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Predikatie over Filippensen 4 vers 6 en 7 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 29 september 2013 
 
 Zingen Psalm 70 : 1 en 3. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Filippensen 3 vers 17 en Filippensen 4. 
 
17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die 
alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. 
18 Want velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd 
heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van 
Christus zijn; 
19 Welker einde is het verderf, welker god is de buik, en welker 
heerlijkheid is in hun schande, dewelke aardse dingen bedenken. 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zalig-
maker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, 
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve ge-
lijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor 
Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 
 
  1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap 
en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden. 
  2 Ik vermaan Euódia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind 
zijn in den Heere. 
  3 En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zijt dezen vrouwen 
behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook 
met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn 
in het boek des levens. 
  4 Verblijdt u in den Heere allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 
  5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 
  6 Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles 
door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. 
  7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten 
en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 
  8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat 
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt, zo er 
enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve. 
  9 Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij ge-
zien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn. 
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10 En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu een-
maal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken; waaraan gij 
ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. 
11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd verge-
noegd te zijn in hetgeen ik ben. 
12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te heb-
ben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn 
en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. 
13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 
14 Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking ge-
meenschap gehad hebt. 
15 En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des Evangelies, 
toen ik van Macedónië vertrokken ben, geen gemeente mij iets me-
degedeeld heeft tot rekening van uit-gaaf en ontvangst, dan gij al-
leen. 
16 Want ook in Thessaloníca hebt gij mij eenmaal en andermaal 
gezonden tot nooddruft. 
17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig 
is tot uw rekening. 
18 Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld 
geworden, als ik van Epafrodítus ontvangen heb wat van u gezon-
den was, als een welriekenden reuk, een aangename offerande, 
Gode welbehaaglijk. 
19 Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in 
heerlijkheid door Christus Jezus. 
20 Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. 
Amen. 
21 Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die 
met mij zijn. 
 

Votum 
Gebed. 
Zingen Psalm 42 : 3 en 7. 

 
Filppensen 4 vers 6 en 7. Daar luidt het Woord des Heeren en onze 
tekst: 
 
  6 Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeer-ten in alles 
door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij 
God. 
  7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 
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Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. In geen ding bezorgd. 
2e. In alles bij God. 
3e. In Christus Jezus bewaard. 

