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Predikatie over Lukas 2 vers 49 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 19 januari 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 23 : 3. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Lukas 2 vers 39 t/m 52 
 
39 En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te 
doen was, keerden zij weder naar Galiléa, tot hun stad Nazareth. 
40 En het Kindeken wies op en werd gesterkt in den geest, en 
vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem. 
41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van 
pascha. 
42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem 
opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, 
43 En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, 
bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten 
het niet. 
44 Maar menende dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen 
zij een dagreis, en zochten Hem onder de magen en onder de be-
kenden. 
45 En als zij Hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, 
Hem zoekende. 
46 En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in den 
tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen 
ondervragende. 
47 En allen die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en 
antwoorden. 
48 En zij Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot 
Hem: Kind, waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik 
hebben U met angst gezocht. 
49 En Hij zeide tot hen: Wat is het dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij 
niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? 
50 En zij verstonden het woord niet dat Hij tot hen sprak. 
51 En Hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onder-
danig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 
52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God 
en de mensen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 69 : 4 en 14. 
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Lukas 2 vers 49, daar luidt het Woord van God en onze tekst: 
 
En Hij zeide tot hen: Wat is het dat gij Mij gezoch t hebt? Wist gij 
niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 
naar aanleiding van deze woorden, stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Maria’s onwetendheid. 
2e. Jezus’ alwetendheid. 
3e. Jezus’ onderworpenheid. 

 
Gemeente, we zijn begonnen te lezen bij het 39e vers. Daar wordt 
gesproken over Jozef en Maria als mensen die hun leven hadden 
ingericht naar de heilige wet van God. Ze hebben in hun leven ge-
tracht geen tittel of jota van die wet verloren te laten gaan. Ze heb-
ben nauwgezet, nauwkeurig toegezien dat alles wat de Heere van 
ze eiste, ook door hen gedaan werd. Want er staat: “Als zij alles 
voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keer-
den zij weder naar Galiléa, tot hun stad Nazareth”. 
Welke functie heeft die wet van God bij ons eigenlijk? Heeft die wet 
nog wel een functie? Begeert u nog uw leven in te richten naar die 
wet van God? Is in uw leven de Heere het ook zo waard dat u Hem 
in alles dient, eert, vreest en liefhebt? Is uw leven een leven dat u 
zoekt te leggen naast de maatstaf van Gods Woord? Bent u dag 
aan dag zoekende hoe u de Heere zou kunnen behagen? En bent u 
er achter gekomen, is dat uw last, dat u een gevallen mensenkind 
bent? En dat er in u geen goed woont. Dat u een bron van onge-
rechtigheden bent. Want kijk, Jozef en Maria, ze konden natuurlijk 
wel naar die wet van God hun leven inrichten en naar het uiterlijke 
hadden zij alles voleindigd. Maar die wet zou nooit tot hen zeggen: 
“Het is genoeg”. Die wet zou altijd opnieuw blijven eisen. Die wet 
zou ze altijd als schuldigen aanwijzen. Die wet wist altijd in het leven 
van Jozef en Maria wel een plaatsje te vinden waar het nog niet 
deugde en waar het nog niet volmaakt was. Die wet komt openbaar 
in zijn kracht. Want wat is nu eigenlijk die wet en wat is de kracht 
van die wet? Wel, als ik u gevraagd heb: “Zoekt u uw leven in te 
richten naar die wet des Heeren?” En zit je nu klem met al je tekort? 
Is daar gedurig een aanklagende wet in je leven? “Ik ben niet die ik 
zou moeten zijn”. Dan wil ik met nadruk wijzen op dat ene woordje: 
“En als zij alles voleindigd hadden”. Ja, dat zal niet de letterlijke be-
tekenis van de tekst wezen. Maar ik wou het doortrekken naar dat 
wat u toch wel weet. Dat het einde der wet Christus is. Dat vraag ik 
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u. Of u nu inderdaad ook al eens een keer voleindigd hebt? Dat u 
met die hele wet van God aan ‘uw’ einde gekomen bent, en dat u 
het leven bij uzelf niet meer kon houden en niet meer kon vinden, en 
dat de noodzaak geboren werd van die andere, die enig geldende 
gerechtigheid. Dat u die Wetsvervuller nodig ging krijgen, Die in alle 
delen God, Zijn Vader, gehoorzaam was. Is het in uw leven zo ver 
gekomen dat er een uitzien geboren werd naar die gezegende Hee-
re Jezus Christus? Want besef het goed, dit gedeelte dat hier van-
middag aan de orde is, dat is het scharnierpunt tussen het Oude- en 
Nieuwe Verbond. Hier komt openbaar dat Jozef en Maria alles vol-
eindigd hadden dat naar de wet des Heeren te doen was. Dat is het 
Oude Verbond. Dat Oude Verbond dat leek op dat werkverbond, 
waarin de mens de wet van God zocht te houden en toch nooit tot 
vrede kon komen. Dat Oude Verbond dat hunkerde, dat heenzag 
naar die komende Heere Jezus Christus, Die het alles volbrengen 
zou. 
