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Predikatie over Psalm 20 vers 10 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Evang. Loosduinen – 13 januari 2013 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 84 : 2. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Psalm 20 
 
  1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 
  2 De HEERE verhore u in den dag der benauwdheid; de Naam van 
den God Jakobs zette u in een hoog vertrek. 
  3 Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion. 
  4 Hij gedenke al uw spijsoffers, en make uw brandoffer tot as. 
Sela. 
  5 Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad. 
  6 Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in den 
Naam onzes Gods. De HEERE vervulle al uw begeerten. 
  7 Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn gezalfde behoudt; Hij zal hem 
verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand 
zal zijn met mogendheden. 
  8 Dezen vermelden van wagens en die van paarden, maar wij 
zullen vermelden van den Naam des HEEREN onzes Gods. 
  9 Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen 
en staande gebleven. 
10 O HEERE, behoud; die Koning verhore ons ten dage van ons 
roepen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 72 : 1 en 8. 

 
Met de hulp des Heeren en onder de inwachting van Zijn Heilige 
Geest, gemeente, Psalm 20 en dan met name het 10e vers. Daar 
luidt het Woord van God en onze tekst: 
 
O HEERE, behoud; die Koning verhore ons ten dage va n ons 
roepen. 
 
Om stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De Heilige Geest leert bidden. 
2e. De Heilige Geest leert hopen. 
3e. De Heilige Geest leert juichen. 
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Gemeente, David is de dichter van dit lied. Ja, je moet het zo zien: 
de Heilige Geest heeft hem neer gezet en hij moest dit lied dichten, 
schrijven. Dat lied moest bewaard blijven. Daarom: voor den opper-
zangmeester. Het is in veiligheid gesteld in de tempel, de plaats 
waar God wonen wil bij Zijn volk. Een Psalm van David. Het is een 
lied waarin een gebed gebeden wordt, een gebed geleerd wordt, 
een gebed wordt voorgezegd. David onderwijst het volk. Het volk 
dat aan zijn zorgen is toebetrouwd. In dat lied wordt het wel duide-
lijk, dat het gaat over een koning. Dus David leert een gebed aan 
het volk ten nutte van de koning. Maar nu was David zelf koning. Is 
David nu een man die het volk leert voor hém te bidden? Is David nu 
een man die het volk wil bijbrengen: “U bent dan alleen gelukkig als 
het mij goed gaat”? Nee, het zit anders. Dit gebed voor de koning is 
gedicht door David toen hij, door de werking van Gods Heilige 
Geest, gemaakt was tot een profeet. En als een mens profeet is 
geworden, dan is hij koning-af. Daar moet je wel op rekenen. Dan is 
hij aan Gods kant gevallen. Dan heeft hij in de beleving helemaal 
niets meer van zichzelf over. Dan is hij er wel achter gekomen dat 
het volk diep ongelukkig zou wezen als hij koning zou zijn en als 
God van dat volk niet af zou weten. Nee, hij is profeet. En als pro-
feet weet hij het wel: welke zegen zou hij nu dat volk kunnen geven? 
In hem is geen kracht. Dus als hij op zichzelf had gewezen, dan was 
hij precies hetzelfde geweest als die mensen die hij noemt in het 8e 
vers: “Dezen vermelden van wagens en die van paarden”. Dan was 
hij net zo aan de ijdelheid overgegeven als al die volken om Israël 
heen. 
Zou dat vandaag nog steeds gelden? Ja hoor. Waar heeft de predi-
ker van het Evangelie op te wijzen? Waar anders op dan de Koning. 
Waar loopt het uiteindelijk over? In wie is eigenlijk uw sterkte? Waar 
vertrouwt u op? Waar bouwt u op? Waar (dat komt dichtbij hoor) bidt 
u eigenlijk om? Is dat gebed van u en mij een gebed dat in lijn ligt 
van dit gebed? Bent u een mens in wie het niet meer om uzelf gaat, 
maar om die Ander, om Hem, uw Schepper? Hoe komt God eigen-
lijk aan Zijn eer? Zit u daar over in de war? Ja, al die volken die in 
vers 8 worden samengevat: “Dezen vermelden van wagens en die 
van paarden”, dat zijn mensen, dat zijn volken, die zitten zelf op de 
troon. Ik zei het u, David is koning-af geworden. En omdat hij ko-
ning-af is, daarom staat er bij: “voor de opperzangmeester”. Nog 
eens een keer. Opdat dat lied in de tempel bewaard zou worden. 
Maar niet om weggelegd te worden in een of ander kastje dat op slot 
zou moeten gaan. Nee, maar dat het gedurig gebeden zou worden. 
Die tempel is een veilige plek, natuurlijk. Maar er is nog veel meer 
van die tempel te zeggen, waar dat gebed bewaard moest blijven en 
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waar het gebeden moest worden. Die tempel is de plaats waar de 
Heere wil wonen naar Zijn raad. In die tempel is de plaats waar de 
Heere Zichzelf wel in het bijzonder openbaar maakt in Zijn Wezen, 
hoe Hij nu werkelijk is. Kijk, dat moet ik met een voorbeeld 
illustreren. 
De Heere heeft Egypte geslagen met vele plagen. Daarin heeft de 
Heere Zijn almacht en Zijn majesteit getoond. Maar hebben de 
Egyptenaars in die plagen nu gezien hoe God werkelijk is? Hebben 
zij de Heere daarin leren kennen? Nee! Nee! Israël wel. Want in het 
land Gosen was het licht. 
Wat kun je in je leven meemaken, welke slagen, welke klappen 
kunnen er over je heen komen. Maar wat wordt dat wakker in je 
hart: “Als God nu liefde is, waarom dan dit? Waarom dan?” Wat kun 
je in de wereld om je heen kijken, in de politiek. Honger daar, oor-
log daar, natuurrampen op zoveel plaatsen. “Is dat nu een God?” 
Maar je zult God nooit leren kennen. Je zult er nooit achter komen 
hoe Hij werkelijk is. Calvijn heeft het zo gezegd: “Ja, in de natuur 
openbaart God Zich wel, maar je ziet Hem alleen als je Hem leert 
zien door de bril van het Woord”. Alleen in dat Woord, in de bedie-
ning van dat Woord. In de betoning van Zijn hart, van Zijn Wezen 
kan een mens God de Heere werkelijk leren kennen. 