 
Gemeente, de tekstwoorden van deze morgen zijn een lieflijke ver-
maning en een troostvolle belofte. Maar die lieflijke vermaning en 
die troostvolle belofte geldt maar niet zo als vanzelf iedereen. De 
apostel schrijft aan de gelovigen in de gemeente te Filippi. En voor-
dat hij deze vermaning laat horen, in het licht van die andere ver-
maningen van hoofdstuk 4, maakt hij eerst in hoofdstuk 3 het grote 
onderscheid bekend, openbaar. Dat wil dit zeggen, dat er op die he-
le wereld en ook in het midden van de gemeente vandaag, er maar 
twee soorten van mensen mogelijk zijn. De apostel spreekt niet van 
een geloofsgemeente in zijn algemeenheid. Maar hij wijst in het mid-
den van de uiterlijke gemeente de geloofsgemeente aan. Want het 
grote onderscheid is dit: er zijn er die wandelen naar het vlees, er 
zijn er die wandelen naar de aarde, naar de aardse dingen, naar de 
begeerlijkheden van de tijd, die vol zijn van de wereld, die vol zijn 
van zichzelf, die vol zijn van hun eigen lusten. Hij spreekt over de-
zulken: “welker einde is het verderf”. De weg die ze gaan, zegt de 
apostel, is een weg, een levenswandel die eindigt in het verderf, een 
plaats waar verdorven wordt, waar een mens sterft zonder ooit te 
sterven. In het licht van de Schrift, u weet het wel, de buitenste duis-
ternis, waar wening is en knersing der tanden. Dezulken kunnen wel 
een ogenblik in het leven hebben gelachen. Die kunnen wel een tijd-
je hebben gedacht: “Het gaat mij voor de wind”. Die kunnen weleens 
hebben gedacht: “Het kon best eens wezen dat God mij zegent, 
want het lukt me allemaal zo goed”. Maar welker einde is het ver-
derf. Waarom? Wel: “welker god is de buik”. Ze hebben zichzelf ge-
diend, alleen maar op zichzelf gelet en ze zijn vergeten om naar Bo-
ven te kijken. Welker heerlijkheid is in hunner schande. Dat zijn de 
mooiste dagen geweest, als ze hun lusten konden uitleven in hun 
zelfhandhaving. Welke aardse dingen bedenken. Altijd maar gericht 
op dit hier. 
Maar, zegt de apostel, maar onze wandel. Wij hebben ook een le-
venswandel, zegt hij. Wij zijn ook op weg ergens naar toe. Maar on-
ze wandel is in de hemelen. Wat betekent dat? Wij hebben in ons le-
ven geleerd om naar Boven te kijken, om eens een keer op God te 
letten. En de wandel die wij hebben, die wandel die in de hemelen 
is, terwijl wij nog op de aarde zijn, wordt gekenmerkt, getekend door 
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het leven van de verwachting. Waaruit wij ook de Zaligmaker ver-
wachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Dus die een aardse 
wandeling heeft, die heeft zijn verwachting hier, en die een hemelse 
wandeling heeft, die heeft zijn verwachting daar. Daar komt het 
onderscheid in openbaar. Nou, hoe wandelt u dan? Hoedanig is uw 
leven? Het Woord van God, en daarin de eeuwige God Zelf, vraagt 
het u vanmorgen af, opdat ge u zoudt onderzoeken. U weet het, zo-
als wij geboren geworden zijn, u en ik, als nageslacht van die geval-
len Adam, als mens in zijn vijandschap tegen God, als een hater van 
God met een ijzeren nekzenuw die zo moeilijk gebroken kan wor-
den, geboren als een mens die stijfkoppig op de been blijft en wei-
gert voor de Heere door de knieën te gaan, welker einde is het 
verderf. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu, dat het de Heere zou zijn 
Die Zijn eigen schepsel in het verderf zou storten? Wel, hierom, zegt 
de apostel, velen wandelen anders, van dewelken ik u dikmaals ge-
zegd heb en nu ook wenende zeg… Dat ging die man aan z’n hart. 
Dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Waarom verwerpt 
God Zijn schepsel? Omdat Zijn schepsel Zijn lieve Schootzoon ver-
werpt. Waarom stort de Heere een mens in de eeuwige afgrond? 
Omdat een mensenkind vijandig durft te blijven, tegen de openba-
ring van de liefde van God, tegen de openbaring van het vrije welbe-
hagen van God. Waar is het hart van God openbaar gekomen? Juist 
op Golgotha’s heuvel. Daarom raakt de apostel dat punt aan, dat zij 
