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Predikatie over Matthéüs 7 vers 21 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Nieuw Beijerland – 25 augustus 2013 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 52 : 2 en 3.  
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Matthéüs 7 vers 13 t/m 29 

en Johannes 6 vers 35 t/m 40.  
 
13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de 
weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve in-
gaan; 
14 Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, 
en weinigen zijn er die denzelven vinden. 
15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen 
tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. 
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif 
van doornen, of vijgen van distelen? 
17 Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en 
een kwade boom brengt voort kwade vruchten. 
18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch 
een kwade boom goede vruchten voortbrengen. 
19 Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 
uitgehouwen en in het vuur geworpen. 
20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. 
21 Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het 
Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, 
Die in de hemelen is. 
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben 
wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitge-
worpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 
23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; 
gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt. 
24 Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, 
dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een 
steenrots gebouwd heeft; 
25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn geko-
men, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis 
aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots 
gegrond. 
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26 En een iegelijk die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, 
die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het 
zand gebouwd heeft; 
27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn 
gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis 
aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. 
28 En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat 
de scharen zich ontzetten over Zijn leer; 
29 Want Hij leerde hen als macht hebbende, en niet als de 
schriftgeleerden. 
 
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij 
komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmer-
meer dorsten. 
36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft 
niet. 
37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, 
zal Ik geenszins uitwerpen. 
38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil 
zou doen, maar den wil Desgenen Die Mij gezonden heeft. 
39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij 
Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke 
ten uitersten dage. 
40 En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk 
die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven 
hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 25 : 4 en 10. 

 
Matthéüs 7 het 21e vers. Daar luidt het Woord des Heeren en onze 
tekst aldus: 
 
Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het 
Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Va-
ders, Die in de hemelen is. 
 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 
naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
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1e. De wil des Vaders is waarheid. 
2e. De wil des Vaders is gerechtigheid. 
3e. De wil des Vaders is heiligheid. 

 
Gemeente, wij hebben vanmorgen een volk zien staan aan de oever 
van de Jordaan. Laten we even niet op die Farizeeërs en Sadu-
ceeërs letten, maar dat volk dat er stond dat hun zonden had be-
leden. Die waren gedoopt geworden in de Jordaan, en die waren 
ongelukkig uit het water tevoorschijn gekomen. Die stonden daar 
aan de kant als missende mensen. Die hadden niets meer, hele-
maal niets meer. En die doop had ze gepredikt dat het van de 
andere kant moest komen. En Hij is verschenen. Toen kwam Je-
zus. En hier in Matthéüs 7 in deze middag is de Heere Jezus Zelf 
aan het woord. Hij houdt Zijn bergrede. Gezeten op de berg, en dat 
volk onderaan de voet van de berg om naar Hem te horen. Wat doet 
de Heere Jezus eigenlijk in die bergrede? Die zet daar uiteen de 
grondwet van het Koninkrijk der hemelen. Kernachtig en zakelijk 
komen die zaken aan de orde die er toe doen, op weg en reis naar 
de eeuwigheid. In die bergrede staat opgesloten in welke weg het 
mogelijk is dat een mensenkind God behaagt. 
Nou, daar staan ze dan aan de oever van de Jordaan. Stond u er bij 
vanmorgen? Zag u uw eigen bestaan terug? Werden die boeken ge-
opend? Kwamen die zonden naar boven die u misschien lange tijd 
vergeten was? Die mensen kwamen openbaar. Ze kwamen uit hun 
huis en ze gingen daar naar de woestijn. Moest u openbaar komen 
voor het aangezicht van God? Hoe is het met u gesteld eigen-lijk? U 
zegt: “Ik sta buiten en ik weet niet hoe ik binnen moet komen”. De 
Heere Jezus zegt het ook al, dat u buiten staat. Ja, de prediking van 
de Heere Jezus is een andere prediking dan het Evangelie wat de 
mens er in onze dagen van heeft gemaakt, dat Jezus er maar 
iedereen bij in sluit ofzo. Dat is hier niet aan de orde. De Heere 
Jezus zegt in de bergrede: “Gaat in door de enge poort”. Als u al 
binnen was, had Hij het niet meer tegen u hoeven zeggen. Gaat in, 
dat betekent: u staat buiten, u hoort er niet bij. Gaat in door de enge 
poort. 
En de Heere Jezus weet precies hoedanig uw leven is. Hij zegt: 
“Weet u waar u wel bent? U bent op die brede weg”. Wijd is de poort 
en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door 
dezelve in gaan. Hoe is dat moge-lijk, dat u en ik van nature die weg 
tot het verderf kiezen? Omdat we helemaal niet op de uitkomst van 
die weg let-ten. Omdat we alleen maar bezet zijn met het hier en nu, 
met de dingen van de tijd. Omdat we het alleen maar hier naar onze 
zin hebben, het voor ons vlees zo aangenaam mogelijk willen 
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hebben. Dan zijn we gelukkig, als er geen wet is die ons bindt en 
knecht. Als we geen woorden van vermaning horen. Als we niet 
terecht gewezen worden. O, natuurlijk willen we aan alle kanten 
godsdienstig wezen. Als we de ruimte maar krijgen. Daarom zegt de 
Heere Je-zus: “Wijd is de poort en breed is de weg”. We willen ruim-
te hebben. We hebben ons in de diepe val in Adam zoe-ken los te 
vechten, zoeken te ontworstelen aan de gebo-den, aan de 
liefdesgeboden van God. We hebben Hem niet willen dienen. We 
wilden zelf God wezen. We wilden een autonomie hebben die wij 
van onze Schepper niet hadden ontvangen. En we hebben de 
ernstige bedreiging van God niet geloofd: “Ten dage als gij daar van 
eet, zult gij den dood sterven”. Nee, we geloven er niets van. Maar 
de Heere Jezus… Kun je zien, dat de Heere Jezus Zelf God is. Die 
blikt over de tijd heen, in de verte van de eeu-wigheid. Wat wij altijd 
maar vooruit schuiven, wat wij altijd maar voor ons uit duwen, dat 
haalt de Heere Jezus in de prediking van deze middag heel dichtbij. 
