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Predikatie over Psalm 47 vers 6 
door de eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Nieuw Beijerland – 9 mei 2013 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 123 : 1. 

Geloofsbelijdenis: Vr./Antw. 49 t/m 52 H.C. 
 
49. Vr. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? 
Antw. Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns 
Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den 
hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn 
lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest 
tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daar-
boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet 
wat op de aarde is. 
 
50. Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods? 
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zich-
zelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk, door Wien 
de Vader alle ding regeert. 
 
51. Vr. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd 
Christus? 
Antw. Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, Zijn lidma-
ten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons met Zijn macht 
tegen alle vijanden beschut en bewaart. 
 
52. Vr. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de 
levenden en de doden? 
Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde 
even Denzelfde Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht 
gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter 
uit den hemel verwacht, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige 
verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de 
hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. 
 

Schriftlezing Psalm 47 
 
  1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van 
Korach. 
  2 Alle gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van 
vreugdegezang. 
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  3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning 
over de ganse aarde. 
  4 Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten. 
  5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, 
dien Hij heeft liefgehad. Sela. 
  6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. 
  7 Psalmzingt Gode, psalmzingt; psalmzingt onzen Koning, psalm-
zingt. 
  8 Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een 
onderwijzing. 
  9 God regeert over de heidenen; God zit op den troon Zijner heilig-
heid. 
10 De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van den God 
Abrahams; want de schilden der aarde zijn Godes; Hij is zeer 
verheven. 
 

Gebed. 
 Zingen Psalm 47 : 2 een 3. 
 

Tekst: Psalm 47 vers 6 
 
God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. 
 
Om met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van Gods 
Heilige Geest op deze Hemelvaartsdag onder u over dit Woord te 
spreken, naar aanleiding van drie gedachten. 
 

1e. Het werk is volbracht. 
2e. Gods macht wordt bejubeld. 
3e. De zegen is beschoren. 