Hoe laat God Zich nu kennen in die tempel? De psalmist noemt 
Hem HEERE (met vijf hoofdletters). Hoe is God nu tot Zijn volk toe 
getreden? God Die recht is in al Zijn weg en werk. Een God Die Zijn 
deugden zal verheerlijken. En een God Die in het verheerlijken van 
Zijn eigen deugden Zijn oog in gunst en in genade heeft geslagen 
op Zijn volk. Zo leert God Zich kennen. Die God Die zo heilig en zo 
rechtvaardig is, dat Hij dat volk niet zou kunnen aanzien, dat Hij en 
te nimmer bij dat volk zou kunnen wonen, Die heeft Zich toch een 
plaats van woning bepaald onder dat volk. Vanwege de verzoening 
die op de plaats in die tempel geschieden mocht, vanwege dat ver-
zoendeksel dat met bloed besprenkeld werd en wat op die Ark 
boven die Heilige Wet van God gelegd geworden was. Vanwege dat 
wonder dat God Zelf naar de wereld toe gekomen is, naar die verlo-
ren mensheid toe gekomen is met in Zijn rechterhand het wonder-
werk van de vergevende liefde in Christus. Daar alleen leert God 
een mens kennen (ja, zo moet ik het inderdaad zeggen), én leert 
een mens God kennen. Daar alleen! 
Kent u God? Ik vraag niet wat u allemaal kunt filosoferen over God. 
Ik vraag u ook niet of u naar de kerk gekomen bent met een Gods-
beeld en dat u graag wilt dat dat in de prediking van het Woord be-
vestigd wordt. Dat vraag ik ook niet. Ik vraag: “Kent u God?” En als 
ik u dat vraag, dan moet ik u wijzen op het Woord. Ja, het is een 
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misbruikt Woord, maar ja, dat staat de waarheid van dat Woord toch 
niet in de weg. Het kan aan alle kanten misbruikt zijn, maar het blijft 
het Woord van God. God is liefde! Kent u God? Als u God kent, dan 
kent u liefde. Als je God werkelijk kent, dan heeft Hij Zich geopen-
baard in liefde. 
Je zegt: “Zijn wij dan net als al die andere kerken, die zeggen dat 
iedereen er bij hoort?” Dat zeg ik niet. Dat is geen liefde. Dat is 
kilheid. Dat is een vreemdsoortig optreden. Dat hoort niet bij God. 
Nee, als God de liefde is, dan is God in de eerste plaats liefde tot 
Zijn eigen deugden, de handhaving van Zichzelf. Dat God Zijn eigen 
deugd van rechtvaardigheid er niet aan geeft, om maar een een of 
andere goedkope liefde aan mensen weg te kunnen geven. Hele-
maal niet. Zo zal het niet wezen. 
Nee, in de tempel, daar heeft David (koning-af, en hier tot profetisch 
ambt geroepen), daar heeft David geleerd hoe die liefde van God in 
elkaar steekt, dat de Heere Zijn eigen deugden zo lief heeft, dat Hij 
liever… Dat is nu eigenlijk het hele punt. Of je daar nu een keer plat 
onder neer gevallen bent. Dat Hij liever Zijn heilige wraak en toorn 
uitbrandde aan zijn lieve Zoon, Die Hem niets, maar dan ook niets 
schuldig was, dan dat Hij die deugden zou schrappen. En dat Hij 
liever Zijn wraak en heilige toorn uitbrandde aan Zijn Zoon, dan dat 
Hij een mensenkind onder de handhaving van Zijn deugden zou 
laten verloren gaan. Nou, is dat liefde of niet?! Dat de Heere Zelf 
gemeenschap zoekt met een mens. Ja, die mens die werkelijk mens 
is. Bent u een mens? Dan ben je koning-af. En weet je wat je leert 
als je koning-af bent? Dat je helemaal geen liefde hebt. Laat ze 
maar praten: “Wij houden van Jezus”. Laat ze het maar zeggen. 
Daar kom je wel achter, dat dat helemaal niet waar is, dat je hele-
maal niet van God houdt, dat je een hater van God bent, een eer-
rover Gods, dat je van Hem niets weten wilt. Weet je wat genade is? 
Zal ik dat nu eens in een paar woorden mogen zeggen? Dit is 
genade, dat al wil u van God niet weten, dat Hij het wel van u wilt. 
Weet u wat genade is? Dat u hier zit als een harde bonk, als een 
blok beton, en dat het Woord open ligt en dat God zegt: “Hier ben Ik. 
Wie wilt u nog meer? Wat wilt u anders?” En dan moet u nog eens 
durven zeggen dat het niet voor iedereen kan. Dat moet u nog eens 
durven zeggen. Hier ligt een Bijbel open, twee stuks zelfs. Is God 
liefde of niet? En de psalmist heeft dat gebed gegeven aan de 
opperzangmeester, opdat dat gebed gebeden zou worden op die 
plaats waar de liefde van God verheerlijkt wordt. Daarom zijn wij 
vanmorgen wel op de goede plek. Ja, ik weet het wel, dat ligt alle-
maal aan brokken in kerkelijk Nederland. Maar ja, wat was er van 
die tempeldienst op zichzelf te zeggen daar? Dat was feitelijk ook 
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een puinhoop. En toch heeft de Heere niet nagelaten daar Zijn liefde 
te openbaren. 
Een Psalm van David voor de opperzangmeester. En weet je wat 
dat gebed is? Dat gebed is dit, dat de psalmist bidt omdat God 
hoort. Daar moet je eens over nadenken. De psalmist bidt niet 
‘opdat’ God hoort, maar de psalmist bidt ‘omdat’ God hoort. Dat is 
een andere zaak. Dat is een geloofszaak. Als je bidt ‘opdat’ God zou 
horen, dan is het geen geloofszaak. Dan is het nog maar twijfel-
achtig. Dan ga je onderhand lijken op al die mensen in al die wereld-
godsdiensten, die zichzelf pijnigen, die zichzelf verwonden, zo lang 
mogelijk bidden, de mooiste volzinnen maken, om daarmee je god-
delijk wezen maar door te bewegen ofzo. Nee, maar de psalmist bidt 
‘omdat’ God hoort. Dus dit dwingt of dringt hem tot bidden, daar God 
in Zichzelf bewogen is. De psalmist heeft een goed toevoorzicht op 
de Heere der heirscharen in de tempel. Daar heeft hij een goed toe-
voorzicht. Weet je waarom? Omdat het bij die psalmist een per-
soonlijke zaak geworden was. Dat was niet een of andere heerlijke 
theologie die hij heerlijk kon overwegen. Maar dat had hem getrof-
fen. Koning-af, zei ik u. Die man had niets meer over gehad. Nee, hij 
zegt het in ons tekstwoord: “Ten dage van ons roepen”. Welke dag 
is dat, dat de Heere ons roepen hoort? Deze dag: “De HEERE ver-
hore u in de dag der benauwdheid”. Heb je het mee gemaakt, dat 
het God is Die juist hoort en verhoort in de dag der benauwdheid? 