Die weg leidt tot het verderf. De Heere Jezus blikt in het resultaat, 
het eind-doel, het eindstation dat bereikt zal worden. U bent met al 
uw ijdel geluk, zegt de Heere Jezus, op weg naar het eeu-wige 
verderf. 
Wat is dat, verderf? Dat is sterven zonder ooit te sterven. En de rook 
en de damp hunner pijniging zal opgaan tot in alle eeuwigheid, staat 
er in het Woord. Dat is de realiteit voor buitenstaanders. En het laat 
u en mij koud en onbe-wogen. Totdat we met dat volk aan de oever 
van de Jor-daan komen. Totdat we daar staan, “belijdende hun zon-
den”, staat er. Totdat die werkelijkheid heel dichtbij komt. Is de nood 
van dood en eeuwigheid een last voor u? Drukt dat uw ziel, uw 
schouders naar beneden? Roept u het mee uit met Mac Cheyne: 
“Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult ge ooit rechtvaardig 
verschijnen voor God?” Dat volk aan de oever van de Jordaan had 
al antwoord op die vraag. “Ik kan nooit rechtvaardig voor God 
verschijnen”, zeiden die. En u? En u? Dan is het niet zo’n lieve 
gods-dienst meer hoor. Dan is het inderdaad zo, dat de Heere Zich 
aan u bekend maakt als een God vol van toorn, Die Zijn vonnis over 
u moet uitstorten. Maar weer geldt: nu is het finale oordeel nog niet. 
Weer geldt, dat hoe lieflijk en welmenend de Heere, in de stem van 
de heraut, Johannes de Doper, tot u en mij kwam, Hij in deze 
middag Zelf, welmenend, vol van liefde en mededogen, ons 
tegemoet treedt: “Gaat in door de enge poort”. Waarom is dat zo’n 
hartelijke oproep? Waarom is dat het hemelse bevel? Om-dat 
opnieuw de Heere Jezus over de tijd heen kijkt. Wij kunnen niet 
verder kijken dan onze neus lang is. Maar de Heere Jezus kijkt over 
de tijd heen in de eeuwigheid. Want de poort is eng en de weg is 
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nauw die tot het leven leidt. Weinigen zijn er die dezelve vinden. De 
Heere Jezus noemt dat volk ‘weinigen”, die schare die niemand 
tellen kan. Dat volk dat gehaald is uit alle windstreken van de 
wereld. De Heere Jezus zegt: “Dat zijn er weinigen”. Waar-om? Al 
zijn ze zo veelvuldig als de sterren aan de hemel en als het zand 
aan de oever van de zee. In vergelijking tot die grote schare van de 
wereldbevolking, die in haar leven nooit de Heere nodig leert krijgen, 
zijn het er maar weini-gen. 
Maar er ligt nog wat in. Die velen op de brede weg, die achten 
zichzelf ook veel. En die weinigen op de smalle weg, die zijn weinig, 
die zijn tot niets geworden. Ik zei het u, wij kijken natuurlijk niet 
verder dan onze neus lang is. En je zegt in je jonge jaren: “Wat moet 
ik nu met de gods-dienst? Dan mag je niets meer, en je moet van 
alles waar je geen zin in hebt”. En als je in de bloei van het leven 
staat, dan zeg je: “Ach, ik ben veel te druk, want mijn werk en mijn 
gezin enzo”. En als je oud geworden bent, dan ben je inmiddels 
koud geworden en dan heb je genoeg aan de zorgen van het 
lichaam. Als het van ons af moet hangen komt het er nooit van. 
Maar heden klinkt in uw en mijn oren het bevel: “Gaat in door de 
enge poort”. Ik vraag het u nog een keer. Is er nog een 
buitenstaander in de kerk van-middag? Eentje die er niet meer bij 
hoort en die er ook nooit meer bij kan komen. Nou, dan bent u hier 
onder het Woord precies aan het goede adres. Want weet u waar de 
Heere ze inhaalt door de enge poort? Dat is onder de zui-vere 
bediening van Zijn Woord. Het zou hoogmoedig zijn om te 
pretenderen dat wij zuiver zijn. Die zegt dat hij niet dwaalt, die 
dwaalt het meeste, zegt Luther. Maar onder de zuivere bediening 
van het Woord, dat is de prediking van recht en van genade. Dat is 
de prediking van schuld en van vrijspraak. Dat is de prediking van 
dood en leven. Ja, Adam en Christus. En die prediking is het die 
door de Hee-re gezegend en gebruikt wordt. Van die prediking zegt 
de Heere dat Hij het gebruiken zal als slijk aan Zijn heilige 
Godsvingers. Wat is nu slijk? Dat moet je weggooien. Dat is 
waardeloos. Dat is afval. Als het recht ligt moet de pre-diking ook 
afgekeurd worden door degene die gesproken heeft. Jazeker! Maar 
de Heere zegt: “Het behaagt Mij wel, om door de dwaasheid der 
prediking te bekeren die gelo-ven”. Dat Hij dat slijk aan Zijn heilige 
Godsvingers gebruikt dus, dat Hij werkt in de middellijke weg. Het is 
Zijn hand die het doet, maar Hij hanteert het middel, van Hem inge-
steld. De Heere zegt: “Zult ge de onderlinge bijeenkomsten niet 
nalaten, alstublieft niet”. Want hier wordt de rust ge-schonken. Hier 
het vette van Zijn huis gesmaakt. Hier is het een volle beek van 
wellust, maakt elk in liefde dronken. Dat doet de Heere hier ja. 