 
Gemeente, het volk van Israël heeft dit lied gezongen terwijl ze op 
kwamen uit het tranendal. In dat tranendal was het vreselijk geweest 
voor dat volk. Ze hadden in dat dal geen kant meer op gekund. 
Rondom hen waren bergen. En als ze op keken naar de hoogten 
van die bergen, dan zagen ze op die bergen, bij elkaar gebracht, de 
heidense volken van rondom. Die heidense volken hadden één doel 
voor ogen, dat was de totale vernietiging van dat volk van Israël. De 
overwinning voor die heidenvolken was zeker. Immers, wie kan uit 
de diepte vandaan strijden tegen volken die in de hoogte zijn! En 
hoe kan zo’n klein volk bestaan tegenover zovele vijanden! Nee, 
daar in dat tranendal was dat volk van Israël de dood gestorven. Er 
was geen uitweg, geen uitkomst meer. En die boodschap wordt 
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gebracht bij de koning Josafat. Die boodschap breekt die man, die 
koning Josafat, dwars overmidden. U kunt het lezen in 2 Kronieken 
20: “Josafat en gans Juda komen voor het aangezicht van de 
levende God terecht”. Waar hebben ze nu eigenlijk om gebeden? 
Hebben ze gebeden op grond van eigen deugden en verdiensten? 
“Wij hebben toch aan Uw Naam gedacht. Wij bidden er toch om. Wij 
zijn U toch nooit vergeten”. Zoiets? Nee, helemaal niet. Alleen maar 
dit: “Om Uw Naam, Heere. Om de eer en de verheerlijking van Uw 
Naam”. En de Geest van de profetie wordt uitgestort en er mag ge-
tuigd worden: “De strijd is niet uwe, maar des Heeren, maar Godes”. 
Daar gaat dat volk zingen, God ter eer, terwijl ze daar de vijanden in 
het oog hebben en nog steeds in dat donkere dal van dood en be-
derf zijn. Daar gaat dat volk zingen. En terwijl dat volk zingt, legt de 
Heere achterlagen bij de vijanden. En ze worden allemaal versla-
gen. 
En nu komt dat volk op uit dat dal, uit dat tranendal. Dat tranendal is 
door de Heere gemaakt tot een dal van lof en van verheerlijking. Lof 
ter ere van Hem Die ze zo wonderlijk heeft uitgeholpen. Lof ter ere 
van die God Die gedacht heeft aan Zijn genade en Zijn trouw aan 
Israël, nooit gekrenkt. Onverdiende zegeningen waren dat volk van 
Israël te beurt gevallen. En ze kunnen niet anders dan eindigen in 
de Naam van de eeuwige God. En telkens wordt in die Psalm de 
Naam HEERE genoemd (met vijf hoofdletters). Die kapitale Naam. 
De God van de eed en de God van het verbond. Dat Hij trouwe 
houdt om redenen uit Zichzelf. Niet om iets in dat volk. Niet om iets 
in de mens. Redenen uit Zichzelf. 
Het zou best kunnen zijn dat u zegt: “Wat heeft de geschiedenis van 
dat volk Israël mij nu te zeggen?” Nou, dit, kent u de klacht van de 
psalmist uit Psalm 88? “Ik ben besloten en kan niet uit komen”. Kent 
u geestelijker wijze de toestand van dat volk van Israël? Kent u zo’n 
dal van tranen? Kent u die bergen, die hoogten rondom u, die als 
grillige rotswanden tegen u getuigen? Kent u de strijdkreten van de 
heidense volken, daar bovenop die bergen? Kent u dat sterven aan 
al het uwe? Weet u ervan dat die strijd verloren is aan uw kant? En 
dat uw vijand gewonnen heeft. Dat u als een willoze prooi in zijn 
klauwen ligt. Geen kant meer op kunnen. “Ik ben besloten en kan 
niet uit komen”, zingt de psalmist. Wat is dan dit lied een tegenover. 
Wat klinkt daar een ander geluid in door. Dat geluid van het verloste 
volk, wat daar aan het einde gekomen is en hier door de Heere in 
een nieuw begin wordt gezet. Dat is eigenlijk dit: dat volk Israël lag 
in de dood in dat dal, en het mag uit dat dal opkomen, het leven in. 
Dus het leven wordt niet gewoon voortgezet, zoals het vóór die tijd 
geleefd was. Maar als nieuw leven. Als een nieuw begin wordt dat 
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uit de hand des Heeren als een gift ontvangen. Onverdiend en toch 
gekregen. 
Mag ik dat ook alvast eens vragen, of u daar wat van weet? Dat u in 
dat dal geweest bent? Ja, dat dal van donkerheid. Maar dat u er uit 
gehaald bent op een wonderlijke, Goddelijke wijze, en op die hoogte 
gebracht bent, waar die heidenen, waar die vijanden stonden te 
zingen hun eigen strijdlied. Maar dat u in die hoogte gebracht bent, 
met dat strijdlied ter ere van God, op uw lippen. 
Dat volk van Israël is uit dat dal naar boven gekomen. Het heeft 
gezongen, ja, en het is blijven zingen. Let wel! Het is blijven zingen. 
Ook al kwamen er nieuwe vijanden op hun levensweg. Ook al waren 
daar nieuwe bedreigingen tegen dat volk. Ook al waren daar op-
nieuw gevaren en moeiten, waar zij zich niet uit konden redden en 
geen kant meer op konden. Toch bleef dit lied waar. Waarom? Om-
dat het zo is, dat als God overwint, die overwinning tot in alle 
eeuwigheid toe vast staat. Weet u waar de duivel voor op de loop 
gaat? Luther zei het al: “Als ik aangevallen word door de duivel, dan 
ga ik Psalmen zingen. Dan gaat hij vanzelf op de vlucht. Daar kan 
hij niet tegen”. Weet u wat geloven is? Geloven is in de inktzwarte 
nacht weten dat de Zonne der gerechtigheid schijnt. Geloven dat is 
als alle eigen kracht gebroken is en ik het niet meer bekijken kan, 
één ding weten, zoals Job het uitriep: “Ik weet, mijn Losser leeft”. 
Bent u het met mij eens dat dat volk wel gelukkig te prijzen is? Die 
dat geklank kent. Die daarvan weten mag. 
Weet u wat dat volk van Israël daar gezongen heeft? Dat heeft ge-
zongen: “Alle gij volken, klapt in de hand”. En nu, nu zeg ik juist 
tegen u, die hier naar toe gekomen bent in uw zielenacht, juist tegen 
u die het licht zag worden in Gods schepping en er bij bepaald 
geworden bent dat het nog donker is van binnen. Dan zeg ik juist 
tegen u, die in dat dal van onmogelijkheid terecht gekomen bent, 
juist tegen u: “Alle gij volken, klapt in de hand”. 
U zegt: “Maar hoe zou ik ooit in de handen kunnen klappen? Dat is 
voor mij veel te ver weg. Dat zal ik nooit kunnen bereiken”. Nee, 
