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Predikatie over Titus 2 vers 11 t/m 14 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 1 januari 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 90 : 8 en 9. 
 Geloofsbelijdenis Zondag 7 H.C. 
 Schriftlezing Titus 2 
 
  1 Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. 
  2 Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond 
in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. 
  3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk den 
heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel 
wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede; 
  4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar man-
nen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, 
  5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar 
eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet ge-
lasterd worde. 
  6 Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. 
  7 Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken; be-
toon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, 
  8 Het woord gezond, en onverwerpelijk, opdat degene die daarte-
gen is, beschaamd worde en niets kwaads hebbe van ulieden te 
zeggen. 
  9 Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig 
zijn, dat zij in alles welbehaaglijk zijn, niet tegensprekende; 
10 Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij 
de leer van God onzen Zaligmaker in alles mogen versieren. 
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle 
mensen, 
12 En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse 
begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godza-
liglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid 
van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou 
verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk 
zou reinigen, ijverig in goede werken. 
15 Spreek dit, en vermaan en bestraf met allen ernst. Dat niemand u 
verachte. 
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Gebed. 
Zingen Psalm 4 : 3 en 4. 

 
Titus 2 vers 11 t/m 14, daar lezen wij het Woord van God en onze 
tekst voor deze nieuwjaarsmorgen: 
 
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen a an alle 
mensen, 
12 En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de  wereldse 
begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaard iglijk en 
godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wer eld; 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijk-
heid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus C hristus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij  ons zou 
verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven e en eigen 
volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Om naar aanleiding van deze woorden met Gods hulp en onder de 
inwachting van Zijn Heilige Geest stil te staan bij drie gedachten. 

 
1e. De zaligmakende genade. 
2e. Het zaligmakende onderwijs. 
3e. De zaligmakende verwachting. 

 
Gemeente, de apostel Paulus spreekt zijn mededienstknecht aan, 
aan het begin van dit hoofdstuk: “Doch gij…” Dat woordje “doch” 
wijst op een tegenstelling, een radicaal anders, een radicaal tegen-
over zijn. Tegenover wat dan eigenlijk? Wel, de apostel Paulus heeft 
gesproken van de dwaalleraars, die daar omgingen, ook al in die 
dagen. Wat was het kenmerk van de dwaalleraar? De dwaalleraar 
past zich altijd aan aan mensen. De dwaalleraar zoekt altijd aanslui-
ting te vinden bij de mens. De dwaalleraar wenst zelf met de eer te 
gaan strijken. Maar de dienstknecht des Heeren weet het wel, dat 
God Zijn eer aan geen ander zal geven. En het Woord dat de dienst-
knecht des Heeren heeft te verkondigen, dat gaat nu lijnrecht in 
tegen uw en mijn bestaan. Dat Woord van God breekt ons hart 
open. Dat maakt ons openbaar. Dat stelt ons in het daglicht, wie wij 
nu eigenlijk zijn. Die dwaalleraar bouwt zijn hoorder op, maar de 
dienstknecht des Heeren, die het Woord recht snijdt, daaronder zult 
u afgebroken worden met al het uwe. Al uw vermeende hoop en 
verwachting, al uw ingebeelde zaligheid moet er toch aan. Het moet 
er af. 