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Daarom zegt de Heere helder: “Maar wacht u van de valse profeten, 
dewelke in schaaps-klederen tot u komen”. Dus ze lijken heel erg op 
een schaap van de kudde. Ze vallen helemaal niet op. Het is net 
echt. Schijn en zijn ligt altijd zo dicht bij elkaar. Wacht u. Houdt 
afstand. Gaat weg bij de valse profeten vandaan. Ze komen wel in 
schaapsklederen tot u, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, 
zegt de Heere Jezus. Waar is een grijpende wolf op uit? Die is er op 
uit om zijn prooi vast te bijten en te verslinden. Die zoekt de dood 
van zijn prooi die in zijn klauwen valt. Nou, dat is het kenmerk van 
de valse profeten. De Heere Jezus zegt: “Die zoeken u niet bij Mij te 
brengen. Die zoeken u juist bij Mij vandaan te houden in een 
goedkope evangelieprediking”. Neem Mij maar aan en kies er maar 
voor. Of in een zwartgallige wetsprediking, dat het blijft steken bij de 
wet, en dat de wet nooit functio-neert als de tuchtmeester tot 
Christus. Dat in de prediking Zijn Persoon onder een deksel ligt, zo 
verborgen blijft, niet heerlijk wordt voorgesteld en uitgestald. Dat Hij 
niet wordt aangewezen en aangeprezen. Wat was de lust van 
Johan-nes de Doper toen hij Jezus in het oog kreeg? Om de 
mensen het toe te roepen: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 
wereld wegneemt”. Daar sta je dan met de hele wereld in je hart, en 
de zonde van de hele wereld er bij. Zie het Lam Gods, Die de daad 
Zelf verricht, dat Hij de zonde der wereld wegneemt. De Doper wees 
er op, er wordt geen daad van u verwacht, in het handhaven van de 
wet ofzo, in het zo vroom en zo heilig mogelijk leven. Wel-nee! Want 
de wet blijft altijd zeggen: “Het is tekort”. Het is toch nooit genoeg. 
Als de Heere u zou aanzien in de heili-ge wet, dan moeten wij 
allemaal weggebrand worden. Maar ook in dat goedkoop spreken 
over Jezus, zonder dat je ooit onder de heilige wet van God verloren 
ging voor Zijn heilig oog. 
Wacht u van de valse profeten. Aan hun vruchten zult gij hen 
kennen. Hun taal kan nog zo rechtzinnig zijn, maar de uitloop van 
hun bestaan bewijst het afdoende. Wat bedoelt de Heere Jezus hier, 
als Hij zegt: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen”? Wel dit, ze 
zullen zelf nooit tot die heerlij-ke rust in Christus geraken. Hun hart 
zal nooit ontvlammen van wederliefde tot de drie-enige God: “Wij 
hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. Ze zullen 
nooit komen in die staat, dat ze gebogen liggen aan Zijn voeten en 
van het gegeef mogen leven, tijdelijk en eeuwig. Hun eigen ik heeft 
nooit een knak, nooit een doodsteek gehad. Ze hebben zichzelf 
zoeken te handhaven, en het is ze aar-digjes gelukt. Aan hun 
vruchten zult gij hen kennen. Dat betekent, de vruchten die ze 
voortbrengen, zijn voor zich-zelf. Daar worden ze wat mee. Daar zijn 
ze groot mee ge-worden. Maar het zijn in de neusgaten van God 
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stinkende vruchten. Het zijn niet de vruchten die Hij zoekt in uw en 
in mijn leven. Het zijn niet de vruchten van liefde en dank-baarheid, 
die door vrije genade alleen worden gekweekt en geteeld. Leest 
men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Hoe kun je 
vrucht verwachten die niet bij een boom hoort! Hoe kun je een 
goede vrucht van een kwade boom ontvangen! Alzo een iedere 
goede boom brengt voort goede vrucht, en een kwade boom brengt 
voort kwa-de vrucht. Een goede boom kan geen kwade vruchten 
voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. 
Een iedere boom… Daar heb je het weer. De Doper zei: “De bijl ligt 
alrede aan de wortel der boom. Een iedere boom die geen goede 
vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen”. Of 
in het vuur, of in Gods schuur. Dat is het grote verschil. Voelt u met 
mij aan dat het gaat over leven of dood? Dat het gaat over eeuwig 
ongeluk of eeuwig geluk. Voelt u met mij aan dat wij in dat licht onze 
levenstijd niet hebben te verkwanselen, en dat de gedachte nooit 
meer bij ons mag opkomen van: “Ach, als ik eens oud geworden 
ben, dan zal ik eens aan God gaan denken ofzo”. Nee, de Heere 
Jezus zegt: “Zo zult ge dezelve aan hun vruchten kennen”. Niet de 
vruchten die misschien ooit nog eens een keer worden 
voortgebracht. Nee, heden! De Heere zoekt heden in uw en in mijn 
leven naar vruchten. Vruchten op Zijn arbeid. Nou, en dat onder-
scheid wil de Heere Jezus heel helder en scherp verkla-ren. 
Niet een iegelijk die tot Mij zegt Heere, Heere! 
Ik ga er zomaar vanuit dat u allemaal met mij mee Jezus  
Christus voor de Zoon van God houdt. Ik ga er maar zo vanuit dat u 
gelooft in de drie-enige God. Ik ga er maar zo vanuit dat u gelooft 
dat Hij u geschapen heeft, en dat Hij u dag aan dag onderhoudt. Dat 
u ook vindt dat Zijn Woord van kaft tot kaft de zuivere waarheid is. Ik 
ga er zelfs van-uit dat u belijden zult dat er wat moet gebeuren 
tussen wieg en graf, dat u tot God bekeerd zult moeten worden. Ja, 
daarmee zeg ik ook dat u belijdt en gelooft dat u dood ligt in de 
zonden en de misdaden. Dat uw leven een stank is voor God. Dat 
Hij zal moeten ingrijpen wil het ooit goed met u komen. 
