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Predikatie over Markus 6 vers 22 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Nieuw-Beijerland – 22 september 2013 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 103 : 2. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Markus 6 vers 14 t/m 29 
 
14 En de koning Herodes hoorde het (want Zijn Naam was open-
baar geworden) en zeide: Johannes, die daar doopte, is van de do-
den opgewekt, en daarom werken die krachten in hem. 
15 Anderen zeiden: Hij is Elía. En anderen zeiden: Hij is een pro-
feet, of als een der profeten. 
16 Maar als het Herodes hoorde, zeide hij: Deze is Johannes, dien 
ik onthoofd heb; die is van de doden opgewekt. 
17 Want dezelve Herodes enigen uitgezonden hebbende, had Jo-
hannes gevangengenomen en hem in de gevangenis gebonden, uit 
oorzaak van Heródias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, om-
dat hij haar getrouwd had. 
18 Want Johannes zeide tot Herodes: Het is u niet geoorloofd de 
huisvrouw uws broeders te hebben. 
19 En Heródias legde op hem toe en wilde hem doden, en kon niet; 
20 Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaar-
dig en heilig man was, en hield hem in waarde; en als hij hem hoor-
de, deed hij vele dingen, en hoorde hem gaarne. 
21 En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op 
den dag zijner geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijn groten en 
de oversten over duizend en de voornaamsten van Galiléa; 
22 En als de dochter van dezelve Heródias inkwam en danste, en 
Herodes en dengenen die medeaanzaten, behaagde, zo zeide de 
koning tot het dochtertje: Eis van mij wat gij ook wilt, en ik zal het u 
geven. 
23 En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, 
ook tot de helft mijns koninkrijks. 
24 En zij uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: Wat zal ik eisen? 
En die zeide: Het hoofd van Johannes den Doper. 
25 En zij terstond met haast ingaande tot den koning, heeft het ge-
eist, zeggende: Ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft het 
hoofd van Johannes den Doper. 
26 En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de 
eden en degenen die medeaanzaten, wilde hij haar hetzelve niet 
afslaan. 
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27 En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn 
hoofd daar te brengen. Deze nu ging heen en onthoofdde hem in de 
gevangenis, 
28 En bracht zijn hoofd in een schotel en gaf hetzelve het dochtertje, 
en het dochtertje gaf hetzelve haar moeder. 
29 En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood 
lichaam weg en legden het in een graf. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 2 : 1 en 6. 
 
Markus 6 vers 22, daar lezen we het tekstwoord voor deze avond. 
 
En als de dochter van dezelve Heródias inkwam en danste, en 
Herodes en dengenen die medeaanzaten, behaagde, zo zeide 
de koning tot het dochtertje: Eis van mij wat gij ook wilt, en ik 
zal het u geven. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden met Gods hulp en onder 
de inwachting van Zijn Heilige Geest stil te staan bij drie gedachten: 

 
1e. Herodes gevangen door Johannes. 
2e. Herodes gevangen door Heródias. 
3e. Herodes gevangen door de eed. 

 
Gemeente, in dat gedeelte, wat wij samen hebben gelezen, gaat het 
over de koning Herodes. Althans, zo wordt hij in het 14e vers aange-
kondigd: “En de koning Herodes”. Was die man eigenlijk koning? 
Welnee. Die man was viervorst. Die man stond onder de heerschap-
pij van anderen. Hij had slechts een provincie gekregen om over te 
regeren. Maar wat liet hij zich de koningsnaam graag aanleunen. 
Wat wilde hij hebben dat zijn onderdanen hem koning noemden. En 
hier wijst het Woord dan die zonde van Herodes aan: “En de koning 
Herodes”. Hij had zichzelf tot koning gemaakt. Hij had zichzelf een 
titel toebedeeld die hem niet toe kwam. 
Dan lijkt hij wel wat op u en mij. Of niet? Dan heeft hij wel heel veel 
weg van ons. Of bent u er nog niet achter gekomen dat dat uw 
begeerte is geweest in de diepe val in Adam? Om als God te zijn. 
Bent u daar nog niet achter gebracht, dat dat uw begeerte was, om 
als koning te heersen? Geen macht, geen heerschappij meer boven 
u te hebben. Totaal vrij te zijn. Autonoom te zijn. Weet u wat dat in 
de praktijk van het leven inhoudt? Ik wil doen en laten wat ik wil. Ik 
wil mij aan geen wet onderwerpen. Ik wil mij niet aan het Woord van 
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God onderwerpen. De een zegt: “Je bent maar één keer jong, dan 
moet je het er van nemen”. Ja, daar is de duivel het goed mee eens. 
Een ander zegt: “Ik heb de zorg voor mijn gezin, ik moet mijn werk 
doen, ik moet alles regelen”. En de duivel zegt: “Ga zo door”. En als 
je oud geworden bent, hoe zit het dan eigenlijk? Wil je dan je 
stramme knieën nog buigen voor de eeuwige God? Hoe ouder, hoe 
kouder, zeggen ze. En de duivel helpt je wel om op de been te 
blijven, om maar niet door de knieën te gaan. 
En de koning Herodes hoorde het, staat er. Wat heeft Herodes 
gehoord? Het gerucht. Er is een spraak rondgegaan door het land 
van Israël. Dat is zelfs tot in de paleizen door gedrongen. Welk 
gerucht? Wel, daar was een Profeet opgestaan. En die Profeet 
preekte en die bevestigde zijn prediking met wonderdaden. Hij heeft 
ze genezen. Hij heeft doden opgewekt. Hij heeft duivelen 
uitgeworpen. Dat gerucht ging door het land. Er is er nu Eén 
verschenen, dat moet wel een Profeet zijn. En de koning Herodes 
hoorde het. Hij heeft dus de prediking van het Woord gehoord. 
En de gemeente van Nieuw-Beijerland hoorde het. Week aan week, 
tot op vandaag toe, hebt u de prediking van het Woord gehoord. 
Wat is u gepredikt? Wie is u gepredikt? Wie wordt er in het Woord 
van God, van bladzijde tot bladzijde verkondigd, uitgestald? 
Niemand anders toch dan de Persoon van de Heere Jezus Christus! 
Niemand anders toch dan de Koning van hemel en van aarde! 
Niemand anders toch dan Hij Die het gezegd heeft: “Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde”. Dat is u en mij dus niet gegeven. 
Dat is alleen Hem gegeven. 