 3 

Het is wel een voorrecht. Of niet? Het is een voorrecht dat de Heere 
u laat afbreken voordat u straks eindelijk afgebroken zult worden als 
u daar voor Zijn aangezicht zult staan en er geen ontkomen, geen 
uitweg meer zal zijn; als de Heere u daar zal openbaar maken zoals 
u bent, als een arm, ellendig mensenkind, als een doemwaardig 
zondaar, opdat de Heere dat vonnis over uw leven zal uitspreken, 
weg te gaan van Hem, u die de ongerechtigheid werkt. Misschien 
hebt u wel goede voornemens. Ik hoop dat u met die dwaasheid op-
gehouden bent. Ja, wat komt er eigenlijk van terecht? Maar met al je 
goede voornemens: “Doch gij…” Lijnrecht tegenover de mens met al 
zijn ideeën. Dit is de prediking van het Woord van de levende God, 
ook in 2014: “Uit u geen vrucht in eeuwigheid”. 
Doch gij… Wat heeft hij dan te verkondigen, Titus? Wat hebben de 
dienstknechten Gods dan te prediken? “Spreek hetgeen der gezon-
de leer betaamt”. Ik moet eerst de nadruk leggen op dat woordje 
“spreek”. Dus de apostel Paulus zegt tegen Titus: “Je mag absoluut 
niet zwijgen. Je moet je mond open doen. Dat Woord dat je te 
prediken hebt, dat moet verbreid worden. Dat moet een ieder ho-
ren”. Terwijl daar het geschreeuw klinkt van de mensen om ons 
heen, van de wereld en van de godsdienst. Terwijl daar een wereld 
is die lokt en trekt en met zijn grote geluid u zoekt te overwinnen. En 
terwijl daar nog altijd de dwaalleraars zijn die een grond zoeken te 
leggen in de mens, die een evangelie preken dat aansluit bij uw 
vlees, waar u zich behagelijk bij voelt, waar u wat kunt leunen en 
steunen op eigen gronden. Dat mag de dienstknecht des Heeren er 
nooit toe bewegen zijn mond te houden, te zwijgen. Nee, hij heeft te 
spreken. Die last is hem opgelegd. 
Dat geldt voor vandaag ook. Vandaag en al die diensten die de 
Heere nog wil geven, ook aan deze plaats, als het Hem behaagt. 
Het gaat erom dat er tot u gesproken wordt. En ziet u tegelijkertijd 
dat de apostel Paulus daarmee precies bewijs levert dat het Woord 
van God waarachtig is, dat het God behaagt om door de dwaasheid 
der prediking te bekeren die geloven. Dat Woord moet uitgezegd, 
dat moet geproclameerd worden, zoals de engelen dat deden in de 
Kerstnacht. Daar staat in de grondtaal een woord voor “evangeli-
seren”, verbreiden, uitzeggen wat er nu in God is. 
Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Ofwel, wat de 
gezonde leer waardig is, wat de gezonde leer verdient. Want de 
gezonde leer verdient het niet om onder een deksel van menselijke 
redenering gelegd te worden. De gezonde leer verdient het niet ver-
mengd te worden met een of ander halfslachtig menslievend evan-
gelie. De gezonde leer verdient het niet achter gehouden te worden, 
dat u zwijgen zou. Nee, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. 
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Wat verdient die gezonde leer nu? Ook vandaag, ook in het nieuwe 
jaar. Dat ze helder en klaar in het middelpunt wordt gezet. En daarin 
ligt iets van het toetreden Gods in uw leven. Dat ligt eigenlijk in dat 
tekstwoord ook verweven. De apostel zegt: “U bent het niet die 
spreekt, maar het is de Heere Die spreekt”. En Hij wenst u en mij 
bekend te maken met Zijn Woord. Daarin klinkt de goedheid, het 
barmhartige van de almachtige God door. Dat Hij u waarschuwen 
laat. Dat Hij u niet ongewaarschuwd door laat gaan. 
Spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. O ja, er is aller-lei wind 
van leer, maar er is maar één leer gezond. Dat is de leer van God 
en Zijn Heere Jezus Christus. Die leer is in zichzelf gezond. Dat 
betekent: daar hoeft de mens niets aan toe te doen en daar mag de 
mens ook niets van af doen. Die leer is in zichzelf volkomen, vol-
maakt, louter heilig. Dat is niet het enige. Nee, de gezonde leer is in 
zichzelf gezond, en ze geeft gezondheid aan al degenen die haar 
horen. Daar valt een groot onderscheid. Want horen doen we tot op 
zekere hoogte allemaal. Ja, u kunt het langs uw rug af laten glijden 
natuurlijk. Het kan een wolk van woorden wezen waarin u helemaal 
geen onderscheid kunt aanbrengen. Het kan ook zijn dat u het hoort 
met het oor en verstandelijk opmerkt. U weet wat er gezegd wordt, 
het misschien nog wel toetsen kunt, het uit kunt klaren of het zuiver 
is of niet zuiver. Maar horen, horen met het hart. Dat wou ik u vra-
gen. Hebt u weleens een keertje gehoord met het hart? Hebt u wel-
eens werkelijk gehoord wat Gods Heilige Geest tot de gemeente 
zegt? Dat u wakker schrok. Dat u in beweging kwam. Dat uw hele 
bestaan beroerd werd. Dat u onderste boven viel met al het uwe. 
Dat al uw eigen ideeën er aan gingen, uw eigen keuzes achterwege 
moesten blijven. Dat heel uw godsdienst openbaar kwam als niets te 
zijn voor het heilig oog van God. 
Spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. 
Wat doet die gezonde leer nu eigenlijk? Wel, dat is een medicijn-
meester, een heelmeester. Wat doet een goed heelmeester? Die 
wijst de wond aan. Die wijst de kwaal aan. Die zoekt de ziekte op, 
en die haalt daar alles wat het bedekken kan van af, en die presen-
teert het voor u. Die zegt: “Dit is het. Dit is uw kwaal, uw dodelijke 
kwaal”. Hebt u uw dodelijke kwaal al eens opgehoord onder de ge-
zonde leer? Als die gezonde leer wordt voorgesteld, dat je eigen 
ongezondheid, je eigen ziekte thuis gebracht werd. Dat je onder de 
prediking van de gezonde leer het ervaren ging: “Wat sta ik daar 
mijlenver bij vandaan”. 
Spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Die gezonde leer die 
door gaat tot een verdeling van de totale mens. Dan komt je doods-
kwaal in het licht, je vijandschap tegen God en Zijn genade, je 
