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Predikatie over 2 Petrus 2 vers 9 en 10 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 73 : 14. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing 2 Petrus 2 
 
  1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook 
onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedek-
telijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloo-
chenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende. 
  2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg 
der waarheid zal gelasterd worden. 
  3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een 
koopmanschap maken; over welke het oordeel van overlang niet 
ledig is, en hun verderf sluimert niet. 
  4 Want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet ge-
spaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven 
heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te 
worden; 
  5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den predi-
ker der gerechtigheid, zijn achttal, bewaard heeft, als Hij den 
zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; 
  6 En de steden van Sódom en Gomórra tot as verbrandende met 
omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen 
die goddelooslijk zouden leven; 
  7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchti-
gen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft 
  8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag 
op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van 
hun ongerechtige werken); 
  9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, 
en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om 
gestraft te worden; 
10 Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeer-
lijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zich-
zelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; 
11 Daar de engelen, in sterkte en kracht meerder zijnde, geen las-
terlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. 
12 Maar dezen, als onredelijke dieren, die de natuur volgen en 
voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij las-
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teren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdor-
ven worden; 
13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de da-
gelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en 
zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; 
14 Hebbende de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondi-
gen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in 
gierigheid, kinderen der vervloeking; 
15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en vol-
gen den weg van Bíleam, den zoon van Béor, die het loon der onge-
rechtigheid liefgehad heeft; 
16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want 
het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft 
des profeten dwaasheid verhinderd. 
17 Dezen zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedre-
ven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid be-
waard wordt. 
18 Want zij, zeer opgeblazen ijdelheid sprekende, verlokken door de 
begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden degenen die 
waarlijk ontvloden waren van degenen die in dwaling wandelen; 
19 Belovende hun vrijheid, daar zij zelven dienstknechten zijn der 
verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook 
tot een dienstknecht gemaakt. 
20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zalig-
maker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en 
in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen 
worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. 
21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet 
gekend hadden, dan dat zij dien gekend hebbende, weder afkeren 
van het heilige gebod dat hun overgegeven was. 
22 Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord ge-
zegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel, en 
de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 52 : 4 en 5. 

 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
Zijn Heilige Geest, wensen wij in deze morgen met u te spreken 
over het 9e en het 10e vers uit 2 Petrus 2. Daar luidt het Woord van 
onze God en onze tekst: 
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  9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te ver-
lossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des 
oordeels, om gestraft te worden; 
10 Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine be-
geerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout 
zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen 
te lasteren; 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. De les van de engelen. 
2e. De les van de oude wereld. 
3e. De les van Sodom en Gomorra. 

 
Gemeente, door de Heilige Geest aangedreven, is de apostel Petrus 
in deze brief aan het woord. De apostel Petrus die op zo’n wonder-
lijke wijze, nietwaar, door de Heere was terug gezet in het ambt. Hij 
had de Heere driemaal verloochend. En toen de haan ten tweede 
malen kraaide, werd zijn geweten geopend en heeft de Heere hem 
aan gezien met ogen vol van liefde, van ontferming. En naar buiten 
gegaan, heeft hij bitterlijk geweend. 
Hebt u die ogen eigenlijk weleens gezien? Die ogen van de Heere 
Jezus Christus, vol van die liefde voor zondaren, voor ellendigen, 
voor armen. Bent u weleens gebroken geworden onder die liefdeblik 
van Hem? Of hebt u die ogen nog nooit gezien? Weet u, de Heere 
moet ons aanzien in Zijn toorn. De ogen van God zijn vol van heilige 
woede. Hij moet Zijn wraak oefenen over ons, dat wij gezondigd 
hebben, wij Gods heerlijkheid derven, omdat wij Hem geen plaats 
gunnen in ons leven, omdat wij de Christus der Schriften niet nodig 
hebben en het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden, 
onrein achten, omdat wij niet uit genade gezaligd willen worden. 
Daarom zal God ons moeten straffen. En u voelt het wel, dat is een 
prediking, die gaat dwars in tegen dat vlees en bloed van ons. Dat is 
als een scherpsnijdend mes dat ons hart open legt en wat de vijand-
schap er uit doet springen, als het ware. Dat is een boodschap die 
niet aangenaam is, die we liever niet horen willen. Nee, dat is geen 
woord dat mee gaat in de gang van het vlees, maar dat is nu een 
woord dat dwars tegen dat vlees van ons in gaat. Maar het Woord 
van God is altijd geestelijk. En dat wat geestelijk is, dat gaat altijd 
tegen dat vlees van ons in. Dat kan helemaal niet anders. Want dat 
vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Dat vlees van ons is vij-
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andschap tegen God. en de Geest van God, de Geest van Christus, 
Die spreekt de woorden Gods. 
Petrus, terug gezet in dat ambt, moest uit gaan om de gemeente 
des Heeren te weiden, om het Woord van de levende God te gaan 
verkondigen. Hij was door de Heere Jezus Zelf uit de donkere 
schuilhoeken van zijn eigen bestaan weg gehaald en hij was in dat 
ambt neer gezet. En de zending had hij mee gekregen: “Predik het 
Evangelie aan alle creatuur”. En dit is het Evangelie, dat de mens op 
het diepst wordt vernederd en God in Christus op het hoogst wordt 
verhoogd. Dit is het Evangelie, dat er van ons geen spaan heel blijft, 
en Hij geheel en al begeerlijk zal worden, begeerlijk zal zijn voor hart 
en oog. Dit is het Evangelie, dat vlees en bloed in het Koninkrijk 
Gods niet gespaard worden. Dit is het Evangelie. Gelooft ge dat? 