Heb je het mee gemaakt dat de dag der benauwdheid geen zaak op 
zichzelf is, maar dat God de dag der benauwdheid geeft in het leven 
van al degenen die Hem in het oog liggen, opdat ze zouden leren 
roepen, opdat de verhoring hun deel zou worden. Heb je het mee 
mogen maken dat het benauwd geworden is in je leven, aan alle 
kanten? Zo benauwd dat er geen uitzicht meer was. De HEERE 
verhore u, zegt hij, in de dag der benauwdheid. De HEERE, de God 
van het verbond, Die Zelf de plaats van Zijn woning heeft verkozen 
bij Zijn volk, Die Zelf in de middelen in de betoningen van Zijn gena-
de is toegetreden tot mensenkinderen, Die is het Die u verhore in de 
dag der benauwdheid. 
Ja, tot ware benauwdheid gekomen, om, dat is het doel, om in het 
verbond te mogen gaan delen. De dag der benauwdheid, daar alle 
hulp mij gans ontviel en niemand meer zorgde voor mijn ziel. Dus nu 
moet je ophouden met te zeggen dat het niet dwars door de ellende 
heen gaat naar de verlossing toe. Dat moet je niet meer zeggen. 
Hier staat: “De HEERE verhore u in de dag der benauwdheid”. Niet 
dat dat een of andere voorwaarde zou zijn, maak nu maar een dag 
der benauwdheid. Nee, maar dit is de gang, dit is de weg die de 
Heere houdt met al degenen die Hij op het oog heeft. Want het 
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Woord van God zegt het zo: “De droefheid naar God werkt een 
onberouwelijke bekering tot zaligheid”. Als alle hulp wegvalt ja, en 
we lenigen mogen de toevlucht tot Hem te nemen, onze hulp van 
Hem alleen te verwachten. 
Ja, dat kan ik nu natuurlijk wel makkelijk zeggen zo, maar hoe staat 
het er voor? Hoe is het er mee? Ja, dat mag ik u wel zeggen: we 
hadden oudejaarsavond een man onder mijn gehoor; ik heb gisteren 
naar hem staan kijken in de kist. Ga je gewoon verder? Voelde je 
dan dat je op de grens hangt? Is dat benauwdheid geworden voor 
je? Weegt dat nog? In Psalm 32 zegt de psalmist: “Uw hand was 
dag en nacht zwaar op mij”. Maar de psalmist weigerde te breken. 
Daar heb je het. Hij kon het volhouden. Hij heeft ten bloede toe 
tegengestaan, totdat… Dat is ook liefde. Dan knap je hoor, als dat 
gebeurt. Dan slaat God je in elkaar. Als een soort wals. Dan ben je 
plat en verbroken. Benauwdheid, mensen, dat is dat alles, maar dan 
ook alles er aan gaat. Ik zei het u, ik heb in die kist staan kijken. 
Maar dat je eigenlijk net zo ver bent als zo’n gestorven man. Dat dat 
gebeurt voordat je sterft. De HEERE verhore u in de dag der be-
nauwdheid, waar je niets meer hebt. Geen veiligheid, geen bescher-
ming. Niets meer om op te hopen, op te steunen. Geen hulp, van 
geen kant meer. En dan wel golven en baren en stormwinden. 
Welke golven en welke stormwinden? De golfslag van de toorn van 
God. De wind van het Goddelijk recht. Het gaat waaien in je ziel, dat 
de Heere van je eist: “Betalen zul je”. Je voelt de golfslagen op je 
afspoelen. Nog even en ik word weggespoeld en dan besta ik niet 
meer, want ik heb geen bestaansrecht. Of heb je nog rechten? 
Geen bestaansrecht meer. Maar niets meer te hebben. Wat een 
dag, de dag der benauwdheid. Maar ik zei het u al, de Heere werkt 
op de dag der benauwdheid aan, opdat het geroep tot Hem geboren 
zal worden. Want de Heere wil dit waarmaken: “De Naam van de 
God Jakobs zette u in een hoog vertrek”. Waarom in een hoog 
vertrek? Nou, ik heb u net in een enkel woord getekend die stormen 
en die golfslagen. En een hoog vertrek doet je daar aan ontgaan, tilt 
je er als het ware bovenuit. 
En nu zegt de psalmist niet voor niets de Naam van de God Jakobs. 
Wat bedoelt de psalmist als hij dat zegt? Wel dit: Wat is de Naam? 
Wat is de Naam van God? De Naam is de openbaarmaking van Zijn 
Wezen. 
“Maar ja”, zeg je, “dat hangt er dan maar aan. Wie zal zeggen dat 
dat ook voor mij is? Ik val er buiten. Ik heb teveel gezondigd. Ik heb 
te lang tegengestaan. Ik voel er trouwens ook niets van”. 
Dat is ook zoiets eigenaardigs, dat voelen van ons. En je staat 
eigenlijk met je rug tegen de muur. Je zegt: “Man, hoe zou ik durven 
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hopen op die God, Die zo ver van mij weg is”. Hoe ver? Hoe ver? Is 
Hij ver van u weg Die heden in Zijn Woord woning bij u maakt? Is Hij 
ver van u weg Die Zichzelf bekend maakt als de God van liefde? Is 
Hij ver van u weg Die het tot u en mij, tot allen, zegt: “Waarom zoudt 
ge toch sterven en niet leven? Mijn gedachten zijn gedachten des 
vredes en niet des kwaads”. Is hij ver van u weg? Welnee, zegt de 
psalmist, dat is Hij niet. Hij is de God Jakobs. 