Niet een iegelijk die tot Mij zegt, Heere, Heere! Niet een iegelijk die 
Mij met de mond prijst en mij met Zijn lippen voor de eeuwige en 
enige God houdt. Niet een iegelijk die wellicht prachtig uiteen kan 
zetten hoe God een mens be-keert. Niet een iegelijk die wellicht 
precies weet hoe God in het leven van een mens werkt. Nee, niet 
een iegelijk die Heere, Heere zegt. De mond maakt het grote 
onderscheid niet altijd openbaar. Een kind van God kan in de kerk 
zin-gen van de Heere, in de Psalmen die Hij aan de kerk schonk. 
Maar de onbekeerde zingt ze wellicht ook uit volle borst mee. Als je 
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ze beiden naar de mond zou zien, dan zou je ze beiden houden 
voor een kind van God. Maar de Heere Jezus zegt: “Niet een iegelijk 
die tot Mij zegt, Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der 
hemelen”. Niet al diegenen die Mij met de mond belijden zullen 
straks aan komen in de haven van de eeuwige rust. Nee, dan zal er 
wat anders, wat diepers in het leven gevonden moeten worden. 
“Maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is”. 
U zegt: Wat is die wil des Vaders? Ik vraag u eerst dit: Hebt u de wil 
des Vaders gehouden? Je zult maar aan de oever van de Jordaan 
staan! Al weet je dan helemaal niet wat die wil des Vaders precies 
inhoudt, dan zeg je: “Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen maar 
schuld overge-houden”. Wat is de schuld die je hebt? Dat je Gods 
wil niet betracht hebt. Dat is de aanklacht van Gods heilige wet. Dat 
is de aanklacht van heel de Schrift tegen u en tegen mij. Wat heeft 
de Heere op ons tegen? Wel, dat wij Hem onteren door onze 
zonden, door ons ongeloof, door ons wantrouwen van Hem. Maar 
die daar doet de wil Mijns Va-ders, Die in de hemelen is. De wil des 
Vaders is waarheid. Wat voor waarheid? Een door u zelf 
voortgebrachte waar-heid? Welnee! De Heere zoekt naar waarheid 
in het bin-nenste. Welke waarheid zoekt God? Dat u Hem eindelijk 
eens niet langer meer voor een bedrieger houdt. Hij Die in Zijn 
Woord zegt: “Uit u geen vrucht meer in der eeuwig-heid”. U zegt in 
uw hoogmoedige godsdienst: “Dat valt bij mij heus nog wel mee. Ik 
heb dit nog, ik heb dat nog, en die deugd en die gerechtigheid, en 
die vrome wandel. Het valt met mij nog wel mee”. Dan zijt ge een 
leugenaar, zegt God. Want de Heere zoekt waarheid in het 
binnenste. Dit is de waarheid die Hij zoekt, dat u niet meer 
ontkennen kunt, alleen nog toestemmen kunt, dat de Heere in Zijn 
Woord de waarheid spreekt. Dan moet je openbaar komen voor het 
aangezicht van God als een Adamskind. Nou, dat ziet er niet zo best 
uit. Dat ziet er niet zo fraai uit. Nee, dat is te afzichtelijk om te zien. 
U kent die uitdrukking wel: wel-eens gekeken in de spiegel van 
Gods heilige wet. O, o, o, wat was je deugdzaam. Totdat de wet 
ging spreken. De apostel Paulus zegt: “Ik heb nooit geweten dat de 
begeerte zonde was, indien de wet niet zeide: “Gij zult niet bege-
ren”. Hoe leert de Heere Zijn uitverkorenen de waarheid? Door de 
werking van Zijn heilige wet. Dat de Heilige Geest die wet van God 
in uw hart gaat schrijven. Er wordt een liefde tot die heilige wet 
geboren. U hebt maar niet zo die wet overtreden. Nee, u hebt de 
goede God in Zijn Wezen zoeken aan te tasten, Hem in het 
aangezicht geslagen met uw zonden. Maar die daar doet de wil 
Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Mijn Vader is in de hemel, zegt 
de Heere Jezus. Dat betekent, Hij is zo tegenovergesteld aan u. U 
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bent aards. U kunt alleen maar aardse dingen bedenken van uzelf. 
En het enige wat u kunt bedenken, als u tot de waarheid komt, is dit: 
“Ik ga de dood tegemoet”. Als u de waarheid van Gods Woord moet 
bekennen voor Zijn aan-gezicht, dan weet u, omdat u van beneden 
bent, één ding zeker: “God zal mij met Zijn wraakzwaard treffen”. 
Maar de Heere Jezus zegt: “Het is de wil Mijns Vaders, Die in de 
hemelen is”. Zijn gedachten zijn niet ulieder gedach-ten. Zijn 
gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten. Het behaagt God 
juist in deze weg de zaligheid uit te storten in mensenkinderen. Het 
behaagt God ze zo tot Zichzelf te halen. 
En weet u wat er gebeurt als je tot Hem gehaald wordt? Dan ga je 
het van Zijn kant bekijken, en dan wordt het alle-maal helder. Dan 
wordt het allemaal klaar. Dan roep je al-leen maar in verrukking uit: 
“Waarom was het toch op mij gemunt, daar zoveel anderen gaan 
verloren”. Dan ben je verwonderd over de weg die de Heere met je 
gehouden heeft. Natuurlijk, ik weet dat ook wel, dat kun je allemaal 
niet bekijken als je door die mangel heen moet; als de wet je gaat 
slaan, op je leven gaat beuken; als de onweers-wolken en de 
bliksemschichten van het Goddelijk recht aanwezig zijn in je 
bestaan. Ik weet dat wel, dat is een taaie gang. Dat is een weg die 
dwars ingaat tegen je totale vleselijke bestaan. Je komt openbaar. 