En als zij alles voleindigd hadden dat naar de wet des Heeren te 
doen was, keerden zij weder naar Galiléa tot hun stad Nazareth. Ze 
keerden weder. Weet u wat dat betekent? Die mensen kwamen 
weer in de dagelijkse bedoening terecht. Die kwamen weer in al d’r 
zorgen en noden terecht. Die kwamen weer in dat leven terecht 
waar ze zichzelf elk ogenblik tegen kwamen. Het is u misschien ook 
weleens gebeurd, dat het ’s zondags in de kerk wel aardig ging. U 
hoorde wellicht een preek die u aansprak en u werd er wat in mee-
genomen, en u begeerde altijd wel in zo’n toestand te blijven. Maar 
ja, het werd maandag, en je kwam in je dagelijkse omstandigheden 
terecht, en het viel weer zo tegen. Waar was het gebleven, waar je 
de dag er voor je hart zo in opgehaald had? Waar was die vrede en 
die rust in je hart gebleven temidden van alles? 
Zij keerden weder naar Galiléa, tot hun stad Nazareth. 
Maar weet u wat nu zo kostelijk is? Dan zeg ik er meteen bij: ze 
wisten niet half hoe bevoorrecht ze waren. Ook dat nog. Maar wist u 
Wie er met ze mee gaat naar Galiléa, naar Nazareth? Dat is de 
Heere Jezus, Die ze zoëven hadden voorgesteld in de tempel. Die 
zoëven daar aan de eeuwige God, Die Zijn eeuwige Vader was en 
is, hadden getoond. 
Hanna liet Samuël achter in de tempel, en zij mochten Hem weer 
meenemen. Want Hij begeerde onder de Zijnen te wonen. En zie 
hoe Hij openbaar laat komen, al in Zijn jonge dagen, Wie Hij is. 
Want er staat van Hem: “Het Kindeke wies op”. Dat betekent: Hij 
moet al meer en meer openbaar komen in Zijn hoedanigheid, als de 
Zoon van God en als de Zaligmaker, de Borg en Middelaar. 
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En het Kindeke wies op. Het werd groter. En als er staat: “Het wies 
op”, dan wil dat ook zoveel zeggen als: er was een harmonie in Zijn 
ontwikkeling, in Zijn groter worden. Dat was een heel bijzonder Kind, 
om op te letten. Waarom? Nou, als er wordt gewezen op Zijn op-
wassen, op Zijn opgroeien, dan wil dat zoveel zeggen dat Hij niet 
opgroeide als het Kind van Jozef en Maria, maar dat Hij opgroeide 
als het Kind van Zijn eeuwige Vader. En het kind draagt altijd de 
trekken, de eigenschappen van zijn vader met zich. Dus de Heere 
Jezus liet openbaar komen waar Hij vandaan kwam en hoe Zijn 
Vader is. 
En het Kindeke wies op. Meer en meer komt Hij openbaar. Waar? In 
een wereld verloren in schuld. In een huisgezin waar Hij met Jozef 
en Maria te maken heeft, die maar niet opknappen, die telkens 
opnieuw de dienst der verzoening nodig hadden, telkens opnieuw 
die plaatsbekleding nodig hadden. Mensen met hun hebbelijkheden 
en onhebbelijkheden. Wat zal dat voor een straat, wat zal dat voor 
een dorp geweest zijn? Wat heeft dat Kindeke daar gezien aan 
zonden en aan ongerechtigheden? Hoe heeft Hij Zijn Goddelijk, 
borgtochtelijk hart gekweld aan al de zonden die daar leefden! Want 
wij hebben van Hem gezongen: “De ijver van Uw huis heeft Mij ver-
slonden”. Dat gaat over Christus. En al die zonden, al die aantij-
gingen tegen God, al dat tergen van Zijn Vader, dat is wat geweest! 
