in dat Goddelijk gericht? 
Wie zal dan nog overeind kunnen blijven? Ik hoop geen mens. Nee, 
want dan zijn er nog wonderen te verwachten. 
 
Maar we gaan eerst zingen, Psalm 103 vers 4. 
 

Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 
Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. 
Barmhartig is de HEER' en zeer genadig, 
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 
De HEER' is groot van goedertierenheid. 

 
Nou, daar sta je dan als bondsbreker. Alles verkeerd gedaan en het 
omkomen nabij. God gaat straffen. Ben je in je leven weleens op 
zo’n punt aan gekomen? Dat je eerlijk kunt bekennen: “Nee, toen 
kon het voor mij nooit meer”. Het was een bekeken zaak. Het werd 
sterven. Is het zover gekomen, dat je plat op de grond viel en dat 
alles, maar dan ook alles zwart was? Zo’n donkere nacht heb ik nog 
nooit beleefd, zeg je, als toen. 
Mozes is evangeliedienaar. Nou, zeg je, daar is weinig van te mer-
ken. Hij zegt alleen maar hoe slecht het gaat met dat volk. Hij heeft 
het wel twaalf keer gezegd: “De Heere uw God”. En Mozes, als 
rechte evangeliedienaar in het Oude Verbond, die spreekt deze 
woorden: “Kies dan het leven”. Weet je wat er eigenlijk staat? Erken 
de levende God voor de ware God, en val onvoorwaardelijk, met al 
je dood en bederf, voor die levende God neer. 
En het volk dat daar stond… Dat volk, dat bekeek het nog zakelijk 
en verstandelijk. Maar dat volk, door de eeuwen heen, wat werkelijk 
op dat plekje komt, dat kan niet anders dan uitzeggen: “Hem te voet 
vallen? Dat wordt sterven. Dat wordt omkomen”. En toch kan een 
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mens geen andere kant meer op, dan voor Hem neer te vallen. Dan 
zeg ik het zo: Dan liever maar aan Zijn voeten sterven, dan nog 
buiten Hem verder leven. 
Kies dan het leven. 
Mensen, daar val je, echt waar, in het zwaard, voor je beleving. 
Daar leg je je hoofd op het blok. Kies dan het leven. Voor God op de 
knieën, dan durf je je aangezicht niet meer omhoog te heffen. Die 
vertoornde God zal je vonnissen. Dat is een ding dat je zeker weet. 
Maar zie hier, het is niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, 
maar het is des ontfermenden Gods. 
Kies dan het leven en sterven. Niet waar, zegt Mozes. Niet waar. 
Kies dan het leven, en wie weet, wie weet valt het mee. Nee! In God 
is zekerheid. In God is betrouwbaarheid. De Heere doet wat Hij 
zegt. Kies dan het leven, opdat gij leeft. Als ik sterven mag voor 
God, mensen, dan gaat Hij meevallen, dan gaat de Heere zo mee-
vallen in Zijn verbondstrouw, in Zijn liefde voor arme, verloren zon-
daren in zichzelf. Daar waar een mens aan het eind van al het zijne 
gekomen is, daar gaat de Heere een begin maken, zo heerlijk, zo 
kostelijk, zo ruim bij Hem vandaan. Ja, dan ga je trouwens ook leren 
dat heel die gang daar naar toe van Hem gegeven is hoor. Jazeker, 
dat Hij het is die je door de knieën heeft weten te drukken, na welke 
druk- en kruiswegen het dan ook heen geweest is. Maar daar voor 
Zijn voeten dood vallen, voor de levende God, dat is: “Kies dan het 
leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad”. Jazeker, zegt Mozes, de Hee-
re zegt het ook over uw zaad, want het zal een schare zijn die nie-
mand tellen kan. 
Mensen, als je er zelf nog helemaal buiten staat, dan kun je wel ver-
wachten dat een ander nog zalig wordt, maar je zelf, dat gaat niet 
meer. En dan gaat God het toch doen. En als je jezelf thuis gekre-
gen hebt, dan is het, als het van de mens af hing, dan kwam er niet 
één. Maar als het van God af hangt, is het een schare die niemand 
tellen kan. 
En daar stort God Zijn liefde uit in het hart. Daar maakt God dat be-
nauwde uur, tot een uur van zaligheid. Daar laat God een licht 
stralen van de Zonne der gerechtigheid, doorbreken in de nacht van 
