
 1 

Predikatie over Jesaja 4 vers 3 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 102 : 5. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Jesaja 3 vers 16 t/m Jesaja 4 vers 6 
 
16 Verder zegt de HEERE: Daarom dat de dochteren Sions zich 
verheffen en gaan met uitgestrekten hals en lonken met de ogen, al 
gaande en trippelende daarheen treden, en alsof haar voeten 
gebonden waren; 
17 Zo zal de Heere den schedel der dochteren Sions schurftig ma-
ken, en de HEERE zal haar schaamte ontbloten. 
18 Ten zelven dage zal de Heere wegnemen het sieraad der kou-
senbanden en de netjes en de maantjes, 
19 De reukdoosjes en de kleine ketentjes en de glinsterende kledin-
gen, 
20 De hoofdkroningen en de armversierselen en de bindselen en de 
reukballetjes en de oorringen, 
21 De ringen en de voorhoofdsierselen, 
22 De wisselklederen en de manteltjes en de hoedjes en de buidels, 
23 De spiegels en de fijne linnen deksels en de hulledoeken en de 
sluiers. 
24 En het zal geschieden dat er voor specerij stank zal zijn, en 
lossigheid voor een gordel, en kaalheid in plaats van haarvlechten, 
en omgording eens zaks in plaats van een wijden rok, en verbran-
ding in plaats van schoonheid. 
25 Uw mannen zullen door het zwaard vallen, en uw helden in den 
strijd. 
26 En haar poorten zullen treuren en leed dragen, en zij zal, ledig-
gemaakt zijnde, op de aarde zitten. 
 
  1 En te dien dage zullen zeven vrouwen één man aangrijpen, 
zeggende: Ons brood zullen wij eten en met onze klederen zullen 
wij bekleed zijn, laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden, 
neem onze smaadheid weg. 
  2 Te dien dage zal des HEEREN SPRUITE zijn tot sieraad en tot 
heerlijkheid, en de Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot 
versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël. 
  3 En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de 
overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk 
die geschreven is ten leven te Jeruzalem; 
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  4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren 
Sions, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit 
derzelver midden, door den Geest des oordeels en door den Geest 
der uitbranding. 
  5 En de HEERE zal over alle woning van den berg Sion en over 
haar vergaderingen scheppen een wolk des daags, en een rook, en 
den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat 
heerlijk is, zal een beschutting wezen. 
  6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de 
hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en 
tegen den regen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 79 : 1 en 3. 

 
Jesaja 4 vers 3, daar lezen we het Woord van God en onze tekst: 
 
En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de over-
gelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk 
die geschreven is ten leven te Jeruzalem; 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 
naar aanleiding van dit tekstwoord stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Overgebleven in Sion. 
2e. Heilig in Christus. 
2e. Verkoren van eeuwigheid. 

 
Gemeente, wat heeft de zondeval ons eigenlijk gebracht? Wat is er 
van u en mij terecht gekomen door die vreselijke, die dodelijke 
keuze? Hoe ziet ons leven er eigenlijk uit, terwijl we leven buiten het 
Paradijs, in een wereld die doornen en distelen voortbrengt? 
Hoedanig is ons leven? Bent u ooit gekomen tot de waarheid, de 
werkelijkheid van uw bestaan? Hebt u de werkelijkheid onder ogen 
gekregen en is uw hart daar onder gebroken? Of bent u een mens 
die het op deze wereld nog zo aardig naar zijn zin heeft? We komen 
ze tegen aan het einde van Jesaja 3, mensen die het niet meer zo 
best naar d’r zin hebben. Ze worden zo getekend: “En ze zal, ledig 
gemaakt zijnde, op de aarde zitten”. Wie zaten er in die tijd op de 
aarde? Mensen die in rouw gedompeld waren. Mensen die zo’n 
vreselijke en zware droefheid over zich heen hadden gekregen, dat 
ze niet meer op de been konden blijven en geen stap meer konden 
zetten. Die maar stilletjes bleven zitten op d’r plekje, vol van verdriet 
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en ellende. Nee, die mensen hadden het in deze wereld niet meer 
zo hevig naar d’r zin. En toch, wat zijn die mensen gelukkig! Wat zijn 
ze gelukkig! 
U zegt: “Ik zou toch voor geen goud met die mensen willen ruilen”. 
O nee? O nee? Zeg, als u nu verstaat wat het is dat dat volk treurig, 
ledig gemaakt, op de aarde heeft doen zitten. Als u kennis van 
diezelfde zaken hebt, dan zoudt u die kennis, al gaat u gebukt in de 
diepe, donkere zielenacht, dan zoudt u die kennis voor al het goud 
van de wereld niet meer willen missen. In al uw ongeluk en in al uw 
zielsverdriet, maar toch is dat een zaak die zo veruit stijgt boven 
alles wat er in deze wereld te verkrijgen is. 
Hoe waren ze eigenlijk op die aarde terecht gekomen? 
Weet u hoe? Dat had God gedaan. Wat zit daar nu eigenlijk op die 
aarde? Daar zitten mensenkinderen waarvan God gezegd had: “Stof 
zijt ge en tot stof zult ge wederkeren”. Weet u wat er met die 
mensen gebeurt, die daar op de aarde zitten? Die zijn aan het 
sterven. Weet u daar ook van, dat u gestorven bent voordat u stierf? 
Dat u onderging met al het uwe, voordat uw doodsuur had geslagen. 
We komen een volk tegen dat, ledig gemaakt zijnde, op de aarde 
zat. En moet u eens zien… Waar staan die verzen niet mee vol, die 
we lazen uit Jesaja 3. Moet u zien hoeveel werk de Heere aan zo’n 
mensenkind gehad heeft, voordat dat mensenkind op dat plekje 
terecht gekomen is waar de Heere hem hebben wil. 