maar dat bereikt u ook niet. Natuurlijk niet. Nee: “Alle gij volken, 
klapt in de hand, juicht Gode met een stem van vreugdegezang”. Zo 
is dat verloste volk van Israël uit het tranendal opgekomen, en dat 
heeft geklonken over de wereld, en dat klinkt tot hier toe, nu aan 
deze dag. Die oproep in de handen te klappen, Gode lof te zingen, 
te juichen ter ere van Hem. 
Bent u zo weleens opgewekt en opgebeurd geworden, toen u er één 
op hoorde komen uit dat tranendal? Toen één er u vertellen mocht 
wat grote werken de Heere aan de ziel gedaan had. Bent u er wel-
eens heilig jaloers op geweest, als een mens kon vertellen: in Adam 
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verloren, maar in Christus verkoren te zijn. Is uw hart weleens 
opgesprongen van vreugde, als een mens daar vertellen mocht wat 
het geweest was, dat ogenblik, dat het bloed van de Heere Jezus 
Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden, werd toegepast 
aan het arme hart. Is er een verlangen, een begeren wakker gewor-
den, om dat ook te mogen kennen? Hoe zit u hier nu? Zegt  u: “Man, 
dan zal mijn geluk onuitsprekelijk zijn, als ik dat zou mogen kennen 
voor mijzelf”. Laat ik u dit vast mogen zeggen: met minder kan het 
ook niet toe. Nee! Nee, met minder kan het niet toe, willen we be-
staan in het gericht van God, willen we toegang ontvangen tot de 
eeuwige vreugde, dat de Heere ons niet oordelen en veroordelen 
zal in dat eeuwige gericht van Hem. Willen we door Hem aan Zijn 
Goddelijk hart worden gedrukt, we zullen moeten weten van het 
werk van de Heere Jezus Christus. We zullen moeten weten van het 
werk van de Heere Jezus Christus aan óns hart en aan óns leven. 
Het zal een persoonlijke zaak moeten zijn. 
Dat volk van Israël ging zingen omdat ze zélf verlost waren uit die 
grote nood en uit die dood. Omdat de Heere ze op de hoogte 
gehaald had. Alle gij volken, klapt in de hand en juicht Gode. 
U zegt: “Ik heb het niet beleefd, ik weet er niet van. Hoe kan ik dan 
toch zingen en juichen?” Wel zo: vindt u het geen wonder dat de 
Heere zo een zaligheid heeft bereid? Vindt u het nu geen ontzaglijk 
grote zaak, dat de Heere Zelf een weg ter verlossing heeft uitge-
dacht, en heeft daargesteld? Dat de Heere de toegang heeft ge-
opend tot de troon van de Goddelijke genade. Wellicht staat u overal 
buiten. Maar dit, is dat geen zaak waar u klein onder wordt? Dat u 
zegt: “Waar hebben wij dat aan verdiend, dat de Heere dat gedaan 
heeft?” Zijn u en ik het niet waard, dat de Heere Zich terug zou trek-
ken in Zijn hoge hemel. Hij Die bij machte is om in Zijn Goddelijke 
vingers die hele wereld tot pulver fijn te knijpen. Hij Die bij machte is 
om tienduizenden werelden te scheppen, waarop Hem lof gezongen 
wordt. Het heeft Hem behaagd om om te zien naar aardwormen, 
zoals u en ik zijn. Het heeft Hem behaagd om om te zien naar men-
sen die Zijn straffen dubbel waardig zijn, die er geen enkele staat op 
kunnen maken dat God ze wel doet. Of bent u nog een mens die 
ergens staat op kan maken? Meent u nog dat de Heere het u 
verplicht is om u genade en goedheid te bewijzen? Hij is het niet 
verplicht hoor! In eeuwigheid niet. 
Maar weet u wat hier schittert? Het vrije van Zijn welbehagen. Weet 
u wat hier schittert? De soevereiniteit van de eeuwige God. Dat Hij 
niet de mens in Zijn werk betrekt, maar dat werk alleen uitvoert, en 
daar de mens bij inzet, om hem erin te doen delen. 
Klapt in de hand en juicht Gode. 
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Heb je zo weleens in de kerk gezeten? Met verwondering. In aan-
bidding. Toen je uit hoorde tekenen die Zaligmaker. De Zaligmaker 
van zondaren. Toen er iets van de glans en van de schoonheid van 
Immanuël u werd gepredikt. Is je hart er weleens onder gesmolten? 
Is het gebed weleens wakker geworden? Want de Heere, de Aller-
hoogste, is vreselijk. Een groot Koning over de ganse aarde. Hij is 
vreselijk ja. Hij is het waard dat wij ons voor Hem in het stof neer-
buigen. Hij is het waard dat wij voor Hem onder doen. Hij is het 
waard dat wij leren uitroepen: “Hij doe wat goed is in Zijn heilige 
ogen”. Hij verdient dat wij zeggen zouden: “De Heere is recht in al 
Zijn weg en werk”. 
Daar zit je dan bij de dokter. Dan komt die ernstige boodschap. Daar 
sta je dan bij dat graf, waar die geliefde in weggelegd is. Daar zit je 
dan temidden van alle tegenslagen in je leven. De Heere, de Aller-
hoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde. 
Weet u wat de wereld zegt? De wereld zegt: “Als God nu liefde is, 
waarom dan?” Weet u wat de godsvrucht zegt? “’t Is goedheid dat ik 
nog niet in de hel ben”. Voor een ontdekt mens valt het altijd mee. 
Want als hij zou ontvangen wat hij waardig is, zelf weet wat hij 
waardig is, dan weet hij met de moordenaar aan het kruis mee, dat 
hij zal moeten gaan naar de plaats van de eeuwige pijniging. Dan 
kan de weg des Heeren, die Hij met u houdt, donker en zwaar 
wezen. Maar het is nog altijd een weg buiten de hel. En dat is een 
voorrecht. 
De Heere, de Allerhoogste, is vreselijk. Hij is het Die regeert over 
het rond der aarde. Weet u wat de Heere met u doet? Met uw ge-
doopte voorhoofd. Met uw belijdenis op de lippen wellicht. Weet u 
wat de Heere met u doet? Hij is het Die uw levensgang leidt. Opdat 
ge aan Zijn voeten uit zoudt komen. Opdat ge voor Hem in het stof 
zoudt buigen. Opdat Hij de enige, de hoogste plaats in uw leven zou 
ontvangen. Wij in onze diepe val in Adam, wij hebben dat “ik” van 
ons in het middelpunt van ons bestaan gezet. Wij willen wel geëerd 
en aangebeden worden. Maar dat “ik” van ons moet er af. Dat be-
staan van ons moet sterven. Vlees en bloed doet niet mee in het 
Koninkrijk der hemelen. Maar Hij alleen. Opdat ge in Zijn Naam 
alleen roemen zou. Een groot Koning over de ganse aarde, zingt dat 