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opstand tegen Hem, je rebellie tegen Zijn beleid, dat je het niet eens 
bent met de gang die Hij met je gaat. Dat je nog geen zicht hebt op 
de grootheid van je kwaad. Dat je zonde nog wel meevalt. En dat 
God nog zo’n taaie God is enzo. 
De gezonde leer openbaart dit, dat God liefde is, en dat u en ik, dat 
wij haters van God en van Zijn liefde zijn. 
De vermaningen die de apostel Paulus geeft, die daarop volgen, dat 
zijn vermaningen voor een iegelijk afzonderlijk: oude mannen, jonge 
mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen, dienstknechten en heren. 
Alles wat er maar in de maatschappij denkbaar is. Waarom klinken 
die vermaningen nu? Omdat daarmee tot uitdrukking komt wat die 
gezonde leer nu doet. Die gezonde leer breekt u en mij af. Wat wilt u 
nu aanhalen? Hecht u nu zoveel waarde aan uw eigen leven, uw 
eigen gedachten? Wilt u voortzetten hoe u er over denkt en wat u er 
van vindt enzo? Of hebt u die vermaning thuis gekregen waar de 
apostel van spreekt? Die samengevat kan worden in één woordje: 
matigheid. 
Wat houdt die matigheid in het geestelijk licht in? Dat is dat ik een 
stapje achteruit heb gedaan en de Heere in het middelpunt is komen 
te staan. Dat ik met al mijn verlangens, met al mijn begeerten, met 
al mijn boze lusten, met mijn ongeloof, met mijn mistrouwen… Wat 
kunt u allemaal niet voor slechtigheid opnoemen over uzelf en over 
de mensen om u heen! Omdat ik het heb geleerd dat ik God van Zijn 
eer beroof. Daarom zegt de apostel Paulus tot Titus en allen die het 
Woord horen: “Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede wer-
ken”. Een voorbeeld opdat het aan u gezien zou worden wat nu het 
gezonde Woord, de gezonde leer van God is en wat het vermag. 
Dat het voor de dag komt, dat het de totale mens verandert en ver-
nieuwt. Dat het een nieuw schepsel van u en mij maakt als dat 
Woord gaat raken in het diepst van de ziel. 
Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. In alles! Wat 
betekent dat? Die gezonde leer wenst het gehele leven te beslaan. 
Dat is niet een halfslachtigheid, dat u nog wat zelf in de hand wilt 
houden en dat er gebieden in het leven zijn dat u zegt: “Daar mag 
de Heere met Zijn Woord niet aan komen, daar maak ik zelf de 
dienst wel uit”, Nee, in alles een voorbeeld van goede werken. 
Dat klinkt dan tot ons, die alleen maar slechte werken voort kunnen 
brengen, die het er alleen maar slecht van af weten te brengen. Tot 
zulke mensen klinkt dat: “Betoon uzelf in alles een voorbeeld van 
goede werken”. U hebt het wel in de gaten, hoe daar het Geestes-
werk in door klinkt, hoe dat gaat over de almachtige kracht van God. 
We doen het niet, we laten het als de Heere het niet doet. Weet u 
wat er eigenlijk staat “Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede 
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werken”? Daar staat een vraag. Komt nu in uw en mijn leven het 
goede werk Gods openbaar? Wordt aan u gezien dat de gezonde 
leer hart-veranderend en hart-vernieuwend heeft gewerkt en nog 
altijd werkt? Want dan zullen de goede werken als vanzelf openbaar 
komen. Nee, dat zijn natuurlijk niet die werken waarvan u, terwijl u in 
de spiegel staat te kijken en een glimlach naar uzelf geeft, zegt: “Die 
zijn wel goed geweest vandaag”. Maar als de apostel Paulus 
spreekt van goede werken, dan zijn dat die werken die God goed 
noemt. En wat is nu het goede werk in het oog van God? Dat is dit, 
dat je achteraan komt. Dat een Ander de dienst uitmaakt. Die achter 
Mij wil komen, zegt de Heere Jezus, die verloochene zichzelf, die 
neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Dat je wil onderworpen is 
aan de wil van God. Dat al je ideeën en al je verlangens onder het 
Woord van God komen te staan. Dat er gedurig het gebed, de uit-
roep is: “Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de 
eeuwige weg”. Dan ben je bang van jezelf geworden en dan weet je 
dat er bij de Heere alleen uitkomst is. 
Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Dan is het 
niet meer zoals de wereld dat doet, naar zich toe halen, schrapen en 
bezig te zijn, zoeken hier op aarde een Paradijs op te bouwen. Nee, 
ik zei het u, het kernwoord van al die vermaningen is matigheid. Die 
matigheid wordt dan pas in de praktijk gevonden als daar een schat 
is die op een andere plaats ligt. Want de Heere Jezus zegt: “Waar 
uw schat is, daar zal uw hart zijn”. Als je eens een keer boven de 
wereld uitgetild bent en in Gods gemeenschap bent gezet, wat is de 
wereld dan ijdel! Wat is het leven zonder Hem dan leeg. Wat kunnen 
de dingen van de wereld en van de tijd je dan niet meer verzadigen. 
Welnee, er blijft in alles van de wereld zo’n pijn, zo’n scheur in het 
diepst van je ziel achter, omdat het het leven niet is, omdat het de 
werkelijkheid niet is. 
De apostel zegt tegen Titus: “Betoon in de leer onvervalstheid, def-
tigheid, oprechtheid”. Dat zijn woorden die spreken van een zuiver-
heid in leer en in leven, opdat er geen mens zal zijn die op grond 
van uw bestaan, zegt de apostel Paulus, een reden kan vinden om 
de Heere te lasteren en Zijn Naam te loochenen. Nou, dat moet je 
eens zeggen vandaag de dag in kerkelijk Nederland. Dat moet je 
eens zeggen temidden van de godsdienstige oorlog. Dat moet je 
eens zeggen in een tijd waarin er nauwelijks twee tesamen kunnen 
gaan. 
Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Zou je je 
op grond van deze woorden niet onderhand af gaan vragen, als je 
kerkelijk Nederland overziet…, en daar zijn u en ik onderdeel van, 
besef dat goed. Dat je er onder gaat en niet er boven. Dat er van die 