En de koning Herodes hoorde het, want Zijn Naam was openbaar 
geworden. Dus de sluiers, de gordijnen zijn van Zijn Naam af 
gehaald. Het is voor de dag gekomen wat Zijn Naam nu inhoudt. En 
Zijn Naam is Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun 
zonden. En Zijn Naam is Christus, want Hij is de Gezalfde Gods. Hij 
is de lieve Schootzoon van de Vader, Die in de wereld komen zou 
naar de Goddelijke belofte. Want Zijn Naam was openbaar 
gekomen. Weet u wat daar bedoeld wordt? Als dat er staat, dat 
betekent dit, dat in de praktijk van de omwandeling van Christus 
openbaar werd wat het welbehagen Gods nu inhield. Wat dat nu 
betekent, dat de Heere redenen neemt uit Zichzelf, naar het vrije 
van Zijn welbehagen. Verstaat u daar iets van, wat dat is? Want er 
was in dat volk geen enkele reden. En er is in u en mij ook geen en-
kele reden, dat de Heere ons zou aanzien in ontferming en in 
genade. Maar Zijn Naam verkondigt Zijn Wezen. En Zijn Wezen is 
vol van erbarmen en mededogen. 
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Christus is openbaar gekomen in de tijd. Dat betekent, dat volk van 
Israël werd niet ongewaarschuwd weggezonden. Nee, die kregen 
het Woord te horen en de zichtbare bewijzen daarbij, dat de Koning 
openbaar gekomen was. 
En de koning Herodes hoorde het, want Zijn Naam was openbaar 
geworden. En nu dit: hij was op de troon blijven zitten. Wat lijkt die 
man weer op ons! Of bent u al eens een keer van de troon af 
gekomen? Bent u al eens een keer naar beneden gekomen? Kon u 
het op uw hoge plaats niet meer uithouden? Moest u al eens een 
keer door de knieen? Hij bleef op de troon, en het is zijn dood 
geworden. Want er breekt een ogenblik aan, ook voor u, en ook 
voor mij, dat alle knie Hem gebogen zal worden, en dat alle ge-
slachten der aarde Hem zullen zien, Die ze doorstoken hebben. 
Weet u wat dat is, Hem doorsteken? Hem niet nodig hebben in uw 
leven als Priester. Hem niet begeren in uw leven als Profeet. Hem 
niet erkennen in uw leven als Koning. Hem aan Zijn plaats kunnen 
laten, opdat Zijn drie Ambten in uw leven niet ten uitvoer worden 
gebracht. Dat is Hem doorsteken. Dat doet Herodes hier. Hoe lang 
hebt u het al gedaan? Hoe lang houdt u dat nog vol? Hoe lang 
wenst u nog door te gaan? Hebben we het niet gezongen, dat het 
de Heere is Die in Zijn toorn de mensen op hun weg verdelgt, omdat 
ze de Zoon niet kussen, omdat ze niet voor Hem in het stof terecht 
komen. Het blijkt wel in het leven van Herodes. Het blijkt wel in het 
leven van een ieder van ons, als het niet verandert. 
De koning Herodes hoorde het, want Zijn Naam was openbaar 
geworden, en zeide: “Johannes, die daar doopte bij de Jordaan, de 
doop der bekering, is van de doden opgewekt en daarom werken 
die krachten in hem”. “Hij blijkt sterker te zijn dan de dood”, zegt 
Herodes, “die Johannes de Doper. En hij die sterker is dan de dood, 
hem staat alles ten dienste. Daarom werken die krachten in hem. 
Daarom heeft hij zoveel macht, omdat hij dus een heerser blijkt te 
zijn”. Maar anderen zeiden: “Het is Elia”. En weer anderen zeiden: 
“Hij is een profeet, of één der profeten. Hij vertoont de trekken van 
een profeet, jazeker, zoals we ze kennen uit het Oude Testament; 
zoals we het gezien hebben in het leven van Elia. Daar lijkt Deze 
sprekend op”. Maar als het Herodes hoorde, zeide hij: “Deze is 
Johannes die ik onthoofd heb; die is van de doden opgewekt”. Hoort 
u wat die man zegt? Ziet u wat daar gebeurt?, terwijl die man op de 
troon zit en op de troon blijft zitten. Het gerucht over Jezus bereikt 
het oor van Herodes. De prediking van het Woord komt bij hem 
thuis. En onder de prediking van dat Woord wordt zijn geweten 
wakker. En onder de prediking van dat Woord krijgt die man de 
schuld thuis gebracht. “Deze is Johannes die ik onthoofd heb”. Bent 
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u in de prediking van het Woord al eens een keer aangesproken, 
aangewezen? Is de vinger weleens een keer uw kant op gegaan? 
Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. Heeft de prediking van het Woord 
uw geweten weleens wakker geroepen? Kwamen uw zonden al 
weleens een keer terug, van uw jonge jaren, maar ook van vandaag, 
van heel uw leven. Er staat in het Woord van God: “Ik zal het ze 
ordentelijk voor de ogen stellen”. Dat is niet mis te verstaan. Dan 
zijn die zonden levende realiteit. Dan kun je dat niet meer 
onderdrukken. Dan kun je dat niet meer wegpoetsen. Dan kun je dat 
niet meer aan kant schuiven. Dat staat je helder voor ogen. 
Deze is Johannes die ik onthoofd heb. Hij wordt bij zijn persoonlijke 
schuld bepaald. En zonde is werkelijk zonde. Luther zegt: “Zonde 
die je niet kunt benoemen, dat is geen zonde”. Maar werkelijk 
beleven van de zonden, die kun je aanwijzen, die kun je benoemen. 
Dat is inderdaad realiteit geworden. Of houdt u nog van die preken 
die ze in de dagen van Jesaja ook hielden: “Vrede, vrede, geen 
gevaar”. Ga maar rustig zo verder, het komt allemaal wel terecht. Je 
bent jong en je wilt wel naar de kerk zondags: o best. Maar het moet 
niet te moeilijk gemaakt worden. Neem vooral m’n heerlijke leven 
niet af, wat ik in de weekenden leid, hoe ik de avonden met m’n 
vrienden door breng. Spreek me daar niet van. Dat is een terrein 
waar het Woord van God niet komen mag. Dat bepaal ik zelf wel. 
Een ander zegt, ja hoor, alleszins godsdienstig. Ik lees het Woord 
elke dag. Maar het Woord mag niets zeggen over mijn 
handelspraktijk. Het mag niets zeggen over de fouten die ik maak in 
mijn dagelijkse leven. Het mag mij niet als schuldige aanwijzen. 