Een trap van vernedering. Daarin komt openbaar dat Hij uit de ge-
westen van de eeuwige vreugde in een duistere wereld is neer ge-
komen. 
En het Kindeke wies op en werd gesterkt in den geest. 
Je zou ook kunnen vertalen: “Hij werd gesterkt door de Geest”. Dus 
Gods Heilige Geest was op Hem. Dat is diezelfde Geest Die Hem in 
de hof van Gethsémané sterkte en ondersteunde toen het er om 
spannen ging en het aanstaande was dat de Heere de volle uit-
gieting van Zijn toorn over Hem zou laten komen. Dat Hij gesterkt 
werd en manmoedig de vijand tegemoet trad. Deze zelfde Heilige 
Geest heeft Hem hier gesterkt, dat Hij ook naar Zijn menselijke na-
tuur deze weg kon gaan, deze weg die Hij moest gaan, deze weg 
die Hij wilde gaan. Wat een wonder ligt daar toch in! En heeft onder 
ons gewoond. 
Ziet u nu hoe dichtbij de Heere gekomen is?! Dat wil ik met nadruk 
zeggen tegen u die wellicht probeert tot God op te klimmen, die 
probeert van uzelf een halve heilige te maken. U raakt nooit aan de 
hemel, en u raakt nooit aan het Wezen Gods. Maar het is ook niet 
nodig, want God is Zelf in Zijn Zoon neergedaald in deze wereld. En 
Hij heeft Zich niet een woning verkoren in een of ander paleis, waar-
van u zegt: “Daar kan ik, als gewoon mensenkind, toch nooit ko-
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men”. Nee, juist daar in dat gezin van die timmerman. Juist daar in 
dat verachtte Nazareth. In dat onaanzienlijke dorpje. Dat is een 
bemoedigend woord voor een mens die van zichzelf moet zeggen: 
“Ik ben afzichtelijk, onaanzienlijk, ik ben een verachtte, ik ben een 
mens die aan de kant staat”. Nou, dan ben je in goed gezelschap 
vanmiddag, in heel goed gezelschap. Want daar was Hij nu maar 
net. 
Het Kindeke wies op. Hij werd groter. Dus ook voor Jozef en Maria 
moest meer en meer openbaar komen Wie Hij nu was, Wie dat Kind 
der beloften was, Dat uit Maria geboren mocht worden op het be-
loftewoord dat de engel gebracht had. 
Gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods 
was over Hem. Al was Hij een Kindeke, vervuld met wijsheid. Dat is 
niet (vergeef het mij alstublieft) een betweterige wijsheid geweest. 
Maar de wijsheid waar hier van gesproken wordt, dat is wijsheid die 
duidt op Zijn Goddelijkheid. Dus Hij kwam geheel anders openbaar. 
Niet dat je van een kind zou kunnen zeggen: “Nou, die is ook knap 
brutaal, die praat grote-mensen-taal. Dat past hem heel niet”. Nee, 
Hij kwam openbaar in Zijn Goddelijke wijsheid. Die Goddelijke 
wijsheid, daar ligt altijd iets in van de Goddelijke liefde, Goddelijke 
bewogenheid, het doorzien van ons droevig lot van ons heenreizen 
naar het verderf door onze zonden, en het ons tegenkomen op onze 
levensweg met woorden van waarheid, opdat wij ons bekeren zou-
den en leven. 
En de genade Gods was over Hem. Dus Zijn Vader maakte dat Hij 
deze weg kon dragen. Wat zal Hij Zich ook in Zijn wijsheid, in Zijn 
Goddelijke wijsheid verbaasd hebben over de menselijke dwaas-
heid. Vooral van hen die zich wijs noemden, of die door anderen 
wijs genoemd werden, zoals zometeen nog wel blijkt. 
Maar het Kindeke wies op. 
En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van 
Pascha. Kijk, daar heb je een zaak, daar heb je een punt wat ik voor 
u moet neerleggen, om u te vragen of u die hoedanigheid in uw 
leven kent? Die mensen sloegen geen jaar over. Op het feest van 
Pascha móesten zij te Jeruzalem zijn. Ze moesten op de plaats van 
de verzoening zijn. Ze moesten wezen op die plaats waar God Zich 
een woning had verkoren om onder dat volk te zijn. Ze moesten 
daar wezen waar het offerdier geslacht werd en waar de priester zijn 
handen zegenend ophief. 