vijanden van het kruis van Christus zijn. Ze zijn daar vijanden van, 
zegt Paulus, dat de Heere, om redenen uit Zichzelf, en werkzaam 
van één kant, vrede maakt met mensenkinderen in het bloed van 
het Lam, in het bloed van de Heere Jezus Christus. 
Vijanden van het kruis van Christus. Weet u hoe lang je een vijand 
blijft van het kruis van Christus? Net zolang totdat je er komt. Want 
wie eens in zijn leven aan de voet van het kruis van Christus is ge-
weest, die kan er geen vijand meer van zijn. Want wie in de geest, 
door de werking van Gods Heilige Geest, daar aan die plaats wordt 
gebracht, die wordt overweldigd door die ontzaglijke liefde van God. 
Die wordt overspoeld met die barmhartigheden en die weldadig-
heden van de Verbondsgod. Dat je het ondervinden moet dat de 
Heere het moet temperen, want je zou er anders in blijven. Ons 
zwakke, broze gestel kan de volle openbaring van de liefde Gods 
niet eens dragen. 
Vijanden van het kruis van Christus zijn zij die nooit op de knieën 
kwamen aan de voet van het kruis van Christus. Maar de apostel 
zegt: “Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker 
verwachten”. De Zaligmaker! Dus tegenover hen die een aardse 
wandeling gaan en die een hater en vijand van het kruis van Chris-



 5 

tus bleven, staan zij die de Zaligmaker verwachten. Wie is dat? Wel, 
zegt de apostel, dat is Hij Die ons heeft zalig gemaakt, en Die ons 
ook zal zalig maken. Beslissend, aan de voet van dat kruis, heeft Hij 
ons zalig gemaakt, onze ongerechtigheden op Hem geladen. Onze 
zonden waren op Hem, en Hij is in onze plaats, zegt de apostel, ge-
nageld aan dat vloekhout der schande. Hij is ondergegaan onder de 
volle uitgieting van de toorn van God. Hij is gegaan in de trappen 
van de vernedering, zelfs tot op de bodem van de hel, om daar sa-
tans kop te vermorzelen. 
Wij verwachten de Zaligmaker, zegt de apostel. 
Wie verwacht je eigenlijk? Waarom zou je iemand verwachten? Om-
dat je hem liefhebt. De apostel getuigt hier van zijn liefde tot de 
Zaligmaker. Wie zou Hem niet liefhebben? Omdat Hij ons eerst 
heeft liefgehad, nietwaar? Wie zou Hem niet liefhebben, Die je vrij-
kocht van schuld en straf? Wie zou Hem niet liefhebben, Die vrede 
maakte tussen God en je ziel? Wie zou Hem niet liefhebben? 
En omdat de apostel Paulus die Zaligmaker zo lief heeft, en de eeu-
wige, drie-enige God zo lief heeft, daarom heeft de apostel er zo’n 
last van dat hij van zijn eigen leven moet zeggen: “Het goede dat ik 
wil, dat doe ik, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel”. Dat hij 
moet zeggen: “Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit het 
lichaam dezes doods?” Die man zondigt niet alleen meer tegen de 
wet, maar die man zondigt wel in het bijzonder tegen het Evangelie-
woord, tegen de openbaarmaking van het Evangelie, tegen de toe-
gepaste liefde. Dat is het wat hij zegt. 
Waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus 
Christus. Hem verwachten wij, zegt hij, opdat dat zalig maken finaal 
zal zijn, totaal zal zijn. Opdat ik op die plaats zal komen waar ik on-
bevlekt en storeloos de Heere zal mogen grootmaken, Hem de eer 
zal mogen toebrengen. Op die plaats waar God alles zal zijn en in 
allen. 
Hij zal mij daar wel weten te brengen, zegt de apostel, want Hij is de 
Heere, de Heerser van hemel en aarde, Die alle dingen in Zijn hand 
heeft en ook mijn bestaan in Zijn hand houdt. En Hij is mijn Jezus, 
zegt de apostel, Die Zijn volk zalig maakt van hun zonden. Dan kom 
ik vandaag nog zoveel zonden tegen, en dan moet ik morgen nog 
dieper graven in wie ik gebleven ben, ook na ontvangen genade. 
Maar Jezus, Die Zijn volk zalig maakt. En in dat zalig maken zijn ze 
totaal gezaligd, met heel hun verleden, met heel hun heden en met 
heel hun toekomst. En Hij is ook mijn Christus, zegt de apostel. Dat 
is de Gezalfde van de Vader. Dus de goedkeuring van de eeuwige 
God ligt op dat werk van Christus. En in die Naam Christus komt 
openbaar dat Hij handelt naar het verkiezend welbehagen van God. 