Bent u zo’n mens die in de tijd van vandaag mee kan, die zegt: “Ik 
wil getroost worden. Ik wil het aangenaam hebben. Ik wil het 
gemakkelijk hebben”. 
Het gerucht van de Heere Jezus maakte het geweten van Herodes 
wakker. Is dat nu weleens gebeurd, dat de blanke reinheid van 
Jezus Christus u gepredikt werd, en onder die prediking werd de 
inktzwarte toestand van je bestaan openbaar. Hoe gepreekt werd 
over Zijn heilige levenswandel. En al je zonden van elke dag flitsten 
door je gedachten. Waar de Heere werd uitgetekend als een heilig 
en rechtvaardig God, Die de zonden niet zien kan. En je besefte 
ineeens: “Dan kan ik voor Hem niet bestaan”. 
“Deze is Johannes die ik onthoofd heb”. Er zit er daar één op de 
troon, die noemt zich koning, maar die blijkt een moordenaar te 
wezen. U die nog op de troon zit, en het bloed van Jezus Christus 
onrein acht, u bent een moordenaar. Want het zijn uw zonden die 
Christus aan het kruishout hebben genageld. En u bent een 
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moordenaar, want u moordt uw eigen ziel uit, door u niet voor Hem 
in het stof te buigen. 
“Deze is Johannes, die ik onthoofd heb; die is van de dode 
opgewekt”. Dat is de grote angst voor Herodes. Waarom is dat zo’n 
angst voor hem? Wel, de evangelist Markus gaat ons uittekenen 
hoe die geschiedenis is gegaan. En zo, tot in de details toe, wordt 
het ons verhaald. Reken er op dat het op dezelfde wijze, tot in de 
details toe, in het geweten van Herodes heeft gesproken. Dat hij dat 
geweten heeft, tot in de finesses, hoe het gegaan is. Want dezelfde 
Herodes, enigen uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen 
genomen en hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van 
Heródias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar 
getrouwd had. Ziet u dat? Daar wordt meteen openbaar gemaakt 
dat Herodes onder de prediking van het Woord een keuze heeft 
gemaakt. U zegt: “Maar wij kunnen toch niet kiezen?” O nee? Had 
de Heere ons dan niet geschapen met een vrije wil! Wilde de Heere 
dan niet hebben dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben! Natuurlijk 
konden we kiezen. En we hebben gekozen. We hebben gekozen 
tegen God. Dat ging over ons. Laat ons Hun touwen breken en van 
Hun banden ons ontslaan. Tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde, 
zegt Psalm 2. Dat is de dodelijke keus van uw en mijn leven. En die 
komt openbaar in het leven van Herodes. Kijk nu de achterliggende 
week eens na. Kun je één zonde bedenken? Misschien wel twee? 
Of drie? In je jonkheid of in je ouderdom, dat doet niet ter zake. Je 
hebt in die ogenblikken een keuze gemaakt. Heeft de stem van je 
geweten niet gesproken? Klaagde het je niet aan dat je op een 
dwaalweg ging? Moet je niet bekennen: “Ik weet het ook eigenlijk 
wel. Het kan zo niet langer. Ik kan zo niet verder”. En toch, toch heb 
je het gedaan. En je hebt een knieval gemaakt voor de zonde. En je 
hebt een knieval gemaakt voor de duivel. En je de hebt spijkers in 
de wonden van Christus al dieper en al dieper geslagen. 
Gevangen genomen, weggestopt in de kerker. Waarom? Omdat hij 
de stem van de Doper niet meer wilde horen. Want Johannes zeide 
tot Herodes… Daar zit die man op zijn troon, die zichzelf koning 
noemt. En daar staat die eenvoudige Johannes de Doper. Maar die 
had in zijn leven te maken gekregen met de Koning van hemel en 
aarde. En als je in je leven te maken gekregen hebt met de Koning 
van hemel en aarde, dan ontzie je geen aardse vorsten meer. De 
Godsvreze was in het hart van de Doper, en hij trad manmoedig 
deze Herodes tegemoet, en hij sprak hem aan met de waarheid. 
Johannes had gezegd: “Het is u niet geoorloofd de huisvrouw uws 
broeders te hebben”. Heeft de prediking van het Woord u dat ook 
weleens gezegd? “Het is u niet geoorloofd…” Ik weet uw zonden 
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niet. Ik weet een klein beetje van mijn eigen zonden. Maar u weet 
uw zonden wel. Is het u aangezegd: “Het is u niet geoorloofd”? Weet 
u wat het opmerkelijke is in het leven van Herodes? Dat kunnen wij 
toch van die man leren. Ja, het is niet anders. Dat kunnen wij toch 
van die man leren. Weet u waar wij meesters in zijn? In het 
redeneren, in het wegredeneren van de waarheid. Onze “ja maars” 
zijn veelvuldig als onze schuld wordt aangewezen. Maar van 
Herodes lees je niet dat hij één woord ter verweer heeft ingebracht. 
Het is u niet geoorloofd de huisvrouw uws broeders te hebben. En 
het geweten van Herodes moest het toestemmen. Hij wist het wel, 
dat de Doper gelijk had. En toch, en toch, dat Woord van de Doper 
liet hem niet koud. Dat woord van de Doper, daar hing hij op de een 
of andere manier aan. Want hij hoorde hem gaarne. Maar aan de 
andere kant was hij zo vast verbonden aan de zonde, aan de 
wereld, aan de dingen van de tijd. Misschien herken je dat wel: zo 
verbonden, omdat je vleselijk bent, verkocht onder de zonde. Zo 
verbonden. Er is haast niet mee te breken. Of wel? Het is zo 
aangenaam. Het is zo plezierig. Het is zo gezellig. Zeker in je jeugd. 
Want laat ik dat nu vanavond eens met alle stelligheid zeggen: De 
duivel heeft het voorzien op de jeugd! Die moet hij hebben. Want als 
hij die meesleept, heeft hij de toekomst; om het zo eens te zeggen. 
Vooral in je jeugd. Het is zo gezellig met je vrienden. Het is allemaal 
zo plezierig, het is zo aangenaam. En de tijd gaat zo snel als het 
gezellig is, nietwaar. En dat wil de duivel nu precies bereiken, dat je 
in je leven vergeet aan God te denken. 