volk dat uit het tranendal opkomt. Weet u wat dat betekent? Hij is 
een groot Koning over de ganse aarde. In welke schuilhoek u ook 
weggestopt zit. In welke donkerheid u ook terecht gekomen bent. In 
welk struikgewas u ook ingewikkeld zit. In welke diepe afgrond u 
besloten bent en niet uit kunnende komen, is dit waar: “Een groot 
Koning over de ganse aarde, want Zijn oog doorloopt die ganse 
aarde en Hij kent een iegelijk van Zijn schepsel”. Hij weet het wel 
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wat er op de bodem van ons bestaan leeft. Hij kent de overleg-
gingen van ons hart. Hij kent en proeft onze nieren en onze ge-
dachten. Er is voor Hem niets verborgen. En Hij, Die hier wordt beju-
beld als een groot Koning over de ganse aarde, Die weet het wel, 
Zijn onderdanen. En elk mensenkind is onderdaan van Hem. Al leeft 
hij in zijn ongeloof, het is een onderdaan van Hem. Hij weet het wel, 
al Zijn onderdanen op de plek te krijgen waar Hij ze hebben wil. 
Ben je er al achter gekomen, dat er uit en in u niets is wat naar de 
Heere zoekt en wat naar de Heere vraagt? Weet u die les al, dat u 
enkel vijandschap bent tegen God? Niet vijandschap ‘hebben’, maar 
vijandschap ‘zijn’. Dat gaat verder. Dat is de kiem van ons wezen. 
Dat is opgestaan tegen God. En als de Heere het niet verhinderen 
zou, dan liggen we met de hele wereld op die grote hoop, die grote 
hoop van veroordeelden, die eeuwig bij Hem vandaan gestoten 
moeten worden. Daar horen u en ik thuis. 
Maar dit is het wonderwerk van de Koning, dat Hij een onderscheid 
maakt waar geen onderscheid is. Calvijn zegt het: “Het is reeds 
verkiezing dat ge onder de bediening van het Woord mag komen”. 
Het is reeds verkiezing dat u de woorden van het eeuwige leven 
horen mag. Maar wat zal het vreselijk zijn als die woorden tegen u 
getuigen. Wat zal het vreselijk zijn als het u geen nut doet tot uw 
zaligheid. Dat ge een vijand blijft van vrije genade. 
Een groot Koning. Dat het de Koning behagen zou in deze dag, om 
dwars door de muren en pantsers van ons bestaan heen te breken 
en Zijn heerlijkheid te openbaren. Want Hij brengt de volken onder 
ons en de natie onder onze voeten, jazeker. De volken en de natiën 
zullen naar het vrije van Zijn willen en werken onder de voeten 
gebracht worden van de eeuwige God. Ze zullen buigen in het stof. 
Is het niet met zachte hand, dan zal het met harde hand zijn. Want 
de dag komt dat alle knie zich buigen zal voor Hem. Maar dat die 
dag heden nog zijn zou, nu het nog is tot uw nut en tot uw voordeel. 
Zie hier de schittering dat ge niet hoeft te sterven. Dat het niet zo 
hoeft te blijven zoals het is. O ja, het is een hele les om onmogelijk 
te wezen en onmogelijk te zijn aan eigen kant. Maar het is ook een 
voorrecht om dat te mogen leren. Want u, met al uw mogelijkheden, 
willen, denken en kunnen, staat God alleen maar in de weg. Hij 
verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob die Hij 
heeft liefgehad. En dan, gemeente, dan komt de Psalm aan de kern 
van de zaak, aan de kern van de theologie, aan de kern van de leer, 
waarvan de Heere Jezus gezegd had tegen Zijn discipelen: “Predikt 
het Evangelie aan alle kreaturen”. Dit is het Evangelie: Hij verkiest 
voor ons onze erfenis. Wanneer komt de erfenis vrij? Die komt vrij 
bij het sterven van de Erflater. Dat is het hart van het genade-
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verbond van God in Christus. Dat is het wat ook op deze Hemel-
vaartsdag gepredikt moet worden. Dat Hij die erfenis verkozen 
heeft, tot een heerlijkheid van Jakob, die Hij heeft liefgehad in 
Christus. En dat Hij Zijn Eigen lieve Schootzoon heeft over gegeven 
op deze vervloekte wereld. Dat Hij is ingedaald in de totale puinhoop 
en in de totale zwartheid van ons zondige bestaan. Dat Hij hier op 
die wereld, waar een walm op gaat als een stank in Gods heilige 
neusgaten, is gekomen om die weg van lijden en van sterven te 
gaan. Weet u wat het wonder van vrije genade is? Dat is dit, dat 
voor dat volk dat in de kuil is, dat in dat donkere dal zit, en geen kant 
meer op kan, dat volk dat het zeggen moet: “Ik ben besloten en kan 
niet uitkomen”. Dat Hij voor hen in dat dal van donkerheid is 
ingegaan. Dat Hij dat tranendal in de totale uitgieting van Gods toorn 
over Zich heen gehad heeft. Dat Hij daar de schuld en de smart van 
al die verkorenen gedragen heeft. Want er staat: “De heerlijkheid 
van Jakob”. En wie is Jakob? Die Hij heeft liefgehad. Daar ligt het 
geheim, in het hart van de eeuwige Vader, dat de Zoon van God is 
afgedaald in deze wereld. Dat Hij in die eeuwige vrederaad, in de 
stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, een onderscheid maakte. 
Dat Hij ze verkoren heeft van voor de grondlegging der wereld, van 
de vuilnishoop heeft afgehaald, en ze gezet heeft in Zijn Eigen hart, 
dat ze geschreven zijn in het Boek des Levens des Lams. Dat hun 
namen staan opgetekend in het Gedenkboek dat voor Gods 
aangezicht is. Het is Zijn verkiezend welbehagen alleen waarom de 
prediking van het Evangeliewoord ook in deze dag nog uit gaat. 
Dat volk dat tot roepen, dat tot zuchten gekomen is, daar in de 
diepte van dat tranendal, dat wordt tot zingen gebracht. Dat wordt 
tot juichen gebracht. 
U zegt misschien wel: “Man, ik kan niet eens meer zuchten. De 
nood van mijn leven is zo groot, ik heb geen woord meer om uit te 
drukken”. Zo ver kwam het met de psalmist ook. Hij zegt: “Zie, als 
het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking nog in mij 
spreekt”. 
Wat zal uw gelukkigste dag zijn? Dat is mijn gelukkigste dag, zegt u, 
als ik van mijzelf af ben en God wordt toegebracht. Als ik sterven 
mag aan al het mijne en leven zo uit het Zijne. 
U kunt zich niet voorstellen dat het ook voor u zal wezen. U kunt het 
zich niet voorstellen. Maar toch, Hij verkiest voor ons onze erfenis. 