Niet een iegelijk die tot Mij zegt, Heere, Heere! zal ingaan in het 
Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet… Als u de wil des 
Vaders doet, als u de waarheid bekent, hebt u dan uw mond nog zo 
vol van Heere, Heere!? Durft u dan nog spreken, zo goedkoop en zo 
platvloers over Jezus? U voelt het wel, Hij is heilig. Hij is 
ongenaakbaar voor mij. Van ons vandaan inderdaad. 
De Heere Jezus zegt: “Maar die daar doet de wil Mijns Va-ders, Die 
in de hemelen is”. Wat is de wil van Zijn Vader? De Vader zoekt in 
ons leven een weg van gerechtigheid. Hij zoekt in ons bestaan naar 
volkomenheid. Er mag niets, maar dan ook niets aan mankeren. 
Daar zoekt God naar. Nou, dat te verstaan als je de waarheid moet 
bekennen, dat doet je al dieper en al dieper bukken. Of niet?! We 
hebben niet voor niets Johannes 6 gelezen. Jezus zegt: “Ik ben het 
Brood des levens. Die tot Mij komt zal geenszins hongeren, en die in 
Mij gelooft zal nimmermeer dorsten”. 
En u zegt: “Man, maar ik zit met gebroken benen op mijn 
zondeplekje, hoe moet ik nu ooit tot Hem komen? Dat kan ik 
helemaal niet”. Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook ge-zien hebt en 
gij gelooft niet, zegt de Heere Jezus. 
Wat is dat komen tot Hem? Dat is geloven. Dat is Hem voor 
waarachtig houden, in Zijn bedreiging, maar ook in Zijn 
beloftewoord. Hem voor waarachtig houden. Zolang we twee kanten 
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op kijken, las ik in de achterliggende week in een verklaring, dan 
zullen we altijd twijfelen, vóór, maar ook ná ontvangen genade. Als 
we op onszelf zien en dan eens naar Boven zien, dan zal de twijfel 
ons hart bezetten. Maar dit is het geloof: het geloof ziet naar één 
kant. Dat ziet af van zichzelf, en dat ziet op tot Hem. Want dat gaat 
de Heere Jezus verklaren: “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij 
komen”. Wat is dat? Dan komt het leven van een mens aan de 
oever van de Jordaan, in al zijn schuld, in-eens in eeuwigheidslicht, 
in eeuwigheidsperspectief te staan. Dan blijkt ineens dat het in mijn 
bestaan handelt over het vrije welbehagen, over het eeuwige 
voornemen van God. Dan blijkt het ineens dat de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest tesamen raad hebben gehouden over mensen, 
zoals u en ik, over mensen die tot Hem nooit kun-nen komen, die 
het bevel horen “Gaat in door de enge poort”, en maar buiten blijven 
staan, waar geen beweging in te krijgen is. Zie hier, God is in 
Zichzelf bewogen. Dat wordt uitgestald in het woord van de Heere 
Jezus Christus. Al wat Mij de Vader geeft. Wat is dat? Wel, de 
Vader heeft het volle getal van de uitverkorenen aan de Zoon 
gegeven. De Zoon heeft al die namen aan Zijn hart gedrukt. Ja, 
zelfs in Zijn hart meegedragen, net als de priester in het Oude 
Testament op de borstlap de namen van gans Israël droeg. Zo heeft 
de Meerdere Hogepriester de namen van al de verkorenen op Zijn 
borst gedragen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, in 
Zijn openbaar komen in de tijd, in Zijn gang door deze wereld, en in 
Zijn terug gaan naar de hemelse gewesten. Hij is het Die wat Hem 
gege-ven is, zal bewaren. Hoe zal Hij dat bewaren? Wel zo, het zal 
tot Mij komen. Er staat niet: “Ik zeg dat ze komen moe-ten en Ik 
hoop maar dat ze het doen”. Er staat een belofte, een zekerheid. 
“Zal” tot Mij komen, al wat Mij de Vader geeft. Waarom? Omdat alles 
wat Hem van de Vader gege-ven is, in eeuwigheid niet verloren kán 
gaan. U zegt: “Maar ik móet verloren gaan”. Als je het van de aarde 
af bekijkt natuurlijk. Als je dan naar Boven ziet, naar het heilig recht 
van God, natuurlijk, dan moet je verloren gaan. Maar de Heere 
Jezus zegt: “Die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen 
is”. Hij ziet het van de hemel af, en Hij ziet neer op dat ganse 
menselijke geslacht, al die stervelingen die naar het verderf heen 
reizen; Hij wil de deugd van Zijn Goddelijk erbarmen openbaar 
maken, eeuwig laten schit-teren in het zaligen van zondaren. En die 
tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Waarom niet?  Omdat zij tot 
Hem zullen komen, ofwel, omdat zij tot Hem gebracht zullen 
worden, ofwel, omdat de Heilige Geest ze bij Jezus brengt. Maar 
eigenlijk zo: omdat de Heilige Geest Jezus bij hen brengt. Zo ligt de 
zaak. Dat Hij van de hemel af naar bene-den gekomen is, om dat 
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wat beneden in de diepte van de kuil van verlorenheid zit, naar 
boven gehaald zou worden. Dat zegt de Heere Jezus. En die tot Mij 
komt zal Ik geens-zins uitwerpen. Nou, dat hebben we gezongen. 
Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. Wat is 
dat: die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen? Ach, hoe je dan 
ook naar jezelf kijkt, je wordt niet meer uitgeworpen. Dat betekent, je 
bent veilig binnen muren. Je bent opge-borgen in een eeuwige 
vrederaad. Ja, er moeten lessen geleerd worden aan deze kant van 
het graf. Natuurlijk, dat weet ik ook. Maar bij God vandaan is het 
eeuwig zeker. Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Die hoeft 
nooit meer bij Mij vandaan. Die mag en kan ook nooit meer bij Mij 
vandaan. Waarom niet? Omdat Ik gegeven heb de dure prijs van 
Mijn hartebloed. Dat is de grond. De grond die daaronder schuil gaat 
is dit, dat de Heere vrederaad gehouden heeft. Want Ik ben uit de 
hemel nedergedaald. Ik ben tot u gekomen, zegt de Heere Jezus. 
Dichter bij kan niet. Ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat Ik 
Mijn wil zou doen. Welnee, maar opdat ik doen zou de wil Des-
genen Die Mij gezonden heeft. Wat is de wil des Vaders? Dat 
Christus Zijn wil doet. Dat Christus Zijn gerechtigheid handhaaft. Dat 
Christus volkomen is in alle delen. Hoe? Als Borg. Als Middelaar. 
Christus is gekomen om te vol-voeren de wil Zijns Vaders, om die 
vastgeroeste Kerk, ver-koren van eeuwigheid, maar muurvast in de 
zonde, los te scheuren uit haar verderf en tot de Vader te brengen. 
Dat is de wil van Degene Die Hem gezonden heeft. Dit is de wil des 
Vaders, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, 
maar hetzelve opwekke ten uiterste dagen. 
Gaat in door de enge poort, die tot het leven leidt. Dat Ik daaruit niet 
verlieze, maar hetzelve opwekke ten uiterste dagen. U zegt: “Maar 
hoe gaat dat nu, dat in gaan door de enge poort? Wat is dat nu, wat 
ik kennen moet, wil ik tot vrede komen?” Hoort dan het Woord van 
Christus Zelf: “Dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat 
een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige 
leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen”. 
Hebt u Jezus weleens gezien? Ja, Hij is u gepreekt. Daar zegt de 
Heere Jezus van: “Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien 
hebt, en gij gelooft niet”. Hebt u Jezus ge-zien? Dan wordt er een 
resultaat gevonden. Want de Hee-re Jezus zegt: “Een iegelijk die de 
Zoon aanschouwt en in Hem gelooft…” Zien is omhelzen. Zien is 
geloven. Omdat Jezus zien Jezus toegepast krijgen is. Waar loopt 
het over in uw en in mijn leven? Dat het persoonlijk wordt tussen de 
Heere, de eisende God, en uw ziel. Maar ook dat het per-soonlijk 
wordt tussen Jezus en uw ziel. Waar loopt het over in uw leven? Dat 
het uur der minne zijn aanvang neemt, en de liefde Gods in uw hart 
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wordt uitgestort. Dat Jezus Christus u geopenbaard wordt, 
vervullende al de gerechtigheid, wat Hem betaamde, om die te 
vervullen. Ja, dat Hij u geschonken, gegeven wordt van de Vader. 
Om Zijnentwille zal Ik niet meer toornen en nooit meer op u 
schelden. Hier loopt het over, dat God in Christus geen vreemde 
meer voor u is. Dat Hij Zichzelf aan u heeft be-kend gemaakt. Dat 
uw oog Hem zien mocht, hangende aan het vloekhout der schande, 
bloedende uit Zijn won-den, naakt uitgetogen, de Man van smarten. 
Hij in die plaats die ik verdiende. De straf die ons de vrede aan-
brengt was op Hem, zegt de profeet uit. Daar gaat het over, dat dat 
gebeten volk in de woestijn, de dood voor ogen, een blik wierp op 
die verhoogde koperen slang. Daar gaat het over, dat dat volk, met 
de dodelijke beet van zonde en schuld bij zich, en de dood voor 
ogen, Hem ziet, die verhoogde Middelaar Gods en der mensen. 
De Heere werkt in het leven van Zijn Kerk aan op een kruispunt, op 
een alles beslissend ogenblik. Dat gebeurt niet in de schemer. Dat 
geschiedt niet ergens achteraf. Daar ben je bij. Dat weet je. Dat ken 
je. Dat versta je. Daar moet je in geoefend worden. Daar moet je in 
geleid wor-den. Daar moet je in onderwezen worden. De apostel 
zegt: “U hebt uw roeping en verkiezing vast te maken”. Want ja, de 
openbaring van Christus is een zaak die wellicht in de donker 
terecht komt. Als uw zonden weer de kop op ste-ken, als u maar 
dezelfde blijkt te wezen, als u verachtert in de genade. Daarom wijst 
de apostel er op, dat het de roe-ping is én de verkiezing, om te 
rusten in dat verkiezend welbehagen van God. Om te rusten, 
waarin? In de wil des Vaders. Dit is de wil des Vaders. De wil van 
gerechtig-heid. Waar vindt de Vader die gerechtigheid? Alleen in 
Zijn Eigen lieve Schootzoon, Die het alles heeft volbracht. En 
omwille van Zijn volbrachte werk bidt de Heere Jezus: “Vader, 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Dat blijft bij de 
voortduur het Hogepriesterlijke gebed voor de Kerk van Christus. En 
Hij kan en Hij mag dat bidden, omdat die bloedstorting eenmaal 
geschied is, omdat het werk volkomen is, de Vader Die jaloers is op 
Zijn eer, te-vreden gesteld. De Vader heeft rust gevonden in het vol-
brachte werk van Christus. En de Kerk, die het van de andere kant 
moet leren bekijken, mag tot rust komen in datzelfde volbrachte 
werk van Christus. Daar ontmoeten de gerechtigheid en de vrede 
elkander, op het kruispunt, zei wijlen dominee Iz. Kok, op het 
kruispunt, het middel-punt van Golgotha’s kruis, waar Hij aan 
gespijkerd was, daar ontmoeten gerechtigheid en vrede elkander. 