Maar dat kon Herodes niet meer vergeten, want hij hoorde die stem 
van Johannes de Doper. En die stem bleef naklinken in zijn 
gedachten en in zijn geweten. En hij moest het telkens toestemmen. 
Hij durfde het leven van de Doper niet aan te tasten, want hij voelde 
het wel, het is een heilig en een rechtvaardig man, het is een 
dierbaar kind van God, daar mag ik niet aan komen. Maar laat ik 
hem maar in de kerker stoppen, want dan hoor ik zijn stem 
tenminste niet meer. Dan heb ik niet telkens die lastige klank daar in 
mijn geweten terwijl ik de zonde bedrijf en op het zondige spoor 
verder ga. De mond moet hem gesnoerd worden. Dat is het wat 
Herodes wil. Want in zijn tweeslachtigheid wil hij zijn zonde er niet 
aan geven. 
Het is u niet geoorloofd, had de Doper gezegd. En de duivel 
fluisterde in het hart van Herodes: “Het is u best geoorloofd”. Dat 
doet hij vandaag nog. Hij zegt tegen je: “Joh, waarom geniet je niet 
van het leven? Je bekeert je gewoon later een keer. Het kan immers 
altijd nog”. Dat is precies hetzelfde. En het enige wat de duivel in je 
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leven wil bereiken, is dat het Woord van God de mond gestopt 
wordt, dat de waarschuwingen niet meer zullen klinken. 
Maar Heródias legde op hem toe en wilde hem doden, en kon niet. 
Let er wel terdege op, dat de duivel daar altijd op uit is. Dat zodra 
het Woord van God de mond gestopt is, dat Woord van God in je 
leven totaal moet worden uitgeroeid. Dat moet weg. Daar moet je in 
tijd en eeuwigheid niet meer mee in aanraking komen. Dat is het 
hoge doel wat satan met u en mij voor heeft. 
Herodes had hem gevangen gezet, omdat hij een gevangene 
geworden was onder het woord van de Doper en een keuze moest 
doen. En hij kiest tegen het Woord. En hij kiest tegen de Heere. En 
hij kiest tegen Zijn Gezalfde. Vreselijk met Herodes. En Heródias, 
staat er dan. Waar Herodes dus onwettig mee getrouwd was, waar 
hij dacht zijn liefde gevonden te hebben, waar hij zichzelf totaal aan 
had weggegeven. Herodes dacht dat hij met liefdesbanden aan 
Heródias verbonden was. Maar Heródias had Herodes helemaal 
niet lief. Ze haatte slechts Johannes de Doper, omdat ze alleen 
zichzelf lief had. Daarin is ze het beeld van de duivel. En ook in hoe 
de duivel zich aan u en mij presenteert in onze huidige wereld. Het 
was wel makkelijk als de duivel aan kwam op klompen. Dan hoorde 
je hem tenminste aan komen en kon je je nog wapenen. Maar in 
onze dagen komt hij op kousenvoeten, zo sluipend binnen. Denk 
maar eens aan de moderne media. Denk maar eens aan wat we 
allemaal in ons huis hebben. Denk er maar eens aan wat onze 
jonge mensen allemaal in d’r broekzak hebben. Waar alles, maar 
dan ook alles van de wereld op te zien is. Vroeger heeft er eens een 
predikant gezegd: “Mijn hart is net een pakhuis, daar liggen de 
zonden van de hele wereld in opgeslagen”. Tegenwoordig zou je er 
haast bij zeggen: “En mijn telefoon is ook een pakhuis, daar liggen 
ook de zonden van de gehele wereld in opgeslagen”. En het gaat zo 
makkelijk. En het voelt zo fijn. En het tekent zich zo schoon aan je 
af. 
Heródias legde op hem toe, staat er. Wat betekent dat? Heródias 
wachtte haar kans af. Heródias had wel wat geduld. Dat is nog 
steeds zo. De duivel heeft wel even geduld, als hij zijn doel maar 
bereikt, als hij u maar bij de Heere vandaan kan houden. Want 
Herodes vreesde Johannes, en Heródias haatte Johannes. Herodes 
zag dat hij rechtvaardig en heilig was en hield hem in waarde. 
Heródias zag ook dat hij rechtvaardig en heilig was en hield hem in 
oneer. 
En als er een welgelegen dag gekomen was, staat er dan. Eindelijk 
is voor Heródias het ogenblik aangebroken dat ze toe kan slaan, dat 
ze haar doel kan bereiken. Toen Herodes op de dag zijner geboorte 
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een maaltijd aanrichtte. En aan die maaltijd zie je zo dat hij, die zich 
koning liet noemen, een slaaf was. Wie wou hij aan tafel hebben? 
De groten en de oversten over duizend en de voornaamsten van 
Galiléa. Hij wilde graag belangrijk gevonden worden, daarom 
moesten daar belangrijke gasten aan zijn tafel zitten. Ze waren 
helemaal niet door vriendschapsbanden aan elkaar verbonden. 
Welnee, het was alleen maar tot meerdere eer en glorie van 
zichzelf. En daar, aan die tafel, vol met egoïsten, daar speelt zich 
dat geboortedagfeest af. De verklaarders zeggen: “Ze zullen wel 
meer wijn gedronken hebben dan dat ze vlees gegeten hebben”. Ze 
zullen inderdaad wel rijk, rijk teugen hebben genomen uit de kelk. 
Dat probeert de duivel natuurlijk. Want zodra hij dat voor elkaar 
heeft, is je verstand verdoezeld geraakt. Zodra hij dat bereikt heeft, 
is je gezonde denkvermogen in de mist terecht gekomen. Zodra hij 
dat bereikt heeft, heeft hij je al zowat te pakken. Het Woord van God 
zegt niet voor niets: “Wordt niet dronken in wijn”. Waarom niet? 
Omdat de ontnuchtering zo vreselijk bitter is. Omdat het ontwaken 
zo pijnlijk is. Omdat altijd de gevolgen zo vreselijk en schrikkelijk 
zijn. 
Een maaltijd aangericht. En daar zaten ze. En toen ze een goed 
eind op weg waren om de wijnvoorraad kleiner te maken, kwam de 
dochter van dezelve Heródias in en danste, staat er. En met hun 
mistige blik zien ze daar de zwierige bewegingen van het lustobject. 