Wie was Jakob eigenlijk? Een hielenlichter, een bedrieger. Een man 
die ook alles er door gebracht heeft. Dat leven van die man leek ook 
nergens naar. En de psalmist zegt: “De Naam van de God Jakobs”. 
Zie hier de hoop en de verwachting voor een ellendig mens in zich-
zelf, zegt de psalmist. God heeft Zich willen binden aan Jakob. God 
heeft Zich de God Jakobs willen maken. God heeft betoond dat Hij 
van zo’n man als Jakob af wist. 
En hoe is het in de geslachten na Jakob gegaan? Al zijn nakome-
lingen, is het beter geworden? Is de wereld opgeknapt? Is dat ge-
slacht zachtjesaan vromer en heiliger geworden? Welnee! Hoe is 
het openbaar gekomen dat ze uit Jakob voortgekomen waren. Hoe 
is het openbaar gekomen dat ze uit Adam voortgekomen zijn. Wat 
een vreselijke gang in dat geslacht van Jakob. 
En hier is David aan het woord, koning-af. Die zegt: “Nou, mensen, 
dat moet ik onderschrijven, want ook mijn leven is één grote vrese-
lijke puinhoop voor het aangezicht van God”. Om mij en om u zal de 
Heere het nooit kunnen doen. Maar zie hier de reikwijdte van de 
genade, dat zelfs Jakob daar bij ingevoegd is. 
Moet ik u er nog één noemen? Dat deze David, zelfs na zijn zonde 
met Bathséba er bij ingevoegd is. Nog één? Petrus. Na driemaal 
Hem verloochend te hebben er nog bij ingevoegd is. Nee, bent u 
nog niet tevreden? Paulus dan! Ja, die past beter bij ons. Ook zo 
hoogmoedig in de godsdienst. Maar die werd ook gebroken onder 
God. Die heeft ook leren bidden. Zie, hij bidt. Zie daar de reikwijdte 
van de Goddelijke genade. Dat in heel de lijn van de geschiedenis 
die achter ons ligt er velen worden toegebracht tot de gemeente die 
zalig wordt. 
Welke velen zijn dat? Die van zichzelf moeten zeggen de grootste 
der zondaren te zijn. Maar hen is barmhartigheid geschied. Daar 
stond Luther zich te verwonderen over de Goddelijke genade, dat de 
goddeloze om niet wordt gerechtvaardigd. Daar stond Calvijn te 
kijken met verwonderde ogen naar de lucht. Daar stonden ze kijken, 
door de eeuwen heen. Dat heeft Kohlbrugge gepredikt in Duitsland, 
omdat hij verbannen was uit Nederland. Dat is door de eeuwen 
heen gepredikt, ook aan het Nederlandse volk. Ken je ze uit je 
straat? Uit je voorgeslacht? Die de Heere heeft willen toevoegen tot 
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dat Sion dat zalig wordt. Ingevoegd in de gemeente Gods. De God 
Jakobs. En de Naam van de God Jakobs, de openbaarmaking van 
Zijn Wezen, in heel Zijn daden en handelen, zette u in een hoog ver-
trek. 
Hoe zal dat gaan? zeg je. Hoe moet dat ooit terecht komen? Wel zo: 
Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij 
zende uw hulp uit het heiligdom. Waar zou dat zijn, dat heiligdom? 
Want daar moeten we dus zijn. Kent u het heiligdom? Bent u al eens 
in het heiligdom geweest? Dan weet ik dit: toen ik in Gods heilig-
dommen inging, was ik een groot beest bij U. Ik kan het ook zo 
vragen: In de binnenkamer, hebt u als Jakob geworsteld met God? 
Bent u apart genomen geweest? Heb je die hand op je voelen druk-
ken, dag en nacht? Is dat recht gaan schitteren? Een heiligdom is 
een plaats van een Heilige. Die hoort in een heiligdom. Dat heel je 
onheiligheid in het licht van de heilige God voor de dag kwam. Ja, 
dan wil je wel zeggen: “Ik ben een groot beest”. Dan wil je wel. Dan 
moet je wel. Dan zal! 
Ben je weleens in het heiligdom geweest, dat je van jezelf af mocht 
zien? Eindelijk eens een keer. En tot God op mocht zien. Weet je 
waar je dat aan kan weten? Hier aan: Zolang een mens in zijn 
godsdienst nog niet in het heiligdom is geweest, zit die mens in de 
war over zijn eigen zaligheid: “Ik zou wel naar de hemel willen”. 
Maar als een mens in het heiligdom is geweest, dan is daar een 
andere zaak die de ziel bezet. Dan is je leven voor de dag geko-
men als een ontroven van de Goddelijke eer. Dan word je met een 
andere zaak bezet, namelijk dit: “Hoe komt God nog ooit in mijn 
bestaan aan Zijn eer. Ik lig in de klauwen van de duivel. Hij heeft 
onderhand het laatste woord. Ik ben ontrukt aan de Heere in mijn 
eigen vrijwillige keuze in Adam. En heel mijn leven blijkt vijandschap 
tegen God te wezen. Ik doe Hem tekort”. Verdient Hij het al niet 
meer dat u Hem tekort doet? Dat is eigenlijk het heiligdom. Hij zen-
de uw hulp uit het heiligdom, op die plaats waar je alle krachten, alle 
verwachten, alle hopen op jezelf kwijt bent. Daar zal de Heere Zich 
openbaar maken. Hoe? Wel zo: Hij ondersteune u uit Sion. Want in 
dat heiligdom, of op de plaats van dat heiligdom (zo zou je het ook 
kunnen zeggen) heeft God Sion gesticht, de woonplaats van Zijn 
eer, de plaats van de verzoening. Sion, dat is de oudtestamen-
tische ….. van de komende Heere Jezus Christus. Sion, dat was 
Evangeliebediening in de Oude Dag. Sion, dat is de blijken van de 
liefde Gods in Zijn barmhartigheid, die heerlijke deugd van de barm-
hartigheid, die Hij openbaart voor de slechtste van alle mensen-
kinderen. 
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Hij ondersteune u uit Sion. Dat betekent: als je ondersteuning nodig 
hebt, dan ben je aan het vallen. Dan moet je ondersteund worden. 