De apostel Petrus waarschuwt ons in dit hoofdstuk: “En er zijn ook 
valse profeten onder het volk geweest”. Wat hebben die valse pro-
feten gedaan? Die hebben op alle mogelijke manieren het volk we-
ten te verleiden. En wat is dat, verleiding? Wat is dat, valsheid? Dat 
is dit: een mens bij Gods voeten vandaan houden. Dat is een mens 
voort laten leven, voort laten gaan in zijn eigen gekozen wegen. Dat 
is een mens de handen opleggen, alsof God hem behagen zou ter-
wijl het niet recht is. Valse profeten, weet u wat dat zijn? Dat zijn 
mannen die nu niet door de levende God Zelf zijn uitgezonden, met 
die taak belast om dat Evangelie te prediken aan alle creaturen. 
Weet u wat valse profeten zijn? Die niet alleen niet uitgezonden zijn, 
maar ook nog eens een keer niet zelf door dat Woord van God in 
beslag genomen zijn. 
U kent dat woord van Kohlbrugge wel. Ze zeiden tegen hem: “Je 
mag zo niet meer preken, zoals je doet”. Kohlbrugge zei: “Maar dat 
moet ik wel, want God heeft het mij zo geleerd”. Daar zit het geheim. 
Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Mannen die niet 
van God geleerd waren, maar die zichzelf wat wijsheid hadden bij 
gebracht. Wat was dat voor een wijsheid? Die alleen maar opge-
jaagd werden door de gierigheid, door de begeerte naar meer voor 
zichzelf. En de begeerte van een ware profeet van God is dit, dat er 
al meer en al meer rijkdom wordt toegebracht aan God. Daar ligt het 
grote onderscheid. En voor het geval u meent dat er onder u geen 
valse profeten zijn zullen, voor het geval dat u meent dat u de waar-
heid recht verstaat en dat u weet hoe u het naar het Woord moet 
toetsen, voor het geval u niet bang bent om verleid te worden door 
zo’n valse profeet, is het de apostel Petrus die zegt: “Er zijn ook val-
se profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars 
zijn zullen”. Dat is geen twijfelachtige zaak, maar dat is een waar-
heid. Dat stelt de apostel. Dat is hem door het Geesteslicht ver-
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klaard geworden. Omdat hij weet dat de duivel om gaat als een 
briesende leeuw, om te zoeken om te verslinden die hij ook grijpen 
mocht. Valse leraars zullen onder u zijn, die verderfelijke ketterijen 
bedektelijk invoeren zullen. Ziet u dat? De werkwijze van de valse 
leraar is bedektelijk. Maar de apostel Petrus legt een bedekte werk-
wijze zomaar even open en bloot voor u neer. Dit zal het wezen 
waaraan ze herkend zullen worden. Hun verderfelijke ketterijen zul-
len ze zoeken in te voeren. Dus het volk zoeken ze mee te slepen in 
hun eigen boze en verderfelijke gang. Maar ook de Heere, Die hen 
gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zich-
zelve brengende. 
U zegt: “Hoe kan dat nu? Er staat ook: “De Heere Die hen gekocht 
heeft”. Als de Heere iemand gekocht heeft, dan zal Hij diegene tot in 
eeuwigheid toch niet meer verloren laten gaan? Hoe kan dat dan dat 
ze de Heere, Die hen gekocht heeft, zullen verloochenen?” Wel, hier 
wijst de apostel op een uiterlijk teken. Als je ze zo ziet op het eerste 
gezicht; als je zo naar hen luistert, zo op het eerste gehoor, dan ko-
men ze over als mensen die gekocht zijn door de Heere, dan komen 
ze over als ware dienstknechten van God. En tegelijkertijd wijst de 
apostel Petrus daarmee ook op de taak die de gemeente ontvangen 
heeft. Namelijk deze taak, dat een ieder die tot u komt in de Naam 
des Heeren met liefde te moeten ontvangen. En de liefde verdraagt 
zoveel. En de liefde bedekt zoveel. En de liefde gelooft en hoopt zo-
veel. En de liefde maakt het dat er van uitgegaan wordt dat het te-
recht is met deze mensen. Maar gaandeweg zal de verderfelijkheid 
van hun ketterijen wel openbaar komen. O ja, het zal langzaamaan 
duidelijk worden waardoor ze gedreven worden: het egoïsme, de 
zelfhandhaving, het zelfbehagen. 
Nee, dan de apostelen. En ziet daar je leven eens aan te toetsen, u 
en ik, op en onder de kansel. Door welke vervolgingen, door welke 
verdrukkingen, door welke moeiten en zorgen zijn de apostelen toch 
heen gegaan. Welke smaadheid hebben ze niet moeten dragen om 
de Naam van Christus! Wat is die mensen niet overkomen! Wat is 
daarin getoond dat tegen het ware werk van Christus de hele hel-
lemacht te werk gesteld wordt. Dat alles in beweging komt om dat 
ware, dat Godzalige te vernielen, te vernietigen. Het zal ze niet ge-
lukken. Nee, dat niet. De duivel heeft in eeuwigheid het nakijken. 
Want God bewaart Zelf Zijn knechten en Zijn kinderen bij die waar-
heid die van Hem is. Maar bedenk het wel, velen zullen hun verder-
fenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd 
worden. Velen zullen die verderfenissen volgen. Waarom toch? Om-
dat er velen zijn die niet biddende zijn. Omdat er velen zijn die niet 
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gelovende zijn. Omdat er velen zijn die niet op de Naam van Chris-
tus betrouwende zijn. 
Hoe staat het er met u voor op weg en reis naar de eeuwigheid? 