Het lijkt onze huidige samenleving wel. Als het maar vlees is. Als het 
maar tot bekoring van het vlees is. Hier vindt u in de danspartij van 
de dochter van Heródias het scherpst, het meest felle wapen van 
satanas. Hij is het die met de lusten van het vlees vele duizenden, 
tienduizenden, honderdduizenden meesleept naar het eeuwige 
verderf. 
En als de dochter van dezelve Heródias inkwam en danste, en 
Herodes en degenen die mede aanzaten behaagde. 
Ziet u dat? Ze hebben er een behagen in. Ze hebben er van 
genoten. Heb je in je leven ook weleens van de zonde genoten? Is 
het in je leven al eens een keer anders geworden? Wat een wonder, 
dat je midden in het bedrijven van de zonde niet in de hel gezakt 
bent. Wat een wonder dat de Heere u nog uitstel gegeven heeft. 
Uitstel is geen afstel hoor. Dat moet je nooit denken. Wat een 
wonder, dat u weer nuchter geworden bent. Maar u in uw 
nuchterheid, u spreek ik aan. Hebben wij niet de droesem in onze 
val in Adam uit de kelk van de duivel gedronken! Zijn we door zijn 
sterke drank niet allemaal in de mist terecht gekomen! Zijn we niet 
allemaal bezoedeld geraakt! Jazeker. Want wie rekent er nog met 
de ernst van dood en eeuwigheid? Herodes en zijn vrienden 
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beseften daar aan tafel geen ogenblik meer, dat ze elke tel door de 
Heere, de Koning van hemel en aarde, uit het land der levenden 
konden worden weggeroepen, om voor Zijn heilig aangezicht te ver-
schijnen. Beseft u dat, elk ogenblik van de dag? Dat u voor God 
moet verschijnen. Vraagt u zich af hoe dat moet? Weet u het niet 
meer, op weg en reis naar de eeuwigheid? Vreest u voor dat graf? 
Vreest u voor het sterven? Kunt u niet meer, zoals hier aan die 
feestmaaltijd, de dag van uw sterven ver van u schuiven, maar is hij 
dichtbij gekomen? Verstaat u wat het inhoudt, de geestelijke dood 
over u gehaald te hebben, onbekwaam tot enig goed, al de geboden 
Gods overtreden? En de Heere zegt: “Gij zult den dood sterven”. Is 
dat schrikbeeld weleens helder en klaar wakker geworden in uw 
bestaan? Eeuwig, eeuwig, eeuwig in de buitenste duisternis. 
En nu nog wat. Heb je dat verdiend? Als de Heere je weg zendt 
naar de plaats van het eeuwige oordeel, kun je Hem niets onge-
rijmds meer toeschrijven? Weet je wat de theologie van vandaag 
zegt? Die zegt: “Ellendekennis, dat heb je niet van jezelf. Ellende-
kennis komt niet uit het vlees op. Ellendekennis moet een werk van 
God zijn”. En de profeten uit de dagen van Jesaja staan ook 
vandaag op, en die aaien je over de bol en die zeggen: “Kalm maar 
aan, het komt wel goed, God is in je leven begonnen, het komt alle-
maal best terecht”. 
Nou, hier in het leven van Herodes staat het bewijs dat het niet zo 
is. Tegen de theologie die zegt dat de ellendekennis genoeg is op 
weg en reis naar de eeuwigheid; tegen de theologie die zegt: “Een 
weinig bekommering is een werk van de Hemel, dus het komt wel 
voor elkaar”. Het staat hier helder uitgetekend dat Herodes ingeleid 
is in zijn ellende, dat die man wist waar de haper zat, dat het gewe-
ten van die man sprak. Maar hij is nooit tot vrede gekomen, omdat 
hij nooit met dat pak van zonde en schuld aan de voeten van 
Christus terecht gekomen is, en omdat hij nooit in zijn leven heeft 
meegemaakt dat het pak van zonde en schuld van hem af viel, en 
hij vrij, rein en heilig voor het aangezicht van God de Vader werd 
gesteld. Het is die man nooit gebeurd dat Jezus Christus Zich aan 
hem openbaarde als de Koning van hemel en aarde, Die in zijn 
plaats de weg van lijden en sterven was gegaan. Het is hem nooit 
gebeurd dat de eeuwige Koning op Zijn eeuwige troon tot Herodes 
had gezegd: “Uw zonden, ook die zonde van het vermoorden van 
Mijn knecht Johannes de Doper, heb Ik achter Mij geworpen in een 
zee van eeuwige vergetelheid”. 
Mensen, ik moet u eerlijk behandelen op grond van het Woord van 
God. Als de kennis van Christus in uw leven gemist wordt, ge zijt 
gelijk aan Herodes, en eenzelfde lot zal u toe vallen als het in uw 
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leven niet verandert, als het in uw leven niet komt tot het erkennen, 
benodigen, ontvangen en omhelzen van die Levensvorst, Die 
gezegende Heere Jezus Christus. 
En als de dochter van dezelve Heródias in kwam en danste… Hero-
des kon nog mee gevoerd worden in die zonde, in dat lustobject. 
Herodes kon nog mee gesleept worden in de begeerlijkheden van 
het vlees. En u? En u? Voor ontvangen genade, maar ook na 
ontvangen genade? De duivel is zo machtig! Maar hij is niet 
almachtig. Zeker niet! Maar hier komt het vreselijke openbaar, dat 
de zonde een behagen gaf in het leven van Herodes. Behaagt de 
zonde u nog? Philpot zegt op een bepaalde plaats: “Gods volk 
zondigt soms zwaar. Gods volk valt gedurig diep. Maar midden in 
het bedrijven van de zonde heeft het volk van God toch een smart 
bij zich”. Kent u dat? Want weet u waar het over gaat? De duivel wil 
maar één ding: dat Herodes zich uitlevert aan hem. De duivel wil 
maar één ding: dat hij voor eeuwig vast komt te liggen in zijn boze 
klauwen. De duivel heeft vanavond maar één ding op het oog: uw 
ziel mee te slepen naar de afgrond. En welke methode hij daar in uw 
leven voor gebruikt, dat is hem om het even. De dochter van 
dezelve Heródias kwam in en danste. Hoe vaak heeft de zonde al 
voor u gedanst? Hoe vaak heeft de zonde zich al van zijn mooiste 
kant laten zien? Hoe vaak heeft de duivel u een vriendelijk gezicht 
getoond? Denk er wel om. Zodra u ontwaakt uit de zwijmelslaap, 
dan zal de duivel het u toesissen: “Voor u is er geen genade meer. 