Dan moet je opgericht worden. Dan moet je op de been gehouden 
worden. 
Nou, mensen, op de been gehouden worden uit Sion, dat betekent 
dit: dat je nergens anders meer in roeme, dan het kruis van onze 
Heere Jezus Christus. Dat betekent dit: dat je als een arm, ellendig 
zondaar hangt aan de bloed- en kruisverdiensten van Immanuël. 
Zijn borgtocht je leven toen je aan het sterven was, toen je onder 
ging, toen je verloren ging. Dat God in dat heiligdom, in die binnen-
kamer, toen het Eén op één werd, het Sion voor je maakte, dat in de 
rechtszaal de Advocaat tussentreedt en het sprak tot Zijn Vader: 
“Ook voor deze heb Ik verzoening aangebracht”. 
Ondersteune u uit Sion, jazeker. Dat komt bij Hem vandaan. Want, 
zegt de psalmist, Hij gedenke al uw spijsoffers en make uw brandof-
fer tot as. Weet je wat dat betekent? Degene die nu naar de tempel 
kwam en een offerdier mee bracht, en dat offerdier naar de priester 
bracht, opdat het geofferd zou worden, wat betoonde diegene daar-
mee? Dat hijzelf die prijs der ziel, dat rantsoen, niet kon voldoen. 
Dat een Ander in zijn plaats moest gaan naar de slachtplaats. Dat er 
vreemd bloed moest vloeien, opdat hij vrijuit kon gaan. Dat is het 
symbool van de spijsoffers en het brandoffer. En als er dan staat: 
“En make uw brandoffer tot as”, dan zegt de psalmist dit: “Daar in 
het heiligdom, als God het tot een Sion maakt, daar zal uw offer 
gans worden verteerd als een teken (God is liefde hoor), dat de 
Heere uw offer heeft aanvaard”. 
Wat is uw offer? “Ik heb niets meer mee te brengen”, zeg je, “want ik 
ben zelf tot as geworden”. Dat is maar goed ook, want het is sieraad 
voor as. Weet u wat het offer is wat tot het uur gerekend wordt? Dat 
is de Heere Jezus Christus, Die het gezegd heeft: “Ik voor u”. Dat is 
die ruil, dat vreemde, dat onverwachte, dat onmogelijke. 
De Heilige Geest leert bidden. Hoe bidden? Bidden tot God. Dat is 
een groot onderscheid. Niet bidden tot jezelf. Niet bidden om jezelf. 
Maar als de Heere in Sion geen genade zou bewijzen, zou Hij op-
houden God te zijn. Hij heeft Zich aan deze zaak Zelf willen binden. 
Sela. 
De verklaarders zeggen terecht: “Daar moet een ogenblik over 
nagedacht worden. Dat moet eens rustig bepeinsd worden. De zaak 
die toegepast is wil overwogen zijn”. 
Ben je zo ook al eens een keer stil gehouden, om te mogen overwe-
gen wat God aan je ziel gedaan heeft? Heb je daarin mogen 
ademen, dat werk van God? Je lag er middenin, omdat je er uit 
gezet was. En je had niets meer over dan te roemen in een drie-eni-
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ge God. Sela. En daar op die plaats van dat sela, in die binnen-
kamer, in dat heiligdom, is er één zaak van belang. En dat blijft in 
het leven van Gods Kerk, als dat geestelijke boven ligt. Een zaak 
van gewicht. God zal aan Zijn eer moeten komen. En ik zal u wat 
vertellen: God zal Zijn eer ook willen; God werkt op Zijn eigen eer 
aan. Daarom zijn de dagen der donkerheid zo vele, o kind van God, 
omdat je die eer zo weinig zoekt, omdat je zo weinig op een christen 
lijkt. Daarom is het dat de Heere je door zware gangen heen doet 
gaan. Omdat je weer wat leunde en steunde op eigen vermogen. 
Nee, dat telt niet mee. Hij alleen. En Hij Die u betoond heeft dat Hij 
het alleen is. Daar in dat dodelijkst tijdsgewricht, toen Hij uw ziel 
redde en uw tranen wilde drogen, Hij wil het ook bij de voortduur 
alleen wezen, in de tijd, en in de eeuwigheid bovenal. Daar zal Hij 
zijn alles en in allen, ten volle. 
Dan zegt de psalmist: “Hij geve u naar uw hart en vervulle al uw 
raad”. Heb je dan nog een verlanglijstje? Hij geve u naar uw hart. 
Heb je er al aan gedacht: Hij vervulle al uw raad. Ik heb maar één 
verlangen, dat de Naam des Heeren in mijn leven worde grootge-
maakt. Dat is het enige verlangen. En de psalmist weet wel te zeg-
gen “Hij geve u naar uw hart en vervulle al uw raad”. Hij zal het waar 
ma-ken. Nou, dat heeft de psalmist ook moet kauwen, toen Nathan 
tot hem kwam en toen hij hem aanwees: “Gij zijt die man”. Toen het 
in het leven van de psalmist ook waar moest worden, dat dat ook 
door zware kruiswegen heen kan, dat de Heere naar uw hart zal 
geven en al uw raad zal vervullen. Het is inderdaad een zaak van 
gewicht wat de psalmist hier noemt. Als een hart daarmee bezet zal 
mogen wezen, dat God aan Zijn eer moet komen. Hoe zal dat 
kunnen, dat je hart daarmee bezet is? Alleen zo: God is liefde; wij 
hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Als een hart in 
beslag genomen is door de eeuwi-ge God, dan zal de wederliefde 
wakker worden tot Hem. Dan zegt de psalmist: “Wij zullen juichen 
over Uw ijver en de vaandelen opsteken in de Naam onzes Gods”. 