 7 

gezonde leer nog weinig meer over is. Waar is toch die tijd gebleven 
dat de gezonde leer, zoals die in het meest zuivere in ons land in de 
dagen van de Reformatie heeft geklonken, gepredikt werd. Dat daar 
de vrucht gevonden werd. Dat het openbaar kwam wat dat Woord 
deed. Dat dat levensvernieuwend en levensveranderend werkte. 
Wat moet het niet gezegd worden: “De kerk van Nederland is inge-
zonken en een of andere vadsidheid is er over haar gekomen”. Ze 
vindt het wel best. Het is wel goed. Maar dringt de nood van  uw ziel 
u nog? Ligt dat gewicht nog op uw schouders, dat God alles ziet en 
alles weet, en u om al die dingen zal doen komen in het gericht? Als 
de gezonde leer uw hart heeft geraakt, dan weet u het dat u met 
God te maken hebt. Dan wordt uw levenswandel als vanzelf voor-
zichtig, want er is een God Die ziet en Die hoort, en Die alles opte-
kent in dat boek dat voor Zijn aangezicht is. Als de gezonde leer uw 
hart getroffen heeft, dan weet u wat dat woord betekent: “Ik zal het u 
ordentelijk voor de ogen stellen”. Dan krijg je je bestaan terug. Dan 
moet je jezelf wegzetten als een mens die er niets van terecht 
brengt. En weet je wat de mensen om je heen dan zeggen? “Bij die 
moet het wel echt zijn”. Dat hoeft u niet te weten, als God dat maar 
weet. Want Hij zal Zijn eer aan geen ander geven. Dit is geen pre-
diking van de apostel Paulus, om met de dwaalleraars mee, u een 
grond in uzelf te leggen. Om u te laten zoeken of u een goed werk 
bij uzelf vindt, om daarmee wat hoger op te klimmen. Nee, helemaal 
niet. De werken die God goed noemt in het leven van een mens, die 
met de apostel Paulus mee klaagt: “Ik ellendig mens, wie zal mij 
verlossen van het lichaam dezes doods? Ik breng er helemaal niets 
ven terecht”. Nou, betoon uzelf, en het Woord gezond en onverwer-
pelijk. Niet vermengen met alles wat van u is. Niet aanpassen aan 
uw eigen gedachten en ideeën. Dat is wat! Ook voor een prediker 
van het Woord. Dat u ook vanaf deze preekstoel een Woord ver-
kondigd wordt dat nu lijnrecht in gaat tegen de oude persoon en de 
oude natuur van de prediker die voor u staat. Wat zou het niet mak-
kelijk wezen als ik u ook in deze dag wat zou kunnen aaien en wat 
zou kunnen troosten. U zou uw duim opsteken: “U hebt het goed 
gedaan”. Maar dat Woord dat klinkt dat staat nu die man die op de 
kansel staat af te breken, en dat staat al diegenen die in de kerk 
onder het Woord zitten af te breken. Want dat Woord is gezond en 
onverwerpelijk. Och, dat de prediking van het Woord geen aan-
leiding zou geven dat u het naast u neer zou kunnen leggen, dat u 
het zou kunnen wegwerpen. Nee, want dat Woord is onverwerpelijk. 
Het wil spreken in uw bestaan. En als de apostel zegt: “Doch gij, 
spreek hetgeen der gezonde leer betaamt”, dan wenst die leer te 
blijven spreken en nooit tot zwijgen gebracht te worden. 
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Ja, het Woord spreekt van een volk dat hun consciëntie, hun ge-
weten als met een brandijzer heeft toegeschroeid. Daar spreekt het 
Woord niet meer voor. Die horen het niet meer op. Maar u, hoe is 
het met u? 
Opdat degenen die daar tegen is beschaamd worden en niets 
kwaads hebben van ulieden te zeggen. 
U die onbekeerd bent, u die onverzoend met God leeft, heeft het 
Woord u weleens beschaamd gemaakt? Heeft het Woord u weleens 
te kijk gezet? Voor de dag gebracht zoals u bent? Is het eindelijk zo 
ver gekomen dat je je hele bestaan in één woord kunt samenvatten: 
zwart! Zo vuil. Zo onverbeterlijk. Zo onoprecht. Zo ongelovig. 
En de apostel Paulus zegt: “Doch gij, spreek hetgeen der gezonde 
leer betaamt”. Ook in 2014. Daarvoor is het nog tijd, dat die gezonde 
leer predikt. En waarom moet dat gepredikt worden? Wel, hij zegt in 
ons tekstwoord: “Want de zaligmakende genade Gods is versche-
nen aan alle mensen”. Ofwel, allerlei soort van mensen. En dat 
klinkt voor u vanmorgen, wie u ook bent en hoe uw levensgeschie-
denis er ook uit ziet, en waar u ook mee behebt bent, wat uw vra-
gen, zorgen en twijfels ook zijn. Of je nu enigszins geestelijk ont-
waakt bent, of u nu beseft in de drievoudige dood te liggen vanwege 
uw zonden. Of u het nu verstaat onder Gods rechtvaardig oordeel te 
zijn, en die prijs der ziel, dat rantsoen, aan God in tijd noch eeuwig-
heid te kunnen voldoen. Of dat u daar geen enkel besef van hebt, 
geen enkele weet van hebt. Dat u nog altijd op de been kon blijven, 
overeind kon blijven. En u die al in uw ontdekking hebt leren uitzien, 
hopen en wachten op de Heere der heirscharen, maar het is nog 
niet tot vrede gekomen in uw leven. 
Of als u de verschijning van de Heere Jezus Christus hebt leren 
liefkrijgen. Als u het weet in uw leven, die zoete ogenblikken, dat uw 
zonden weg waren, dat er geen last meer was, dat er geen breuk 
meer was tussen God en uw ziel, omdat de Heere Zichzelf aan u 
bekend gemaakt heeft in het aangezicht van Zijn Zoon, de Heere 
Jezus Christus. Allerlei soort van mensen. Want weet u, dat mogen 
we nooit vergeten, wie we ook zijn, dat u niet denkt dat u ooit de 
hoogste klas van de genadestaat hebt bereikt. Want er staat: “De 
zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen”. Niet 
aan allerlei vromen,  of  die een beetje beter zijn dan een ander. 
Maar mensen. U en ik, wij worden vanmorgen teruggezet, neergezet 
in wie wij zijn, waar de val ons gelaten heeft. Opdat je het nooit zult 
vergeten dat de schuld aan deze kant ligt en niet bij God. 
Met al je vragen ligt daar al een oplossing. Of niet? Met al je zorgen, 
daar ligt al een antwoord. Dat u het bent die de Heere een schei-
dingsbrief hebt gegeven. Dat u het bent die gezegd heeft: “Aan de 
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kennis Uwer wegen heb ik geen lust”. Dat u het bent die gezegd 
heeft: “Ik wens niet dat U God en Koning bent in mijn leven. Ik maak 
zelf de dienst wel uit”. 
De apostel zegt: “Zie hier de goedheid van de eeuwige God”. Daar-
om moet dat Woord gepredikt worden. Dat Woord gaat over de za-
ligmakende genade Gods. Die is verschenen aan alle mensen. Of-
wel, die is in het licht gezet. Dat heeft geschenen in de duisternis 
van ons bestaan. Dat heeft de Heere in het middelpunt gesteld. Dat 
is gebeurd, heilshistorisch. En dat wil in de prediking van het heils-