U hebt te zwaar, te lang, te veel gezondigd”. Aan de voorkant lijkt de 
zonde altijd mooi en schoon, maar van achteren is ze zo bitter en zo 
zuur. En dat tegenover dat andere. Dat wij mensen van nature 
zeggen: “De godsdienst is zo saai, en het leven met de Heere is een 
leven waarin je niets meer mag”. Vraag het ze eens die tot de 
kennis der genade gekomen zijn. Die willen nooit meer terug. En dat 
de zonde af en toe nog levendig en krachtig in ze is, en dat de 
wereld ze gedurig nog zo trekt, daar hebben ze zo’n last van. Want 
die zeggen dit: “Het is wel een strijd geweest, maar toen ik daar 
mocht komen, op die plaats waar mijn ziel tot rust kwam, toen was 
het vrede, toen was het zaligheid, toen was het de genieting van 
Wie God is in Zijn barmhartigheid”. Dat heeft Herodes nooit mee 
gemaakt. Daarom konden de dingen van de wereld hem nog verlok-
ken. Daarom kon hij daar nog zijn bestaan in vinden. Maar voor het 
volk van God geldt toch dit: wat een lust was, dat wordt een last, en 
wat een last was, dat wordt toch je lust. Of niet? 
De Doper had die lust. En omdat mensen over die Heere Jezus 
Christus gesproken hebben, heeft de koning Herodes het gehoord 
en was Zijn Naam openbaar geworden. Maar weet u wat groter is? 
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Het is de lust van de eeuwige God dat Hij u in deze dag nog tot de 
werkelijkheid roept, u nog tot de werkelijkheid dringt: “Bekeert u toch 
en gelooft het Evangelie, voordat het eindelijk totaal te laat zal zijn 
en u voor eeuwig zult wegzinken in de plaats van de straf en van de 
pijniging”. We zouden eigenlijk dit moeten vragen vanavond: 
“Herodes, waarom ben je toch niet van je troon af gekomen? 
Waarom ben je nu zo stijfkoppig op je troon blijven zitten? Terwijl je 
geweten sprak”. 
Waarom bent u niet van uw troon af gekomen? U die misschien 
weleens wat beroerd en bewogen geweest bent onder de prediking 
van het Woord. U die misschien weleens aangesproken werd. U die 
in uw leven op die kruispunten terecht kwam, dat u een keuze moest 
maken. Waarom bent u niet van de troon af gekomen? Want weet u 
wat het Woord zegt? “Wie Hem nederig valt te voet, die zal van Hem 
Zijn wegen leren”. De Heere is goedertieren, genadig, barmhartig en 
gaarne vergevende. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde of Hij een 
mensenkind vindt in het stof. Laat ik het nu naar aanleiding van de 
geschiedenis van vanavond zo mogen zeggen: of Hij in Nieuw-
Beijerland nog een Herodes vindt. Koning af inmiddels wellicht. 
Maar of Hij in Nieuw-Beijerland nog een Herodes vindt die zegt: “Het 
is alsof je het over mijn leven hebt. Dit ben ik. Ik heb ook zulk een 
leven geleefd. Ik heb ook zo gezocht het Woord van God het 
zwijgen op te leggen en de zonden en de lusten van het vlees in te 
drinken”. Nog is het niet te laat. Nog is er uitkomst. Nog is er 
redding. Omdat de Heere een eed gezworen heeft. Dat zullen we zo 
zien, Herodes heeft een eed gezworen, maar de Heere ook. En 
daarom hoeft ook deze avond niet in het donker te eindigen, maar 
moet en mag deze avond eindigen in het licht van het Woord van 
God. 
Maar laten we eerst samen zingen van Psalm 1 vers 3. 
 

Gans anders is 't met hem die 't kwaad bemint; 
Hij is als kaf, dat wegstuift voor den wind; 
Geen zondaar zal 't gewis verderf ontkomen, 
Als in 't gericht door God wordt wraak genomen; 
Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, 
Zal niet bestaan waar 't vrome volk vergaârt. 

 
En de koning blijkt slaaf van zijn eigen lusten en een gevangene van 
de zonde. Hij zeide tot het dochtertje: “Eis van mij wat gij ook wilt en 
ik zal het u geven”, en hij zwoer haar: “Zo wat gij van mij zult eisen, 
zal ik u geven, ook tot de helft van mijn koninkrijk”. 
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Herodes toch! Herodes toch! Je hebt je ziel en leven maar zo weg 
gegeven aan de duivel. Herodes toch! 
En zij uitgegaan zijnde tot haar moeder, zeide: “Wat zal ik eisen”. En 
die zeide: “Het hoofd van Johannes de Doper”. 
Waarom wilde Heródias het hoofd hebben van Johannes de Doper? 
Omdat die ogen in het hoofd van Johannes de Doper haar zo 
scherp hadden aangezien, en omdat die mond in het hoofd van 
Johannes de Doper haar zo scherp had aangesproken, omdat die 
blik en die mond van Johannes de Doper haar bij haar zonde had 
bepaald. En dat wilde Heródias niet meer horen. 
En voor Herodes zal het een vreselijke aanklacht zijn, als dat 
zometeen gebeurd is. 
En zij terstond met haast ingaande tot de koning… Dan krijgt de 
duivel zo’n ontzettende haast. Als hij je in de zwijmeling heeft, dan 
heeft hij je zowat totaal te pakken.  Dan wenst hij door te gaan, die 
zielemoorder. 
En zij terstond met haast ingaande tot de koning, heeft het geëist, 
zeggende: “Ik wil dat u mij nu terstond in een schotel geeft het hoofd 
van Johannes de Doper”. Nu terstond! Omdat de duivel weet: het is 
nu of nooit. En hier is het beslissende ogenblik gevallen in het leven 
van Herodes. 
Herodes, was toch van de feestmaaltijd weg gegaan en had de 
Heere toch gezocht. Was toch op je knieën neer gevallen. Had Hem 
toch aangeroepen in deze moeite, in deze ellende. Zou de hemelse 
God niet bij machte geweest om de kerker open te breken, zodat de 
Doper uit kon gaan, ongehinderd, zoals later bij de apostelen ook 
gebeurde. Had de Heere dit vreselijke kwaad niet kunnen verhin-
deren en verhoeden? Had Hij Zich in die avond niet daar kunnen 
vertonen als de almachtige en de eeuwige God? Het gaat over die 
kruispunten in uw en in mijn leven. En de koning zeer bedroefd 
geworden zijnde. Hij is wakker geschrokken en het vreselijke feit 
dringt tot hem door. Wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedaan? 