Het geheim ligt verklaard in de dood, in het sterven van Immanuël. 
Wie de diepe inhoud van dit lied wil verstaan, die zal moeten gaan 
blikken op de Olijfberg. Die zal moeten zien in de hof van Gethsé-
mané. Die zal mee moeten trekken naar Gabbatha, het rechthuis. 
Die zal bij dat kruis op Golgotha’s heuvel terecht moeten komen. 
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Wie de diepte van deze lofzang en de hoogte van de jubel wil 
verstaan, die zal dit moeten weten: “Hij in mijn plaats”. Ziet u Hem 
daar kruipen in de hof, als een worm en geen man, waar het bloe-
dige zweet Hem werd uitgeperst, waar de hitte van Gods gramschap 
heeft gebrand in Zijn ziel. Hoort u Hem uitklagen: “Indien het 
mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbij gaan. Maar niet Mijn 
wil, de Uwe alleen geschiede”. Ziet u Hem daar manmoedig de 
vijanden tegemoet treden. Dat Hij tegen de Zijnen zegt: “Komt, laat 
ons heen gaan, want die Mij verraadt is nabij”. Ziet u Hem daar 
gebonden worden, en hoort u daar van Zijn Middelaarslippen af ko-
men: “Indien ge dan Mij zoekt, laat dezen heen gaan”. Ja, voor de 
verkorenen van de Vader geldt het: “Indien ge dan Mij zoekt…” De 
Vader zocht Hem. Ziet u dat? Het waren die soldaten niet. Het was 
de eeuwige God. En Hij gebonden in dat rechthuis. Daar stond Hij. 
En Pilatus moest het getuigen: “Ik vind geen schuld in deze Mens”. 
En hij die zijn handen waste in onschuld, maar een bevlekte ziel 
over hield, geeft Hem over om gekruisigd te worden. Ziet u Hem 
gaan met de doornenkroon op het hoofd, de purperen mantel om 
gedaan over Zijn open gereten, bloedende rug, en de rietstaf  in Zijn 
hand. Ziet u daar het schrikbeeld wat er van de mens is over 
gebleven in zijn val in Adam?! Hoe wij gezet waren als beelddragers 
Gods, in  dat Paradijs, in die hof, om daar met Hem als Koning te 
heersen. Ziet u daar het schrikbeeld hoe wij weggevallen zijn in die 
vreselijke toestand wat onze zonden ons gebracht heeft. Hoe wij 
daar een gouden kroon op het hoofd gehad hadden en gesierd 
waren met al die deugden en al die heerlijkheden. Hoe de Heere 
ons als volmaakten in dat Paradijs had neer gezet. En nu, zie daar 
dat afschuwwekkende beeld van Hem, Die de gang van Adam ging. 
Hij de Tweede Adam. Hij Die gebogen gegaan is onder Zijn kruis, 
dat ruwe kruis, waarin de last van de toorn Gods lag uitgedrukt. 
Want de Heere had gezegd: “Vervloekt is een iegelijk die aan het 
hout hangt”. 
Ziet u Hem daar gaan, al dieper, al dieper, tot op de bodem van de 
hel toe. Hoe Hij daar in die vreselijke duisternis heeft gestreden met 
satan en de kop van de vorst der duisternis heeft vermorzeld. Zie 
hoe daar Zijn verzenen vermorzeld zijn en het uitgeroepen heeft: 
“Het is volbracht”.  
Hoe Hij het hoofd boog en de geest gaf. Van het kruis is af gehaald 
en in het graf is weggelegd. Dat graf dat voor Jozef van Arimathéa 
bestemd was, daar ging Hij in. Dat graf dat voor u, arme, versla-
gene, bedroefde van geest was, daar ging Hij in. Hij liet Zich van de 
dood bewaren. Maar Hij kon van de dode niet gehouden worden. Hij 
is levend geworden, uit dat graf weer opgestaan. En op deze dag 
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staren wij Hem na, hoe Hij opgevaren is in de hoogte, ten hemel 
ingegaan is, en gezeten is aan ’s Vaders rechterhand. Wij staren 
Hem na. Ja, want Hij heeft overwonnen. En dat volk zingt: “God 
vaart op met gejuich”. Want terwijl dat volk uit dat dal opkomt, uit dat 
tranendal, juichen en zingen zij ter ere Gods. Welke God? Wel, Die 
zij nastaren, Die naar beneden gekomen is, Die de hemelen ge-
scheurd heeft, afgedaald is in het bestaan van dat verloren volk in 
het dal. En nu, na het volbrachte werk, weer opstijgt ten hemel in. 
Hij Die onze plaats verkoos, om daar die weg van smart en ellende 
te gaan. Hij is het Die naar boven gegaan is. God vaart op met ge-
juich. Welja, het geklank, de jubel van het volk van God klinkt, 
omdat daarin betoond is dat Hij gedacht heeft aan Zijn genade en 
Zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt is. Omdat daar de heerlijkheid, 
de zaligheid, de vrede van dat volk van God in afgebeeld ligt. Omdat 
dat het geluk en de toekomst van die gezaligde Kerk is. Daarin 
wordt immers betoond dat het geen tijdelijke, kortstondige en 
breekbare overwinning geweest is. Welnee, het is een Goddelijke 
overwinning. Daarmee is de overwinning vast en zeker en eeuwig. 
Het zal nooit, nooit, nooit meer ten onder gaan. God vaart op met 
gejuich. 
De Heere Jezus is anders ten hemel gegaan dan Hij uit de hemel is 
neergedaald. Weet u hoe? Hij is ten hemel in gegaan met Zijn vol-
brachte werk bij Zich. Ik zei het u daarstraks, dat volk heeft gezon-
gen, al kwamen ze de vijanden ook tegen op hun levensweg. Weet 
u wat het geheim is van Zijn zitten aan de rechterhand van God de 
Vader? Dat is dit, dat Hij Zijn Eigen offerwerk wiegt voor het 
aangezicht van Zijn Vader. En op grond van dat offerwerk voorbede 
doet voor de Zijnen: “Ik bid niet voor de wereld, maar Ik bid voor 
degenen die Gij Mij gegeven hebt,  want ze zijn van U”. 
Ik heb u daarstraks gevraagd of u van dat dal weet. Ik vraag u nu of 
u van die hoogte weet. Die hoogte: “God vaart op met gejuich”. 
Welke vijanden zag u eigenlijk op die grillige steenrotsen daar 
boven? U zag de duivel, nietwaar, die het u toeriep: “U bent zelf in 
mijn klauwen gelopen, ik heb u vast en besloten tot in eeuwigheid 
toe. Ge zijt mijn prooi”. En u moest de duivel nog gelijk geven ook. 
Waarom? Omdat ook uw geweten u aanklaagde. Uw geweten dat 
het u toeriep: “U hebt teveel gezondigd, te zwaar gezondigd. Voor u 
is geen ontkomen meer. Voor u zal er geen barmhartigheid wezen”. 
Wat zag u daar nog meer? U zag uw eigen vlees, dat zich aan de 
wet Gods niet onderwerpt. En het kan ook niet. Dat vlees dat naar 