Weet u wat dat voor plekje was daar op de aarde? Dat was dat 
plekje waarvan we zeggen mogen: “De Heere gaat nooit over de 
breuk heen”. En de Heere slaat de val in Adam niet over. Maar de 
Heere brengt terug op die plek waar u en ik Hem verlaten hebben, 
de Springader van het leven. Waar we de dood over onszelf hebben 
heen gehaald. Daar brengt de Heere naar terug. Dit volk zit op dat 
plekje. Die hebben niets meer. Die zijn aan alle kanten afgestroopt 
en kaal gepeld. En weet u wat er over gebleven is? Een naakte 
kaalslag die nog stinkt ook. Een walgelijke stank wordt er verspreid. 
En kaalheid wordt er gezien. En een zak in plaats van een wijde rok. 
Dus een rouwgewaad in plaats van een feestelijk kleed. Zo blijft dat 
volk daar achter, daar waar ze op de aarde zitten. 
Ik zei het u daarnet. Wie heeft dat eigenlijk gedaan? Dat heeft God 
gedaan. Er staat, daar begonnen we te lezen, vers 16: “Voorts zegt 
de HEERE”. Wie spreekt daar eigenlijk? Daar spreekt die God 
Wiens Naam genoemd wordt met vijf kapitale letters. De God van de 
eed en van het verbond. Kom, stijgen we een ogenblik uit boven de 
toestand waarin dat volk terecht komt, en zoeken we die zaak te be-
zien bij de Heere vandaan. 
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Voorts zegt de HEERE. De God van de eed en van het verbond. Die 
God heeft een heerlijk en een heilig doel voor ogen. Weet u wat Hij 
die mensen geven wil? Ja, zegt u, als ik dat zo lees, dan wil de 
Heere die mensen een hoop ellende geven. Maar dat is nu precies 
niet waar. De Heere wil die mensen de zaligheid geven. De Heere 
wil die mensen Zijn liefde geven. De Heere wil die mensen Zichzelf 
geven. Maar weet u waar de hele haper zit? Er is bij u en bij mij 
geen plaats voor. Daar gaat de Heere plaats voor maken. Hoe doet 
de Heere dat? Om die mens terug te brengen op dat plekje waar hij 
vandaan gekomen is, opdat hij kennis aan zichzelf zou hebben en 
kennis aan God in Zijn heilige gerechtigheid, om Hem te ontmoeten 
in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Ziet u wat een werk de Heere 
daar aan heeft?! Om een mens zo ver te brengen. 
Ik wou u vragen: Is de Heere dat werk bij u begonnen? Bent u mee 
genomen in die gang? Misschien zegt u wel: “Man, dat wil ik 
helemaal niet”. U hebt niets te willen. Voorts zegt de Heere. En wat 
Hij spreekt dat doet Hij ook. Dan wordt alle menselijk willen 
uitgeschakeld, omdat Gods wil zal worden doorgevoerd. En die wil 
van God breekt nu dwars heen door heel die muur en heel die 
ijzeren schilden van ons willen, eigenlijk onze onwil. Dat gaat toch 
door, op dat heilig en heerlijk doel af, dat de Naam van God in 
Christus al de eer en al de lof zal ontvangen. 
Voorts zegt de HEERE: “Daarom, dat de dochteren Sions zich 
verheffen”. Als de Heere recht zou doen, wat had er dan gestaan? 
Wel, omdat zij zich verheffen, zal Ik Mij van ze afkeren en ze niet 
meer gedenken. Dan had de Heere geen onrecht gedaan. Als Hij 
ook vandaag de deur had dicht gelaten van het kerkgebouw, en de 
Bijbel was dicht gegaan op de kansel; als er geen genadige 
toezeggingen, geen prediking van recht en genade meer geklonken 
zou hebben, dan had de Heere geen onrecht gedaan. Want de 
Heere spreekt hier niet over wereldlingen. Daarom dat de dochteren 
Sions zich verheffen. Wie zijn dat, de dochteren Sions? Wel, wij 
allen zijn van vrouwen geboren. Dus als er staat “dochteren”, dan 
wordt daar de hele bevolking in begrepen. Al wat uit vrouwen 
geboren is. De dochteren Sions. Dat zijn de kerkmensen van die tijd. 
Die er van wisten in Sion samen te komen. In de plaats waar de 
Heere woont en waar de Heere in Zijn heilige en eisende gerech-
tigheid de zondaar niet aan kan zien, maar waar de Heere in het 
offer Zijn dienstknechten de zegening op het volk laat leggen. Daar 
waren ze geweest, die dochteren Sions. Dat hadden ze waar 
genomen. Ze hadden daar gezien wat eisen Gods heiligheid deed. 
Ze hadden daar gezien dat er bloed nodig was om weer vrijuit te 
kunnen gaan. Ze waren onder de bediening der verzoening 
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geweest. Maar heel die bediening der verzoening had ze niet klein 
gekregen. Heel die bediening der verzoening had het niet zo ver 
gebracht dat ze daar op de aarde waren gaan zitten. Nee, maar de 
dochteren Sions worden gekenmerkt, ze verheffen zich en ze gaan 
met uitgestrekten hals en ze lonken met de ogen, al gaande en 
trippelende daar henen treden, en alsof haar voeten gebonden 
waren. Ze gaan in hoogmoed en in leegheid hun weg, vol van 
oppronk, vol van opmaak. O, wat zien ze er mooi uit. Maar ook van 
die dochteren Sions geldt: van buiten wel mooie wit gepleisterde 
graven, maar van binnen een en al dood en bederf. 