 6 

Dat houdt even wat in! Dat de apostel hier in het noemen van die 
drie Namen van Christus zelfs spreekt over de eeuwige vrederaad. 
Dat de openbaarmaking van Christus in de tijd en in het vlees uit-
werking is van die eeuwige vrederaad. Inderdaad dat daarin het hart 
van God de Vader openbaar gekomen is. 
Nou, zeg het eens voor de Heere, in uw ziel, hoe wandelt u? Is uw 
wandeling aards? Of is uw wandeling hemels? Als dat geloof in de 
beoefening is, dan zult u het wel weten, wel toestemmen, dat alle 
dingen meewerken ten goede. Dan zult u het ook wel moeten be-
amen dat uw wil verslonden moet zijn in Gods wil. Dan gaan je ver-
langlijstjes er aan. Een oude oom placht altijd te zeggen: “Dan heb 
je niets meer in te leveren dan lege briefjes”. Ja, zo zag de apostel 
het wel. 
Maar dat punt is beslissend. Dat is alles beslissend: Terecht geko-
men aan de voet van Golgotha’s kruis. Of, dat is misschien beter ge-
zegd, is dat kruis van Golgotha al in uw bestaan geplaatst? Is alle 
hoop en verwachting aan eigen kant afgesneden geworden? De 
apostel spreekt: “Onze wandeling is in de hemelen, waaruit wij ook 
de Zaligmaker verwachten”.  Die man had geen verwachting aan 
eigen kant meer over. Die verwachting lag aan de andere kant. Die 
aards wandelen verwachten hier zoveel. 
U zegt: “Ik heb geen verwachting meer”. Misschien heb je gepro-
beerd je op te knappen, wat godsdienstiger te zijn, wat vromer te 
zijn, wat zonden te laten. Waar is het op uitgelopen? Op één grote 
teleurstelling. Op een desillusie. Of niet. U kon het u wel voornemen. 
U kon het misschien wel beloven voor het heilig aangezicht van 
God. Maar het Woord zegt: “Het is beter niet te beloven, dan het te 
beloven en het niet te doen”. Kwam je er alleen maar met schuld on-
deruit? Werd het al erger en al erger? En nam je je op zondag onder 
de prediking voor om het beter en anders te doen. Op maandag of 
op dinsdag, je stortte vol in de wereld. Of niet? En je kwam er achter 
dat je een aardse wandeling ging. Werd alles in je leven nu eens 
een keer afgesneden? Dat die wet van God ging spreken, ging door-
sijpelen in alle omstandigheden. Dat je gedachtengangen openbaar 
werden, dat je het moest overwegen hoe walgelijk, hoe vuil het wel 
niet was. Dat je begeerte voor de dag kwam als zondig en strijdig 
tegen God. Dat de daden die je deed, je handelingen, en waar je 
voeten je brachten, dat het de sporen der zonde, de sporen van de 
wereld waren. Mensen, ben je al eens een keer als een totaal afge-
keurd mens voor het aangezicht van de levende God terecht ge-
komen? 
De apostel begon ons op te roepen met dit: “Weest mede mijn na-
volgers, broeders”. Mag ik u dan dit eens zeggen: Waarin hebt gij 
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hem na te volgen? In alles. Hij die zo hoog te paard zat, hij werd 
door God Zelf van zijn hoogmoed afgestoten. Hij werd zelf neerge-
gooid in het stof van de vernedering. Al zijn gerechtigheden waren 
aan splinters geslagen vlak voor de poorten van Damascus, en blind 
geslagen aan zijn beide ogen, en openbaar gekomen als een vijand 
van Christus, terwijl hij altijd had gemeend Gode een dienst te bewij-
zen. 
Daar lag die man op zijn bed: “Zie, hij bidt”. Die man was aan het 
bidden geslagen. Hij had al zoveel gebeden in zijn leven, maar dat 
had God nog nooit gehoord. Maar nu wel. Nu wel. Want heel zijn 
zielstoestand kwam openbaar in zijn zuchten, wellicht zonder woor-
den. Maar de Heilige Geest is het Die voor ons bidt met onuitspre-
kelijke verzuchtingen. 
Mag ik dat zo tussendoor eens zeggen? U, na ontvangen genade, u 
zegt: “Ik vouw mijn handen zo weinig, en van bidden komt zo weinig 
terecht. Ik heb helemaal geen gebed meer over misschien wel”. 
Kohlbrugge zegt: “Hoe vaak bidt de Kerk van Christus eigenlijk?” Hij 
zegt: “Die bidt maar één keer, d’r leven lang”. Want de Geest bidt 
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Kohlbrugge zegt: 
“En af en toe mag de Kerk van Christus het ook nog weten dat ze 
bidt”. Ook nog! 
Weest mede mijn navolgers, broeders. Die man had maar één zaak 
overgehouden. Wat leert de Heidelberger ons in Zondag 45? Waar-
om zullen wij de Heere bidden? Om alle geestelijke en lichamelijke 
nooddruft. Let op dat woord “nooddruft”. Wat belooft de apostel de 
gelovigen te Korinthe? Wel, dit: “Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom 
vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid, door Christus Jezus”. 
Waarom? Wel, hierom, zegt Kohlbrugge opnieuw, omdat God wil 
dat Zijn volk met Hem en met ere door de wereld komt. Wat heeft 
het volk van God te zoeken? Waar heeft ze naar te staan en naar te 