De Heere vervulle al uw begeerten. De vaandelen opsteken, waar 
gebeurde dat? Dat gebeurde op het strijdperk. Nou, dat is dit toch, 
het strijdperk van het leven! Of heb je daar geen hinder van? Is het 
voor u een of andere kalme vakantietocht, dit leven na ontvangen 
genade? Of moet u het ook ondervinden, de gedurige strijd, de strijd 
met uzelf, de strijd met vlees en bloed, de strijd met de wereld, de 
strijd met de boosheden in de lucht, de strijd met de duivel die een 
ingang weet te vinden om in uw leven in te komen. Heb je geen last 
van je boezemzonden? Heb je geen last van je karakter? Heb je 
geen last van je hele bestaan, dat zich der wet Gods niet onder-
werpt, want het kan ook niet. Is het geen strijd voor u? Dan hebt u 
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ook geen vaandel op te steken, nee. Maar is dat uw strijd, dan zal 
dit uw vaandel zijn. Ik las het bij een verklaarder. Ik vond het toch 
echt schoon. Ik wil het u graag doorgeven. Dit: Die vaandelen die 
opgestoken worden in de Naam des Heeren, onzes Gods, die ver-
klaarder zegt: Weet je hoe die vaandelen er uit zien? De staf van dat 
vaandel is het kruis van de Heere Jezus Christus. De vlag die er aan 
hangt is rood en wit gekleurd. Rood van het bloed van Christus, en 
wit van het water van de bediening des Heiligen Geestes. En de 
wimpel die er aan wappert is de verkondiging van het vrije aanbod 
van genade in het Evangeliewoord, om Jezus’ wil. 
Dat is het vaandal dat zal worden opgestoken. 
In wie is uw mogendheid? Is uw mogendheid alleen in God de Hee-
re? Verstaat u de apostel Paulus als hij zegt, te wensen niets anders 
te weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd? Dat zal het vaan-
del wezen dat opgestoken wordt. Nou, denk erom dat je voor zo’n 
vaandal beide handen nodig hebt. Dan heb je geen wapen meer 
vast. Nee, maar de Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stille 
zijn. Dan komen ze je allemaal tegen met paarden en met wagens. 
Ze komen je allemaal tegen met macht en met majesteit. Luther 
zegt: “Dat is indrukwekkend! De stofwolken aan alle kanten, vanwe-
ge het geraas en gedender van die wagens. Met een hoop lawaai 
komen ze op je af. Je dreigt te bezwijken, alleen al als je ze ziet”. En 
ze zullen toch de gezalfde niet aantasten, welnee. 
De Heere vervulle al uw begeerte. Niet: “Houd U mij in het leven”, 
maar: “Houd U Uw werk in het leven. Het zal tot beschaming van 
Uw Naam en Uw eer wezen als ik zal bezwijken en zal vallen. De 
wereld zal honen en spotten: “Zie je wel, hij heeft zich met een 
fantasie op de been gehouden. Die God bestaat toch niet”. De we-
reld zal U onteren. De duivel zal lachen en juichen als U mij loslaat, 
als U mij laat gaat”. 
Maar weet je wat de bedoeling van dat vaandel is? Dat is ook iets. 
Dat is ook een les voor het volk van God. De bedoeling van dat 
vaandel is niet alleen dat hij hoog opgericht wordt, maar ook dat er 
naar gekeken wordt. En als je naar dat vaandel kijkt, dan zie je heel 
die legers niet meer die op je aanstormen. Wat een troost ligt daar al 
in! Wat een troost! En als de wind van de Heilige Geest gaat waai-
en, dan wappert die vlag zo hard, dat je heel het geroep van de vij-
anden niet meer horen kunt. Dat is ook een zaak! Of niet? De Heere 
vervulle al uw begeerte. 
Alsnu weet ik dat de Heere Zijn gezalfde behoudt. Alsnu weet ik… 
Je zegt: “Ik zie er nog helemaal niets van”. Nee, wij zeggen: “Eerst 
zien en dan geloven”. Maar de tekst zegt: “Eerst geloven en dan 
zien”. 
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Alsnu weet ik… Want het geloof is een zaak die zo zeker is, dat al is 
er nog niets van te zien met het natuurlijk oog, de overwinning reeds 
daar is en het juichlied reeds in het hart kan wezen. Alsnu weet ik 
dat de Heere Zijn gezalfde behoudt. De God van het verbond, Die 
Zich in Zijn liefde heeft geopenbaard, Die zal Zijn gezalfde niet 
loslaten, maar Die zal Zijn eigen werk in het leven behouden. 
Bent u een gezalfde? Bent u besprengd, besmeerd met het bloed 
van de Heere Jezus Christus? Is u omgedaan de mantel der gerech-
tigheid? Is u de lieflijke olie van de bediening van de Heilige Geest 
uitgegoten? Bent u opgeborgen in het Goddelijke werk? Alsnu weet 
ik dat de Heere Zijn gezalfde behoudt. 
Ja, in deze druk staat het ook met een kleine letter. Ik vind het toch 
hinderlijk. Ik kan er niets aan doen, ik vind het toch hinderlijk. Er zijn 
uitgaves, daar staat het wel met een hoofdletter. Waarom wordt de 
Kerk behouden? Omdat het Hoofd bewaard is in de hemel. En het 
Hoofd dat reeds boven is, zal ook zorgen dat het lichaam veilig daar 
komt, gevoegd bij het Hoofd, waar het hoort. De Heere behoudt Zijn 
Kerk niet om Zijn Kerk, maar om de duurgezworen eed aan Zijn 
Zoon, de Heere Jezus Christus, dat geen van de verkorenen ooit uit 
Zijn handen zullen vallen. Hij behoudt Zijn Kerk vanwege de dure 
prijs van Christus’ bloed. Alsnu weet ik dat de Heere Zijn gezalfde 
behoudt, omdat Jezus gezeten is aan de rechterhand des Vaders en 
altijd voor de Zijnen bidt, met het Offer in Zijn hand. Altijd! Altijd! 
En toen kwam je op het strijdveld, toen was je je vaandel vergeten. 
Toen zag je ze aan komen stormen. Toen werd je bang. Of, of je 
was overgelopen, want dat trok je wel. En je viel weg in zonde, je 
viel weg in ongerechtigheid. 
Hij is gezeten aan des Vaders rechterhand, om altijd voor de Zijnen 
te bidden. Dat moet Gods volk breken. Als een torpedo je zonde 
terug komt. Het waren hamerslagen op de spijkers in Christus’ won-
den. “Ik ben tegen Zijn voorbidding in gegaan, en ik ben niet uit de 
genade weg gevallen vanwege Zijn voorbidding”. Dat is ook wat! Dat 
is ook wat! De Heere behoudt Zijn Gezalfde. Hij zal Hem verhoren 
uit de hemel Zijner heiligheid. 