Zo gaan ze daar in hun ijdelheid. Uitgestrekte hals en lonken. Ze 
brengen hun dagen door met zottigheid, met dwaasheid. 
Ziet u zichzelf daarin getekend? Leeft u ook zo’n leven? Want weet 
u wat het hele punt is? Sinds onze diepe val in Adam hebben we 
God en Zijn eer niet meer als het hoogste doel van ons bestaan. En 
als Hij niet het hoogste doel van uw en mijn bestaan is, dan wordt 
hier inderdaad ons leven in getekend. Dat wij mensen zijn die in 
hoogmoed en ijdelheid voortgaan, maar niet tot waarheid komen. 
Och, wat kunnen we ons op de been houden met van alles en nog 
wat. Ik weet niet wat er allemaal zijn kan. U weet dat voor uzelf het 
beste, waar u zich mee oppronkt en mee opsiert. Daar moet je 
vooral in de godsdienst wel voor uitkijken. Die godsdienstige, die 
eigengerechtige oppronk die zo schoon lijkt en zo waar kan klinken. 
Die er zo tegenaan hangt. Het is zowat het echte, maar net niet. 
Daar gaan ze dan die dochteren Sions. En als God niet ingrijpt, dan 
blijven ze gaan. En als God het niet anders maakt, dan gaat het er 
nooit meer van af, alles waar ze zich mee opgetuigd hebben. 
Maar de Heere zegt: “Zo zal de Heere…” Dat klinkt wel als de 
moederbelofte: “Ik zal vijandschap zetten”. Zo zal de Heere. En dat 
“zullen” van God, dat zal beslist uitgevoerd worden. Het is alsof hier 
de spraak van de hoge hemel af klinkt. Daarin wordt het lot als het 
ware getekend, van die dochteren Sions. Hoe zij zich ook verheffen, 
de Heere weet ze wel klein te krijgen, op hun plek te krijgen. Want 
Hij zal het doen. 
Weet u wat de Heere doen gaat? Hij gaat alles er af halen. Alles? 
Ja, alles wat geen God in Christus is, dat gaat er af. Heb je dat mee 
gemaakt? 
Ja, die dochters Sions hadden zich opgepronkt met kousenbandjes, 
en netjes, en maantjes, reukdoosjes, ketentjes, kledingen, hoofdkro-
nen, armversierselen. En zo kan ik nog wel even door gaan. Ziet u 
hoeveel er nodig is bij een mens in zijn natuurstaat, om het nog wat 
te laten lijken. Ziet u hoe de walgelijkheid en de vuilheid van de 
zonde en de ongerechtigheid is door gedrongen tot in onze botten, 
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tot in onze huid, tot in ons gezicht. Heel ons bestaan toont het dat 
we walgelijke en ellendige mensenkinderen zijn, en dat we door de 
zonde de dood over ons heen gehaald hebben. Zie eens hoeveel 
attributen die dochteren Sions nodig hebben om het nog wat te laten 
lijken, om zich nog wat mooi voor de dag te laten komen. 
Maar misschien hebt u weleens aan dat ziekbed gezeten, waar zo’n 
uitgeteerd mens lag. Misschien hebt u weleens naar zo’n dode 
gekeken, dat u zeggen moest: “Er blijft van een mens ook werkelijk 
niets over”. 
Ik vroeg u daarstraks: Bent u al gestorven voordat u sterven gaat? 
Want als dat in uw leven gebeurd is, dan is er van u net zo weinig 
over gebleven als die zieke op dat sterfbed en die dode in die kist. 
Zie eens hier wat de Heere doen zal. De Heere zal de schedel der 
dochteren Sions schurftig maken. O ja, ze hadden hun haar gebruikt 
als een kroon. En God zal kaalheid geven, schurftigheid in plaats 
van dat prachtige haar. De schurft zal voortaan hun kroon wezen. 
Weet u wat dat is? Dat is voortvreten van de zondekwaal. Dat is de 
betoning van de walgelijkheid. In onze keus in Adam, het toevallen 
van de duivel, hebben we een kroon van schurftigheid ons op gezet. 
We zijn geen beelddrager Gods meer. We zijn de prachtige, hoge 
glans verloren, waarmee hij ons bedeeld had. 
En de Heere zal haar schaamte ontbloten. Al die prachtige kleding, 
met de stiksels, de belletjes, en de knoopjes, en de ringetjes. Alles 
wat zo prachtig lijkt, het moet er af. Er schiet niet anders over dan 
een naakte, arme zondaar. Het zal geschieden. Als de Heere al die 
attributen zal hebben weg genomen, het zal geschieden, dat er voor 
specerijen stank zal zijn, en losheid voor een gordel, en kaalheid in 
plaats van haarvlechten, en omgording eens zaks in plaats van een 
wijde rok, en verbranding in plaats van schoonheid. 
Lieve mensen, ben je weleens van jezelf geschrokken? Heb je 
weleens in de spiegel moeten kijken van Gods heilige wet? En rook 
je de stank van je zonden? Zag je de kaalheid, de schurftigheid, de 
vuilheid van je bestaan? Ben je weleens naakt en geopend voor de 
levende God terecht gekomen? Was er nog schoonheid aan je? 
Nee, er staat hier: “Verbranding in plaats van schoonheid”. Dat 
betekent: de vellen hingen er bij. Hoe kwam dat? Omdat die Zonne 
van Gods gerechtigheid, de zonnestralen van Zijn heilige eisen zo 
fel hebben gebrand, dat het de mens bijkans verteerde. Dat het de 
mens inderdaad zo vreselijlk walgelijk voor de dag deed komen. 