Daar was God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun 
zonden hun niet toerekenende, maar op Hem gelegd, in die 
uitgieting van Zijn Goddelijke toorn over Hem. Dit is de wil 
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Desgenen Die Mij gezonden heeft, zegt de Heere Jezus. En daarom 
is Hij gegaan, manmoedig, de strijd in, de nood in, het lijden in, het 
sterven in. Daarom kon Hij door niets en niemand tegen gehouden 
worden. De duivel heeft Hem verzocht, omdat hij hier voor vreesde. 
De we-reld spuwde Hem uit, omdat ze hier een vijand van is. Maar 
de Kerk van Immanuël zegt: “Dank U, Heere, dat Gij toornig op mij 
geweest zijt, en Uw toorn is afgewend en af-gekeerd. Gij hebt vrede 
gemaakt in de Heere Jezus Chris-tus”. Dat volbrachte werk, 
mensen, daar gaat het om, voor u en voor mij. 
Maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Weet 
je wat dat ‘doen’ is? Dat is niets meer doen en het God laten doen. 
Ik weet niet of het kanseltaal is, maar ik kan het niet nalaten om te 
zeggen. Kohlbrugge zegt: “Dat is heilig luieren in het volbrachte 
verzoeningswerk van Christus”. Versta je dat? Kent u dat? Is dat het 
enige rust-punt van uw hart? Is dat de zekerheid en de blijdschap in 
uw bestaan? 
Als ge het niet kent, ongelukkige, arme. U die met mij mee reist naar 
een nimmer eindigende eeuwigheid, hoor dan nog heden het 
liefdesbevel: “Gaat in door de enge poort, die tot het leven leidt”. 
En u die ervan weten mag, waarom zoudt ge treuren? “Ja”, zegt u, 
“ik val mijzelf zo tegen”. Tja… U kunt God in eeu-wigheid niet meer 
tegenvallen hoor. Hij weet wat van Zijn maaksel is te wachten, zwak 
van moed, klein van krach-ten, stof van jongsaf geweest. Waarom 
zoudt ge niet roe-men? Is Hij het niet waard om lof gezongen te 
worden. 
Laten we eerst samen zingen. 
 
Zingen Psalm 60 : 2 
 

Gij hebt Uw volk een harde zaak 
Doen zien, door Uw gestrenge wraak; 
Door twist op twist het land gekrenkt, 
En ons met zwijmelwijn gedrenkt. 
Maar nu hebt Gij een heilbanier, 
Tot roem van Uw geducht bestier, 
Hen die U vrezen, op doen steken; 
Zo is Uw waarheid ons gebleken. 

 
De liefde Gods zal maar in het hart uitgestort zijn. Hoefde ik maar 
nooit meer te zondigen. Mocht ik al Zijn geboden maar doen, om die 
te doen uit dankbaarheid. Mocht ik heel mijn leven maar in Zijn 
dienst besteden. Of heb je nog een andere wens? Nee toch! Mocht 
de scheppingsorde in mijn leven maar weer gestalte krijgen, zegt u. 
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Gemeenschap  met God. Als rentmeester op de wereld gesteld, om 
Hem in alles te bedoelen. 
De Heere Jezus zegt: “Maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die 
in de hemelen is”. Die wil des Vaders is ten derde heiligheid. Hij 
wenst dat u een heilig en een Godza-lig leven leidt. En nu? “Nou”, 
zegt u, “dan moet ik eens even denken. Ik heb gisteren nog een 
goed werk gedaan. En eergisteren ging het ook wel aardig. En ik 
heb mij voor-genomen om het morgen nog beter te doen. Ik knap 
zach-tjes aan op”. Ja, ja! U die de waarheid hebt verstaan. De 
waarheid dat u niets bent. U zegt: “Ik word ook nooit wat. Het blijft 
een verschrikking om naar mezelf te kijken”. De apostel klaagde het 
uit: “Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, 
dat doe ik wel”. Hij zegt eigenlijk: “Heb je ooit zo’n onmogelijk mens 
gezien als dat ik ben? Ik kan niet ontkennen wat God in mijn leven 
ge-daan heeft, maar ik ben de minste van al de heiligen”. Wat zegt 
diezelfde apostel ook? Hij zegt: “Ik dank God, door Jezus Christus, 
onze Heere”. Wat was de prediking van die man? Hij zegt: “Ik heb 
niet voorgenomen onder u iets te weten dan Jezus Christus en Die 
gekruisigd”. De Heere Jezus zegt: “Ik ben het Brood des levens”. 
Dat is niet van-daag een boterham eten en daar veertig jaar mee 
vooruit komen. Ze werden dagelijks begenadigd, staat er van Is-raël 
in de woestijn, met manna, hemels brood verzadigd. Dagelijks gaat 
het er over. Om te mogen zien, te mogen proeven, te mogen 
smaken dat de Heere goedertieren is in Christus. De wereld zegt: 
“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”. De Kerk zegt: “Een 
dag Jezus niet ge-zien is een dag niet geleefd”. Dat volk van God 
gaat ge-durig gedrukt en bedrukt over de wereld. Dat komt omdat ze 
teveel één kant op kijken. Weet u wat de heiligheid is die God van 
Zijn volk eist en vordert? Dat ze elk ogenblik Jezus in het oog 
houden. U zegt: “Dat kan ik niet maken”. Dat weet God ook wel. 
Daartoe is Zijn Heilige Geest ge-zonden. De Trooster zal tot u 
komen. Wat een heerlijk woord, Trooster. Om u tot rust en vrede te 
brengen. Hoe doet Hij dat? Alleen het licht werpen op Christus en 
Zijn volbrachte werk. Opdat ge daarin rusten zoudt, tot uw to-tale 
bestaan van verleden, heden en toekomst ligt opge-borgen in Zijn 
bloed en kruisverdiensten. Dat de totale za-ligheid vast ligt in Hem. 