woord ook telkens opnieuw gebeuren. De zaligmakende genade 
Gods is verschenen aan alle mensen. Let wel op die woorden. Er 
staat: “De zaligmakende genade Gods”. Dat betekent: Hij geeft het u 
en mij nooit meer in handen. Het is Zijn eigendom. Want in mijn en 
uw handen is het helemaal niet veilig. Wij kunnen het alleen maar 
bederven. En zie daar hoe de mens openbaar komt. Want wij willen 
het zo graag in de hand hebben. Wij willen zo graag een zekerheid 
in onszelf zien te vinden. Maar dit predikt de apostel Paulus in dit 
hoofdstuk als de zekerheid, dat de zaligmakende genade van God 
is. Dat is Zijn eigendom. Daar mag Hij mee doen wat goed is in Zijn 
heilige ogen. Dat ligt al in die woorden verklaard, wat daar nu goed 
is in Zijn heilige ogen. Want Hij heeft genade gegeven om zalig te 
maken. Dus Zijn grote doel is niet om mensen verloren te laten 
gaan, maar om ze te zaligen. Zo zeg ik het met stelligheid. Want 
verloren zijn wij reeds. Verloren liggen wij al. Verloren gaan wij on-
der het rechtvaardig oordeel Gods. Maar hier schittert dat Hij ge-
dachten des vredes heeft en niet des kwaads. 
De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. U is 
genade gepredikt, opdat gij zalig zoudt worden. 
Welk geheim ligt er in dat woord “genade” verklaard? Wel dit: het 
komt van één kant. Het wordt van één kant uitgewerkt. Het wordt in 
één kant bewaard. En het zal naar die ene kant terug keren. Gena-
de is een gift zonder reden en grond in degene die het ontvangt. 
Waar ligt de grond dan wel in? In het hart van de eeuwige God. In 
het vrije van Zijn welbehagen. De zaligmakende genade Gods ver-
schenen. 
Hebt u het gezien? Is het voor u al eens verschenen? Wat kwam je 
er dan zelf slecht vanaf! Wat verbleekte al je opgepoetste gerechtig-
heden. Wat verdween al je inbeelding en al je vermeende zaligheid 
als sneeuw voor de zon. Er schoot niets meer van jezelf over toen 
de zaligmakende genade Gods verscheen. Je kwam als een slech-
terik voor de dag. Maar dat is nu precies het gebied waar God Zijn 
zaligmakende genade uitwerkt. Als u er een bent die meer liefde 
hebt voor de dwaalleraars; als u graag zoekt opgebouwd te worden, 
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dan spijt het me voor u, maar dan is er vanmorgen en in het ko-
mende jaar, zolang de Heere u en mij de adem in de neusgaten 
geeft, geen woord bij, dan alleen maar dit, dat u het onderhand uit 
de mond des Heeren zult horen: “Gij hebt niet gewild dat Ik Koning 
over u zijn zou”. Dat zal het enige wezen dat er nog voor u rest. 
De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 
Wat zult u nog iets in kunnen brengen tegen de heilige God. Hij 
heeft het laten verschijnen aan alle mensen, niemand van u uitge-
zonderd. U bent er allemaal onder geweest. Het is u na aan het hart 
gelegd. Het is u zo dichtbij gebracht, dat u er niet meer omheen kon. 
Het is wel gebleken dat Hij, de Heere Jezus Christus, een keuze in 
uw ziel heeft wakker geroepen. Of u bent door gegaan, of u bent er 
voor gevallen. Het is van tweeën één. 
Maar de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle men-
sen. Dat zal de vreselijke aanklacht wezen tot in alle eeuwigheid 
toe. Dat de Heere tot u zegt: “Had Ik het beste nu niet met u voor? 
Maar gij hebt niet gewild”. 
Wat een wonder dat het 2014 mocht worden! Opdat u in uw 
onbekeerlijkheid eindelijk eens zou vallen voor de zaligmakende 
genade Gods. Nee, ik zeg niet dat u het pakt of het gelooft of dat u 
het aanneemt ofzo. Maar dat u er voor zou vallen. Dat betekent dat 
u zich dood zou vallen, met al het uwe, voor die zaligmakende ge-
nade Gods. Dat u eindelijk eens een keer tot niet zou worden en u 
verwonderd, verbaasd zou zijn dat de Heere naar zulke aardwor-
men om ziet, tot op de dag van vandaag. 
En die zaligmakende genade Gods die is verschenen aan alle men-
sen, die geeft onderwijst. En onderwijst ons, staat er. Wie moeten er 
nu onderwezen worden? Die het niet meer weten. Gelukkig ben je 
als je het niet meer weet, als je bij de hand genomen moet worden, 
als je in alles ingeleid moet worden, als je het moet uitklagen: “Ik 
ben zó dom, ik ben zó dom”. 
En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeer-
lijkheden verzakende. Wat staat daar nu weer? Daar staat dit: uw 
hart en dat wat er uit komt. Uw hart is goddeloosheid, en wat er uit 
komt zijn wereldse begeerlijkheden. Uw totale bestaan wordt gevat 
in die twee woorden: goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden. 
En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeer-
lijkheden, ofwel, en het onderwijst ons dat wij onszelf verzakende. 
Dat doet u toch nooit, dat lukt u niet, want u hebt uzelf zo lief, met 
een liefde tot de dood. Dat wel. Want u probeert uzelf te handhaven, 
op de been te blijven en God buiten de deur te houden. Maar de za-
ligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, en onder-
wijst ons. 
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Daar heb u het weer. Bent u al eens gevallen, er voor gevallen, er 
onder gevallen, er onder weg gevallen? Want daar gaat het om, dat 
werk van Gods Heilige Geest, opdat wij dat onderwijs, dat leiden 
aan Zijn Geesteshand zullen meemaken dat we een walging van 
onszelf gaan krijgen, dat we onszelf keer op keer tegenvallen, dat 
het maar nooit eens een keer mee zit. Daarom zei ik u aan het be-
gin: ik hoop dat u opgehouden bent met die gekkigheid van goede 
voornemens. Dat u moet uitklagen: “Een nieuw jaar in gegaan, maar 
o, ik ben zo bang voor mezelf en voor wat ik er van terecht breng”. U 
en ik, wij kunnen het toch alleen maar bederven. Vergeet dat nooit! 
Dat wij onszelf verzaken. In dat woordje “verzaken” zit zoiets als 
“onszelf achteruit zetten, onszelf niet meer zo belangrijk vinden”. 
Daar ziet u tegelijkertijd een les die gaat over dat doorgaande werk 
in het leven van een mens. Daar waar u in de eerste ogenblikken 
wellicht bekommerd geraakt bent over uw zieletoestand. Daar waar 
de schuld voor Gods aangezicht u ging drukken. Daar waar u wens-
te wel een zekerheid te hebben naar de hemel te gaan en niet naar 
de hel te hoeven. Daar waar u over uw eigen ziel in de war zat. Daar 
gaat het over iets anders, als het langer door mag gaan. Dan is het 
dit: mezelf achteruit zetten, omdat het me begonnen is om de eer 
van de eeuwige God. 