Ik vroeg u daarstraks: Hebt u kennis gemaakt in de binnenkamer 
met Gods heiligdom? Hier zegt de psalmist: “Die God Die u deed 
ontmoeten in dat heiligdom, in die binnenkamer, is een God Die 
woont in de hemel Zijner heiligheid”. Dat betekent dat Hij heerlijk 
verrezen is boven al-les. Dat Hij de einden der aarde in Zijn hand 
heeft. Dat Hem niets te wonderlijk of niets te hoog is. U hebt te doen 
met de eeuwige God, zegt de psalmist. En die God is heilig, Die is 
jaloers op Zijn eer. Daarom zal Hij verhoren uit de hemel Zijner 
heiligheid. Jazeker! Omdat Hij Zijn heiligheid door al uw vijanden 
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niet zal laten schenden. Het heil Zijner rechterhand zal zijn met mo-
gendheden. 
Zijn rechterhand! Als God Zijn linkerhand open doet, is dat in toorn. 
Als God Zijn rechterhand open doet, is dat in liefde en in genade. 
Het heil Zijner rechterhand, dat is dit: dat de Heere uitstrooit in uw 
bestaan, de bewijzen, de tekenen van Zijn goedertierenheid, van 
Zijn liefde, van Zijn trouw. 
Het heil van Zijner rechterhand, dat is dit: dat is dat heel gemaakt 
van die verhouding tussen U en mens, in Christus. Dat is op grond 
van het borgwerk van Christus, dat de Heere genadig zal kunnen 
zijn voor al de Zijnen. Dat is de waarmaking van het Woord: “Zoek 
eerst het Koninkrijk Gods, en al het andere wordt u toegeworpen”. 
Want de Heere is geen karig God, nee. En het zal zijn met mogend-
heden. Zulke mogendheden, zulke majesteit, zulke betoning van 
macht, dat het de vijanden op de loop zal helpen en dat het u in 
beslag zal nemen voor Hem, gevangen onder Zijn liefde. God is 
liefde. 
 
Laten we eerst zingen, Psalm 61 het 5e vers. 
 

Gij zult nieuwe dagen voegen, 
Vol genoegen, 
Bij des konings levenstijd; 
Zijner jaren tal vermeren, 
In 't regeren, 
Door Uw gunst van ramp bevrijd. 

 
De hoop van het volk van God, dat is geen een of andere onvaste 
hoop van: “Nou ja, we hopen het maar, we zien het wel”, ofzo. Die 
hoop is zekerheid. Alsnu weet ik. 
Wanneer weet u dat? Wanneer staat u dat helder voor het zielsoog? 
Als uw oog is op het vaandel. Als het vaandel omhoog gestoken is 
en u er op staren mag. 
Vindt u het geen wonder dat de Heere Zijn zwakke volk zo een 
vaandel in handen geeft? Dat is wat! Of niet? Dat ze dat vast mogen 
houden. Ik bedoel dat eigenlijk zo: dat God in Christus mensen 
bezoekt en in Zijn gunst doet roemen. Wat een voorrecht! Of niet? 
Als God in Christus weer eens bij je op bezoek komt. Dat is nu ver-
borgen voor het natuurlijke oog. En je zegt: “Wat zal daar nu zo 
heerlijk aan wezen?” Weet je wat daar het heerlijke van is? U die het 
gezien heeft, die weet het. Dan smelt je zelf weg en blijft Hij alleen 
over. Dat is de zaligheid. Dan ben je zelf verdwenen in Hem. Dat is 
trouwens ook wel een rust, om van je zelf af te zijn. Ja, je zegt: “Ik 
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kan van al die vijanden geen kwaad woord spreken hoor, die hun 
wagens en paarden hebben. Ik heb mijn schuur ook vol staan”. Als 
je jezelf kwijt bent, dan is heel je wapentuig weg, en dan is God je 
sterkte. Weet je wat het is? Heel je wapentuig is toch waardeloos 
voor Hem. Dat kun je ook weten. Als het nu, voordat dit strijdperk 
aanbreekt, gekomen is tot het strijdperk op het slagveld van vrije 
genade. Wat heb je niet een wapentuig voor de dag gesleept om 
God buiten de deur te houden! Hij brak overal dwars door heen. Het 
sterkste wapen sloeg Hij zo aan gruzelementen op de grond. De 
zwaarste kanonnen gingen op in vuur. En alles wat je afschoot kets-
te af. Tegen Zijn Goddelijke majesteit houdt niets uit. Of wel? Over-
wonnen door Hem, dan heb je geleerd dat onze kracht niet mee 
doet, dat onze kracht waardeloos is. En maar weer met die kracht 
terug steeds. 
Daarom zegt de psalmist in dit lied: Die vaandel opsteken, dat je je 
handen vol hebt. Dan kun je niet meer naar wat anders grijpen. 
Wanneer zijn je sterkste daden geweest? Kijk eens terug in je leven. 
Toen je zingen kon: “Want God was aan mijn zij, Hij ondersteunde 
mij in het leed dat mij genaakte”. Toen je als waardeloos hoopje 
mens bij Hem lag. En als Johannes, als de apostel der liefde, aan 
Zijn borst mocht vertoeven. Dat waren je beste dagen. Want als ik 
zwak ben, dan ben ik machtig, zegt de apostel. Want de Goddelijke 
kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Dat blijkt wel. Deze ver-
melden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden 
de Naam des Heeren onzes Gods. Ze staan met de geweren klaar, 
en de enige kogel die wij afvuren is de Naam des Heeren onzes 
Gods, zegt de psalmist. Weet je waarom dat een kogel is? Hierom: 
Als God aan onze kant is, is Hij niet aan de kant van onze vijanden. 