Wat is de kernzaak van uw leven? Heeft God Zich niet onbetuigd 
gelaten? Hebt u de lessen geleerd die gekend moeten worden om 
getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven? Zijt 
ge in Christus ingelijfd, aan Gods kant gevallen, onder het beslag 
van die eeuwige waarheid gekomen? Heeft God Zelf tot u gespro-
ken? Want als God Zelf niet tot u gesproken heeft, dan valt het te 
vrezen dat u tot die “velen” behoort, die tot hun verderfenissen die 
ketterijen van die valse leraars zullen navolgen. Dan valt het te vre-
zen dat u een mens bent die in beslag genomen wordt door de leu-
genwoorden van de duivel en meegevoerd wordt naar de eeuwige 
nacht. Want alleen dat ware volk van God weet te onderscheiden de 
dingen die van de wereld, van beneden zijn en de dingen die des 
Geestes Gods zijn. Hoe komt dat? Omdat de Heere Jezus zegt: 
“Mijn schapen horen Mijn stem en ze kennen Mijn stem”. 
Velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der 
waarheid zal gelasterd worden. Ja, gelasterd. Weet u hoe? In het 
bestaan van diegenen die hen navolgen. Want in het bestaan van 
diegenen die die valse leraars navolgen, komt duidelijk tot uitdruk-
king dat ze de genade in het bloed van Christus niet nodig hebben, 
maar onrein achten. En ook buiten hen om, om hen heen, zal de 
weg der waarheid gelasterd worden. Want als hun bestaan open-
baar zal komen, wat zal dan door de wereld om ons heen de Naam 
van God bespot, behoond worden. Ze zullen door gierigheid, met 
gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken. Daar heb je 
het. Om er zelf winst uit te halen. Om er zelf beter van te worden. 
Om een gemakkelijk en gerust leven te hebben. Om net als die rijke 
man te zijn, van wie geschreven staat dat hij alle dagen prachtig ge-
leefd heeft. Dat is het doel dat ze voor ogen hebben. Van u een 
koopmanschap maken. Over welke het oordeel van overlang niet 
ledig is en hun verderf sluimert niet. Want er staat in het Woord ge-
schreven dat Israëls God niet sluimert of slaapt, maar dat Hij altijd 
wakker is, dat Zijn ogen open zijn over de wereld, over de kerk, over 
de kansels, over de harten van de mensen. Zijn ogen zijn altijd 
open. En Hij weet te oordelen naar recht. Die door de liefde van de 
gemeente is binnen gehaald als een knecht van God, die is in het 
licht van Gods heilig oog bekent of het waarheid is, of dat het vals-
heid is. 
Maar u zegt: “Maar hoe kan ik dan in die strijd staande blijven?” 
Want dezen, die die ketterijen, die verderfelijk zijn, bedektelijk invoe-
ren, die lijken dus zo vreselijk veel op het ware. Ze zijn dus zo 
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moeilijk, zo moeizaam te onderscheiden. Ja, dat is ook zo. Maar zal 
ik u eens een geheim vertellen? Weet u wie het onderscheid maakt? 
Dat is God. Dat is God Zelf. En dat onderscheid dat God maakt, dat 
geldt voor u en mij allemaal. De Heere weet het bij wie het waarheid 
is. De Heere kent degenen die de Zijnen zijn. En de Heere houdt 
Zijn eigen werk in stand en in het leven. 
Er staat in ons tekstwoord: “Zo weet de Heere de godzaligen uit de 
verzoeking te verlossen”. Zo noemt de apostel Petrus die verderfe-
lijke ketterijen die bedektelijk ingevoerd worden. Hij noemt het “ver-
zoekingen” voor al diegenen die naar de Naam van Christus ge-
noemd zijn. Verzoekingen, het zijn aanvallen van de boze, waarin 
de duivel zoekt dat ware werk van God aan stukken te slaan. Maar 
het zijn tegelijkertijd instrumenten in de hand van de levende God, 
waardoor de waarheid en het onvergankelijke van Zijn eigen werk 
zal blijken en zal schitteren. 
Weet u wat er in onze tekst staat? In onze tekst staat dit: je bent 
alleen veilig als je in Gods handen ligt. Anders sta je aan alle gevaar 
bloot. En anders weet de duivel heus wel een ingang te vinden om 
je met een verderfelijke ketterij, al is het bedekt, al is het openlijk, 
weg te slepen bij de Springader van het leven vandaan. Zo weet de 
Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. En reken er op 
dat die verzoeking hevig is. Weet u hoe hevig? Ze hevig dat de 
apostel Petrus zegt: “Want indien God de engelen die gezondigd 
hebben niet gespaard heeft…” Wie zijn dat, de engelen die gezon-
digd hebben? Laten we eerst zien wie ze waren. Ze waren recht-
vaardig. Ze waren heilig. Ze waren levende in de directe nabijheid 
van God. Ze waren engelen. Dus met die geestelijkheid begiftigd. Ze 
waren zo schoon gemaakt, om ter ere van God, hun Schepper, te 
leven. Wat ging er uit die kelen, uit die monden der engelen toch 
een heerlijke lofzang op om die God te loven, voor Wiens aange-
zicht zij stonden. 
Wat is er met die engelen gebeurd? Die engelen, de duivel en zijn 
demonen, die zo goed uit Gods scheppende hand zijn voortgeko-
men, die zijn tegen Hem opgestaan, hebben begeerd zelf die hoog-
ste plaats in te nemen, hebben gezocht God van Zijn troon te halen. 
De vijandschap, de haat tegen hun Schepper is wakker geworden. 
Ze hebben zich aan het juk… Ja, ze meenden dat het een juk was. 