Mezelf verzaken, dat houdt ook in dat ik niet meer ten hoogste ver-
lang dat ik weten zou: “Ik ga naar de hemel, of ik word zalig, of ik 
heb een rust in mijn ziel dat het wel goed met mij zit”. Maar met die 
ene vraag bezet worden: “Hoe komt God nu in mijn leven aan Zijn 
eer? Die eer die ik geschonden heb”. Hoe eigenlijk? Door die god-
deloosheid en door die wereldse begeerlijkheden. En u die maar 
niet van uw vlees af komt. Daar zie je toch vanzelf dat de strijd 
openbaar komt! Dat je een tweemens wordt onder dat zaligmakende 
onderwijs. Dat je totaal in de klem komt te zitten. 
De wereldse begeerlijkheden verzakende. Matig en rechtvaardig en 
godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Daar heb je dat 
woordje “matig” weer, dat kernwoord van al die vermaningen die de 
apostel Paulus uitsprak met allerlei soort van mensen. Matig, dat 
betekent: het gaat niet meer om mij. Matig wat mijn eigen bestaan 
aangaat. En die matigheid komt openbaar in een rechtvaardige wan-
del voor de mensen om mij heen. En die matigheid komt openbaar 
in een godzalige wandel voor het aangezicht van God. Matig zijn 
diegenen die hebben leren zoeken dat ene, dat hoogste, dat eeu-
wige goed. Wat is dat, waar die matigen naar toe zijn gaan kijken, 
letten, zoeken? Dit: de zaligmakende genade Gods. 
Waar gaat het u nu om? Het is alleen de daad van God in mijn leven 
die mij nog werkelijk gelukkig kan maken. Het is alleen de toepas-
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sing van de zaligmakende genade van Hem in mijn bestaan wat 
mijn hart vrolijk kan maken. Dat is nu precies dat ene waar het om 
wil gaan, waar het om móet gaan. 
Matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige we-
reld. Dat is een woord met een diepe inhoud. En u die daar bevin-
delijke kennis aan hebt, u weet het wel wat dat is om te leven in 
deze tegenwoordige wereld. Dat betekent: je hebt je hart tegen, je 
hebt de wereld tegen, je hebt de duivel tegen. Je hebt alles tegen. 
Deze tegenwoordige wereld, dat is een woord dat spreekt van strijd, 
van oorlog, van onmogelijkheden, van omkomen, keer op keer, met 
jezelf, van struikeling op struikeling, dieper walgen van jezelf. Dat is 
een gang van nadere ontdekking, opdat je zou sterven aan alles van 
jezelf. 
Leven in deze tegenwoordige wereld. Ik vraag u: hoedanig is uw le-
ven? U zegt: “Het is een gestadig sterven, een gestadige dood”. En 
wat leert dat gestadige sterven u nu? Is het dit ene, dat het alleen 
nog om God gaat, en dat u afhangt, voor tijd en eeuwigheid beide, 
van Zijn doen, van Zijn handelen, van Zijn spreken? Zoekt u met 
heel uw bestaan uw vastigheid te vinden in het Woord, in de toezeg-
ging van de eeuwige God? Want er is nergens rust voor de ziel te 
vinden dan alleen in dat eeuwig blijvende Woord dat eeuwig vast is 
en dat die eenvoudigen, die zichzelf slecht noemen, wijsheid leert. U 
die wellicht een rijke bevinding hebt. O ja, dat is een groot wonder. 
Dat is een voorrecht dat u te beurt gevallen is. Maar als de bevin-
ding wordt overschaduwd door het leven in deze tegenwoordige we-
reld; als u uzelf weer tegenvalt, keer op keer; als daar de nevels 
omheen raken en die zaak niet meer helder voor ogen staat, kunt u 
het daar dan nog mee stellen? Houdt u het nog uit met dat ene 
psalmversje, of dat ene gevoeltje, of dat ene bevindinkje dat u toe-
geschikt werd, waar u een beetje lucht in kreeg en uitzicht in kreeg? 
Of bent u er achter gekomen dat het niet altijd maar bij beloften kan 
blijven, maar dat het op zaken aan komt, op kennen van zaken? Dat 
die beloften ook werkelijk een keer uitgewerkt moeten worden. Daar 
komt toch wel iets openbaar! Als we altijd maar heerlijk kunnen leu-
nen op beloften, of dat de belofte ons uitdrijft tot de troon van de 
Goddelijke genade en dat de Heere Zelf Zijn beloften waar maakt  
en vervult aan ons eigen hart en leven. Of als de apostel spreekt 
van de zaligmakende genade Gods, dan is dat niet een gevoel. Dan 
is dat niet een toestand ofzo. Maar dat is een werkelijkheid, een 
zaak, een kernstuk. Dat valt niet te ontkennen, als dat je te beurt 
valt. En je zult er in je leven maar naar uit hebben leren kijken, de 
zaligmakende genade God, omdat het voor je zielsoog geschilderd 
is, en je het zo gevoelde dat je er buiten stond. Dat je dat niet meer 
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missen kon. Dat het je daar om te doen is, dat de Heere dat waar 
maakt in je leven. Ach, kun je dan altijd maar bij dat uitzien leven? 
Dat moet toch een keer vervuld worden! Hongerige monden moeten 
toch verzadigd worden! Armen moeten toch met goederen worden 
bedeeld! Of niet? Die rijk zijn met al de beloften, met woorden en 
met toezeggingen en met gemoedelijkheden, die worden toch ledig 
heen gezonden! Of niet? 
De zaligmakende genade Gods is verschenen als een tegenover, 
dat zo radicaal anders is. Dan word ik bij mezelf ontdekt. Niet bij 
mijn eigen licht, maar bij Geesteslicht. Dus onder het onderwijs. En 
onderwijst ons in het verzaken van mijzelf en in het matig leven in 
deze tegenwoordige wereld. Ik breng er niets van terecht. Ik maak 
de puinhoop alleen maar groter. 
Mensen, is dat je ontdekking? Is dat ook je angst, je vrees voor het 
nieuwe jaar? Hoe moet het? Hoe zal het ooit terecht komen? Want 
hier is het niet. Eindelijk! Gelukkig maar. Het is eens een keer zover. 
Dat ogenblik breekt dan eindelijk eens aan, waarvan de Heere zegt: 
“Nu kan Ik het eens doen, want u bent uit het middelpunt. Het gaat 
eindelijk niet meer om u. Dan zal Ik Mijn werk gaan waar maken”. 
Waar gaat het werk van God om? Alleen om Hem, om de eer en 
verheerlijking van Zijn Naam. Daar gaat het over. 
Wat een wonder, dat de zaligmakende genade Gods zo ruim en zo 
rijk is in Zijn liefde, dat de Heere in dat verheerlijken van Zijn Naam 
ook nog een volk wil meenemen de zaligheid in. Dat het Hem be-
haagt om een volk te stellen voor Zijn aangezicht dat eeuwig Zijn lof 
zal mogen verkondigen. Dat het Hem er om te doen is dat Zijn werk 
geprezen worde. Het is niet voor niets dat je wordt afgebroken. 
Anders zou je in de hemel nog wat goeds van jezelf kunnen ver-
tellen wellicht. Nee, nooit meer. Afgebroken tot op de grond toe, 
opdat je niets anders zou overhouden dan de roem aan de eeuwige 
God alleen. 
 
Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 16 het 4e vers. 
 

Ik zal den HEER', Die mij getrouwen raad 
Gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, 
Daar 't Godd'lijk licht mij toestraalt vroeg en laat, 
Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. 
Ik stel dien HEER' gedurig mij voor ogen; 
Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. 

 
Verwachtende de zalige hoop en verschijning. Wat is dat voor een 
verwachting? Dat is die verwachting die ik getracht heb u uit te teke-
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nen: “Bij mij is het niet”. Opdat al de zielsuitgangen naar Hem 
zouden zijn. En let er goed op dat er staat: “Verwachtende de zalige 
hoop en verschijning”. Wat is dat voor een hoop? Dat is een hoop 
op de prediking van de zaligmakende genade Gods. Ofwel, een 
vrucht van het beklijven van de prediking van de zaligmakende ge-
nade Gods. Die zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle 
mensen, en die door de werking van Gods Heilige Geest in het hart 
wordt gepredikt, dat de Heere het is in Zijn verkiezend welbehagen, 
in Zijn vrederaad, in Zijn uitverkoren hebben van dat geslacht tot de 
zaligheid. En in Zijn beloven dat ze toegebracht zullen worden in de 
tijd tot de gemeente die zalig wordt. Hoe dat openbaar gekomen is, 
tot uitdrukking gekomen is toen dat Kindeke in de kribbe werd neer-
gelegd. Toen Hij de gang van de Goddelijke gerechtigheid gegaan is 
als Borg, als Middelaar. 
De zaligmakende genade Gods is verschenen. Ook al aan u? Daar 
zie je een werkelijkheid, een zaak die gekend wordt. Dat werkt uit de 
verwachting van de zalige hoop en verschijning. 
Wat wil dat zeggen, hoop en verschijning? Wel, dat is een zalige 
hoop, zegt de apostel, die je in alles aan de andere kant mag wer-
pen. Het moet van Hem komen en van Hem alleen, en wat daar 
naar uit blijft zien, daarop blijft wachten. Maar dat volk dat wacht, dat 
verwacht, want dat woord staat er, verwachtende; dat is een volk dat 
het niet altijd in die verwachting kan uithouden. Want er staat: “Ver-
wachtende de zalig hoop én verschijning”. Dus dat die zaligma-
kende genade Gods is verschenen aan alle mensen, in het alge-
meen. Onder de bediening van het Evangeliewoord zijn allen daar 
getuigen van. Maar dat dat verschijnen zal plaatsgrijpen in het hart 
bij diegenen die hun hoop op God hebben leren stellen. 
Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. 
Tegenover mijn ellendigheid. Temidden van mijn ellendigheid, van 
mijn verlorenheid. Want als de Heere komt, als Hij verschijnt, dan 
komt Hij met heerlijkheid. Dat betekent: met Goddelijke majesteit, 
met kracht, met goedheid, met liefde, met trouw. De heerlijkheid van 
de grote God. Ziet u dat? Zo wordt de Heere Jezus genoemd in dat 
tekstwoord: de grote God. Hij Die het alles in Zijn hand heeft. Ook 
mijn klein zieltje, die ikzelf uit handen heb moeten leren geven. Ook 
mijn kortstondige bestaan, waarin ik geen richting meer weet of kan 
bepalen. 
De grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Wat staat er? 
Onze Zaligmaker. Dus dit is het doel van Zijn komen en van Zijn 
arbeiden: ons zalig te maken. En u weet het wel. Dat hoef ik u niet 
te vertellen. U weet het wel of u daar buiten valt. U weet het wel of 
dat niet voor u geldt. U weet het wel of u daar een vreemdeling van 
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bent. Want die kenmerken zijn er bij al degenen voor wie Hij de 
Zaligmaker is. Dat ze dat uitzien en van zichzelf afzien in de praktijk 
in de beoefening moeten brengen. 
Onze Zaligmaker, Jezus Christus. Dus gekomen om ons zalig te 
maken. Dat is Zijn Naam. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zon-
den. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid de Zijnen zijn, die worden in 
de tijd toegebracht, en dat onder de goedkeuring van de Vader. 
Want Hij is de Christus, de Gezalfde des Vaders. Daarmee heeft de 
Vader een welbehagen in het werk van Zijn Zoon. En in het werk 
van Zijn Zoon een welbehagen in mensen. Dan ben je weer bij het 
11e vers. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan 
alle mensen. 
Ik las bij Kohlbrugge zo treffend: “Laat dat nu eens staan, u die van 
uzelf een halve engel probeert te maken”. Dan is het voor u niet. 
Aan alle mensen. 
Van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus. Wat zal dat een 
uur zijn! Als dat in dit jaar zou mogen gebeuren, mensen. Als je ver-
wachting toch vervuld zou mogen worden en je Hem mag zien. Op 
jezelf ben je toch al uitgekeken, want je vindt alleen maar meer on-
gerechtigheid. En als je op God ziet, dan slaat de schrik je om het 
hart. Rechtvaardig en heilig in al Zijn oordelen. 
Als je Hem toch mag zien! Weet u wie Hem te zien krijgen? Aan wie 
Hij Hem geeft. Hier is Hij. Dit is Hij nu. Dit is verschijnen. Dat is een 
lichtstraal die door breekt in de duisternis. Wat kan nu de donker-
heid van je arme ziel nog opklaren? Dat is niets meer. Dat doet Hij 
alleen. Dat neemt Hij voor Zijn rekening. Gode zij dank dat de zalig-
makende genade van God is, opdat Hij het geeft aan wie Hij wil en 
wanneer Hij wil. Hij houdt het in Zijn hand, ook als Hij het geeft. Wat 
betekent dat? Hij bewaart het niet alleen voor de tijd, maar ook voor 
de eeuwigheid. Het is voor u, en u mag er eeuwig in delen, omdat Ik 
dat bij Mijzelf bepaald heb en bij Mijzelf gezworen heb in Mijn eigen 
heiligheid. En Ik kan niet liegen. 
De heerlijkheid van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus. 
Weet u wat het in de praktijk uitwerkt als de grote God, Jezus Chris-
tus, u geopenbaard wordt? Dan val je neer. Dan blijft er van u niets 
meer over. Want dan is die Zaligmaker zo groot, en u bent zo klein, 
en je houdt verwondering over. Dat nu die eeuwige God naar zo’n 
mensje… De oude dominee Boer zegt ergens in een preek: “die be-
zig is te verpulveren”, dat Hij daar naar omkijkt. En die Zaligmaker 
tot zo’n mens zegt: “Ik wil je eeuwig bij Mij hebben”. Dit is het hart, 
dit is de bodem, de grond van de zaligheid, het leven van de Kerk: 
Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen 
van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, 
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ijverig in goede werken”. Dit is een zaak waar het volk van de leven-