jagen? Maar onze wandeling is in de hemelen, waaruit wij ook de 
Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Als het 
recht ligt in het leven der genade, dan wordt het leven gekenmerkt 
door verwachting. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding 
is nodig. Eén ding weet ik. Eén ding doe ik. Het komt zo vaak voor in 
het Woord van God: één ding. En dat ene ding heeft alles te maken 
met die ene Persoon, die Middelaar Gods en der mensen. Heb je nu 
liever de rijkdom der wereld, of een toeknik van de eeuwige God? 
Dat weet u zelf het best. Wat hebt u nu liever? Ik weet het wel voor 
u, die in uw leven hebt meegemaakt dat de Heere u Zijn vriendelijk 
aangezicht getoond heeft. U zegt: “Het lieflijk aangezicht des Hee-
ren is mij meer waard dan al de rijkdommen van de wereld”. Wat 
valt er dan een hoop af. Wat blijft er dan weinig over. Wat ga je dan 
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vrezen, temidden van alles wat je ook in de wereld nog begeert, dat 
het je ziel nog eens weg haalt bij de vrede met God, bij de gemeen-
schap met God vandaan. Wat wordt de levenswandeling voorzichtig, 
terwijl je met je vernederd lichaam nog hier op de aarde bent. Nu het 
alles nog zo ten dele is. Nu de volmaaktheid nog niet is ingetreden. 
Wel, zegt de apostel, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn 
blijdschap en kroon, in uw leven is de waarheid van mijn prediking 
gebleken. In uw leven is de waarheid van het Woord van God geble-
ken. In uw leven is het openbaar gekomen dat God Zijn Woord ge-
stand doet, dat de Heere handhaaft wat Hij Zelf zegt en wat Hij Zelf 
belooft. Toch! Temidden van alle verdrukkingen en alle ellende die 
de apostel Paulus moest doormaken, toch was dat wel een gelukki-
ge zaak voor die man, dat hij ze in de gemeente te Filippi aan kon 
wijzen. De Heere heeft de prediking van het Woord gezegend. 
Tja, is de prediking van het Woord aan uw hart gezegend? Zijn er 
dienaren van het Goddelijk Woord die ook over u zouden kunnen 
zeggen: “Mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap 
en kroon”? Zijn er in onze dagen dienaren van de Heere die zo’n 
blijdschap bij zich hebben, dat ze weten, dat ze gezien hebben dat 
het Woord van God niet ledig tot Hem is weergekeerd, maar dat het 
een reuke des levens ten leven is gebleken? Wat heerlijk! Terwijl het 
zo menigmaal lijkt dat je staat te ploegen op de rotsen. Wat heerlijk 
als dat openbaar mag komen. 
Wel, en de apostel weet het terdege, dat juist zulken, die door dat 
Evangeliewoord getroffen zijn en in aanraking in één op één met die 
eeuwige God in Christus terecht gekomen zijn, dat de duivel het op 
ze voorzien heeft. Als u in uw leven geen last hebt van de duivel, 
dan is het geen best teken. U zegt: “Hoe kan ik dat weten?” Weet u 
wat de duivel altijd maar wil? U uit de gemeenschap van God weg 
krijgen. Uw ziel in de duisternis brengen, in de onrust, in de onvrede 
brengen. De duivel wil dat er een sluier valt over het Borgwerk van 
Christus. De duivel wil dat u zondigt, opdat uw geweten u aan zal 
klagen. De duivel wil dat u op dwaalwegen gaan en de weg niet 
meer terug zult kunnen vinden tot de eeuwige God. De duivel heeft 
het voorzien op uw ziel. En die die zeggen moet: “Mijn leven is nog 
vrolijk, het gaat mij voor de wind, het gaat best”, die mag wel zich 
wel afvragen niet al een volkomen prooi van de duivel te wezen. 
De duivel die u met rust laat. Wie laat hij met rust? Die hij in zijn 
klauw heeft. De vijanden van het kruis van Christus, welker einde is 
het verderf. Nee, de apostel zegt tot de gelovigen: “Staat alzo in de 
Heere”. Dat woordje “staan” wil zoveel zeggen als: standvastigheid 
moet er in het leven openbaar komen. Die als een baar der zee is, 
die is ongestadig. Die als een jong boompje is die heen en weer ge-
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slingerd wordt, die vindt zo weinig vastigheid en die vindt zo weinig 
rust. Maar als hier staat: “Staat alzo in de Heere”, dan gaan de ge-
dachten toch naar dat beeld dat in het Woord van God gebruikt 
wordt: die eikenbomen der gerechtigheid, die diep hebben leren 
wortelen, de diepte in, de laagte in, in die vaste grond van het wel-
behagen Gods in Christus. Het vast maken van de roeping en van 
de verkiezing, om te rusten in de eeuwige God. Te rusten ja, en dan 
ook met je totale bestaan bij die God te zijn en bij die God te blijven. 
Weest in geen ding bezorgd, zegt de apostel, als een bevel. Niet zo-
maar als een minzame oproep. Niet als een woord ter overweging 
gegeven: “Ik zou zeggen: ik denk dat dat het beste voor u is. Denk 
er eens rustig over en probeer het eens”. Nee, een bevel. “Weest in 