je ziel. Daar geeft God Jezus aan mensenkinderen. Jezus, het Voor-
werp van Zijn liefde. Daar heeft Zijn recht in uitgebrand, dat de zalig-
heid schitteren zou voor de grootste der zondaren. Daar bezorgt Hij 
Zijn eigen Liefdeszoon thuis. Opdat gij leeft. Niet op uzelf, maar op 
de Ander. Opdat gij leeft, omwille van de Ander. Opdat gij leeft, op 
kosten van de Ander. Jezus komt over en predikt u: “Ik voor u, daar 
gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. 
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Mensen, als je zo op je voeten gezet wordt, als je zo nog niet ge-
storven bent, maar nog leven mag, op kosten van het bloed van de 
Middelaar. Wat wil je dan het liefste? God alleen nog maar groot-
maken. Nietwaar? Liefhebbende de Heere uw God. Liefhebbende 
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Het liefhebben van Hem, dat is 
niet meer uit eigen beweging, dat is niet omdat ik zo best bekeerd 
geworden ben, dat is niet omdat ik zo braaf gekozen heb, de goede 
keuze gemaakt heb. Helemaal niet. Maar Hem liefhebben omdat Hij 
voor mij gekozen heeft en ik in dat dodelijk benauwde uur de keuze 
voor Hem mocht doen: liever sterven aan Zijn voeten, dan leven 
zonder Hem. 
God heeft een mens uitgekozen om die mens de keuze te laten 
doen, Zijn liefde in het hart uit te storten, Zijn genade te verheer-
lijken. Die mens zal de Heere liefhebben. En dan staat er: “De 
Heere uw God”. De Verbondsjehova, de Getrouwe, de eeuwig Zeke-
re. Uw God, want Hij is van eeuwigheid af tot in eeuwigheid toe uw 
God geweest, o Israël. Hij is het Die met die eeuwige cirkel heel uw 
levenstijd heeft omringd. Hij is het Die u in Zijn eeuwige armen 
draagt, gedragen heeft al, en tot in alle eeuwigheid dragen zal. 
Liefhebbende de Heere uw God. Kun je nog anders? Zal je Zijn 
stem gehoorzaam zijn? Ja, natuurlijk, vrolijk gaande in de wegen 
van Zijn Woord, Hem in alles gehoorzamende en het alleen nog van 
Hem te verwachten. Hem aanhangende, staat er inderdaad. Hem te 
volgen in de gang van Zijn Woord, in de gang van de Heilige Schrift, 
die Christus gegaan is, achter Hem te komen. Jezelf te verlooche-
nen. Je kruis op te nemen. Dagelijks Hem nadragende. Want Hij is 
uw leven. 
Wil je leven aan je ziel? Dan zul je God moeten kennen. Want Hem 
kennen, dat is het leven, omdat Hij het Leven is. Hij is uw leven en 
Hij is de lengte uwer dagen. Ja, Hij is uw toekomst en uw toekomst-
muziek, o Israël. Opdat gij blijft in het land. De Heere zegt niet: “Je 
gaat niet meer naar dat land om het erfelijk te bezitten”. Let goed op. 
Nee,  opdat gij blijft in dat land, om er met een vastigheid te wonen 
en er nooit meer uit te hoeven. Waarom? Omdat je het erfelijk in 
bezit hebt gekregen? Nee, dat is niet de hoofdzaak. Dat is wel de 
werkende oorzaak. Maar de hoofdzaak is anders. Opdat gij blijft in 
het land, dat de Heere uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob gezwo-
ren heeft hen te zullen geven. En wat Hij gezworen heeft, dat zal Hij 
bestendig maken, dat zal Hij bevestigen tot in alle eeuwigheid. Hij 
heeft het met een dure eed gezworen. God kan niet liegen. Hij heeft 
een woning bereid. Weet u wat dat is? De Heere Jezus zegt: “Ik ga 
heen om uw plaats te bereiden. In het huis Mijns Vaders zijn vele 
woningen”. Na Zijn eedzwering vele woningen. “Anderszins zou Ik 
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het u gezegd hebben”. Maar nu klinkt dit woord: vele woningen op 
het zweren des Heeren. Daarom komt die Kerk Thuis. 
En wat zal dan dat eeuwige liefhebben zijn? En wat zal de eeuwige 
lofzang zijn? Wel dit: Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. Dat 
is pas leven. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 65 : 2. 

 
Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 
 

Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