En als dat vijanden van ons zijn, zijn het ook vijanden van Hem, en 
zal de Heere het waarmaken dat Hij voor u zal strijden en dat u stil 
zal mogen wezen; dat de Heere die zaak zal voleindigen. Ze vermel-
den wel van wagens en van paarden. Ze verheffen zich wel in het 
rond. Daar sta je ingesloten aan alle kanten. Maar vermelden van de 
Naam des Heeren onzes Gods. Onzes! Zie je dat? Die Zich in het 
bijzonder aan ons heeft willen binden. Dat is Diezelfde God Die 
genoemd wordt de Naam van de God Jakobs. Die bindt Zich aan 
afval, aan uitschot. Daar wil Hij mee van doen hebben. Daar zal Hij 
voor strijden. Daar zal Hij voor heen trekken. En als de Heere gaat 
heen trekken… Ze hebben zich gekromd en zijn gevallen. Dan 
moeten ze buigen en breken. Dan moeten ze krom trekken en ster-
ven. Dan moeten ze verdwijnen voor Uw oog als was. Dan moeten 
ze zo krommen en vallen, dat u dat hoge verheffen niet meer zien 
zult. Verdwenen alsof ze er nooit geweest zijn. Weet u waar het ge-
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vaar voor de Kerk in zit? Dat ze op grond van d’r bekering en d’r 
geloof de strijd wel aan kunnen. Dat is het grote gevaar. Dan ga je 
vallen hoor. Dan gaat u krommen. Dan gaat u vallen. Dan gaat u 
niet winnen. En de duivel vindt het prachtig. Als hij zijn wapens toont 
en als hij zijn vaandels opsteekt, de vaandels met de doodskoppen 
er op, dan vindt hij het prachtig als u de vaandelen van uw bekering 
en geloof opsteekt. Dan zegt hij: “Zie je wel, die heeft de handen vol 
met zichzelf. Die kan niet meer strijden. Die kan niet meer wapens 
vatten om tegen mij te vechten. Die zal ik er wel onder krijgen”. En 
dan zul je vallen. 
Mensen, verhef je maar niet boven David, die zich aan Bathséba 
vergreep, die Uria liet vermoorden. Verhef je er maar niet boven. Als 
je je eigen vaandels opsteekt, zul je ook zo eindigen. 
Maar met de vaandelen die opgestoken mogen worden in de Naam 
des Heeren onzes Gods, zal het waar worden: “Wij zijn gerezen en 
staande gebleven”. 
Heb je ook weleens terug mogen kijken en gezegd: “Hoe wonderlijk 
heeft de Heere door geholpen, hoe heeft Hij trouw gehouden, hoe 
heeft Hij bewaard, boven bidden en boven denken”? Heb je de hand 
des Heeren weleens gezien in de gang van je leven? Heb je in dat 
aangebonden leven aan de troon der genade je weleens verbaasd 
dat God leiding wil geven aan het leven van een sterfelijk men-
senkind? Heb je je er weleens over verwonderd dat de Heere je 
vijanden terneer slaat en je veilig bent in Zijn hand? 
Ik zei het u aan het begin en daar eindig ik ook mee in deze morgen. 
Dat volk van God bidt omdat God hoort. Zo zit het. O Heere, 
behoud. Dat is het gebed. O Heere, behoud, terwijl dat vaandel 
wordt opgestoken, dat is: “Om Jezus’ wil”. O Heere behoud. Wij zijn 
veilig alleen in Uw handen. Anders zijn wij in groot doodsgevaar. O 
Heere, behoud. 
En ziende op dat vaandel, op het kruis van de Heere Jezus Chris-
tus, door de leiding van God de Heilige Geest: “Die Koning verhore 
ons ten dage van ons roepen”. En over die Koning had koning Da-
vid, Die de Koning is van hemel en van aarde; bij de gratie van die 
Koning was David koning en was het volk onderdaan. En bij de 
gratie van die Koning is koning en volk bewaard gebleven, om te le-
ven tot Zijn eer. Het heil van koning en volk bestond in de genade 
van die Koning aan hen bewezen. 
Mensen, dat betekent dit: niet elkaar er onder steken, je niet boven 
een ander verheffen, niet de meeste willen zijn. Nee, die de meeste 
wil wezen, die zij uw dienaar, zegt de Heere Jezus Christus. Voor 
elkaar onder doen voor het aangezicht van God. Dat de Heere dit 
gebed waar make: “O Heere, behoud”. Want dat gebed máákt Hij 
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waar als het in der waarheid gebeden is. Daarom juicht de Kerk in 
het strijdperk van dit leven nog weleens een keer. Want die Koning 
verhore ons ten dage van ons roepen, omdat die dure eed gezwo-
ren is bij Zijn eigen heiligheid: “Zo Ik aan David lieg, zo hem Mijn 
woord misleidt”. Dat zal niet gebeuren. Dat Woord is vast en zeker 
en gewis. 
Dit is het heiligdom des Heeren, waar Hij Zijn liefde betoond heeft in 
de handhaving van Zijn recht en van Zijn genade, tot verheerlijking 
van Zijn Naam en tot zaligheid van Zijn Kerk, tot verdelging van al 
Zijn vijanden, opdat niet meer gezien wordt wat zich tegen God 
verheft. Opdat Hij alleen, met al de Zijnen, zal overblijven in de eeu-
wige, zalige vreugde. Opdat Hij maken zal nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, in dewelke deze gerechtigheid woont. Vast is, tot in 
eeuwigheid toe. 
Zo behaagt het God Zijn eer te verheerlijken. 
Ook in u? Zit je er ook al bij? Nee? Het kan nog. Heden dan, zo gij 
Zijn stem heden nog hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, ver-
hardt u niet, maar laat u leiden. 
Weet u, een enkele zinsnede van Jakobus Durham, dan houden we 
echt op. Dat is dit: U die onder de bediening van het Evangelie bent, 
hebt niet alleen het recht, maar bovenal de plicht om het Evangelie-
woord te aanvaarden. Anders heb je niets meer in de Dag der da-
gen. Het recht en de plicht. Dat moet je vandaag eens durven zeg-
gen op de kansel. Durham, een Schotse oudvader, die zei het: “Het 
recht en de plicht”. Daarom nog een keer, zo gij Zijn stem heden 
dan hoort, gelooft Zijn heilrijk en troostrijk woord, verhardt u niet, 
maar laat u leiden. Zo zachtjes op Hem aan. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 65 : 3 
 

Daar zal ons 't goede van Uw woning 
Verzaden, reis op reis, 
En 't heilig deel, o grote Koning, 
Van Uw geducht paleis. 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
Ons, in gerechtigheid, 
Doen horen, en ons blij doen zingen 
Van 't heil, voor ons bereid. 

 
Zegenbede. 