Ben je ook al eens wakker geworden? Wat heb ik gezegd? Wat heb 
ik gedaan? Misschien wel toen je na die feestavond in je bed lag. 
Ben je toen onder je warme deken gebleven, of moest je er uit de 
kou in om op je knieën te gaan? Heb je je nachtrust er weleens voor 
over gehad, om het aangezicht des Heeren te zoeken? Weet u wat 
er van Herodes geschreven staat? Zeer bedroefd geworden zijnde. 
Dat wel. Maar nochtans om de eden en degenen die mede 
aanzaten, wilde hij haar hetzelve niet afslaan. Die man keek niet 
naar Boven. Die man heeft om zich heen gekeken. Hij had een eed 
gedaan. Als hij het nu zou verhinderen, dan zouden die rijken en die 
aanzienlijken slecht en kwaad over hem spreken. Hij die ze nodig 
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had om zijn eer te vergroten aan zijn feesttafel, ze zijn hem tot een 
strik en tot een val geworden. 
Zeer bedroefd geworden zijnde, maar nochtans de keuze over het 
kwade gedaan, omwille van de mensen. Ja, er was droefheid in het 
leven van de koning. 
Misschien is er in uw leven ook wel droefheid. Maar er is een 
droefheid der wereld, die de dood werkt. Dat is bij Herodes gebeurd. 
En er is een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering 
tot zaligheid werkt. Die is er ook. 
Zie hier de koning. De koning bedroefd geworden. Maar hij zond 
terstond een scherprechter. Hoe belachelijk klinkt het bevel van zo 
een slaaf die zichzelf koning noemt. Hij moet een bevel geven dat 
hem is opgelegd, dat hem is opgedrongen. Het kan zijn eigen keuze 
niet meer zijn. De duivel bepaalt in zijn leven de richting. Hoe 
vreselijk, mensen, als het daar in je leven terecht komt. U zegt 
misschien wel: “Zo lang er leven is, is er hoop”. Nou, vergeet het 
maar. Hebt u weleens gezien wat er van de farao geschreven staat, 
als de plagen over Egypteland komen? Dan staat er telkens: “En de 
farao verhardde zijn hart”. Dat heeft Herodes ook gedaan. Hoe lang 
hebt u dat al gedaan? Uw hart verhard, onder de scherpste 
wetprediking en onder de lieflijkste Evangelienodiging. Op een 
gegeven ogenblik staat er van farao geschreven: “En de Heere 
verhardde farao’s hart”. Dan is de genadetijd voorbij. En ik heb het 
in het pastoraat mee moeten maken. Mag ik het tot uw waar-
schuwing en tot uw schrik zeggen? Een man van 93, die zijn leven 
lang gespot had, met God en Zijn volk, die niet meer op zijn sterfbed 
kon liggen, maar die als een wild beest van voeteind naar hoofdeind 
door zijn bed kroop, met tollende ogen en schuim op de mond, 
waarvan een predikant, die er ook stond, tegen mij zei: “Hij is al in 
de hel”. 
En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd 
daar te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de 
gevangenis, en bracht zijn hoofd in een schotel. Die starende blik in 
dat dode hoofd van de Doper is tot in alle eeuwigheid toe een 
aanklacht voor Herodes. Die zwijgende mond sprak voor Herodes: 
“Het is voor jou te laat. Het is gebeurd”. 
Hij gaf het zelf aan het dochtertje en het dochtertje gaf het aan haar 
moeder. En zo is de Doper aan zijn einde gekomen. Nee, nee, zo is 
de Doper aan zijn begin gekomen. Zo is de Doper Thuis gekomen. 
Zo is de Doper ingehaald in die plaats waar hij nooit meer zonder de 
eeuwige Koning hoeft te zijn. En zo is hij op die plaats gekomen 
waar al degenen aan mogen komen die de verschijning van de Hee-
re Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Zo is hij gekomen op die 
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plaats waar ook eens die discipelen aan zouden komen die zijn 
dood lichaam hebben weg genomen en in het graf hebben gelegd. 
Dat weg leggen in het graf is een prediking geweest. Gezaaid in 
oneer, om opgewekt te worden in heerlijkheid. 
Die discipelen zijn gekomen en namen zijn dood lichaam weg. Weet 
u wat dat betekent? Die discipelen moesten voor Herodes en al zijn 
voorname vrienden voor de dag komen, dat ze precies zo waren als 
de Doper. Dat kon niet verborgen blijven. Wat kon niet verborgen 
blijven? Het werk van God in hun leven. Ze hebben hun plicht 
gedaan voor het aangezicht van de eeuwige God. Ze zijn eens An-
deren geworden. Weet u hoe dat is gegaan? Dat is zo gegaan, wat 
bij Herodes nooit gebeurd is, maar bij hen wel. Dat ze op d’r knieën 
terecht gekomen zijn. Voor Wie? Herodes had een eed gedaan. 
Maar God heeft ook een eed gezworen in de stilte van de nooit 
begonnen eeuwigheid. Heeft de Heere het gezegd, dat Hij niet wilde 
dat het getal van de verkorenen ooit in de eeuwige nacht terecht zou 
komen. Hij wilde dat dat volk verlost zou worden van schuld en van 
straf, en in de eeuwige vrijheid gezet zou worden. Hij wilde zelfs… 
Dat mag Johannes de Doper nu al beoefenen, en dat mogen al 
diegenen die de Kerk van Christus die vandaag nog leeft, en die nog 
komen moeten, zijn voorgegaan op weg naar Huis, nu al beoefenen, 
om met Hem als koningen te heersen over hemel en aarde, tot in 
eeuwigheid toe. 