Wat brachten die mensen mee naar Jeruzalem alle jaar opnieuw? Al 
hun zonden. Al hun tekorten. Hun ongerechtigheden. Wat hadden 
ze God aan te bieden? Niet anders dan slechtheid en vuilheid. 
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Als u vanmiddag hebt gemeend de Heere iets goeds aan te kunnen 
bieden, waarop de Heere u Zijn genade zou moeten bewijzen, dan 
gaat u waarschijnlijk met lege handen naar huis. Maar als u hier 
naar toe gestrompeld bent, zuchtend, verlangend, met al uw te-
korten en met al uw zonden, dan bewijst het Woord in deze dag dat 
er doen aan is. Nu precies voor zulke mensen, dat er bij Hem raad 
en uitkomst is. 
Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pa-
scha. Ze gingen er heen en ze kwamen gezegend terug. Ze gingen 
er ongezegend heen en van God gezegend kwamen ze terug. Dat is 
wat! En dan durven wij te zeggen: “Ik ben de kerk uitgegaan zoals ik 
er in gekomen ben”. Dan durven wij van die kleine en lage gedach-
ten van de dienst des Woords te hebben. Dan durven wij zo klein te 
denken van de majesteit en de almacht van God. We moesten ons 
schamen. 
En toen Hij twaalf jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem 
opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, is Hij mee ge-
gaan. Toen Hij twaalf jaren oud was. Hij was naar de wet van Zijn 
Vader Zoon der wet geworden. Op zijn twaalfde. Nu had Hij toegang 
tot de tempel, het huis van Zijn Vader. Daar zijn een paar zaken in 
die ik u moet meedelen. Twaalf jaren oud. Dus Hij heeft jarenlang 
moeten wachten, jarenlang thuis moeten blijven. Weet u wat wij, 
mensen, zeggen? “Nou, dat is een gelukkig kind. Die hoeft nog niet 
mee naar die saaie kerk. Die kan nog een beetje van Zijn jeugd ge-
nieten. Dat is een prettig leven, als je niet mee hoeft naar de kerk!” 
Maar de Heere Jezus heeft Zich daar moeten vernederen. Hij heeft 
weg moeten blijven uit het huis van Zijn Vader. Weg willen blijven uit 
het huis van Zijn Vader. Waarom? Omdat Hij in alles onderworpen 
wilde zijn aan de wet van Zijn Vader. En die wet vorderde dat, dat 
dat kind pas op zijn twaalfde, als zoon der wet, naar het huis van 
God mocht opgaan. 
Hij is daar thuis gebleven, terwijl Hij daar Zijn ouders jaar aan jaar 
zag gaan. Met groot verlangen heeft Hij uitgezien naar het ogenblik 
dat Hij mee op mocht om onder die dienst der verzoening te ver-
keren. 
Wat is dat een ander Kindeke geweest. Zult u dan ook nooit in uw 
fantasie de trekken in onze menselijke gedachten vergelijken met 
zoals wij als kinderen geweest zijn. Hoe anders is Hij. Hoe tegen-
over gesteld is Hij openbaar gekomen. Toen Hij twaalf jaren oud ge-
worden was. Het was Zijn lust en Zijn liefde om met de dingen van 
Zijn Vader te zijn en Hij is mee opgegaan naar Gods huis. Vrolijk! 
Vrolijk omdat Hij er ook mocht komen. En toen Hij twaalf jaren oud 
geworden was. Dus ook die jaren dat Hij thuis bleef, heeft Hij niet 
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werkeloos neergezeten, maar van dat thuisblijven geldt: “Het be-
taamde Hem al de gerechtigheid te vervullen”. 
Ze zijn naar Jeruzalem opgegaan naar de gewoonte des feestdags. 
En de dagen daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef 
het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het 
niet. 
Daar blijkt al iets van de onwetendheid van die mensen, van de 
dwaasheid van hun bestaan. Daar blijkt al dat ze mensen zijn van 
vlees en bloed. En Jozef en Zijn moeder wisten het niet. Ze hadden 
het toch kunnen weten! Of niet? Waar hoorde Hij? