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Predikatie over Matthéüs 26 vers 13 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 24 maart 2013 
 
 Zingen Psalm 35 : 10. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 

Schriftlezing Matthéüs 26 vers 1 t/m 13 
 
  1 En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat 
Hij tot Zijn discipelen zeide: 
  2 Gij weet dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des men-
sen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. 
  3 Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de 
ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd 
was Kájafas; 
  4 En beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen 
en doden zouden. 
  5 Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde on-
der het volk. 
  6 Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon den melaat-
se, 
  7 Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer 
kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat. 
  8 En Zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: 
Waartoe dit verlies? 
  9 Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen den 
armen gegeven worden. 
10 Maar Jezus zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij de-
ze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan Mij ge-
wrocht. 
11 Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. 
12 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij 
het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis. 
13 Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in 
de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken wor-
den van hetgeen zij gedaan heeft. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 22 : 12 en 16. 
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Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van Zijn Heilige 
Geest wensen wij in deze morgen u Zijn Woord te bedienen uit dat 
gedeelte dat aan u werd voorgelezen, Matthéüs 26, en dan wordt u 
als tekstwoord genoemd het laatste, 13e vers. Daar luidt het Woord 
van God en onze tekst aldus: 
 
Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in 
de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken 
worden van hetgeen zij gedaan heeft. 
 
Om naar aanleiding van dit gedeelte en dit tekstwoord stil te staan 
bij vier gedachten. 
 

1e. De Meester spreekt. 
2e. De godsdienst besluit. 
3e. De Godsvrucht zalft. 
4e. De Kerk verwijt. 

 
Gemeente, de Heere Jezus is aan het einde gekomen van Zijn pro-
fetische bediening. Dat betekent: Zijn preken, ja waartoe Hij door de 
Vader verordineerd geworden was, Zijn preken zullen een einde ne-
men. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, 
staat er in het 1e vers. Deze woorden! Dat zijn die woorden die ge-
handeld hebben over Jeruzalems verwoesting, over Zijn weder-
komst en over de dag des oordeels. Deze woorden, die had Hij 
gesproken tot de Zijnen, opdat de Zijnen, wanneer die dingen zou-
den gebeuren, niet twijfelmoedig en wankelmoedig zouden worden, 
maar zouden weten dat hen niets vreemds overkomt, dat het alles 
van Hem voorzegd is geworden. Dat Hij dus de loop van de ge-
schiedenis, de gang van de eeuwen bepaalt. 
Wat zegt dat u eigenlijk? 
Het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Wat zegt 
dat u, als de Heere Jezus daar tot de Zijnen gesproken heeft, van 
hoe de toekomst van de wereld, ja hoe de wereldgeschiedenis in 
zijn totaliteit er uit zal komen te zien. Heeft dat u weleens rust ge-
bracht? Bemoedigd, ondersteund, gesterkt? Misschien heb je het 
ook weleens gedacht: “Ik hoor helemaal niet in deze tijd thuis. Ik pas 
hier helemaal niet”. Ja, dat kan op een natuurlijke wijze wezen. Dat 
kan natuurlijk. En dat is waar het over loopt, dat kan ook geestelijk 
wezen. Dat is trouwens van alle tijden. De Kerk van alle tijden zegt: 
“Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden”. Die passen er niet 
meer bij. Die zijn hier een vreemde eend in de bijt. Die worden 
scheef aan gekeken. Die worden niet verstaan. En de wereld gaat 
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een gang waarin je niet mee kan. Of wel? En misschien benauwt het 
je weleens, slaat de vrees je weleens om het hart als je de krant 
openslaat, als je daar lezen moet dat er ook in ons vaderland van 
overheidswege bepaald wordt, dat je daar ondervinden moet in de 
maatschappij waarin je verkeert, dat de liefde van velen aan het ver-
killen is, dat je zachtjesaan naar de marges van de samenleving 
wordt weggeduwd. 
En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Weet 
je welk woord Hij ook gesproken heeft? In de wereld zult gij ver-
drukking hebben, maar hebt goede moed, want Ik heb de wereld 
overwonnen. Is dat een zonnestraal in je ziel geweest toen het nacht 
was? Toen je het niet meer bekijken en niet meer begrijpen kon. 
Toen je levensgang een kant uit ging waar je het niet mee eens 
was. Toen de deuren dicht gingen die je zo graag open gezien had. 
Toen het alles tegenover gesteld naar je verlangens ging. Je kon 
God niet meer begrijpen. En toch, het is voorzegd. 
Het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Dat be-
tekent: de totaliteit van de Goddelijke beschikking is aan de Zijnen 
meegedeeld. Ze weten het. Wat weten ze? Dit hoofdzakelijk. Het 
gaat er niet over om de zaak tot in de details te doorvorsen. Het 
gaat er niet over om tot in de finesses het Goddelijk beleid na te 
rekenen. De verborgen dingen zijn voor de Heere, maar de geopen-
baarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Ook wat dit aan gaat. 
Die zijn voor ons en onze kinderen. Dat betekent: dit heeft de Heere 
Jezus geopenbaard. Het loopt de drie-enige God niet uit de hand. 
Dat mag wel met nadruk opmerkelijk heten. Als daar het vervolg van 
Jezus’ woorden op volgt in deze perikoop. Hij ondersteunt, Hij be-
moedigt de Zijnen met de woorden uit te spreken van de Goddelijke 
raad en de Goddelijke beschikking. En vervolgens gaat Hij Zijn dis-
cipelen verklaren wat daar nu in die Goddelijke beschikking over 
Hemzelf ligt opgesloten. Dat is geen weg met rozen. Dat is geen 
weg met goud geplaveid. Dat is een weg van lijden en van sterven. 
En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat Hij 
tot Zijn discipelen zeide… Zijn discipelen, de intieme kring wordt in-
getrokken in de openbaarmaking van het heilgeheim. Het is de vier-
de keer hier dat de Heere Jezus over Zijn lijden en sterven spreekt. 
En let wel, Judas is er ook bij. Die valse, die geniepige. Die het niet 
om God, om Christus te doen was, maar die het alleen om zichzelf 
te doen was. In het Johannes-evangelie staat in het verband van dit 
gedeelte, wat daar ook beschreven staat, over hem vermeld dat hij 
een dief was en dat hij de beurs droeg. Hij rekende alleen naar zich-
zelf toe, en hij had nooit gerekend van zichzelf af, naar God toe. Dat 
is ook even een stuk van onderzoek, ook in het kerkelijk leven, in 
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het persoonlijke leven voor het aangezicht van God, op weg en reis 
naar de eeuwigheid. Zeg het eens. Je bent ook zo’n mens die naar 
jezelf toe rekent. Ik wil wel zalig worden. Ik wil wel naar de hemel 
toe. Ik kom liever niet in de hel. Ik heb graag een gelukkig leven. Ja, 
ik zou best willen dat God mij zegent, dat God mij goed doet. 
Maar van jezelf af leren rekenen. Weet je wat dat is? Hij doe wat 
goed is in Zijn heilige Gods-ogen. Dat is geen les van dag één hoor. 
Ja, de Heere kan die zaak in een punt des tijds een mens bekend 
maken. Dat is ook zo. Maar ik bedoel u dit te zeggen: Dat is een les 
die geleerd wordt in de weg van afbraak van al het onze. 
Nee, Judas was niet afgebroken. Die was overeind gebleven, op de 
been gebleven. Dan Petrus. Die had het er misschien wel veel erger 
aan toegebracht dan Judas. Maar Petrus was afgebroken gewor-
den, onder de hand van God. Petrus was een geknakte geworden 
voor het aangezicht van God, en daardoor het voorwerp van genade 
gemaakt, door de gezegende Heere Jezus Christus Zelf. Wat een 
onderscheid. 
Ze horen allemaal dat woord wat Hij tot Zijn discipelen zei. Maar het 
heeft zo’n verschillende uitwerking. Of, ik kan het ook zo zeggen: 
voor een ieder van hen zal het gevolg zo radicaal anders zijn. 
Als de Heere Jezus van Zijn lijden en sterven gaat spreken, dan zal 
dat voor Simon Petrus, in al zijn gebrek, in al zijn tekort, in heel zijn 
verloochening enzo, die hele puinhoop van zijn bestaan op één gro-
te hoop geveegd; voor hem zal het de zaligheid inhouden. En voor 
Judas, die de zaak had berekend en winst dacht te boeken door 
Hem over te leveren, zal het de eeuwige rampzaligheid betekenen. 
Het bloed van Jezus Christus onrein geacht. En dat gaat dwars door 
de kerk heen. Ook vandaag. Dat gaat dwars door ons heen. Dat wil 
ons open leggen voor Gods aangezicht. Wij mogen dat Woord ho-
ren wat Hij tot Zijn discipelen zeide. Matthéüs heeft het opgetekend 
door de werking van de Heilige Geest. En wij zitten er allemaal on-
der vandaag, en we horen dat Woord. Waar brengt het ons nu? Wat 
brengt het teweeg? Nee, het zal wel blijken dat die discipelen geen 
foutloze mensen waren. Helemaal niet. En toch, het gaat er niet om 
dat je jezelf opknapt en dat je van jezelf een mooi en aangenaam 
mensenkind weet te maken. Helemaal niet. Maar het gaat er maar 
om dat je bij Hem bent, om van Hem te leren wat nodig is op weg en 
reis naar de eeuwigheid. 
Hij gaat tot Zijn discipelen spreken. Gij weet dat na twee dagen het 
Pascha is. Dat is het! De Meester gaat spreken tot Zijn discipelen en 
Hij brengt ze in herinnering dat dat Pascha aanstaande is. En als Hij 
over dat Pascha begint, dan weet elke rechtgeaarde Israëliet waar-
om dat Pascha jaar op jaar gevierd werd, waarom daar dat her-
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denken was van de daden van God. Waar herinnerde nu dat Pa-
scha aan, dat paaslam? Wel, het herinnerde hier aan, aan dat ogen-
blik van de uittocht en wat daar aan vooraf gegaan was. Het herin-
nerde de Israëlieten daar aan, dat de Heere gezegd had dat ze een 
lam zouden slachten, en dat bloed van dat lam zouden smeren aan 
de deurposten en aan de bovendorpel. En dat een ieder die in dat 
huis was het gevaar ontkwam. Want de engel van het verderf zou 
voorbij gaan. Het was een les voor elke Jood in die dagen, dat er 
zonder bloedstorting geen vergeving is. En dat er op een plek waar 
geen bloed gesprengd is geen vrede met God zal kunnen zijn. Het is 
oorlog of vrede. Oorlog zonder bloed en vrede met het bloed. 
Ge weet dat na twee dagen het Pascha is. Ja, die discipelen hadden 
dat al zoveel jaren meegemaakt en herdacht. Hoe de Heere Zijn 
volk wonderlijk verlost had uit de handen van de Egyptenaars. Hoe 
daar onder de Egyptenaars alle eerstgeborenen geslagen waren 
met de dood, en zij in het leven gelaten waren. Weet je wat voor 
volk daar in het leven gelaten is? Die daar die hele woestijnreis 
door, veertig jaren lang, de goedheid Gods hebben aangepakt en 
niet anders hebben gedaan dan gemurmureerd, opstandig geweest 
zijn, God van Zijn eer hebben willen beroven, God te kort hebben 
gedaan, Hem niet vrij hebben gelaten in heel Zijn doen en in heel 
Zijn laten. 
Zeg het maar niet te gauw hoor, dat je het eens bent met de wegen 
van God. Het komt wel openbaar in de weg der genade, wat een 
mens is, wat er van ons geworden is in onze diepe val. Dat we God 
alleen maar kunnen tergen. En dat daar dwars tegenin die getergde 
God Zijn volk goed gedaan heeft, omdat Hij het bloed zag, daarom 
ging Hij voorbij. Mensen, als er nu genade in je leven is en je mag 
nog veertig jaar leven misschien, na dat ogenblik, of twintig jaar, dan 
zal dat een leven zijn, dat volgt, waarvan je zeggen moet: “Het is 
tekort, het is gebrek, het is niet naar de reinheid van Zijn heiligdom 
geweest”. Maar als er dit maar gezegd mag worden bij God van-
daan: “Ik zie het bloed”. Want waar het bloed eenmaal gesprengd is, 
daar blijft het bloed gesprengd. Er is geen ontgaan aan dat bloed 
der verzoening meer mogelijk, want er is geen afval van heiligen. De 
Heere bewaart Zelf Zijn Kerk. 
Ge weet dat na twee dagen het Pascha is. 
Zo bewaart God Zijn Kerk. 
Dat Christus dat Pascha op Zichzelf gaat betrekken. Dit is nieuw 
voor de discipelen. Dit hebben ze nooit eerder geweten, dat dat al-
les heen gewezen heeft naar Hem, naar die komende Christus. En 
die Zoon des mensen zal overgeleverd worden. 
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De Zoon des mensen. Dat is ook zo opmerkelijk. Dat Hij, de Zoon 
van God, Zich tot onzer Eén heeft laten rekenen. Dat moest wel, 
wilde Hij verzoening aan kunnen brengen. Want in de menselijk na-
tuur was gezondigd. Dan moest daar ook in de menselijke natuur 
betaald worden. En zo zal Hij gaan betalen. De Zoon des mensen 
zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. 
Weet u wat de Heere Jezus daar zegt? Hij zegt dit: “Ze zullen Mij 
gevangen nemen, maar nog niet bevredigd zijn. Ze dorsten naar 
Mijn bloed. Ze zijn dan pas tevreden, als Ik gekruisigd ben, als Ik ge-
storven ben, als Mijn bloed heeft gevloeid. Dan pas! Ik zal over-
geleverd worden om gekruisigd te worden”. Dat is met geen ander 
doel dan de kruisdood te sterven. De Heere Jezus verklaart hier wat 
er in het hart van de Joodse godsdienst was. Dat dat vóór Zijn ge-
vangenneming allang bepaald was. Hij moest de vervloekte kruis-
dood sterven. “Pas dan zal onze honger en dorst naar Zijn bloed ge-
stild wezen”. 
Maar er ligt meer in. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden. 
Ja, de mensen zullen Hem grijpen. Zijn eigen volk zelfs zal Hem grij-
pen, gevangen nemen. Maar het zal Zijn eigen volk in het laatst niet 
wezen. Welnee, het zal Zijn eigen Vader wezen Die Hem deze weg 
laat gaan. En die weg gaat Hij gewillig op het bevel van Zijn Vader. 
Hij Die gezegd heeft: “Want de ijver van Uw huis heeft Mij verslon-
den”. 
“Om gekruisigd te worden”. Dat tekent dat God in het spel is. Want 
God heeft gezegd dat de kruisdood de vervloekte dood is. Vervloekt 
is een iegelijk die aan het hout hangt. En dat degene die aan het 
kruishout genageld is, een mensenkind is die is afgesneden van de 
gunst van God. En die hangt onder de volle uitgieting van de toorn 
van God. 
“Zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden”. De Heere Je-
zus zegt: “Na twee dagen, dan is Gods ogenblik aangebroken. 
Daarom hebben die vijanden Mij wel altijd aangetast en aangerand, 
maar die vijanden hebben Mij nog nooit het leven kunnen benemen, 
omdat Gods tijd nog niet was aangebroken”. Maar na twee dagen 
zal het wel zo ver zijn. En Hij, deze Heere Jezus Christus, Die wenst 
op dat Paasfeest te sterven, dat naar Hem heengewezen had. Dus 
de betekende zaak zal op de dag van het Pascha de dood sterven. 
Dat is bij de Hemel vandaan bepaald. Daar kan geen mensenkind 
iets aan veranderen. Zo kunnen wij met z’n allen aan niets, maar 
dan ook niets van de beschikkingen Gods veranderen. Wij kunnen 
niet tornen aan Zijn wijs beleid. Hij Die het bepaald heeft, Die zal het 
ook volvoeren. Wees niet zo dwaas, wees niet zo dwaas om te me-
nen zelf de levensgang in te kunnen vullen. Wees niet zo dwaas te 



 7 

menen aan de raad en aan het besluit Gods te kunnen ontgaan. 
Buig u veel liever in het stof voor Hem. Smeek liever de Heere om 
genade, dat u eenswillens gemaakt wordt met Zijn beleid. Dat gaat 
dwars tegen onze natuur in. Dwars tegen vlees en bloed. Maar 
vlees en bloed doen ook niet mee in het Koninkrijk van God. Het is 
een geestelijk Koninkrijk. Nou, en hier zal blijken hoe geesteloos en 
hoe vleselijk de godsdienst in elkaar steekt in die dagen. 
Toen vergaderden de overpriesters. Dus op dat ogenblik dat de 
Heere Jezus Zijn discipelen als het ware tot een intieme kring haalt, 
en ze daar in het geheim als het ware de verborgen raad van de Va-
der openbaart. Op dat ogenblik vergaderden de overpriester en de 
Schriftgeleerden en de ouderlingen des volks. Het is een mond vol. 
Dat hadden die mannen ook graag, dat dat een mond vol was. Die 
wilden gezien worden. Die wilden mee tellen. Die wilden pronken. 
Die wilden machtig zijn. Maar, och mensen, hoe tekent het Woord 
hun onmacht, hun angst, hoe hun leven daardoor in beslag geno-
men wordt. 
Ze vergaderden in de zaal des hogepriesters, die genaamd was 
Kajafas. Ze komen bij elkaar in een paleis. Een prachtig paleis. Daar 
zitten ze in de mooiste kleding, ambtskleding. Ook nog. En dat ambt 
verschaft hun hun waardigheid. Die waardigheid doet ze menen dat 
ze alles mogen, dat ze besluiten kunnen nemen over leven en dood. 
Terwijl God gezegd heeft: “Dat besluit over leven en dood is aan Mij 
alleen en aan niemand anders. Aan Mij alleen”. Had Hij de kerkelijke 
overheid het zwaard in de hand gegeven, het zwaard van het recht? 
Nee! En ze nemen het hier wel ter hand. Ze zijn vijanden Gods. Vij-
anden van Zijn raad. En zie hier hoe ze zelf in de gaten hebben dat 
ze een oneerlijke weg gaan. En beraadslaagden tesamen dat ze Je-
zus met ‘listigheid’ vangen en doden zouden. Met listigheid. Ze 
hadden één ding heel goed in de gaten. Dat het op een geniepige, 
verborgen wijze moest, omdat de gang die ze gingen een gang was 
die het daglicht niet verdragen kon. 
Ze beraadslaagden. Op de theologische punten waren ze het on-
eens. Daar hadden ze altijd met elkaar gediscussieerd. Maar hier 
zijn ze het eens. Weet u, wereld en godsdienst, duivel en hel, alles 
spant tesamen in de haat, in de vijandschap tegen God en Zijn 
Christus. Maar ook tegen dat volk van God. Die zullen ook van die 
klappen moeten verduren die daar nog worden uitgedeeld. Ze be-
raadslaagden tesamen. De vijandschap spant samen om de Naam 
van Christus en Zijn volk van deze aardbodem te doen verdwijnen. 
Maar u is zojuist gezegd dat Christus daar Gods raad heeft geopen-
baard voor Zijn discipelen. Dat betekent: laat ze maar woeden, laat 
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ze maar tekeer gaan, het zal toch gebroken worden. Het zal niet 
kunnen bestaan. 
Ach, mensen, de golven kunnen komen. De stormen kunnen woe-
den. Het kan je op je grondvesten doen schudden. Er kan een ogen-
blik komen dat je het zegt: “Zal ik dan de wereld maar weer in gaan? 
Dan heb ik een makkelijker leven dan nu”. Maar ach, de hele wereld 
tegen, maar als God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Waarom de 
wereld voor u en God tegen u te hebben? Dat is tot eeuwige schade 
van uw ziel. Laat ze maar woeden ja. Zie hoe ze openbaar komen. 
Doch zij zeiden… Daar zitten ze dan in d’r opgepoetste ambtsge-
waad. Doch zij zeiden: “Niet in het feest, opdat er geen oproer wor-
de onder het volk”. 
Laten we eerst dit zeggen: Je kunt aan het eerste stukje van die zin 
horen dat dat godsdienstigen waren. Ze zeggen: “Niet in het feest”. 
Nee, want in het feest gaat het over de Naam en over de eer van 
God. Daar gaat het over het gedenken van de grote daden van God. 
Waarom zou daar een smet van het doden van een zondaar over-
heen moeten vallen. Nee, dat zal niet kunnen gebeuren. Het gaat 
over God en dan moet het ook over Hem alleen gaan. 
Maar nee, ze maken zich openbaar dat het ze helemaal niet begon-
nen is om de eer van God. Het is ze om iets heel anders begonnen. 
Opdat er geen oproer worde onder het volk. Ze weten dat op dat 
feest veel volk uit Israël is samen gekomen in Jeruzalem, en zelfs uit 
de landen daar buiten Israël. En zoveel mensen samen gekomen 
die de Heere Jezus hebben beschouwd als een profeet. En als ze 
Hem met listigheid zullen vangen onder het feest, dan zullen ze het 
volk tegen zich krijgen. Daarom staat er: “opdat er geen oproer wor-
de onder het volk”. Hier tekenen zij het diepst van hun hart. Dat ze 
door angst gedreven worden. Banger voor het volk, dan voor de 
God Die ze zeggen te dienen. 
Ons hart kan trouwens maar door één vrees in beslag genomen 
worden. Of Godsvrees, of mensenvrees. Het is één van die twee. 
Hier in godsdienstigheid tonen ze dat ze prooien van de duivel zijn, 
dat ze werktuigen van de hel zijn. Zo nemen zij een besluit: “Niet op 
het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk”. 
Maar nu, dat hebben we vorige week gelezen uit Psalm 2: “Die in de 
hemel woont, zal lachen”. Nu dit, de Heere Jezus had gezegd: “Wel 
in het feest”. Zij zeggen: “Niet in het feest”. En wanneer is Hij eigen-
lijk gestorven? In het feest! Hun raad wordt beschaamd gemaakt, 
omdat Gods raad bestaat tot in alle eeuwigheid toe. En dat wordt 
verder doorgewerkt, uitgewerkt. Hoe die raad van God tot in alle 
eeuwigheid zal bestaan. Want het is God de Vader Die voor Zijn 
eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, een waardig sterven begeert. 
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Als nu Jezus te Bethanië was ten huize van Simon de melaatse. Die 
man zal melaats geweest zijn. Genezen wellicht door de wonder-
macht van de Heere Jezus Christus. Nu is hij niet melaats meer, 
anders had hij daar niet te Bethanië kunnen wonen. Hij heeft die bij-
naam gehouden. En daar is de Heere Jezus met Zijn discipelen ver-
gaderd, in Bethanië, in het huis van Simon de melaatse. 
Kwam tot ‘Hem’ een vrouw. Daar zaten de discipelen. Daar zat Ju-
das onder natuurlijk, zo’n valse. Maar ja, dat onkruid moet met het 
koren samen opgroeien. Daar was de Kerk van de Heere Jezus 
Christus vergaderd. Maar het was die vrouw niet begonnen om al 
die leden van de Kerk. Het was die vrouw begonnen om de Heere 
van die Kerk. Het was haar begonnen om de Heere Jezus Christus 
alleen. Kwam tot ‘Hem’ een vrouw. Ze zocht er maar Eén. Ze was 
gelukkig en tevreden als ze die Ene had. 
Wat doet u hier eigenlijk? Wat doet u hier? Wanneer bent u pas te-
vreden? Je hebt in onze kerkelijke reformatorische kring, heb je er 
mensen bij, die zijn dan tevreden als ze goed hebben kunnen ker-
ken, als ze zichzelf hebben horen verklaren, als ze dingen terug 
hebben gehoord die ze mee gemaakt hebben. Nee, dat is ook niet 
weg. Dat wat u met God hebt mogen beleven. Reken erop dat die 
vrouw daar aan gedacht heeft. Wat ze met Christus heeft mogen 
mee maken. De klassieke verklaarders zeggen: “Het is waarschijn-
lijk Maria, de zuster van Lazarus geweest”. Nou, u weet het wel wat 
die mee gemaakt hadden. Een dode broer in het graf. Hij riekt 
reeds. En daar op het woord van de Heere Jezus Christus is hun 
dode broer levend geworden en uit dat graf tevoorschijn gekomen. 
Hoe heeft Jezus Zich betoond als de Heere, zelfs van de dood! Hoe 
heeft Maria gezeten aan zijn gezegende voeten. Martha was maar 
aan het zorgen. En de Heere Jezus zei tot Martha: “Eén ding is no-
dig. Maria heeft het goede deel uitgekozen”. Daar, zittend aan de 
voeten van de Heere Jezus heeft ze onderwijs ontvangen. En dat 
onderwijs heeft zijn weerga niet gekend. Dat is onderwijs geweest 
met waarde voor de eeuwigheid. Dat heeft die vrouw allemaal mee 
gebracht in haar komen tot de Heere Jezus. 
Weet u wat er onder dat onderwijs gebeurd was? Daar was d’r hart 
getroffen door de Goddelijke liefde. Daar was haar hart ontvlamd in 
wederliefde tot haar God, tot haar Heere Jezus. En daar, daar is het 
gebeurd dat Hij de belangrijkste plaats in haar leven heeft mogen 
innemen. Daar is het gebeurd dat ze alles schade en drek heeft 
leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat 
blijkt wel als ze daar komt, in wat ze mee brengt naar de Heere Je-
zus toe. Al d’r leeftocht brengt ze mee. Heel d’r vermogen giet ze uit 
over de Heere Jezus Christus heen. Er is niets, maar dan ook niets 
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wat zij Hem nog wenst te onthouden. Hij mag alles van haar heb-
ben. 
Hoe ver bent u al eigenlijk op de weg van de Goddelijke genade? 
Hoe ver bent u? Mag Hij van u alles, maar dan ook alles hebben? 
Weet u wat Calvijn zei? Die zei dit: “Laat mij maar verteerd worden, 
als ik maar nuttig ben voor Hem”. Die wenste liever zijn eigen leven 
te verliezen dan dat Hem tekort zou worden gedaan. Dat is ook wat! 
Die vrouw toont hier dat de gestalte van Christus door de werking 
van de Heilige Geest in haar ziel gedrukt is. Want Hij was het ook 
Die liever Zijn eigen leven verloor dan dat er aan de eer van Zijn 
Vader tekort zou worden gedaan. 
Kwam tot Hem een vrouw. En juist alles wat zij met Hem mee ge-
maakt had, zette haar in beweging om tot Hem te komen. Hebbende 
een albasten fles met zeer kostelijke zalf. Waarschijnlijk heeft ze de 
hals daarvan door gebroken en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij 
aan tafel zat. 
Weet u wat zo opmerkelijk is? De Heere Jezus heeft gesproken tot 
Zijn discipelen. De hele godsdienst heeft met elkaar vergaderd, be-
raadslaagd. Die hebben met elkaar gesproken. Die hebben uiting 
gegeven aan hun gedachten, met hun woorden verklaard wat er in 
hun hart is. Maar deze vrouw spreekt geen woord. Geen enkel 
woord. Want er was geen woord wat raken kon aan de hoogte en 
dezelfde glans zou kunnen hebben als deze daad die ze doet. In het 
uitgieten van de zalf over Zijn hoofd, zegt ze veel meer dan duizend 
woorden hadden kunnen zeggen. Op welk hoofd goot ze die zalf 
eigenlijk uit? Op het hoofd dat met twee dagen gekroond zou wor-
den met een doornenkroon, waar het bloed uit zou lopen uit de won-
den die door die doornen gemaakt zouden worden. Ze goot het uit 
op Zijn hoofd. Het is voor U. 
Wat die vrouw niet in de gaten gehad zal hebben, is dat hier achter 
dit werk wat ze doet de Goddelijke raad des Vaders schuilt. Dat de 
Vader Zijn Zoon een waardig sterven en een waardige begrafenis 
wil geven, en dat Hij het bepaalt dat Hij gezalfd moet worden vóór 
Zijn sterven. 
Hoe komt die vrouw openbaar? Als een mens die liefde heeft tot 
haar Heere. Verstaat u er iets van wat die vrouw daar doet? Maakt u 
het mee dat ze alles wel over heeft voor Hem? Laat ik het zo vra-
gen: Als tegen u gezegd zou worden: “Vandaag heb je de keus al-
les, maar dan ook alles wat je in deze wereld bezit af gegeven en 
Jezus over houden, of alles, maar dan ook alles wat je in deze we-
reld bezit mag je houden, maar je levert die Jezus in”. Welke keuze 
zou u maken? Wat gebeurt er in u als u daar voor gesteld wordt? 
Heeft het u weleens bezig gehouden? Weet u, mensen, kijk, ja ik zie 
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toch verschillende die grijze haren hebben. Dan mag je toch ver-
wachten, onder de prediking van het Woord, week aan week, dat er 
een Godswerk in uw leven gevonden wordt. Dat mag je toch ver-
wachten! Of kunt u nog altijd de aanbiedingen van de Goddelijke ge-
nade tegenstaan? Dat is toch even vijandschap, als je nog altijd de-
zelfde gebleven bent. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Zo dicht 
bij die genade Gods geweest en de werkingen van Gods Geest mis-
schien weleens aan den lijve ondervonden. Wat bewogen geweest. 
Van je stuk gebracht. Misschien een keer wakker gelegen. Maar de-
zelfde gebleven. Maar, mensen, als het nu verder gekomen is, en je 
hebt die Jezus mogen ontmoeten, die Jezus is je geopenbaard en 
Die heeft Zichzelf verklaard als dat eeuwige Godslam Dat geslacht 
is van voor de grondlegging der wereld. Hij is je thuis gebracht als 
Sions lijdende Borg en Hij heeft je ingesloten in dat Sion: “Dat deed 
Ik ook voor u”. Dat bloed der verzoening is in je geweten gedrupt, 
mensen, dan kun je de hele wereld er aan geven, Hem te gewinnen, 
omdat toch alles, maar dan ook alles buiten Hem zijn glans verloren 
heeft. Of versta je dat niet? Voor die vrouw was het wel zo. Ze had 
in de wereld niets begeerlijks meer, dan Hem alleen. Daarom zal het 
voor dat mensje ook zo’n smart wezen dat Hij zometeen gestorven 
aan dat vloekhout der schande hangt. Het moet je maar verklaard 
worden door de Heilige Geest, waartoe dat was. Het moet maar 
thuis gebracht worden dat Hij van de dood niet gehouden kon wor-
den en opgestaan is, gestorven om onze zonden, opgewekt om on-
ze rechtvaardigmaking. Dat moet maar geleerd worden. Maar dat 
niet kent… En Hij hangt daar als een Gestorvene aan het vloekhout 
der schande, ja, dan versta je het wat de engel tot Maria, de moeder 
van de Heere Jezus sprak: “Er zal ook een zwaard door uws zelfs 
ziel gaan”. En zeker als Hij daar gestorven hangt, heeft de wereld al 
zijn glans voor haar verloren. Ze kan zich niet meer vermaken in een 
wereld zonder Jezus. 
Nou, hoe staat het er dan met u voor, en met mij net zo goed? Op 
de kansel ben je ook onder de prediking van het Woord. Hoe staat 
het er voor? Hoe zal het met ons we-zen? Want als dat zo is, zoals 
het met deze vrouw is gegaan, dan zal het ook in het ogenblik dat je 
sterven moet en heel die wereld moet achter laten, niet zo erg we-
zen. Dan zal de Heere die banden wel door halen, om die band aan 
Hem al vaster en vaster te maken. Je meer aan Hem verbonden te 
doen zijn. Weg wereld, weg schatten, dichtte er eens een. Ge kunt 
toch niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles wel verloren, maar 
ik ben van Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben. 
Dat mens giet eigenlijk al d’r geluk en heel d’r zaligheid voor de 
voeten en over het hoofd van deze Heere Jezus Christus uit. 
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Laten we daar eerst van zingen, Psalm 133 het 2e en het 3e vers. 
 