En och ja, je hebt vele vonden gezocht. Je hebt gegrepen en 
gezocht naar uitkomst. Je hebt je daar nog wat aan opgetrokken. Je 
hebt je daar wat aan vastgeklampt. Die dominee sprak nog wat 
mooie woorden. En dat Psalmversje gaf je nog wat bemoediging. En 
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daar werd je nog wat onder vertroost. En dat boek, dat boek, ja, 
daar heb je zo heerlijk op kunnen slapen toen je dat gelezen had. 
Maar uw mannen zullen door het zwaard vallen, en uw helden in de 
strijd. Weet u wat dat betekent? De Heere zal het maken bij die 
dochteren Sions, dat er helemaal niets meer over blijft om je nog 
aan vast te kunnen grijpen, om er nog enige hoop of vertrouwen op 
te kunnen stellen. De Heere zal je aan een einde doen komen, met 
al het uwe. 
Ja, inderdaad, ledig gemaakt zitten ze op de aarde. 
Ik vraag het nog maar eens. Kent u dat plekje? Ledig gemaakt op de 
aarde. En te dien dage zullen zeven vrouwen één man aangrijpen. 
Zeven is een getal van volheid. Dat wil zoveel zeggen als: vele 
vrouwen. Eén man, omdat die vele vrouwen in die ene man hun 
redding en hun uitkomst zien. En wat zullen ze tegen die man 
zeggen, die ze aangegrepen hebben? Ons brood zullen wij eten, en 
met onze klederen zullen wij bekleed zijn. Wij zullen best voor ons-
zelf zorgen. U hoeft niets aan ons ten koste te leggen. We vragen 
niet om uw vermogen. We vragen slechts één ding. We vragen om 
naar uw naam genoemd te worden. Omdat onze naam te vuil en te 
walgelijk is. Omdat onze naam ons herinnert aan onze afkomst in 
onze kaalheid en in onze naaktheid. Nee, laat ons alleenlijk in uw 
naam genoemd worden en neem onze smaadheid weg. Weet u wat 
dat is? Schenk ons kinderen. Wat zijn het dus voor mensen, die zich 
schamen voor hun naam en die geen kinderen hebben? Wat bete-
kent dat, geestelijk overgezet zijnde? Dat betekent dit: dat is een 
volk dat de naam van Adam met schaamte en schande draagt en 
dat het beleven moet, aan alle kant: “Uit u geen vrucht meer in der 
eeuwigheid”. 
Nou, ze hebben echt niets meer over. Echt niets meer. Maar die 
man zal ze niet kunnen helpen. Maar op dat ogenblik, als die belij-
denis voor de dag komt: “Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd 
worden, en neem onze smaadheid weg”. Op dat ogenblik, dan zal 
de Heere afdalen op zo’n wonderlijke, heerlijke wijze. Dat hadden ze 
niet kunnen bezien hoor. Dat is trouwens altijd zo in het geestelijke 
leven. Dat wordt pas achteraf verstaan, dat het de hand des Heeren 
geweest is. En weet u wat zo wonderlijk is van die hand des 
Heeren? Die brengt precies op de goede plek en precies op tijd. Die 
hand des Heeren is een arm met macht en een hand met groot 
vermogen. En wat de Heere begonnen is, dat zal Hij ook voleindi-
gen. Ja, ze hebben misschien wel gedacht dat het de omstandig-
heden waren, dat ze zo in ellende terneer zaten. Maar het was Gods 
hand Die het ze deed. U hebt het misschien wel gedacht, dat het de 
omstandigheden waren, dat het zo met u afliep naar een diepte toe. 



 8 

Maar het is Gods hand geweest. Hoe weet u dat, dat het Gods hand 
geweest is? Wel, hieraan: te dien dage zal des Heeren Spruite zijn. 
Te dien dage, op dat moment, in dat ogenblik, dat een mens aan 
eigen kant helemaal niets meer heeft. Te dien dage zal des Heeren 
Spruite zijn. Wie is dat, des Heeren Spruite? Niemand anders dan 
de gezegende Heere Jezus Christus Zelf. Hier wordt Hij neergezet 
tegenover die vrouwen, die een smaadheid te dragen hadden. Die 
kinderloos waren gebleven. Hier wordt Hij neergezet tegenover dat 
volk dat geen vrucht meer voort kan brengen in eeuwigheid. God 
heeft van eeuwigheid af… Gaat het u ook al duizelen? God heeft 
van eeuwigheid af een Vrucht voortgebracht, een Kind geteeld. 
Heden, in de dag der eeuwigheid, heden heb Ik U gegenereerd. Des 
HEEREN Spruite. En weer ziet u die Naam van de HEERE met 
kapitale letters staan. Het is ook een kapitaal wonder natuurlijk. En 
hier heeft de Heere op aangewerkt, om het zover te laten komen. 
Daarom heeft God ingegrepen. Ziet u wel, dat Gods gedachten 
hoger zijn dan onze gedachten! U dacht het wel, dat God het 
slechtste met u voor had. U dacht het wel, dat u onder Zijn toorn zou 
omkomen. Maar het bleken gedachten des vredes te zijn en niet des 
kwaads. Het bleken gedachten te zijn hoe de Heere u op Zijn tijd en 
wijze daar bij die Spruite van Hemzelf zou neerzetten, om van Hem 
te ontvangen de glans en de schoonheid die in Hem is. En o ja, u 
was al zo vaak in de kerk geweest, net als die dochteren Sions al zo 
vaak in de tempel geweest waren. Daar hadden ze dat offer gezien. 
Daar hebt u de Heere Jezus gezien. Want Die is u gepredikt, zo 
ruim en zo menigvuldig. Wat is Hij uitgestald als een gepast Zalig-
maker. Wat is Hij u voorgesteld als de Heerlijkste, de Liefelijkste, de 
meest Begerenswaardige. Hoe bent u opgeroepen om tot Hem de 
toevlucht te nemen, om tot Hem te komen in dat allerheiligste en 
dierbare geloof. Maar ja, u hebt het langs u af laten glijden. Het is 
weer over gegaan. U bent er weleens een keer wat van onder de 
indruk geweest, een beetje ontdaan enzo. Maar ja, binnen een week 
was het alweer weggeëbt en u ging over tot de orde van de dag. Net 
als die dochteren Sions. En het was in uw leven feitelijk zo: “Hij 
heeft geen gedaante of heerlijkheid, dat wij Hem zouden begeerd 
hebben”. Maar te dien dage, te dien dage…! Wat zal des HEEREN 
Spruite te dien dage zijn? Hij zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, 
en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid, en tot versieringen 
dergenen die het ontkomen zullen in Israël. Te dien dage is ineens 
alles aan Hem gans begeerlijk. 
Te dien dage verstaat u dat simpele versje: “Geef mij Jezus of ik 
sterf”. Jawel, ik zeg het toch maar. Want zalig worden is ook zo 
simpel. Zo zeg ik het dan toch maar een keer. Want dat simpele 
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versje vertolkt precies hoe het zit. Geef mij Jezus of ik sterf. Hier zit 
een volk te sterven, ledig gemaakt zijnde op de aarde. Ze hebben 
niets meer dan alleen nog de dood en het oordeel Gods voor de 
ogen. Dat is alles wat ze nog hebben. En daar kunnen ze niet in le-
ven. Daar kunnen ze het niet in uithouden. Dat wordt een onhoud-
bare nood.  Ziet u dat? Dat is even wat anders dan de godsdienst 
van onze dagen, dat het leven vindt in de ellendekennis. Dat is even 
wat anders dan urenlang kunnen praten over hoe slecht het er met 
een mens wel niet voor staat. Dit was beleving. De hand ging op de 
mond, schuldig aan alle kanten en waardig de straf te ontvangen. 
Maar te dien dage zal des HEEREN Spruite zijn. En hoe zal dat nu 
wezen in het leven van een mensenkind? Wel zo, onze tekst zegt: 
“En het zal geschieden dat de overgeblevene in Sion en de overge-
latene in Jeruzalem zal heilig geheten worden”. Eerst die eerste 
woorden: “En het zal geschieden”. Het gebeurt toch, wat er ook 
tegen opkomt, wat er ook een ongeloof tegen opkomt, wat er ook 
aan onwil tegen aanbeukt. Het komt toch. En het zal geschieden dat 
de overgeblevene in Sion en de overgelatene in Jeruzalem… Goed 
opletten. Overgeblevene en overgelatene staat daar in het enkel-
voud. Het ging eerst over de dochteren Sions. Over vele vrouwen 
die ene man aangrijpen. En hier staat het ineens in het enkelvoud. 
Wat betekent dat? Niet dat het er maar eentje is die het te beurt valt. 
Maar het betekent wel dat het een persoonlijke zaak is. Dat een 
mens alleen met God overschiet. En dat die zaak onder vier ogen 
zal worden afgehandeld. Dat een mens alleen in dat heilige rechts-
geding wordt ingehaald en het niet meer met een troost “ach, er zijn 
er zovelen die het ook beleven moeten” kan stellen. Nee, die mens 
komt helemaal alleen voor God te staan. Ik vroeg u toch daarstraks: 
bent u al gestorven voordat u sterven gaat? Want sterven doet een 
mens toch ook alleen! U kunt de geliefden de hand vast houden, 
maar als het leven er uit gaat, kunt u niet mee. Sterven doe je 
alleen. 
Nou, dat doen deze ook. De overgeblevene te Sion en de overge-
latene in Jeruzalem, die staat één op één met God. En wat schiet er 
over van die mensen? Let wel, ze zijn in Sion, in Jeruzalem. Waar is 
dat eigenlijk? Nogmaals, dat is die plaats waar de heilige God woont 
en waar Zijn heilige ijver en Zijn heilige eisen gelden. Dat is die God 
Die daar woont, Die de zondaar niet zien kan. En de zondaar kan 
Hem niet zien en leven. Daar staan ze oog in oog met die God Die 
ze verdoemen moet. Het is een overgeblevene en een overgelate-
ne. In het enkelvoud. Want er is in Sion, in Jeruzalem in dat ogenblik 
geen priester meer te vinden die een offer voor ze brengt en de 
zegen nog op ze legt. Ze zijn alleen overgelaten. Weet u wat dat 
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betekent? Het kan met de schaduwendienst niet langer toe. Zo ver 
moet het komen in ons leven, dat we het met de schaduwendienst 
niet meer stellen kunnen, dat we niet meer kunnen leven met wat 
uitzien en met wat hopen en een beetje geloven, van: “Misschien 
valt het nog wel mee” ofzo. En we kunnen het niet meer stellen, al is 
het een priesterlijke zegen, die uit de mond van een mensenkind 
klinkt. Het komt er op aan dat God het Zelf zegt. Daarom worden ze 
hier op dit ogenblik opzij gezet, al die dienstknechten Gods. Want 
een mens wordt alleen genomen onder God. En op dat ogenblik 
gaat de Heere spreken. Dat is zoiets opmerkelijks. We lezen verder 
nog niet, in heel die verzen van hoofdstuk 3 en aan het begin van 
hoofdstuk 4, we lezen niet dat de Heere al eerder tot de dochteren 
Sions gesproken had. Hier is het voor het eerst, dat er staat: “zal 
heilig geheten worden”. Je kunt het ook zo vertalen vanuit de grond-
taal, er staat: “Wat de Heere heilig zal noemen”. Of: “Wat de naam 
heilig zal toebedeeld krijgen”. Dat staat er eigenlijk. Dus dat wordt 
door een Ander gezegd. Daar hebben ze zelf helemaal niets over te 
zeggen. Denk aan een klein kind, net geboren. Dan vragen de om-
standers: “Hoe heet het?” Dan hebben de ouders de naam bepaald. 