de wereld haakt en verlangt. Dat vlees dat bij God de Heere 
vandaan wil. Dat vlees, ja u had altijd toegegeven aan de lusten en 
aan de begeerlijkheden van het vlees. Maar nu werd dat vlees een 
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last. En de wereld klaagt u ook aan. De wereld zei: “Maar je hoort bij 
mij. U bent van mij, want u hebt altijd naar mijn wetten en mijn willen 
geleefd”. Daar waren die vijanden, die op rechte gronden u 
aanvielen. En boven dat uit steeg daar de wet. De wet van de 
eeuwige God. Die wet zei het in uw hart: “Ten dage als gij daarvan 
eet, zult gij den dood sterven”. En de wet zei het in uw hart, dat de 
overtreder en de zondaar bij God geen bestaan heeft. En de wet zei 
het tegen u… U hebt het natuurlijk geprobeerd, daar in dat donkere 
dal, om het wat op te knappen, en om nog wat te lijken. Maar wie in 
één gebod struikelt, struikelt in alle. 
De apostel Paulus getuigt ervan, dat hij er achter kwam hoe diep die 
wet snijdt. Dat die wet van God zelfs zijn begeerte open gelegd 
heeft, en dat hij er achter gekomen is, dat daar  vanbinnen, in dat 
begeren van hem niets goeds woont, maar alleen vijandschap tegen 
God. 
Kent u die vijanden? Ziet u daar die grillige steenrotsen? Is het u on-
mogelijk geworden om ooit nog op te stijgen tot God en gemeen-
schap met Hem te hebben? Hebt u er enig besef van wat dat wezen 
zal als God zal afdalen in de diepte van uw verlorenheid? Dat Hij 
wel met het oordeel moet komen! Verstaat ge dat? Weet u er van? 
Dat de Heere een toornend God is, omdat Hij jaloers is op Zijn eer. 
Bent u een mens die Zijn Naam hebt aangetast, Hem hebt aange-
rand in Zijn Wezen, God getergd? Bent u weleens een keer voor die 
rechterstoel van de eeuwige God terecht gekomen? Dat u toe moest 
stemmen. Daar lag u met uw aangezicht in het stof en u verwachtte 
niet anders dan het wraakzwaard van de Goddelijke gerechtigheid. 
Ik zal nog één dezer dagen sterven. Alle toekomst weg. Maar toen, 
toen dat vonnis over uw leven werd uitgesproken, u weg zakken 
ging in een bodemloze put; toen het u zwart voor de ogen werd en u 
er achter kwam dat het nog dieper en nog dieper moest. Toen, toen 
het gans verloren was, toen heeft het God behaagd Zijn Zoon in u te 
openbaren, in het dodelijkst tijdsgewricht uw ziel gered en uw tranen 
gedroogd, uw voet geschraagd om voor Gods oog steeds te wande-
len in het vrolijk levenslicht. Weet u van aangehuwelijkt zijn aan 
Christus? Dat Hij u werd geopenbaard, Die daar hing in uw plaats. 
Dat die kruisverdiensten van de Middelaar u werd toegepast, omdat 
het van Zijn gezegende Middelaarslippen kwam: “Ik voor u, daar gij 
anders de eeuwige dood had moeten sterven”. Hebt ge de kloppin-
gen van het liefdeshart van God de Vader gehoord? “Ik zal niet 
meer op u toornen, noch op u schelden”. Dan weet ge ook van het 
juichen: “God vaart op met gejuich”. Dan hebt u gehuppeld van 
zielevreugd, daar ge uw wens hebt verkregen. 
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Dat is de zaak waar het in het leven van een mensenkind over loopt. 
Om God te leren juichen, omdat daarin het volbrachte werk van 
Christus wordt hooggeschat, en daarin de macht van de eeuwige 
God wordt bezongen. Dat Hij u (want Hij kan het immers alleen, en 
Hij doet het, en Hij wil het) uit die ruisende kuil met modderig slijk 
hebt opgehaald, en u op de rotssteen heeft gezet. Dat is het waar 
het volk des Heeren van zingt. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht 
van hun kracht, Uw vrije gunst alleen worde de ere toegebracht. Wij 
steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. God vaart 
op met gejuich. Hebt u Hem zien opvaren, Jezus? Laat ik het zo 
zeggen. Hebt u Hem zien opvaren, uw Zaligmaker? Hebt u Hem 
zien opvaren, Die uw leven, uw bestaan uit het oordeel Gods heeft 
weggenomen? Hebt u Hem zien opvaren, Die gestorven is, maar 
leeft tot in alle eeuwigheid? Die gestorven is om u de erfenis na te 
laten, maar leeft in alle eeuwigheid om u de erfenis toe te passen. 
Gestorven om onze zonden. Opgewekt om onze rechtvaardigma-
king. Hebt u Hem zien opvaren met een danklied in uw hart? Ja, de 
discipelen stonden Hem na te staren, en de engelen zeiden: “Wat 
ziet ge toch op naar de hemel, zoals Hij heengevaren is zal Hij ook 
weer komen”. En zij aanbaden God, staat er, terwijl zij Hem niet 
meer zagen. Zij aanbaden God, waarom? Omdat ze een Voorspre-
ker de hemel hadden, omdat ze een Heere Jezus hadden aan de 
rechterhand des Vaders, en daarmee een Vader Die voor ze zorg 
draagt, op de eeuwige troon hadden, Die inderdaad in eeuwigheid 
ze geen kwaad meer doen zou, maar ze alle goeds zou schenken, 
het leven en de zaligheid. 
En weet u waar de eeuwige gelukzaligheid begint voor het volk van 
God? Hier, hier. Dat is niet iets van: nou ja, dat komt straks nog. 
Nee, hier reeds. Hier wordt in de voorsmaak al geproefd en ge-
smaakt dat de Heere goedertieren is. Hier leert het geloof te ade-
men in het werk van Christus, in het verkiezend welbehagen van 
God de Vader. Hij verkiest onze erfenis. De heerlijkheid van Jakob 
die Hij heeft liefgehad. O mensen, daarin ingeleid te worden, dat het 
vast ligt in de eeuwige liefde van de Vader. Dat heel dat doen en 
laten van ons ons niet naderbij brengt, maar ook geen eeuwige 
scheiding meer teweeg kan brengen. Dat daar het eeuwige wonder, 
het eeuwige geheim overheen ligt, vast besloten in de eeuwige raad 
van God. Wat een zaligheid is dat volk te beurt gevallen, wat uit de 
dood het leven, het ontvangen leven in mocht gaan. Wat een 
gelukzaligheid voor die ziel die weet van sterven en van leven. Die 
zijn eigen naam kwijt is en één Naam over gehouden heeft: Jezus, 
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
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Zingen Psalm 72 : 2 
 