Ze hebben zich aan dat juk van God willen ontrukken. Maar de tekst 
zegt helder, dat het ze toch niet lukken zal. Ze zijn wel in die vijand-
schap gevallen. En de duivel is als een bliksem uit de hemel ge-
worpen. En de hel is door de Heere bereid als hun eeuwige plaats. 
Maar in plaats van vrij geworden te zijn, in plaats van Gode gelijk of 
Gode hoger geworden te zijn, zijn de engelen, die gezondigd heb-
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ben, niet gespaard, maar Hij heeft ze in de hel geworpen, over ge-
geven aan de ketenen der duisternis. Ze liggen geboeid. Ze liggen 
vast. Ze kunnen geen kant op. En de ruimte die ze hebben… Want 
u meent misschien en u ondervindt wellicht dat de duivel zo machtig 
is. De ruimte die ze hebben is ze gegeven onder de toelating van 
God. Maar ze kunnen niet verder gaan dan dat de ketting lang is. 
Bedenk dat wel. Want ze liggen gebonden aan ketenen der duis-
ternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Nog even, nog even 
en dan zal de Heere die gevangenis, waar de duivelen zich bevin-
den, openen en Hij zal ze heenwijzen onder Zijn eeuwig blijvend 
oordeel, naar de plaats die ze verdiend hebben. De plaats waar 
geen gemeenschap met God meer mogelijk is, tot in alle eeuwigheid 
toe. Hij zal ze wegstoten van voor Zijn aangezicht, om ze in eeuwig-
heid niet meer te zien. En ze zullen onder dat zware deksel van Zijn 
heilige gerechtigheid tot in alle eeuwigheid opgesloten zijn in die 
plaats van het eeuwige vuur. En die engelen, die aan die ketenen 
gebonden zijn, die engelen die willen één ding: zoveel mogelijk on-
derdanen aan God ontrukken. Die willen maar één ding: de Naam 
des Heeren zoveel als mogelijk is te belasteren. En de wereld? De 
wereld, ach, die ligt al in de handen van de duivel. Die ligt al met de 
duivel mee besloten onder het oordeel. O ja, daar kunnen ze nog uit 
gehaald worden. O jazeker, we hebben met een almachtig God te 
doen. Maar de duivel laat ze met rust die al naar zijn wetten leven 
en die al in zijn zondige gang mee gaan. Hij laat ze met rust die in 
hun leven tonen dat hun hart vol is van datzelfde begeren als waar 
de duivel vol van is: God van Zijn troon te stoten en zelf de hoogste 
plaats in te nemen. Hij laat ze wel met rust hoor, die het om het 
eigen ik te doen is, die God geen plek in hun leven gunnen. Hij laat 
ze wel met rust. Maar waar werkt de duivel het hardst en waar werkt 
de duivel het meest bedektelijk, naar het eerste vers uit 2 Petrus 2? 
Waar werkt de duivel wel heel specifiek? Daar op die plaats waar de 
gemeente, naar Gods Naam genoemd, samen komt, waar het 
Woord van de levende God open gaat. Daar werkt hij wel in het bij-
zonder, om te verleiden. Al klinkt het nog zo schoon, al klinkt het 
nog zo christelijk, al klinkt het nog zo Schriftuurlijk, om zijn verderfe-
lijke ketterijen in te laten sijpelen, en dat de gemeente er maar 
zachtjesaan aan wennen zal en er zachtjesaan in geloven gaat. Dat 
de gemeente zachtjesaan wordt weggehaald bij de eeuwige Bron 
van het geluk vandaan. En dat de gemeente zachtjesaan in de klau-
wen van de satan terecht komt. 
Het betekent wat hoor! Het betekent wat om in de gemeente samen 
te komen. Het betekent wat om onder het Woord van God te zijn. 
Het betekent wat om een gedoopt voorhoofd met u mee te dragen. 
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Het betekent wat om de belijdenis van de Naam van de drie-enige 
God op de lippen gehad te hebben. Het betekent wat. En u bent in 
het grootste gevaar, in het grootste gevaar als u niet weet geborgen 
te liggen in God. 
De Psalmist verstond het, die zei het uit: “Die in de schuilplaats van 
de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen”. Wie is er in de schaduw? Die dichtbij Hem is. Die is in 
Zijn schaduw. En die bij Hem zijn, die worden welbewaard. Reken er 
op dat er een gevaar is dat op ons loert. En reken er ook op dat dat 
gevaar zich breed uittakt. Want de apostel Petrus zegt: “En de oude 
wereld…” Dat is de wereld van vóór de zondvloed. “…de oude we-
reld niet heeft gespaard”. Waarom is die oude wereld niet ge-
spaard? Omdat die oude wereld dezelfde bleef onder de prediking 
van het Evangeliewoord. Dezelfde! Terwijl Noach zijn mond open 
deed. En terwijl Noach met een hamer de spijkers in de ark sloeg. 