geen ding bezorgd”. Zegt de apostel hier: “U hebt als kind van God 
zorgeloos te leven”? Nee! Nee, dat staat er niet. U hebt uw verant-
woordelijkheid te nemen in de praktijk van het leven. Dat vindt u 
overal in de Schrift terug. Al aan het begin, waar dat bevel tot ons 
klinkt, waar we hebben te arbeiden, en dat de Heere zegt: “In het 
zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten”. Maar weest in geen 
ding bezorgd. Dat woordje “bezorgd” wil zoveel zeggen als een 
overmatige bezorgdheid, waardoor u totaal in beslag genomen 
wordt, en de Heere en Zijn lieflijke aanwezigheid als vanzelf uit uw 
bestaan wordt weggebannen. U weet het voor uzelf wel waar de 
duivel u mee bestoken kan, welke bezorgdheid hij in uw leven kan 
wakker roepen, waarmee hij u in de duisternis en uit uw plaats van 
rust kan wegjagen. 
In geen ding, zegt de apostel. Of het nu groot is of klein, of het veel 
omvattend is of nietig, of het nu gaat over de dingen van de eeuwig-
heid of over de dingen van de tijd. Weest in geen ding bezorgd. Laat 
u door geen bezorgdheid wegvoeren van de troon van de Godde-
lijke genade vandaan. Laat u door geen overmatige zorg in het 
duister gevoerd worden. Want dan heeft de duivel u wel te pakken. 
Ik las bij een verklaarder zo schitterend. Weet u wat twijfelen is? Dat 
is naar twee kanten kijken. Dat zegt de apostel hier eigenlijk ook. U 
bent bezorgd als u naar twee kanten kijkt. O ja, natuurlijk, u vouwt 
uw handen nog, u kijkt nog naar boven. Maar de hemel lijkt wel van 
koper. En u kijkt naar uzelf en u kijkt naar de omstandigheden, en u 
zegt: “Het kan nooit”. Eén van de discipelen riep eens uit: “Wie kan 
dan zalig worden?” Dat is in het geestelijke ook bij de voortduur, 
juist bij de voortduur. Ziet op jezelf, wie kan dan zalig worden? Als je 
al die tegenvallers waarneemt, al die ongelovigheid, al die twijfel. Als 
je al die wereldgezindheid en die vleselijkheid bij jezelf ontdekt, wie 
kan dan zalig worden? 
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De duivel sist het je wel toe: “Je hebt toch geen heil bij God. Als jij 
een kind van God was, dan leefde je wel anders, dan leefde je wel 
beter. Maar dat je nog gedurig zo naar de wereld en naar de zonde 
uit gaat, dat bewijst het wel dat er in je leven niets van klopt”. En je 
geweten moet “amen” zeggen op de aanvallen van de vorst der 
duisternis. 
Weest in geen ding bezorgd. Weet u wat de Heere Jezus zegt in 
Matthéüs 6? Vergadert u schatten in de hemel. Dat is eigenlijk pre-
cies hetzelfde wat de apostel zegt. Maar onze wandel is in de he-
melen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten. Die man had 
geen schatten meer op aarde. Die man had geen schatten in zich-
zelf, om het zo te zeggen. Dat hij wat geworden was op de weg der 
genade. Maar die man had een schat in de hemel, de Persoon van 
de drie-enige God, het Wezen van God in Zijn eeuwige welbehagen. 
Dat is het. Dat is ook de waarachtige bekering zegt de Heidelberger: 
een afsterven van de oude mens en een opstaan van de nieuwe 
mens. De Doper zei het zo: “Hij moet wassen en ik minder worden”. 
Het is de Galatenbrief dat de apostel Paulus het tot de gelovigen 
daar zegt: “Totdat Christus een gestalte in u krijge”. Zo werkelijk 
wordt in uw leven. Als Hij in het middelpunt van uw bestaan is, men-
sen; als je jezelf niet meer hoeft te zien, maar als je alleen Hem nog 
zien mag. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. 
Weest in geen ding bezorgd. Maar ja, dan moet je de tijd ook nog 
door. En hoevele moeiten en zorgen ontmoet je niet op je levens-
weg. Hoeveel onmogelijkheden kom je niet tegen. En dan heb je het 
in je leven al zo vaak gehoord: “Zou voor de Heere iets te wonderlijk 
zijn?” Maar ja, je staat maar te staren op de omstandigheden en je 
zegt: “Het kan nooit, het gaat niet”. Het is ongeloof. Het is een in-
fluistering van de duivel. Het is valsheid. Het is bedrog. Naar twee 
kanten kijken, ook in al de dingen van de tijd, in al uw nooddruften 
voor het lichaam. Zegt de Heere het niet dat de aarde van Hem is 
en haar volheid! Zegt de Heere het niet: “Mij is het zilver en Mij is 
het goud”. Zomaar een heel klein voorbeeldje wat ik in de achter-
liggende dagen bij William Huntington las. Hij had een paard gekre-
gen om naar al die streken te kunnen gaan, waar hij het Woord van 
God mocht bedienen. Maar zijn preekpak sleet er zo van en hij had 
geen geld voor een nieuw pak. Hij moest eigenlijk een leren broek 
hebben. En hij kwam te paard in Londen aan en daar zocht hij een 
rustplaats voor zijn paard. De man bij wie hij de maaltijd gebruikte, 
die daar zijn uitspanning had, die zei: “Er is een pakket voor u be-