De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len wie verdrukt. 

 
De apostel zegt: “Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de 
Zaligmaker verwachten”. Kent u dat leven? Hemelse wandeling in 
de verwachting van Jezus’ komst. Als Hij uw Liefste is, hoe kunt gij 
Hem dan niet verwachten! Het is een teken aan de wand als het 
levende volk van God niet in verwachting leeft. En waar wordt die 
verwachting door aangewakkerd? Waar wordt die hoop op Hem 
sterker door? O mensen, de spiegel moet je maar bij de voortduur 
voorgehouden worden. Het moet maar openbaar komen welk 
verderf er vanbinnen huist. Je moet er maar achter komen dat je 
een lichaam omdraagt, vlees. Het was voor Kohlbrugge een hele 
ontdekking, Romeinen 7 vers 14: “Ik ben verkocht onder de 
zonden”. Weet u, het valt tegen hè, aan eigen kant. Maar het valt 
mee aan Gods kant. Bent u een mensenkind die kan en moet ge-
wagen van de trouw van de eeuwige God? Het is een wonder hoor, 
als je uit dat dal wordt opgehaald en in de hoogte wordt gebracht. 
Maar het is ook een onbevattelijk wonder als de Heere je na al die 
afmakingen niet weer terug stopt in dat dal. Jawel, je kunt donkere 
dagen over je ziel halen, verachteren in de genade. Je kunt God 
vergeten bij ogenblikken, misschien wel lange tijd. Maar de Heere 
vergeet u niet. En hoe donker de weg des Heeren na ontvangen 
genade ook wezen zal, het wordt nooit meer zo donker als in die 
bangste zielenacht. Zo vlak voordat het licht van de Zonne der 
gerechtigheid, zo vlak voordat de Persoon van de Middelaar Zich 
openbaarde en verklaarde aan uw ziel. Het wordt nooit meer zo 
donker, want in die dood en in dat graf hoeft dat volk van de 
eeuwige God in eeuwigheid niet meer te komen. Vrijgekocht van 
schuld en straf. 
Weet u waar de hoop en de toekomst van Gods volk in vast ligt? 
Weer in Hem. De zaligheid is geen zaak die de Heere een mens 
geeft die je in je broekzak kunt houden, of in de kabinetkast mooi 
opgepronkt kunt wegleggen. Nee, de zaligheid is een zaak die in de 
hemelen bewaard is voor u, zegt het Woord. Voor u die gelooft en 
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voor wie Hij dierbaar is. Daarom staat er in ons tekstwoord niet 
alleen “God vaart op met gejuich”, maar “de HEERE met geklank 
der bazuin”. Wat is het geklank der bazuin? Dat is het overwinnings-
lied. De strijd is gestreden en de zegen is beschoren. De overwin-
ning die behaald is, wordt bezongen. En waar ligt die overwinning 
nu zo veilig en vast in? Wel, er staat “de HEERE”. Weer met die 
kapitale letters. De God van de eed en van het verbond. De HEERE 
met geklank der bazuin. En Hij Die niet liegen kan, Hij Die in 
eeuwigheid niet van Zijn Woord en beloften afstand zal doen, is 
getrouw en de Bron van alle goed. 
Mensen, het zal tegenvallen hoor, altijd tegenvallen zolang je op 
jezelf ziet. En het is een vreselijke oefening, dieper te moeten 
graven in je eigen bederf. Het is een ontzaglijke zaak, dat je wel-
eens uit moet roepen: “Moet het nu nog dieper, nog dieper?” En het 
gaat almaar dieper. Want dat is de bekering: sterven aan jezelf. Dat 
is de ondergang van de oude mens, waar je het alles van eigen kant 
de dood in moet. Maar die is gelukkig te prijzen die in zijn hele 
bedorven bestaan (want je vind niet anders bij je zelf) toch vast ligt 
in de trouw van God drie-enig. 
De Heere met geklank der bazuin. 
En dan, dan komt in het leven der genade de duivel er op af. Het is 
geen best teken als de duivel u met rust laat. Dat duidt er meer op 
dat hij u al in zijn greep heeft. Maar die die door de Heere en Zijn 
genade is opgezocht, die kent de aanvallen van de vorst der duister-
nis. Maar dat volk zingt: “De HEERE met geklank der bazuin”. Ge 
zijt overwonnen satanas. O, die slang uit de afgrond, in Christus’ 
werk is zijn kop vermorzeld. Dat wat hij nog uitricht zijn slechts stuip-
slagen om u nog uit uw vastigheid en uit uw zekerheid weg te slaan. 
Maar hij zal de overwinning in eeuwigheid niet behalen. O ja, er zijn 
van die tijden en ogenblikken dat je meent dat de duivel het in je 
bestaan weer voor het zeggen heeft, dat je misschien uit moet 
zuchten: “Is het ooit wel waar geweest? Ik kan er niets meer van 
bemerken”. Het kan best wezen dat er een dorheid, een karigheid 
over je leven komt, en dat je bij tijden en ogenblikken aan God niet 
meer gedenkt. En toch, de HEERE met geklank der bazuin. Hij heeft 
overwonnen. En die overwinning ligt vast. 
En daar kom je je eigen vlees tegen, en daar lokt de wereld, en je 
geweten klaagt je aan aan het einde van de dag. Je had ’s ochtends 
nog gedacht: “Ik zal het vandaag beter doen. Ik zal vromer leven. Ik 
zal meer in Zijn dienst zijn. Ik zal de zonde en de wereld achter me 
laten”. Maar je moet de droeve rekening opmaken aan het einde van 
de dag: “Weer mis, weer tekort”. En weer komt dat Woord tot je: 
“Wie in één gebod struikelt, struikelt in alle”. Ge kunt de wet niet 
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houden. Maar voor u die gelooft en voor wie Hij dierbaar is, is de 
wet geweest de tuchtmeester tot Christus, en zal het in de voort-
gang zijn de tuchtmeester tot Christus. Laat ik het zo zeggen. Om 