En weet u, als u Jezus in het oog hebt, wordt uw levenswandel 
voorzichtig. Ze zeiden vroe-ger weleens, maar dat is natuurlijk nog 
steeds waar: “In de beleving een steeds groter zondaar worden, 
maar steeds minder zonde doen in de praktijk”. Zo is het toch wel! 
Maar het is niet zo erg hoor, om in de beleving hier vanbinnen een 
steeds groter zondaar te worden. Hoe meer waardij de Heere Jezus 
krijgt. Of niet? Hoe groter Verlosser en Zalig-maker Hij is. Ja, de wet 
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klaagt u aan. Maar gedurig kan het Evangelie je ook aanklagen. 
Weer gezondigd. Weer ge-struikeld. Weer hamerslagen op de 
spijkers in Christus’ wonden gegeven. Dat volk van God zondigt niet 
goed-koop. Dat zondigt duur. Want het zondigt niet alleen tegen de 
liefde. Maar het zondigt tegen de toegepaste liefde. Het zondigt 
tegen een God in Christus, Die ze kent. Dat maakt het zo smartelijk. 
Dat deed de apostel hijgen ontbonden te zijn en met Christus te zijn. 
Dat is zeer verre het beste. De apostel zegt: “Onze wandeling is in 
de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus, onze 
Zaligmaker, ver-wachten”. Dat is het. Dat is het leven van heiligheid. 
Los geweekt, los gescheurd, los geslagen moeten worden van alles 
wat wij wereld noemen, waar wij in ons oude leven ons hart zo in op 
konden halen, en vast gehecht worden aan Hem, om Hem ter ere te 
leven en dan Hem ook al-leen. Dat zal wel openbaar komen. Dat zal 
openbaar ko-men in  de dag der dagen. Velen zullen te dien dage, 
als dat grote eindoordeel aanbreekt, te dien dage tot Mij zeg-gen… 
Moet je nagaan. Dan zien ze Jezus als de Rechter van hemel en 
aarde, en dan durven ze d’r mond nog open te doen. Kan je zien 
hoe hoogmoedig een mens is. Als je aan deze kant van het graf 
nooit hebt leren zwijgen voor God. Ook niet in de toepassing: “Mijn 
ziel is immers stil tot God, van Hem wacht ik een heilrijk lot”. Nou, 
mensen, dan zal het vreselijk zijn waar je naar toe reist. Te dien 
dage tot Mij zeggen: “Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, in Uw Naam duivelen uitgeworpen, in Uw Naam vele 
krachten gedaan”. De duimen achter de revers: “Zie ons eens even, 
wat wij voor U gedaan hebben. Zijn wij het niet waard dat U ons 
inhaalt in de eeuwige vreugde?” Dan zal Ik hen openlijk, voor de 
hemel, voor de aarde en voor de hel, zal Ik hen openlijk aanzeggen: 
“Ik heb u nooit gekend. U kunt wel menen Mij te kennen, maar Ik 
heb u nooit gekend. Ik kwam u nooit tegen. Ik heb u nooit ont-moet 
op uw levensweg. Ik heb Mijzelf nooit aan u geopen-baard en 
verklaard. Ik heb uw naam nooit in Mijn hart mee gedragen, van 
eeuwigheid, door de tijd, tot in de eeuwig-heid weer”. Ik zal het hen 
openlijk aanzeggen: “Ga weg van Mij, gij die de ongerechtigheid 
werkt”. Ziet u hoe God onze werken noemt? Ongerechtigheid! 
En waar zijn nu die weinigen? Je hoort ze niet meer. Die weinigen 
houden de hand op de mond. Die weinigen zeg-gen: “Wij moeten 
met die velen mee vergaan. Dat is ons voorland. Dat hebben wij nu 
verdiend. Wij verdienen geen andere plaats dan de buitenste 
duisternis, want zij hebben alleen maar de wet overtreden, die 
velen, maar wij hebben tegen de wet en het evangeliewoord 
gezondigd”. Maar de Heere Jezus had gezegd: “Dit is de wil 
Desgenen die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon 
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aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe”. Dat wil 
Mijn Vader, zegt de Heere Jezus. En wat Hij wil, dat gaat ge-beuren. 
Daar hoef je heel niet aan te twijfelen. Het eeuwi-ge leven hebben, 
en Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Waartoe opwekken? Als 
daar die grote dag aan-breekt, hiertoe, dat Hij zal spreken tot al 
degenen die Zijne zijn: “Komt in, gij gezegenden Mijns Vaders, en 
beërft het Koninkrijk dat voor u is weggelegd, van voor de grondleg-
ging der wereld”. 
Johannes de Doper sprak dezelfde taal. De Heere Jezus Christus 
spreekt ook die taal. Dat is de taal van het Woord. Dat is de zaak die 
gekend moet worden. Waar ons eigen hart ons zelfs aan moet 
klagen. Een goed toevoorzicht op onze getrouwe God en 
Zaligmaker, Jezus Christus. Want Hij heeft gezegd: “Die de Zoon 
aanschouwt en in Hem ge-looft”. Elke dag met al zijn tegenvallers 
aan eigen kant, op-nieuw, en in Hem gelooft. Ik houd mij aan Jezus 
en ik ben veilig. Veilig in de Goddelijke armen. Om daar te komen 
waar geen inwoner meer zegt: “Ik ben ziek”. Om eeuwig Gode te 
zingen voor Zijn ongedachte gunstbewijzen. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
 
 
 
 
Slotzang Psalm 92 : 8 
 

In hunne grijze dagen 
Blijft hunne vreugd gewis; 
Zij zullen, groen en fris, 
Gewenste vruchten dragen; 
Om, met verheugde monden, 
Te roemen 't recht mijns Gods. 
In Hem, mijn vaste rots, 
Is 't onrecht nooit gevonden. 

 
Zegenbede.  
 
 
 