de God nooit overheen mag komen. Die het kruis van Christus 
voorbij gaat, in de beleving van Zijn ziel, wie dat als een gepasseerd 
station acht, die zal wel in de ballingschap terecht komen, en die zal 
wel moeite en verdriet over zich heen halen, die zal wel uit de ge-
meenschap met God gejaagd worden, daar zal de Heere met Zijn 
bezoeking wel overheen komen. Want het is Jezus en Jezus alleen. 
En dit is de enige troost, elke dag opnieuw: “Die Zichzelf voor ons 
gegeven heeft”. Hoe kun je nu al die dagen van dit nieuwe jaar le-
ven als je dit niet weet: “Die Zichzelf voor ons gegeven heeft”? Als je 
daar niet in ademhaalt, als je daar met al je tegenvallers dag aan 
dag en nacht aan nacht niet bij uit komt en daar bij neervalt: “Die 
Zichzelf voor ons gegeven heeft”, als dat niet je verwachting, je 
hoop, je uitzien is, elk ogenblik opnieuw, dat dat bloed der ver-
zoening opnieuw wordt toegepast, omdat die Heere Jezus opnieuw 
verschijnt in het midden van je eigen bestaan. En als Hij komt, dan 
brengt Hij alles mee. Is het niet? Die Zichzelf voor ons gegeven 
heeft, opdat Hij ons zou verlossen van álle ongerechtigheid. Want 
als je vandaag gezaligd wordt in het bloed van Christus, dan val je 
jezelf morgen tegen. Maar je kunt de Heere in eeuwigheid niet meer 
tegen vallen. Want Hij wist het precies. Hij Die alles overziet wat in 
het geheel van je leven aan zonden en ongerechtigheden zou 
plaatsvinden. En voor alle die is daar de betaling van het bloed van 
het Lam gekomen. Voor alle die is daar verzoening teweeg ge-
bracht, opdat de Heere al je zonden, ook die zonden van morgen, 
ook de zonden van dit pas begonnen nieuwe jaar, achter Zich ge-
worpen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid, om er nooit 
meer op terug te komen. 
Waar gaat het nu over in je ziel? Dat het in je hart gedrukt wordt, dat 
je naam geschreven is in het boek des levens des Lams met die 
bloedrode inkt van Zijn gerechtigheid, dat je het weten mag bij God 
vandaan, dat het vast ligt in het eeuwige welbehagen Gods. Dat de 
Heere omwille van Zijn Naam en eer Zijn eigen volk nooit zal los-
laten. Dat de duivel is overwonnen, en dat de wereld het laatste 
woord niet heeft. Dat de aanvallen wel op je af komen, maar dat je 
leert achter Hem aan voorzichtig te wandelen. Dat is ook Zijn werk, 
want Hij reinigt Zichzelf een volk, ijverig in goede werken, ijverig in 
het achteraan komen. Hoort u dat?! Waar de apostel had gezegd tot 
Titus: “Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken”, daar 
ziet u hier verklaard dat dat een Geesteswerk is. IJverig in goede 
werken, wat is dat voor een ijver? Er zijn er die van de goede wer-
ken zeggen: “Als ik een goed werk heb gedaan, dan kom ik tot ze-
kerheid”. En als het een dag aardig goed gegaan is, dan weet ik het 
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weer een beetje, dat het ook voor mij is”. Dat zijn geen goede wer-
ken. IJverig in goede werken, dat is een ijver die de Heere Jezus 
Christus verslonden heeft. De ijver van Uw huis heeft Mij verslon-
den. Dat is een ijver voor de eer, voor de Naam van de eeuwige 
God. Dat is het beginsel van de herschepping van de rechtstaat die 
wij kwijt geraakt zijn. Dat het u te doen is om Hem. Dat die hele zaak 
van zalig worden een zaak is die daarin opgeborgen ligt: “Hoe komt 
God aan Zijn eer?” 
IJverig in goede werken. Reken er goed op, mensen, dat als het 
kruis van Golgotha je helder voor ogen staat, als de wonden van die 
lieve Borg in je hart verschijnen, dat je levenswandel voorzichtig 
wordt. Dan word je zo matig, waar de apostel toe oproept. Wat zou 
je dan nog in de wereld te zoeken hebben? Zou je er dan nog ple-
zier in hebben om je Borg en Zaligmaker zoveel smarten aan te 
doen? Zou je dan je hart nog op kunnen halen in dingen die Hij 
veroordeelt? Ja, dan wordt je levenswandel zeer voorzichtig. En 
daartoe is het nu dat de apostel tegen Titus zegt: “Doch gij, spreek 
hetgeen der gezonde leer betaamt”. Zwijg er niet van. Blijf dat voor-
stellen. Want daar moet het volk van de levende God keer op keer 
bij gebracht en bij bepaald worden, die zaligmakende genade Gods. 
Dat Hij het is Die gerechtvaardigd heeft in Christus. Maar dat Hij het 
ook is Die geheiligd heeft in Christus. Die je apart gezet heeft. Die 
het niet kan toestaan dat je jezelf weggeeft aan de wereld. Want 
waartoe heeft Hij ze geheiligd in de wereld? Opdat ze heerlijk ge-
maakt zouden worden. Een eigen volk reinigen. Zo staat het er. Een 
eigen volk reinigt. Dan is het hier op aarde een voorbereidingstijd, 
om klaar gemaakt te worden, rijp gemaakt te worden voor de hemel. 
Dan moet de wereld dood, eer u sterft, en dan moet de hemel leven, 
voordat u er bent. Dat is het wandelen door geloof, en niet door aan-
schouwen. Welk een vastigheid, welk een zekerheid, welk een 
grond ligt daar in? Wel, ook voor een stervensuur: “Die Zichzelve 
voor ons gegeven heeft”. Het is bekend van de vrouw van Kohl-
brugge, zijn tweede vrouw was dat, die baronnes. Toen ze op d’r 
sterfbed lag, dat ze die Naam van Jezus maar uitriep: “Jezus, mijn 
God en Koning; Jezus, mijn Zaligmaker; Jezus, mijn Borg, Uw bloed 
alleen”. Zo is die vrouw gestorven. En hoe stierf Kohlbrugge zelf? 
“De Heidelberger, de eenvoudig Heidelberger, houdt daaraan vast”. 
Wat bedoelde hij? Dit: Wat is nu uw enige troost, beide in leven en 
in sterven? Ik ben niet meer van mijzelf, maar ik ben eigendom van 
mijn getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus. Wat betekent dat, Zijn 
eigendom te zijn? Dat betekent dit: dat Hij je in eeuwigheid niet 
meer uit Zijn handen zal verliezen, maar je onbevlekt voor het aan-
gezicht van de Vader zal stellen op die plaats waar je je eeuwig mag 
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verliezen in de lofzang, in de aanbidding aan God en het Lam: “Gij 
hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. Daar getuigt de apostel van: 
“Ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus en Die gekrui-
sigd”. Dat is de gezonde leer. Die gezonde leer die uitwerkt in het 
leven van een mens, opdat die roemt, die roeme in de Heere alleen. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 3 : 2. 
Zegenbede. 

 
  
 
 
 
 
 