Ze hebben zijn stem gehoord. Ze hebben de hamerslagen gehoord, 
maar ze zijn dezelfde gebleven. Ze hebben gespot, gespot met die 
dwaas die op een droog, op een dor land bezig was een ark te bou-
wen. Ze hebben geen geloof gehecht aan dat wat hij sprak. Weet u 
hoe dat kwam, dat ze er geen geloof aan gehecht hebben? Omdat 
ze niet wisten dat ze zondaren waren. Omdat ze niet aan Gods kant 
gevallen waren. Het niet met Gods recht eens geworden waren. Zo 
kwam dat. Die mensen konden nog overeind blijven staan. Maar 
juist die, die door schuldbesef getroffen en verslagen geworden is, 
die hoort de prediking der gerechtigheid van Noach aan en die zegt: 
“Dat is mijn verdiende loon. Ik ben het waardig om die vreselijke 
straf te dragen. Ik ben het waardig om om te komen in de golven 
van Gods toorn en verbolgenheid. Ik ben het waardig om met die 
oude wereld mee weggesleept, weggeslagen te worden tot in de 
eeuwige afgrond. Ik ben het waardig”. En weet u wat nu het geheim 
van het eeuwige Woord van God is, en weet u wat nu de prediking 
van het Evangelie is? Dat wat Petrus had opgedragen gekregen om 
te ver-kondigen. Weet u wat nu het kenmerk is van Gods ware 
dienstknechten? Die vertellen u dat God genadig is en barmhartig is 
en gaarne vergevende is voor de grootste der zondaren. Dat er 
uitkomst is voor die die ligt onder het vonnis van Gods oordeel. Dat 
er een weg ter ontkoming en tot behoud is voor die die met oude 
wereld mee om moet komen. 
Ziet u wat een verschil daar in de tekst openbaar komt? Dat de eng-
elen die gezondigd hebben “allen” besloten zijn tot het oordeel. Voor 
die engelen is geen verandering, is geen genade meer mogelijk. 
Maar mensenkinderen, aardwormen, stof uit stof genomen, voor 
zulken is het mogelijk dat er nog een verandering optreedt, een ver-
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nieuwing intreedt. Maar Noach… Dat “maar”, daar ligt dat heerlijke 
wonder in van het welbehagen van God in Christus. Daar ligt de 
verklaring in van ons tekstwoord: “Zo weet de Heere de godzaligen 
uit de verzoeking te verlossen”. Daar ligt het geheim in opgesloten 
dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten, en dat Zijn in-
gewanden rommelen van barmhartigheid. 
Maar Noach, de prediker der gerechtigheid. Wat is dat, een prediker 
der gerechtigheid? Dat is er één die aan de kant van het recht is 
gevallen. Je kan ook zeggen: “Die is aan Gods kant gevallen”. Je 
kunt ook zeggen: “Zijn wil is verslonden in Gods wil”. Voor een pre-
diker der gerechtigheid kan God het niet meer verkeerd doen. Die 
looft de Heere in Zijn recht en in Zijn genade. De prediker der ge-
rechtigheid. Wat was de prediking die Noach heeft laten horen? Dit: 
Gij zijt slecht, maar God is goed. Gij zijt het waard om onder de 
vloek te sterven, maar het is nog genadetijd, er is nog uitstel. Maar 
uitstel is geen afstel. Eens zal het voorbij zijn. 
De prediker der gerechtigheid is er een die zegt: “Haast u toch en 
spoedt u toch om uw levenswil”. En de prediker der gerechtigheid 
hoort de stem van degene die in schuldverslagenheid neerligt, en 
die zegt: “Ik heb te zwaar gezondigd, ik heb te lang gezondigd, ik 
heb de Naam Gods te vaak gehoond. Het kan voor mij niet meer”. 
En de prediker de gerechtigheid herinnert zich de liefdevolle blik in 
de ogen van Christus, Die hem aanzag toen hij openbaar kwam als 
een loochenaar Gods, en die zegt: “O nee, maar mij, de grootste der 
zondaren, is barmhartigheid geschied. En omdat het mij, de grootste 
der zondaren, geschied is, daarom kan het ook u nog treffen. Daar-
om kunt u er ook nog onder in beslag genomen worden, om het met 
God eens te zijn en uit vrije genade de Christus der Schriften toege-
past te krijgen aan uw arme hart”. 
Noach, de prediker der gerechtigheid, en zijn achttal, bewaard heeft. 
Ziet u dat? Die gevallen engelen liggen in ketenen. Die liggen ge-
vangen. Gods volk liggen ook in ketenen, liggen ook gevangen. Ke-
tenen van de eeuwige liefde van God. En al zijn de golfslagen van 
het oordeel Gods nog zo sterk, de ketenen van Zijn eeuwige liefde, 
waaraan dat volk van God vast ligt, breken nooit. Hij houdt ze vast. 
Hij weet ze wel te bewaren. Toen, toen Hij de zondvloed over de 
wereld der goddelozen heeft gebracht, zo zijn ze er uit gehaald, 
Noach en zijn acht zielen. Zo zijn ze bewaard geworden. 
Wie zullen ze lof gezongen hebben? Hebben ze geroemd in eigen 
bekering, in eigen geloof, in eigen gerechtigheid en heiligheid? Wel-
nee, ze hebben alleen geroemd in vrije genade, vrije gunst die nu 
eeuwig Hem bewoog. Ze hebben zich verwonderd dat waar de hele 
wereld onder ging onder de golven, waar de mensen schreeuwend 
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en krij-send ten onder gingen onder die toorn van de eeuwige God, 
dat ze er uit gehaald waren. Waarom anderen en ik niet? Ik heb het 
ook verdiend. En dat, dat is het resultaat van de genadewerkingen 
van God, dat een mens verwonderd is, ziende op zichzelf, ziende op 
de heilige God, ziende op Jezus Christus en Die gekruisigd. Ver-
wonderd dat Hij gedacht heeft aan Zijn genade, en Zijn trouw aan 
Israël, nooit gekrenkt. Kijk, en die vastigheid, daar wenst de valse 
leraar, daar wenst de duivel u en mij bij vandaan te halen. Weet u 
waar de duivel zo bang voor is? Hij is er zo bang voor dat u Jezus 
ziet aan het vloekhout der schande. Hij is er zo bang voor dat u Zijn 
stem hoort: “Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten 
sterven”. Hij is er zo bang voor, want dan is hij u kwijt. Dan bent u 
hem ontrukt, als dat gebeurd is, dat Jezus Christus u toegepast is in 
Zijn kruisgerechtigheid, in Zijn bediening der verzoening, als Hij als 
het Lam van God u voorgesteld is en u het oog mag vestigen op 
Hem, als Hij verhoogd wordt zoals de koperen slang in de woestijn 
en uw gebroken oog, met de dodelijke zondebeet in uw bestaan, en 
de dood en het sterven voor ogen, Hem zien mag, dan zijt ge verlost 
en God heeft u welgedaan. Voordat de golven over de oude wereld 
gekomen waren, waren de golven al over Noach heen gegaan. Al 
Uw golven en al Uw baren zijn over mij heen gegaan, zegt de Psal-
mist. Maar Hij heeft hem uit die alle verlost. Uit die alle redt hem 
God. 