Daar heeft het kind niets over te beschikken. Die moet het maar 
ondergaan. Zo is het hier ook. Want ik vroeg u daarstraks: Sterven 
voordat u gestorven bent. Maar nu vraag ik u nog wat. Bent u ook al 
geboren voordat u gestorven bent? Geestelijk geboren nadat u 
gestorven bent, ja. Maar geboren uit vrije genade, door de kracht 
van die wederbarende Geest van God en Christus. Wederom gebo-
ren tot die levende hoop. Is dat al met u gebeurd? Dat u een naam 
ontvangen hebt, zoals zo’n boreling een naam ontvangt van zijn 
vader en moeder. Dat u een naam ontvangen hebt uit God. U die 
die naam geleerd hebt: Adam. U die die man hebt aangegrepen, 
nog wat vonden gezocht hebt om voor de Heere te kunnen bestaan. 
Och ja, die nadere losser, dat is de wet. Maar de wet heeft u niet 
kunnen zaligen. De wet kon u alleen maar veroordelen en verdoe-
men, schuldig verklaren, want er haperde altijd wel iets aan. Maar 
hier, hier gaat het over die Losser, de Heere Jezus Christus, waar 
Job van zingt: “Maar dit weet ik: mijn Verlosser leeft”. En hier wordt 
dat volk getekend als een afhankelijk en een behoeftig volk, een 
onderworpen volk aan de eeuwige God. Ze hangen nu volkomen af 
van wat God over ze uitspreekt. 
Verstaat u dat ogenblik in uw bestaan? Afhankelijk van wat God 
over u uitspreekt. Hij kan het niet meer verkeerd doen. Als je in zo’n 
uur aan zo iemand zou vragen… Je komt er niet bij hoor, want de 
Heere handelt dat één op één af. Maar als je in zo’n ogenblik aan zo 
iemand zou kunnen vragen: “Wat verwacht je dat er gaat 
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gebeuren?” Dan zeg je: “Ik ga sterven”. En wat hoop je dat er gaat 
gebeuren? “Ik hoop niets meer, want ik heb niets om op te hopen”. 
En weet u wat er gebeuren gaat? Hij gaat leven, uit vrije gunst die 
eeuwig Hem bewoog. 
Zal heilig geheten worden. De Heere zal ze de naam van heiligheid 
toeschikken. 
Nou, daar staan ze dan, schurftig, kaal en naakt. Ja, daar zitten ze 
zelfs op de aarde, waar ze uit genomen zijn. Zie je het bederf, het 
tijdelijke, het als een damp wezen die voor een weinig tijd gezien 
wordt. Zie de ijdelheid van het menselijke bestaan uitgetekend. 
Maar de Heere zal wat doen. De Heere zal ze heilig heten op rechte 
gronden. Hoe kon die priester in de tempel de zegen uitspreken? Op 
het offer. Hoe kan de Heere, de Vader van de Heere Jezus Christus 
heilig heten? Op het Offer van Zijn Zoon. Hoe kan de Heere een 
mens Zijn zegen mee geven? Alleen omwille van die aangebrachte 
gerechtigheid van wat Hij gedaan en verworven had, wat wij in 
eeuwigheid niet meer volbrengen kunnen. 
Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions. 
Hoe wast de Heere die af? Dat moet je nakijken hoor, of je dat kent. 
Hoe wast de Heere de drek van de dochteren Sions af? Dat doet Hij 
met het bloed van Jezus. Dat kunt u weten. Dat moet u weten. Dat 
is nodig te weten. 
Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De 
drek van de dochteren Sions afgewassen in het bloed van de 
Middelaar. Dat je je oog slaat op dat kruis, dat vloekhout der 
schande en Hem ziet hangen in de haat en de vijandschap van 
duivel en mensen, maar bovenal onder de volle uitgieting van de 
toorn van God. Daar hoor ik en daar hing Hij, opdat de Heere mij 
heilig zou heten in de afwassing van de drek met het bloed van 
Christus. 
En de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit zijn 
midden. Weet u waar dat op ziet? Die zondige daden die uit je boze 
bestaan zijn voortgekomen. Dat hart gereinigd met het bloed van 
Christus. En de dadelijke zonden vergeven. Ja, uit het midden 
weggedaan, verdreven, om ze nimmer meer te gedenken. Uw 
zonden heb Ik achter mij geworpen in een zee van eeuwige 
vergetelheid. Door de Geest des oordeels en door de Geest der 
uitbranding. Weet u wat dat is, de Geest van het oordeel en van de 
uitbranding? Dat is de Geest Die van de Vader en de Zoon uitgaat, 
Die in Zijn oordeel u aanwijst wat er niet deugt. En Die in Zijn 
uitbrandend werk er uit haalt wat er niet bij hoort. Weet u wat er 
overschiet? Een arme, naakte zondaar in zichzelf, die is toegevoegd 
aan een rijke Zaligmaker, de Heere Jezus Christus alleen. Dat het 
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nu volkomen genade is, voor de volle honderd procent, waar zo’n 
mens van leven gaat. Omdat de Heere geboren doet worden in 
Sion. Dat is ook wat! Daar moesten alleen maar offerdieren sterven. 
En als een offerdier er niet sterven zou, dan moest een mens daar 
sterven. Maar waar wij de dood verdiend hebben, schenkt God het 
leven uit vrije genade, het leven tot in eeuwigheid. Dat is nu dat 
ongedachte, dat hoge, dat soevereine van het eeuwige welbehagen 
van God. 