zorgd, ik weet ook niet van wie”. Hij maakte het open en het bevatte 
een leren paardrijbroek, met een brief erbij: “Ik hoop dat het uw 
maat is, anders zal ik het kosteloos voor u vermaken”. Het zat mij 
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als gegoten, schrijft Huntington, en ik heb hem terug geschreven: 
“Mijn hemelse Vader heeft u precies de goede maten doorgegeven”. 
Onze wandel is in de hemel. Weest in geen ding bezorgd. Wat is de 
duivel er een meester in om ons ook om de kleinste dingen bezorgd 
te doen zijn, opdat wij God zouden vergeten en om zouden komen 
in onze bezorgdheid. Maar Hij Die u het kleinste toeschikt, die al-
machtige God, Die acht Zich niet te hoog en te majesteitelijk om u 
dagelijks van die boterham te voorzien. Zou Hij dan ook in het grote 
niet voor u zorgen?! Verhaal de wonderen eens. 
Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten bekend wor-
den bij God. 
Wat zijn begeerten? Als we de verklaring van het Woord nauwkeurig 
bekijken, dan is een begeerte een zaak. Een verklaarder zei het zo 
helder, hij zegt: “Zij die een wereldse wandeling hebben, die worden 
overmand door vele begeerten. Begeerten die vaak een soort 
droom-werkelijkheid blijven. Ik zou wel dit, ik zou wel dat willen. 
Maar het volk van God, zegt die verklaarder, die kent specifieke be-
geerte. Die worden bij zaken bepaald. Die wordt werkzaam gemaakt 
met een bepaald stuk”. 
Hebt u het in uw leven meegemaakt dat misschien het gebed wel 
werd afgesneden, om een bepaalde zaak? Hebt u het in uw leven 
meegemaakt, wat deze zelfde apostel mee moest maken, dat de 
Heere de doorn in zijn vlees niet wegnam, maar tot hem zei: “Mijn 
genade is u genoeg”. 
Hebt u het ook in uw leven meegemaakt dat u werkzaam werd met 
een zaak en dat het u niet meer losliet, maar dat het u telkens heen 
drong naar de troon van de Goddelijke genade, totdat de Heere ook 
de vervulling van die zaak zou geven. De duivel wilt u bezorgd ma-
ken en u bij Gods troon vandaan halen. Maar met zijn zesduizend 
jaar ervaring heeft hij nog niet door dat de meest grote bezorgdheid 
een kind van God eindelijk juist naar Gods troon toe jaagt. 
Laat uw begeerten bekend worden bij God. Wie is die God, Die de 
apostel hier noemt? Dat is die God Die het gezegd heeft: “Eer zij 
roepen, zal Ik antwoorden”. Hij heeft de oplossing in Zijn voorraad-
schuren reeds klaar. Hij Die wil dat Zijn volk met Hem en met ere 
door de wereld komt, Hij zal maken dat het ze aan niets ontbreekt. 
Dan noemt de apostel drie woorden. Laat uw begeerten bekend 
worden bij God, door bidden en smeken, met dankzegging. 
Wat is bidden? Dat is God geloven. Die tot God komt, moet geloven 
dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken. God voor 
waarachtig houden. Op God letten. Voor diegenen is de Heere reali-
teit geworden in het leven. Bidden, Hem aanroepen en smeken. 
Hem aanroepen in de nood. Smeken, dat is uitdrukking geven, lucht 
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geven aan dat wat uw gemoed bezwaart, dat wat er in uw hart om 
gaat, die zaak waarmee u werkzaam geworden bent. Smeken, alle 
geestelijke en lichamelijke nooddruft. God heeft ons bevolen, zegt 
de Heidelberger, daar om te bidden. Bent u weleens smekende ge-
weest aan de troon der genade? En heb je het al eens meege-
maakt, dat voordat je op je knieën ging, had je op de omstandig-
heden gelet en het kon niet. En op je knieën, toen ging de hemel 
open en toen kon het. Toen ging het allemaal vanzelf. Toen was het 
al alsof het klaar was, alsof het uitgewerkt was. Nietwaar? 
Door bidden en smeken, met dankzegging. Vergeet nooit, zegt de 
apostel, in al uw bidden en smeken de Heere te danken voor de 
wondere Gave van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Vergeet 
nooit de Heere te danken voor het voorrecht dat u in uw ziel hebt 
mogen smaken dat uw zonden en ongerechtigheden zijn wegge-
wassen met dat dierbare bloed van het Lam. Houdt Hem in gedach-
tenis. 
Maar dit is ook de dankzegging: stel God de wonderen van weleer 
voor. Hij weet ze nog wel. Maar weet u ze ook nog? Of bent u het 
vergeten, wat de Heere eertijds in uw leven gewrocht heeft? Hoe Hij 
u nooit heeft begeven en u nooit heeft verlaten. Breng het Hem in 
herinnering, opdat u het uzelf zoudt herinneren, wat grote dingen de 
Heere ons gedaan heeft. 
Het volk van Israël werd opgeroepen om hun kinderen het in te 
scherpen, de daden van de eeuwige God. Spreek je er over met de 
Almachtige? Maar spreek je er ook weleens over met de mensen 
om je heen? Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan 
heeft aan mijn geest. 
 