Wat een les! De les van de oude wereld. Ze hebben het niet vol 
kunnen houden. Ja, ze hebben kunnen spotten met de prediking der 
gerechtigheid, maar nu spotten ze tot in eeuwigheid toe niet meer. 
Het is waarheid gebleken. Ze zijn dezelfde gebleven. En ze zijn net 
als die engelen, die bewaard worden tot de dag van het vonnis, be-
waard onder die heilige gerechtigheid van God, en ze zijn bezwe-
ken. 
Och, mensen, ziet toch uw leven na. Ziet toch hoedanig uw hart is. 
Zijt ge verzoend met God? Weet ge van die Borgtochtelijke gerech-
tigheid in uw leven? Kent ge het bloed van de Middelaar, toegepast 
aan uw eigen hart? Hebt u het uit Zijn mond mogen horen dat Hij u 
kent, dat u de Zijne bent? Bent u tot rust gekomen aan het heerlijk 
kloppende hart, vol van liefde, van de eeuwige God? Is het tekst-
woord voor uw leven waar geworden? “God is liefde”. Weet u ervan 
waar uw schuld gebleven is? En dat u de vrije toegang hebt tot de 
troon der genade? De Heere zegt: “Roep Mij dan toch aan in de dag 
der benauwdheid”. Dit is ook een dag der benauwdheid, dat er valse 
leraars komen en bedektelijk een nieuwe leer invoeren, waarin het 
vlees gespaard wordt en de geest gedood. Roep Mij aan en Ik zal u 
er uit helpen, en gij zult Mij eren. Het is waar geworden voor Noach 
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en zijn achttal. Is het voor u al waar geworden? Wat een zaligheid is 
die mensen te beurt gevallen. Zou u het ook niet willen kennen? Zou 
u ook niet aan die kant willen staan? Nou, kom, zing dan mee uit 
Psalm 26 vers 2. 
 

Beproef vrij, van omhoog, 
Mijn hart, dat voor Uw oog, 
Alwetende, steeds openlag. 
Doorzoek mij; toets mijn gangen; 
Doorgrond al mijn verlangen, 
En stel mijn oogmerk in den dag. 

 
Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en 
de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft 
te worden. Wat een onderscheid tussen godzaligen en onrechtvaar-
digen. De godzaligen die in deze bedeling zich als een gevangene 
weten, een geketende. Vooral in dat hart, vooral daar binnen, met 
die vleselijke begeerten en die zondige gedachten, en dat hunkeren 
naar de dingen van de wereld en van de tijd. Wat zijn ze gevangen! 
Maar ze zullen door de Heere verlost worden, staat er. Het zal een 
verdrukking zijn die niet eindeloos duren zal. Ja, er komt een einde 
aan, opdat het zalige begin zijn intrede zal doen, het zalige begin 
van de eeuwige gelukzaligheid. Ja, het is waar, voor de godzaligen 
begint de eeuwige zaligheid reeds aan deze kant van het graf. O ja, 
verlost uit vrije genade, door de goedheid Gods in Christus, dan 
heeft de eeuwige zaligheid zijn intrede reeds gedaan. Ja, straks zal 
dat lichaam der zonde moeten sterven. Dat moet nog afgelegd wor-
den. Want vlees en bloed doen niet mee in het Koninkrijk Gods. 
Maar dat geestelijke, dat nieuwe, dat uit God geboren is, dat niet 
zondigt, dat, dat zal het zijn dat tot in eeuwigheid juicht tot Gods eer. 
En als de Heere het dan zal behagen om die ziel, die gerecht-
vaardigde ziel, aan een verheerlijkt lichaam te voegen, opdat ziel en 
lichaam beiden Hem eeuwig groot zullen mogen maken, wat zal dan 
de zaligheid tot een volheid gekomen zijn. Maar inderdaad, dat 
vlees en bloed doen niet mee. En ziet u daar nu weleens naar uit? 
Dat dat vlees en bloed zal mogen worden afgelegd. Bent u een 
mens die daar last van heeft, last van uzelf, last van dat inwonend 
en aanklevend verderf. 
Het was voor Kohlbrugge een hele ontdekking uit Romeinen 7: “Ik 
ben vleselijk, verkocht onder de zonde”. Daar staat eigenlijk hetzelf-
de als in dat andere tekstwoord: “Uit u geen vrucht meer in eeuwig-
heid”. We kunnen het alleen maar bederven. En de duivel hoopt het 
ook, dat hij het bij u en bij mij bederven kan. Hij hoopt het ja, maar 
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het lukt hem niet. Maar weet u wat hem wel lukt? Als u verleid wordt 
en in de zonde valt, dan komt er een magerheid en een donkerheid 
over uw ziel. En de Heere houdt Zijn lieflijk aangezicht in, en de 
woorden van vertroosting worden niet gehoord. Het wordt zo don-
ker, zo vreselijk, zo moeizaam. Het wordt een zuchten onder de 
donkere wolken die de scheiding tussen God en uw ziel zo tonen. 