Herodes heeft het nooit geleerd. Maar de discipelen van Johannes 
de Doper en Johannes de Doper zelf, en al diegenen, hebben het 
wel mogen leren: God heeft een eed gezworen, omdat Hij een 
welbehagen heeft in mensen, omdat God raad gehouden heeft in 
Zichzelf, de Drie-enige, en Hij heeft het gevraagd: “Wie is er om 
voor dezen verzoening aan te brengen?” En Christus Jezus heeft 
Zichzelf aangeboden: “Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. Hij heeft 
het met een eed gezworen, dat Hij die weg zou gaan, de Man van 
smarten. Die weg is Hem zo zwaar gevallen naar Zijn menselijke 
natuur. Indien het mogelijk is, Vader, laat deze drinkbeker van Mij 
voorbij gaan; doch niet Mijn wil, Uw wil alleen geschiede. Omdat Hij 
gezworen had aan Zijn Vader dat Hij het volvoeren zou tot het einde 
toe. En Hij, Hij is als Koning gegaan in de weg van lijden en ster-
ven, de satan tegemoet en de dood tegemoet. Hij heeft satans kop 
vermorzeld. En reeds aan het kruishout van Golgotha heeft Hij 
getriomfeerd toen Hij het uitgezegd heeft: “Het is volbracht”. En Hij 
die werd weggelegd in de kerker van de dood in het graf, Hij kon 
van de dode niet gehouden, Hij moest van de dode opstaan, omdat 
Hij, de Vlekkeloze, het rantsoen voor velen had betaald, en omdat 
de Vader genoeg gedaan was en de Heere in Zijn heilige gerech-
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tigheid de zonde maar éénmaal wilde en kon straffen. En omdat Hij 
het wilde dat Zijn Zoon de verderving niet zou zien, en in die Zoon 
ook de ganse Kerk de verderving niet zou zien. Hij is uit dat graf uit 
gegaan en zegenend is Hij ten hemel in gegaan. De Psalm zingt van 
Hem: “De kerker werd Uw buit, o Heere, Ge zaagt Uw strijd 
bekronen”. Weet u wat dat betekent vanavond? Voor u en voor mij. 
Dat betekent voor u, die zich als een Herodes heeft moeten zien 
onder de prediking van het Woord vanavond, voor het eerst of 
misschien wel opnieuw, dat er hoop en dat er verwachting en dat er 
uitkomst is bij Hem. Hij kan immers, en wil, en zal in nood, zelfs bij 
het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij is het Die 
de kerkers van zonde en dood kan losbreken. Hij is het Die de 
ijzeren keten en boeien, waarmee u vast zit aan de wereld, aan de 
zonde, aan de duivel, kan verscheuren. Hij is immers de Sterkste. 
Hij is een geweldige Held. 
En Zijn discipelen hebben de Doper begraven. Hij is in dat graf in 
gegaan. Zonder hoofd. Zijn onthoofde lichaam rust in het graf. Weet 
u, dat is ook zo’n beeld. Dat laat zien wat de Kerk is. De Kerk is ook 
onthoofd, nietwaar! Het Hoofd is Boven. Het lichaam is nog 
beneden. Het Hoofd is Boven. En als het wel ligt bij het lichaam, dan 
verlangt ze daar te komen waar het Hoofd is. Dan verlangt ze ook 
daar Boven te zijn. 
Ben je nooit bang in de wereld? Ben je nooit angstig als je om je 
heen ziet? Er staat van de duivel geschreven, dat zo het mogelijk 
ware, hij ook de uitverkorenen nog zou verleiden. Zo het mogelijk 
ware. Maar het is niet mogelijk. Want inderdaad, Hem is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde. En weet u wat Hij, de almachtige 
Zoon van God zegt? “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet 
ophoude”. Weet u wat Hij zegt? “De poorten der hel zullen Mijn 
gemeente niet overweldigen”. Weet u hoe? Zo, en de koning 
Herodes hoorde het, want Zijn Naam was openbaar geworden. Is de 
Naam van Christus niet alleen in de prediking van het Woord, maar 
juist in de toepassing, door de werking van de Heilige Geest, in uw 
leven openbaar geworden? Is het Wezen van God, in het 
aangezicht van Sions betalende Borg u getoond? Heeft de Heere 
vrede met u gemaakt in het bloed van het Lam? Toen u daar als een 
schuldige Herodes, van de troon af, voor het aangezicht van God 
lag, uw hemelse Rechter en Koning moest u aanbidden en gelijk 
geven. Toen het zwart werd. Toen de hel voor u open ging. Toen 
het benauwd werd aan alle zijden. Toen wellicht u geen woorden 
meer had om te bidden. Toen u niets meer kon aanbrengen tot uw 
verontschuldiging. Toen de wet tegen u aanbeukte en de duivel het 
u toesiste: “Zie je wel, je bent van mij. Je zult als Herodes mee 
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vergaan”, en uw geweten er “Amen” op moest zeggen: “Er is voor 
mij geen ontkomen meer”. Dat de Heere intrede deed, doorbrak en 
doorstootte in uw bestaan. 
Ik heb het u gezegd: ellendekennis alleen is niet genoeg. Dat zal u 
niet zaligen. Als u niet hebt leren kennen die Verlosser, die 
Zaligmaker, die Heere Jezus Christus. Als u in uw leven niet weet 
waar het pak van zonden en schuld gebleven is. U zegt: “Ik heb nog 
erger zonden gedaan dan Herodes”. Nou, ook die zonde, als u niet 
weet waar die zonde gebleven is, dan staat het er slecht met u voor. 
Als de Vader nooit tot u gesproken heeft: “Ik zal niet meer op u 
toornen en Ik zal niet meer op u schelden in alle eeuwigheid”. Ach, 
mensen, als je nooit dat ogenblik heeft mee gemaakt, dat de zonde 
die knak gekregen heeft, die breuk is toegebracht, en dat je 
huppelen mocht van zielevreugd omdat je je wens had verkregen. 
Als dat in je leven nooit gebeurd is, dan is het vreselijk om te vallen 
in de handen van de levende God. Maar Elia werd gesteld in de 
steenrots. En de Heere was in het suizen van een zachte stilte. Het 
zal tot in eeuwigheid toe stormen in het leven van Herodes. Maar 
voor de Doper was daar het suizen van een zachte stilte. En die zal 
dat suizen van de zachte stilte tot in alle eeuwigheid toe mogen 
horen. 
Nu tenslotte deze vraag: Wat zal het voor u voor eeuwig zijn? Of de 
storm van de aanklacht? Of de zachte stilte van de vrede met God 
in Christus? 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 49 : 7 
 

Schoon hij zich op deez' aard' in wellust baadt, 
En ieder roemt zijn weeld' en overdaad, 
Hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht, 
Vervreemd van God, in 's afgronds donk'ren nacht. 
Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer; 
Zo gij den wil versmaadt van uwen Heer', 
Dan gaat gij, als de beesten, haast verloren; 
Een wis verderf is u ten lot beschoren. 

 
Zegenbede. 
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