Kent u dit? Het zal geschieden dat u alleen over bleef in het 
rechtsgeding met God, en dat u heilig geheten werd, omdat Hij 
tussen beiden trad, die Plaatsbekleder, die Bloedbruidegom. Is het 
bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, u dierbaar? Is het werk van 
de Middelaar u kostbaar? Is Zijn dood uw leven reeds? Dat vraag ik 
u namens Hem Die mij gezonden heeft tot u te spreken. Is Hij u 
daarbaar? Is Hij uw leven? Ademt u en beweegt ge u in Hem? Zijt 
ge in Hem opgeborgen tegen de oordelen Gods? Aangehuwelijkt in 
de trouwzaal van het Evangeliewonder dat Hij u naar Zijn Naam liet 
noemen. Dat is een eer hoor, geen schande. Het is een eer om de 
Naam van Christus te dragen. Acht ge het al een eer? Is Hij uw 
leven en uw zaligheid? Is Hij ook uw hoop, uw verwachting voor de 
toekomst, voor tijd en eeuwigheid beide? Dat is het laatste nog. 
Maar we gaan eerst samen zingen, Psalm 74 vers 19 en 20. 
 

Beschouw, herdenk Uw vastgestaafd verbond; 
Laat dat Uw hart tot ons in liefd' ontvonken; 
Het land is vol van duist're moordspelonken, 
Vanwaar 't geweld ons grieft met wond op wond. 
  
Dat elk verdrukt' Uw bijstand eens erlang'; 
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren; 
Maar wil van hen ellend' en nooddruft weren, 
Opdat z' Uw Naam verheffen in gezang. 

 
Ja, wie valt dat nu te beurt? Wie mag dat nu meemaken? Een iege-
lijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Daar waar de Heere 
Zijn woning houdt, daar is een gedenkboek voor Zijn aangezicht. Ja, 
dat gedenkboek van al de zonden en ongerechtigheden, ja, dat is 
voor Zijn aangezicht. Maar daar is ook een gedenkboek voor Zijn 
aangezicht waarin staan opgetekend al de namen dergenen die van 
Hem zijn, die Hij van eeuwigheid verkoren heeft tot de zaligheid. 
Weet u welke naam daar in staat? Zou dat de naam van Adam 
wezen? Ja, zegt u, Adam is toch zalig! Ja, dat geloven we. Maar in 
het algemeen, wij als adamieten. Staat onze naam daar in? Of is het 
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eerder zo dat het Woord van God zegt: “Die zal ontvangen een 
nieuwe naam, die niemand kent, dan die hem ontvangt”. Want 
geschreven in het boek des levens, dat betekent, geschreven met 
de bloedrode inkt van Christus’ aangebracht gerechtigheid. Dat 
betekent, van eeuwigheid af in Hem aangezien, in Hem verkoren. 
Dat is het geheim van de eeuwige God, Die in Zijn verkiezend 
welbehagen een geslacht heeft willen uitverkiezen, en Die het uit-
gezegd heeft: “Wie is er om voor dezen verzoening aan te bren-
gen?” En de Zoon van de eeuwige God zei: “Zie, Ik kom, o God, om 
Uw wil te doen”. Weet u wat de Joden zongen daar in Sion? Die 
zongen die Psalm: “De ijver van Uw huis heeft mij verslonden”. En 
dat geldt van Christus voor de volle honderd procent. De ijver van 
Uw huis heeft Mij verslonden. Hij heeft in heel Zijn arbeid…, wat Zijn 
schoonheid zo tentoon spreidt. In Zijn zaligmakend werk heeft Hij 
niet anders voor ogen gehad dan de eer en de glorie van Zijn Vader. 
En de zaligheid van die uitverkoren Kerk, die Hem in het hart 
geschreven was. Heel dat volk droeg Hij met Zich. Dat kun je toch 
niet indenken. Als je nu in 2013 wordt toegebracht tot de gemeente 
die zalig wordt, dat kun je toch niet indenken, dat wonder toch niet 
klein krijgen, dat Hij Die hing aan het vloekhout der schande op 
Golgotha’s kruis, aan je naam gedacht heeft en voor je betaald 
heeft. Daar op die plaats dat je nooit in het boek der vergetelheid 
terecht gekomen bent, maar dat je altijd was geschreven in het boek 
van de gedachtenis, in het boek dat voor het aangezicht Gods is. En 
de Heere zal altijd, ja van een eerst begin tot in alle eeuwigheid toe, 
voor ze zorg dragen. Reken erop dat heel die kaalslag en dat kaal 
pellen, dat dat de Vaderlijke zorg van God geweest is. Denk er om 
dat het nuttig, dat het goed, dat het zalig is om die weg te mogen 
gaan. Maar ook in het verdere. De Heere heeft u in het begin niet 
aan uzelf overgelaten, maar Zelf de leiding genomen, opdat het 
terecht zou komen. Dat zal Hij ook in het verdere doen. Want er 
wordt een beeld geschetst dat ons doet denken aan dat volk van 
Israël in de woestijn. Er wordt daar ge-sproken over een wolk des 
daags en een rook en een glans des vlammende vuurs des nachts. 
Waar duidt dat op? Wel, dat volk in de woestijn had slechts die 
wolkkolom en die vuurkolom te volgen. En zolang het oog daar op 
gevestigd was, ging het goed. Dan was de woestijn wel vol van 
duistere moordspelonken. Dan loerde het gevaar wel aan alle 
kanten. Maar als het oog maar gevestigd was op die wolkkolom en 
op die vuurkolom, dan ging het goed. 