Het zal vreselijk zijn. Maar de Heere weet de godzaligen uit de 
verzoeking te verlossen. Te verlossen ja. Kijk maar naar het laatste 
voorbeeld. Dat komt wel het meest dichtbij, nietwaar. Die engelen, 
ach, dat is toch op afstand. Die oude wereld, dat is ook op afstand. 
Dat is al zo lang geleden! Maar nu worden er u twee steden voor-
gesteld, die wel erg veel lijken op de steden en de plaatsen waar wij 
in wonen. Sodom en Gomorra. Die worden ons uitgetekend als 
steden die door de Heere tot as verbrand zijn. Ziet u dat? De oude 
wereld is vergaan onder het water. Maar deze bedeling, deze wereld 
zal gelijk Sodom en Gomorra met het vuur ver-brand worden tot as. 
Met omkering veroordeeld. Ziet u dat? Het oordeel van Gods 
gerechtigheid is er over gekomen, en de steden zijn omgekeerd. 
Alle leven is daar onmogelijk geworden. Vuur en sulfer zijn van de 
hemel af gekomen en de steden verbrand. Ze zijn tot een voorbeeld 
gezet degenen die goddelooslijk zouden leven. 
Wat staat er nu eigenlijk? U die geen lust hebt om de Heere te vre-
zen, zie wat u te wachten staat. Zie wat u over u afroept in uw zon-
den en ongerechtigheid. U die God geen plek vergunt in uw be-
staan. U die niet wenst te bukken en te buigen onder die heilige 
God. U die geen begeerte hebt om aan Golgotha’s kruis uw knie te 
buigen en Hem, de Bloedbruidegom, te zien. U die niet leeft van 
vrije genade uit de ontfermingen Gods. Dit is uw toekomst, veroor-
deeld met omkering en tot as verbrand met het Goddelijke vuur, 
degenen die goddelooslijk zouden leven. Goddelooslijk, dat is een 
bestaan waar God de hoogste plaats niet in heeft. 
Daar tegenover de rechtvaardige Lot. De rechtvaardige Lot was een 
gelovige, was geen goddeloze. Ach ja, er zullen dagen geweest zijn 
dat je het haast niet aan Lot kon merken. Weet u wat het kenmerk 
was van het leven van Lot? Hij kon er niet uit. Het ging niet. Daar ligt 
de troost voor een mens die in al zijn zielsverdriet, juist wel na 
ontvangen genade, voelt dat hij zo geketend ligt, voelt dat hij geen 
kant op kan, voelt dat de zonde nog zo levendig en krachtig is. Die 
het gedurig nog zo best naar zijn zin heeft in het Sodom en Gomorra 
van deze tijd. Een mens die het er nog zo in uit kan houden. Die zo 
weinig voelt en kent en beleeft van de gestalte: “Ik ben, o Heere, 
een vreemdeling hier beneden”. En de rechtvaardige Lot die ver-
moeid was. Zie het nu eens na, mensen. Zie het nu eens na. We 
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leven allen in diezelfde wereld. Verloren in schuld. Bent u ver-
moeid? Waar bent u vermoeid van? Zeg het eens. Is het uw eigen 
hart? Is het uw eigen bestaan, dat zich aan God niet onderwerpt? 
Die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. 
Hoe heeft die man geleefd, die Lot, in Sodom en Gomorra! Hij heeft 
dag aan dag met zijn ogen gezien de uitleving der zonden. Hij heeft 
dag aan dag met zijn oren gehoord de verschrikkelijke woorden, die 
vijandschap tegen God betekende. Daar is die man moe onder 
geworden. Daar heeft die man onder gebukt gegaan, gebogen ge-
gaan. Daar heeft hij onder geleden. Lijdt u er onder wat er in Neder-
land gebeurt, wat er in de wereld gebeurt? Nee, het moet dichterbij 
komen. Wat er in dat Nederland van uw hart gebeurt. Wat er in het 
Sodom en Gomorra van uw zondige bestaan gebeurt. Bent u er al 
moe van geworden? Zegt u het weleens uit: “Ik knap maar niet op, 
het verandert maar niet. Ik zou het zo graag willen, maar ik lig als 
vastgeketend”? Verstaat u de apostel, die het zegt: “Het goede wat 
ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik nu net 
wel”? Bent u zo’n mens in de klem, die er ook niet uit kan, net als 
Lot? Deze rechtvaardige man, wonende onder hen, staat er. Ziet u 
dat? Dus hij was één van hen. Hij zat er middenin. Wat een wonder, 
waar die man zichzelf niet bij bewaren kon, daar heeft God hem bij 
bewaard. Hij heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld. Weet 
u wat dat betekent? Dat geestelijke, dat nieuwe, dat uit God geboren 
is, dat is zo slecht tot bloei gekomen, dat is zo ten onder gehouden 
in die zonde en in die ongerechtigheid. En dat nieuwe, dat uit God 
geboren was, dat heeft zich zo gekweld aan al die ongerechtigheid 
die daar heerste. Wat moet die man daar geleden hebben. Waarom 
leed die man nu eigenlijk? Hij die er in woonde en die er in vast zat. 
Waarom leed die man nu? Omdat die man net als de apostel 
Petrus, aan Gods kant gevallen was. En net als Noach, een prediker 
der gerechtigheid geworden was. Waarom leed die man nu? Omdat 
hij één doel in zijn leven had: de eer en de verheerlijking van God. 