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
  
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen; 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 
Die vrouw kwam tot Hem. Maar evengoed waren Zijn discipelen ook 
in dat huis. Ze zaten met Hem aan die tafel. Die zalf was voor Hem 
bestemd. Die daad deed ze voor Hem alleen. Maar het heeft niet 
voorkomen kunnen worden, dat al die aanwezigen die heerlijke lief-
degeur hebben mogen ruiken. Dat werk aan haar Christus gedaan, 
dat is openbaar gekomen in het verspreiden van die geur die dat 
huis ging doortrekken. Die plaats werd een plaats waar de liefde tot 
Christus heeft gewaaid. Dat las ik bij Spurgeon. Dat is toch wel 
schoon. “Een werk voor Christus gewerkt”, zegt Spurgeon, “dat 
wordt geroken”. Dat wordt opgemerkt. Dat is een lieflijke geur die al-
les doortrekt. 
Let wel, een werk voor Christus. Daar mogen dan anderen in mee-
delen. Zo is het eigenlijk onder de bediening van het Woord ook. De 
bediening van dat Woord wil wezen voor God, en daar mogen zo-
maar sterfelijke, broze mensenkinderen in meedelen. Het is wat. Als 
je dat los laat, dan ga je preken naar de mens. Maar dat kan niet. Er 
moet gesproken worden naar de zin en mening van God de Heilige 
Geest. En dat verspreidt een liefdesgeur, daar mogen mensen in 
meedelen. 
Ja, maar wat blijkt daar. Daar komt Judas wel openbaar. Ik zei het u 
al, in het Johannes-evangelie, daar is het Johannes die zegt: “Het is 
bij Judas vandaan gekomen, dat verwijt”. En Zijn discipelen dat zien-
de, namen het zeer kwalijk, zeggende: “Waartoe dit verlies?” Judas 
heeft het aangezwengeld, daar hij de beurs droeg. Die heeft het met 
een vrome saus weten te overgieten. Die heeft gezegd: “Waarom is 
dat niet verkocht, dan had ik geld in de beurs gehad, dan had ik 
goed kunnen doen voor de armen”. Ja, de Heere Jezus zal zome-
teen openbaren dat hij inderdaad een dief is. Dat komt zometeen. 
Maar eerst dit: “Deze zalf had duur kunnen worden verkocht en de 
penningen de armen gegeven worden”. Maar Jezus zulks verstaan-
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de. Opletten! Er staat niet: “Maar Jezus zulks horende”. Het ligt aar-
dig in het gehoor. Als je het zo hoort, dan zeg je: “Ja, dat is ook zo. 
Het had inderdaad aan de armen besteed kunnen worden”. Maar er 
staat: “Jezus zulks verstaande”. Dat betekent: Hij hoort niet alleen 
het woord dat ze spreken, maar Hij verstaat welk hart er achter ligt. 
Hij kent de overleggingen van hun gemoed. En daar gaat Hij ze op 
aanspreken. Jezus zulks verstaande, zeide tot hen: “Waarom doet 
ge deze vrouw moeite aan”. Gelukkig maar. Gelukkig maar. De Hee-
re Jezus heeft niet alleen de discipelen verstaan, maar Hij heeft ook 
die vrouw verstaan. Daar stond ze. Ze had die zalf over Zijn hoofd 
uitgegoten. Daar stond ze aan Zijn voeten. En die discipelen gaan 
met elkaar spreken over het slechte van haar daad: “Waartoe dit 
verlies?” En nog zwijgt die vrouw. Je hoort haar niet zeggen: “Maar 
ik heb het uit liefde gedaan”. Je hoort haar niet zeggen: “Ik kon het 
toch niet weten dat het ook verkocht had kunnen worden”. Je hoort 
haar niet zeggen: “Ik weet toch niet dat er armen zijn in Israël”. Ze 
verdedigt zich niet, maar haar Heere neemt het voor haar op. Ja, dat 
is op en onder de kansel ook wel een les. Wij zijn van die verdedi-
gers. Van die mensen, strijden voor onze naam, strijden voor onze 
eer. Wat heeft het opgeleverd? Het is alleen maar erger geworden. 
Wat een les! Jezus neemt het voor haar op. En Hij zegt: “Waarom 
doet gij deze vrouw moeite aan?” Ik moet het natuurlijk zuiverder 
zeggen. Hij neemt het voor het liefdewerk van haar hart op. Hij 
neemt het dus feitelijk voor Zijn Vader op, Die die vrouw tot het voor-
werp van Zijn Goddelijke bemoeienis had gemaakt, omdat de Heere 
voor Zijn eigen werk in staat, daar voor zal strijden en niet zal kun-
nen aanzien dat ooit de duivel met zijn vuile vingers daar nog aan 
zal kunnen komen. 
“Waarom doet ge deze vrouw moeite aan?” Hij verstaat wat er in 
haar gemoed gebeurt. Haar wordt moeite aan gedaan. Met vreugde 
is zij tot haar Jezus gekomen. Met vreugde heeft ze alles wat ze had 
over Zijn hoofd uitgegoten. En nu? Nu is ze bedroefd. Bedroefd van-
wege de verwijten die haar daar worden aangedaan. Ja, de disci-
pelen hadden van een slecht werk gesproken. “Waartoe dit verlies?” 
Dat is de ene kant, aan de minkant van het nulpunt. Maar de Heere 
Jezus benoemt haar werk als een zaak aan de pluskant van het 
nulpunt. Dus ver tegenover jullie mening dat het een slecht werk is, 
zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. Nee, de Heere Jezus ein-
digt niet in die vrouw. Hij zegt niet: “Mens, dat heb je goed gedaan”. 
We worden niet opgeroepen om goede werken te doen. Hier wordt 
geen promotie gemaakt voor de roomse leer. Helemaal niet. Maar 
hier wordt gezegd door de Heere Jezus Christus Zelf: “Zij heeft een 
werk gedaan, waar zij niet van heeft beseft hoe goed het was en 