Laten we eerst zingen, Psalm 77 het 7e vers. 
 

'k Zal gedenken, hoe vóór dezen 
Ons de HEER' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt vanouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken, 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 
De apostel eindigt deze vermaning met een belofte. Een belofte 
voor al degenen die de verschijning van de Heere Jezus Christus 
hebben lief gekregen. En de vrede Gods, die alle verstand te boven 
gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Waar gaat 
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het in deze belofte om? Wel, in belofte tekent de apostel het men-
selijk bestaan uit als een vesting, waar gedurig de aanvallen op los 
stormen. En het grote gebrek van die vesting is dit, dat de vijand in 
het midden van die vesting zijn handlangers vindt. Die worden in het 
tekstwoord voorgesteld als harten en zinnen. Dat betekent dat wat 
er in ons op komt, wat wij bedenken, welke zorg wij onszelf kunnen 
aanhalen. Harten en zinnen, die zijn in het midden van die vesting. 
En de duivel loert er op om die harten en zinnen mee te krijgen, op-
dat daar een stad, die tegen zichzelf verdeeld is, niet zal kunnen be-
staan. 
 
Wel, en de Heere zegt in dit woord: “Wat Ik zal doen, dat is zoveel 
hoger, zoveel majesteitelijker dan al dat bedenken van u. Want Mijn 
werk gaat alle verstand te boven”. Daar komt de beperktheid en de 
kleinheid van de mens voor de dag. “Ik overstijg al uw zondige ge-
dachten. Ik overstijg al uw vrome gedachten. Ik overstijg alles wat u 
in uw bestaan kunt overwegen en waardoor u onrust en twijfel in uw 
leven zult kunnen toelaten”. Alle verstand gaat dit te boven, namelijk 
de vrede Gods. Ofwel, het werk van God geeft vrede. Ofwel, wan-
neer de Heere Zijn hand roert, daar komt een rust in mee. Een rust, 
een berusten, zoals de psalmist het zingt. Berust in ’s Heeren wel-
behagen, Hij doet welhaast uw heilzon dagen. Uw hoop herleev’ 
naar Zijn gebod, mijn Redder is mijn God. Zo stond daar die kleine 
David voor Goliath. Zo heeft hij ze in ’s Heeren mogendheen die 
steen op hem af geslingerd. En zo is Goliath, die reus, overwonnen. 
En zo getuigt het Woord, dat door het geloof de muren van Jericho 
ineen gestort zijn. Dat wat zo sterk en machtig zich aan het verhef-
fen was, dat wat zich zo aftekende als een majesteit, bleek gruis te 
zijn in de vingers, in de handen van de eeuwige God. Dat waar u te-
gen aan ziet, die vijanden die op u losbreken, die onmogelijkheden, 
die bergen van onmogelijkheden. De Heere zegt in het kader van de 
tempelbouw: “Die berg zal worden tot een vlak veld voor uw aange-
zicht, o Zerubbabel”.  
 
En de vrede Gods. Dat is dat je het weer eens van Gods kant mag 
bekijken. Dat je als het ware naast de Heere gezet mag worden. Die 
Heere van Wie geschreven staat: “Die in de hemel woont zal la-
chen”, over al dat gedoe en al dat gekrioel van de mensenkinderen. 
En ze beseffen het niet dat ze onder Zijn heerschappij staan, en dat 
Hij alle dingen werkt naar de raad van Zijn Goddelijke wil. 
En de vrede Gods doet het kind van God geloven dat het alles te-
recht komt. Die doet het kind van God op adem komen aan het hart 
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van de eeuwige God. Die doet een mens vrede genieten, zaligheid 
genieten. 
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 
zinnen bewaren in Christus Jezus, zegt de apostel. Op geen andere 
wijze zal de vrede Gods openbaar komen, dan alleen in Christus 
Jezus, dan alleen in de toepassing van dat zaligend bloed, dan al-
leen in de dagelijkse betoning van het welbehagen Gods in Christus. 
Of kunt u het nog met een oude weldaad stellen? Dan weet u mis-
schien wel exact hoe lang het geleden is en zegt u: “Daar leun ik 
op”. Van het volk Israëls staat geschreven: “Zij werden dagelijks 
begenadigd met manna, hemels brood verzadigd”. 
 
De vrede Gods in Jezus Christus. In de Gezalfde des Vaders, Die 
Zijn volk heeft gezaligd. Wat betekent dat? Hij Die verkoren heeft 
van eeuwigheid af. Hij heeft dat volk van eeuwigheid verkoren tot de 
zaligheid. Maar dat houdt een belofte in voor tijd en eeuwigheid bei-
de. Ze liggen in Zijn Goddelijke handen omsloten. De vijand kan ze 
nooit totaal treffen. De vijand kan ze nooit ten onder brengen. De 
poorten der hel zullen Mijn gemeente niet overweldigen, zegt de 
Heere Jezus. Waarom niet? Ja, dat verkiezend welbehagen. Maar 
er is nog wat. Waar is Christus nu? Hij is gezeten aan de rechter-
hand van Zijn Vader, nietwaar! Wat doet Hij daar? “Ik bid niet voor 
de wereld, maar Ik bid voor degenen Die Gij Mij gegeven hebt, want 
ze zijn van U”. Het is rond gemaakt. Het is klaar gemaakt. Aan dat 
verkiezend welbehagen van God ligt niets meer in de weg. Het is tot 
een vlak veld gemaakt in het Offer van de Zoon. De vrede Gods in 
Christus Jezus. 
 
Het is zoet hoor. Het is heel zoet als je eens een keer weten mag 
dat je in de voorbede van Jezus ligt opgesloten. Het is zaligheid 
hoor, als je de beslommeringen van elke dag zien mag in het licht 
van het eeuwige welbehagen van God. Dan gaat er niets meer ver-
keerd. Dan gaat alles goed, naar Zijn gemaakt bestek. En Hij zal 
maken dat dat gebouw in eeuwigheid zal rijzen. Dat is de troost en 
de vrede van een kind van God. Dan kan het naar het vlees weleens 
niet gaan naar je zin, maar naar de geest te weten dat het gaat naar 
Gods wil. 
 
Ach, mensen, wat moet er dan nog meer bij? Is dat een zaak waarin 
je in je leven al eens een keer tot rust gekomen bent? Heb je zo wel-
eens een keer een Psalm gezongen in de donkerste nacht? Hij heeft 
gedacht aan Zijn genade en Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 
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Zo dan, staat dan alzo in den Heere. Op die enige Rotssteen. Op 
dat onwankelbare Fundament. Omringd door die eeuwige zegenin-
gen van God. Die eeuwige zegeningen, waarvan gezegd moet wor-
den dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor hen die 
Hem liefhebben. Dus is hij wel bewaard. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 103 : 1.  
 

Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
Och, of nu al wat in mij is, Hem prees! 
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God Die z' u bewees. 

 
Zegenbede. 
 
 