En omdat dat zo weinig voor de dag kwam. Weet u wat het verdriet 
van die man uitmaakte? Dat de wereld om hem heen en hijzelf, dat 
ze God verdriet deden. Dat maakte het verdriet uit van die man. 
Hebt u last van uw zonden? Hebt u last van die overgebleven onge-
rechtigheid? Hebt u last van uw vleselijkheid, van uw onbekeerlijk-
heid zo gedurig? Waarom hebt u er last van? Omdat het wat 
zekerheid uit uw bestaan weghaalt? Omdat u dan gaat twijfelen of 
de zaligheid wel voor u was? Of u dan vraagtekens gaat zetten bij 
alles wat God in uw leven u te beleven gegeven heeft? Of maakt dit 
de last uit: ik ben geen beelddrager van God? Ik doe Hem zo ver-
driet. Ik terg Hem zo dag op dag. Ik ben het waard om met die oude 
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wereld en met Sodom en Gomorra mee en met die gevallen engelen 
mee, die in de ketenen bewaard worden, weg gedaan te worden in 
de eeuwige nacht. Juist u wel, die de genadeblijken en de liefde 
Gods in Christus hebt geproefd en gesmaakt. Juist u wel, die van 
genade hebt leren leven. Voor wie niet alleen de wet gesproken 
heeft, maar ook het Evangeliewoord. Gezondigd tegen de liefde 
Gods in Christus. Zo verre van je plek gegaan. Niet daar gebleven, 
op die plaats der verzoening. Het is weer zo’n woestijnreis ge-
worden. U bent het ook zo waard dat de Heere u weg doet. 
Maar de Heere weet de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. 
Weet u wat godzaligen zijn? Dat zijn zij die door God worden zalig 
gesproken. Niet die zichzelf zalig prijzen. Nee, die niet. Maar die 
door God worden zalig gesproken. Toen de Heere Jezus Christus u 
geopenbaard werd, toen het bloed van de Middelaar in uw ziel 
drupte, hebt u des Vaders stem niet gehoord? Ik zal niet meer op u 
toornen en Ik zal niet meer op u schelden in eeuwigheid. Dat is de 
zekerheid en de zaligheid van het volk van God. Weet u wat een 
dienaar van het Goddelijk Woord u voorhoudt? Dit, dat de Psalmist 
zegt: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt 
gewis tot elk die voor Hem leeft”. Daar gaat het over, dat God Zich-
zelve bekend gemaakt heeft in uw bestaan. En die dat missen 
moeten, ach, dat zijn degenen die naar het vlees in onreine begeer-
lijkheid wandelen. Onreine begeerlijkheid is een begeerte die zich-
zelf zoekt en niet God als de Schepper en de Levensvorst. 
In onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten. 
Het gezag van het Woord en het spreken Gods in Zijn veroordeling 
en in Zijn vrijspraak, en al de machten die nog gegeven zijn in de 
wereld, waardoor wij nog een stil en gerust leven leiden mogen. 
Laten we dan ook maar bidden voor het koningshuis, vindt u niet? 
En voor de overheid, voor de regering, dat we een stil en een gerust 
leven bij het Woord van God leven mogen. Laten we dat maar doen, 
want wat is het nodig. 
Die de heerschappij verachten. Die stout zijn, zichzelven behagen. 
Stout op hun eigen macht en die heerlijkheden niet schromen te las-
teren. Die met voeten en hun zonden het Woord van God en de 
waarheid van de levende God plat proberen te trappen. Het lukt niet. 
De Heere bewaart ze tot de dag van het oordeel, om gestraft te 
worden. 
En de godzaligen… Dan moet ik op houden, want het is alweer tijd, 
allang. Maar de godzaligen, weet u wat dat nu voor mensen zijn? 
Dan moet je maar eens in de spiegel kijken van Gods wet, van Gods 
Woord, van het Evangeliewoord. De godzaligen zijn mensen die nu 
al die ongerechtigheid van het 10e vers hier van binnen aantreffen 
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en er geen kant meer mee uit kunnen, dan alleen nog bukken onder 
God. De godzaligen zijn zij die het met het vonnis van God eens 
geworden zijn en door de Heere er uit gehaald worden, uit het vrije 
van Zijn gunst en welbehagen. De godzaligen zijn die die het Evan-
gelie gepredikt hebben gekregen, alle creaturen, en die er onder 
bezweken zijn, zachtmoedig geworden zijn. Dat betekent: gesmolten 
zijn. Die hun verzet moesten opgeven en aan de Heere alles over 
laten. Want de Heere is immers recht in al Zijn weg en werk. Men-
sen die het zeggen: “Al zou Hij mij ook in de hel stoten,  ik kan van 
Hem geen kwaad woord meer spreken. Al moet ik ook eeuwig om-
komen, ik zal toch zeggen: “God is goed”. En dezulken valt het te 
beurt, voor het eerst en bij vernieuwing, om Jezus’ wil, dat de Heere 
ze bezoekt met Zijn heil en met Zijn gunst, en het ze toeschikt: “Ik 
heb u liefgehad met een eeuwige liefde, en daarom heb Ik u ge-
trokken met koorden van goedertierenheid en waarheid”. Koorden 
van goedertierenheid, dat zijn de ijzeren kettingen waarmee de 
godzaligen bewaard liggen in het hart van God, in het hart van 
Christus, en door de werking van de Heilige Geest, wordt hart en 
mond van de godzaligen geopend om Gode lof te zingen voor Zijn 
ongedachte gunstbewijzen. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 145 : 6 
 

De HEER' is recht, in al Zijn weg en werk; 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 
Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht; 
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht; 
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, 
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; 
Hij geeft den wens van allen die Hem vrezen; 
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 