het opnieuw af te hangen aan het volbrachte werk van Immanuël, en 
ook uit Hem, door de werking van Zijn Heilige Geest, de kracht te 
mogen ontvangen om de wet te houden, naar Gods geboden te 
leven, om het dag aan dag uit te roepen: “Zie of er bij mij een scha-
delijke weg is, Heere, en leid mij op de eeuwige weg”. 
God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. O ja, 
als je op jezelf ziet, de toorn Gods weer waardig. Maar wie op Jezus 
ziet, zittende ter rechterhand Gods, die door de Heilige Geest geleid 
mag inblikken in dat wondere geheim wat daar bij de Vader en de 
Zoon geschiedt: “Ik heb voor deze verzoening aangebracht”. Och 
mensen, dan wordt het loflied als vanzelf geboren. Psalmzingt 
Gode. Psalmzingt onze Koning. Psalmzingt, want God is een Koning 
der ganse aarde. Ja nog eens een keer. Hij blijkt Koning te wezen 
over de ganse aarde. Dat Hij mij ziet, en dat Hij mij kent, en dat Hij 
mij bewaart op die wereld voor Hem, en dat Hij alle dingen in mijn 
leven zo leidt en zo regeert, dat het mij nader zal brengen tot Hem, 
en dat het zal wezen tot de eer en de verheerlijking van Zijn Naam. 
Dat ik het van tevoren allemaal zo slecht bekijken kan, maar dat ik 
achteraf telkens moet gedenken: “Hij is getrouw”. Jazeker, psalm-
zingt met een onderwijzing. Weet u wat dat is? Laat het horen over 
de wereld die nog vijandschap is tegen God. Wat God in uw leven 
teweeg gebracht heeft, wat Hij gedaan heeft uit genade in Christus. 
Laat het horen. Laat het blijken. Wil het tonen in het drukken van de 
voetstappen van Christus, opdat de wereld nog horen zou, bemer-
ken zou Wie ze werkelijk te dienen en te vrezen hebben. Want God 
regeert over de heidenen. Zelfs uit de heidenen tot hier in Nederland 
toe, waar de barbaren vroeger hebben rondgelopen in hun beesten-
vellen, waar geen fatsoen en beschaving te vinden was. Zelfs hier 
onder de heidenen. Datzelfde, dat barbaarse huist nog onder ons, 
onder dat kleine korstje beschaving wat we mee dragen misschien. 
God regeert over de heidenen die Hij verkoren heeft. Uit Jood en 
heiden te samen, die zal Hij wel weten toe te brengen. 
Daarom, op deze Hemelvaartsdag, juist voor u, voor jou, zo onbe-
keerd, zo weinig lust om de Heere te vrezen, vol van gedachten dat 
het een saai leven is, en zoveel verlangen om nog dingen te doen in 
de wereld waar God niet van weet. Misschien stel je je wel gerust 
met de gedachte: “Ik kan altijd God nog zoeken. En als ik eens oud 
geworden ben, dan zal ik mij tot God bekeren”. Vergeet het maar. 
Vergeet het maar. Het zijn influisteringen van de duivel. Maar weet u 
wat het Woord van de levende God zegt? Het Woord zegt: “Heden! 
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Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heilrijk en troostrijk 
woord, verhardt u niet, maar laat u leiden”. En je zult verhard blijven, 
todat de Koning, de God Die regeert over de heidenen, je fijn knijpt 
voor Zijn heilig aangezicht. Dat kun je dan nog niet bekijken. Maar 
daar eindigt het volk van God in, dat het van het begin tot het einde 
het vrijmachtige werk en welbehagen van de eeuwige God geweest 
is. 
God zit op de troon Zijner heiligheid. Daar zit de Heere. In die rust. 
In die vrede. Waar je geen verandering te vrezen hebt. En die Heere 
Die daar zit op de troon van Zijn heiligheid, Die wordt niet aangetast 
en niet bewogen door uw vijandschap, door uw opstand. Maar 
daarin wordt Hij wel geëerd, in de verheerlijking van Zijn Goddelijke 
deugden. Zo zal een ieder van ons, hoe het ook met u en mij uit valt, 
tot eeuwige verheerlijking van God zijn. U die in uw onbekeerlijkheid 
voortleeft, u die van Hem niet weten wilt, U zult een eeuwige 
getuigenis zijn van de deugd van de Goddelijke gerechtigheid. 
En u die brak, u die in Christus met God verzoend geworden bent, u 
zult de deugd van Zijn Goddelijke barmhartigheid tot in eeuwigheid 
bejubelen. U zult het toonbeeld wezen van Zijn goedheid. U zult 
zingen het lied van Mozes en van het Lam. U zult dankbaar worden 
en zijn voor dat diepe dal van donkerheid, van dat tranendal. U zult 
dankbaar zijn voor het hebben mogen sterven aan eigen kant. U zal 
dankbaar zijn voor het leven dat u geschonken is. Zelfs de edelen 
der volken, die meenden aan niemand onderworpen te zijn, zijn 
verzameld tot het volk van de God Abrahams. Ach, hoe machtig ze 
in de wereld ook lijken, God zal ze breken voor Hem. Want de 
schilden der aarde zijn Godes. Dat betekent: Hij bepaalt de loop der 
geschiedenis. Opdat uit Noorden en Zuiden, Oosten en Westen 
wordt toegebracht die naar Zijn eeuwig voornemen geroepen is tot 
de zaligheid. Hij is zeer verheven. Die God, de Vader en de Zoon 
met de Heilige Geest te samen, Die zit op de eeuwige troon. De dui-
vel heeft het voor eeuwig verloren. De wereld is Hem onderworpen. 
Maar Hij leeft en Hij regeert tot in eeuwigheid. Daarom kan het tot 
op de dag vandaag nog. Want wie Hem nederig valt te voet, die zal 
van Hem Zijn wegen leren. Want Hij zegt: “Roep Mij aan in de dag 
der benauwdheid, Ik zal er u uit helpen en gij zult Mij eren”. God 
vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 121 : 1. 
Zegenbede. 