Wanneer ging Petrus twijfelen? Toen hij zijn oog van Jezus 
afwendde en op de golven ging zien. Toen ging het mis. Toen ging 
hij zakken. Toen zou hij hebben verdronken als de Heere het niet 
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verhoed had. Dat is de tekening van een mensenkind na ontvangen 
genade. Dat is het enige bevel, de enige oproep die klinkt: Het oog 
moet gevestigd zijn op de eeuwige God, op Jezus Christus, Gods 
Zoon. 
De apostel Paulus gewaagt het toch: “Wij hebben niet voorgenomen 
iets onder u te weten, dan Jezus Christus en Die gekruisigd”. Kijk 
het eens na in uw leven. Wanneer bent u gelukkig geweest? Als het 
geestelijk ligt bij u, dan zegt u: “Toen ik Hem zag, toen ik gemeen-
schap mocht oefenen met God. Toen was ik gelukkig”. 
De Heere zal in het verdere voor dat volk zorgen. De Heere zal over 
alle woning van de berg Sion… Ziet u dat? Ze krijgen allemaal een 
eigen plaatsje in Sion. Alle woning. Hij kent ze hoofd voor hoofd, 
hart voor hart, huis voor huis. Hij weet ze te vinden, omdat Hij ze in 
Sion gebracht heeft. En Hij weet ze ook te bewaren in Sion. En weet 
u, over dezulken heeft de Heere Jezus gezegd: “Ik ga heen om u 
plaats te bereiden, en in het huis van Mijn Vader zijn vele wo-
ningen, anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben”. 
Dus hier een plekje in dat Sion ontvangen te hebben, en daarin de 
persoonlijke zegening van God in Christus te mogen ondervinden. 
Want de Heere zal over alle woning van de berg Sion en over Zijn 
vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rokende glans 
eens vlammende vuur des nachts. De Heere zal ze Zelf bevestigen 
en schragen. 
Maar er staat ook bij: “en over haar vergaderingen”. Dat betekent 
dat ze bij elkaar komen om over de grote daden Gods te mogen 
spreken. Als ze in de gemeente samen komen, ook in het midden 
van zo’n stad, zal de Heere ze bewaren, een beschutting wezen, en 
Zijn zegen ze niet onthouden. Hij zal het wel maken als de onder-
linge samenkomsten niet worden nagelaten. Het zal goed en zoet 
zijn nabij God te wezen. En daar waar je alleen over bleef in Sion, 
daar vind je ze terug die ook alleen over gebleven waren in Sion. 
Maar die tot het leven geroepen waren, net als u. Dan vind je elkaar 
in die ene Naam, in de Heere Jezus Christus alleen. 
Och, laat er dan maar duizend verschillen zijn. Als dat er maar is: ik 
niets, Hij alles. Jezus alleen. Zo reist dat volk inderdaad naar Jeru-
zalem. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. 
Wat heerlijk is. Dat betekent, wat door God wordt aangezien als 
heerlijk. Omdat Hij de mantel van Christus’ gerechtigheid er over 
gelegd heeft. Zal een beschutting wezen. Zie je dat? Ja, je moet ’s 
nachts de deur van je huis op slot doen. Dat moet je doen, want je 
hebt je verantwoordelijkheid. Maar een beschutting met Vaderlijke 
handen, die is welbewaard die in God bewaard is. Wat kan zo’n 
mens nu gebeuren? Wat kan zo’n mens nu overkomen? Die weet 
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dat alles hem van Gods Vaderhand wordt toegeschikt. Dan kunnen 
droefheid en vreugde er zijn. Als ik maar weet dat Hij er bij is. Hij zal 
een beschutting zijn. En er zal een hut zijn… Dat is ook zo iets. Wat 
is dat, die hut? Dat is een plaats van Gods trouw en Gods liefde. 
Wie is die Hut? Dat is Christus alleen. En waar zal die Hut nuttig 
voor zijn? Wel, het stevent af op de dag van het laatste oordeel. En 
kijk nu eens naar jezelf, kind van God. Dan moet je toch vrezen! Of 
niet? Dan moet je toch vrezen: “Na zoveel weldaden ontvangen te 
hebben”. Als je ziet op jezelf. Maar er zal een hut zijn tot een scha-
duw des daags tegen de hitte. Als God de volle uitgieting van Zijn 
gerechtigheid laat afstralen in stralen van Zijn toornzon. Dan zal er 
een hut wezen waar je in de schaduw verkoeling zult vinden. En tot 
een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed. Als de duivel op 
je losstormt. Als de wereld je aanvalt. Als je eigen vlees je zoekt 
mee te slepen. Daar een toevlucht en een verberging tegen de 
vloed en tegen de regen. Wat er van boven af komt, waar je de 
hand niet in lijkt te hebben, wat je overkomt en overspoelt. Dat, die 
hut is de enige levensbodem van de Kerk van God. Dat is die Naam, 
de Persoon, de daden, het werk, de zorg, de trouw van Jezus 
Christus alleen. 
Daarom wordt u gepredikt om Hem tot een hut te hebben. Dat is de 
zaligheid. Maar Hem te moeten missen is de onzaligheid, de 
rampzaligheid. Want wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, 
het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En het zal 
eeuwig juichen tot Gods eer. 
Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, en Ik heb u lief gehad met 
een eeuwige liefde. Daarom trok ik u met de koorden van 
goedertierenheid en van trouw. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 147 : 1 

Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; 
Hoe goed is 't onzen God te prijzen! 
't Betaamt ons psalmen aan te heffen, 
Die lieflijk zijn, en harten treffen. 
De HEER' wil ons in gunst aanschouwen; 
Hij wil Jeruzalem herbouwen; 
Vergaren en in vree doen leven 
Hen die uit Isrel zijn verdreven. 

 
Zegenbede. 