 14 

hoe goed het is, omdat Mijn Vader dit een goed werk acht, omdat 
hier de beschikking van Mijn Vader achter ligt”. Zie hier hoe haar 
werk, zonder dat zij dat zelf in de gaten gehad heeft, tot een goed 
werk wordt verheven. Ze is aangedreven geworden door de liefde 
van haar hart. Spurgeon zegt: “Gelukkig maar dat dat mensje te ra-
de gegaan is bij haar liefdevol hart, en niet bijvoorbeeld de discipe-
len om raad had gevraagd. Dan was die zalf nooit uitgegoten ge-
weest”. Maar dat nu dat werk door haar gewerkt een goed werk is, 
omdat het door God tot een goed werk gemaakt is en als een goed 
werk beoordeeld wordt. 
Nog één keer Spurgeon. Die zegt: “Hier ligt een les voor elk mens 
die zich christen mag heten. Hier ligt een les. Ge hebt het goede te 
doen, wat uw hand vindt om te doen. Dat werk dat vlak voor uw voe-
ten ligt. En de Vader zal het maken tot een goed werk”. Wij hoeven 
daar zelf geen oordeel over uit te spreken. Nee, die vrouw zei niets. 
Die zei niet: “Ik heb een goed werk gedaan”. Jezus zegt het van 
haar: “Zij heeft een goed werk aan Mij gedaan”. En dan tegelijkertijd 
worden die verwijtende discipelen door de Heere Jezus te kijk gezet. 
Goed beseffen, daar zat Judas wel onder, maar dat was de levende 
Kerk van Christus. Zie je dat, hoe weinig ze er van verstonden en 
hoe ver ze van d’r plek waren! Hoe nodig het was, ook voor hen, dat 
de Heere Jezus Christus zou lijden en sterven om hun verzoening 
bij de Vader ook teweeg te brengen. Dat het er in hun bestaan nog 
van geen kant om op leek zoals het behoorde te wezen. Hoe open-
baarde ze daar gevallen mensenkinderen te zijn. Kun je je daarin 
herkennen, in die gang van de discipelen? Zeg je: “Ja, ik versta er 
ook zo weinig van”. Waar dan heen? Alleen bij Hem is raad. Bij Hem 
alleen. In al je moeiten, in al je zielsverdriet. Maar ook bij de eenvou-
dige vragen op je levensweg. Moet ik linksaf of moet ik rechtsaf? Ik 
weet het niet meer. Dan moet je je handen vouwen en moet je het 
vragen. Dan zal God antwoorden. Dat gaat gebeuren. 
Weet u, er zit wel een haper in onze tijd? Wordt er nog weleens ge-
beden? Ja, ik bid elke dag voor mijn boterham, zeg je. Maar ja, de 
apostel zegt: “Ik heb de Heere driemaal gebeden”. Weet je wat het 
resultaat is van echt bidden? Dat God Zich verbidden laat. Dat is het 
resultaat. Want de apostel krijgt antwoord: “Mijn genade is u ge-
noeg”. Heb je weleens antwoord gekregen? Op uw noodgeschrei 
deed Ik grote wonderen. Nee, niet die algemeenheden en die vaag-
heden, die gedachtenloosheden. Nee, dat doet niet mee. Dat is ijdel 
en zot geklap. Maar bidders laat God niet aan de rand van de weg 
staan, maar die raapt Hij op en die neemt Hij mee in Zijn spoor. Die 
discipelen komen openbaar als mensen die niets verstaan. En weet 
je hoe ze ook openbaar komen? Als mensen die de wet van God 
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nog tegen hebben. Wat had God gezegd in Zijn wet? Er mocht on-
der Israël geen arme wezen. Dat mocht niet. Dus het verwijt dat ze 
aan die vrouw maken, is een verwijt aan henzelf. Dit had duur ver-
kocht en de armen gegeven kunnen worden. Welnee, er hadden he-
lemaal geen armen mogen wezen. U had… Dat is het wat de Heere 
Jezus eigenlijk zegt. U had in uw gehele leven al uw goede werk ten 
toon moeten spreiden, zodat er geen armen in Israël meer gevon-
den werden. Het is een aanklacht aan u dat er in Israël nog armen 
zijn. Dat betekent dat ge een mens vol van egoïsme zijt en geen 
mens van naastenliefde. 
De armen hebt ge altijd met u. Dat is de klacht. Maar Mij hebt ge 
niet altijd. Daarmee wijst de Heere Jezus er op dat de daad van de-
ze vrouw een unieke daad is geweest. Dat dit een daad is geweest 
die niet herhaald kan worden. Zij is door God de Vader, een vrouw-
mens! Een vrouw! Zij is door God de Vader verkoren boven de dis-
cipelen, die straks Zijn apostelen zullen wezen en als ambtsdrager 
met het Woord van God belast de wereld over moeten gaan. Om 
Hem te zalven tot een voorbereiding voor Zijn begrafenis. Dat is 
even wat geweest! Dat is een slag in het gezicht. Weet je dat dat elk 
kind van God moet leren. Dat je niet mee doet. Dat je een nul bent. 
Dat je een niets bent. Dat de Heere makkelijk zonder je kan en bui-
ten je kan. Heb je dat al geleerd? Of ben je nog belangrijk? Tel je 
nog mee? Ben je nog van waarde en betekenis? Die discipelen wor-
den weggezet als mensen van geen betekenis, mensen met schuld, 
want er zijn armen in Israël. Maar Mij hebt ge niet altijd. En die tijd 
dat ge met Mij hebt gewandeld, hebt ge niet besteed om al uw liefde 
aan Mij te schenken. Dat is het eigenlijk. Want als zij deze zalf op 
mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbe-
reiding van Mijn begrafenis. Wellicht…, ja, nu moet ik oppassen. 
Wellicht heeft die vrouw ook staan kijken. Tot een voorbereiding van 
Mijn begrafenis. Heb ik dat mogen doen? 
Weet u wat ik zeggen wil? Dat is dit: De Kerk van Christus mag in 
deze wereld aan deze kant van het graf, uit liefde tot Hem, werk 
doen. En weet je hoe ze dat werk beoordelen? Te kort, te weinig, 
eigenlijk waardeloos. En ze zullen verbaasd en verwonderd zijn als 
de Heere Jezus straks in die eeuwige zaligheid dat werk zal kronen 
als een werk voor Hem gedaan. 
De vrouw heeft niet beseft hoe groot en vol van waarde en bete-
kenis dat werk was. Zo zal het ook zijn voor al die gezaligden, tot 
wie de Heere Jezus zal spreken: “”Zoveel gij dit aan één van deze 
Mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt ge dat aan Mij gedaan”. 
En weet je wat de Heere Jezus daarmee zegt? Al is de daad van 
deze vrouw uniek, al is hij onherhaalbaar, toch zal die door de ge-
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nade Gods herhaald worden tot aan het einde van de tijden toe. Dat 
betekent dit: dat het vanwege de bloedstorting van Christus Jezus 
de Heere is, dat er nog liefde waait over deze wereld en dat er nog 
mensen gevonden worden die in beslag genomen zijn door de God-
delijke liefde in Christus, en in wie een wederliefde wakker gewor-
den is die de ijdelheid van de wereld hebben gezien en daarmee het 
graaien hebben afgeleerd, en die het met Luther mee moeten zeg-
gen: “Ik ben nog nooit zo rijk geweest als op dat moment toen ik 
leerde weggeven”. 
Ik heb mijzelf uit mogen leveren aan Hem Die Zich volko-men had 
weggegeven onder de toorn en de vloek van God voor mij. Dat is de 
taal van het volk van God. En dat je zeggen mag: “Dat mag ik nu 
doen als een offer der dankbaarheid”. Niet om er iets mee te ver-
dienen. Niet om groot te wezen, maar om klein te blijven aan de 
voeten van de Heere Jezus. 
Die vrouw bleef staan. Ze bleef staan bij Hem Wiens hoofd ze ge-
zalfd had. En de Heere Jezus zegt tenslotte, dat noemde ik u als 
tekstwoord, maar daar ligt nu die hele geschiedenis in vervat: “Voor-
waar, zeg Ik u, al waar dit Evangelie (van die eerste twaalf verzen) 
gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar ge-
dachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft”. Dat is 
dit tenslotte, die vrouw wordt ons in deze morgen voorgesteld, zon-
der dat ze één woord zegt in haar liefdedaad voor Christus. En het 
wordt ons allen afgevraagd: “Wie is uw liefste? Wat is uw grootste 
schat op de gehele wereld en in de hemel?” Hebt ge een schat die 
de tijd en de eeuwigheid verduren zal? Zijt ge verzoend met God? 
Verenigd met Hem? Met liefdebanden aan Hem verbonden? Is Hij 
uw God en uw Koning? Is Hij uw alles? Dan zal in de eeuwige ge-
westen van zalige vreugde u niets vreemds overkomen, maar wel 
iets zaligs. Als het daar gebeuren mag, dat ook voor u God alles zal 
zijn en in allen. 
 

AMEN. 
 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 23 : 3  
 

Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 
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Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


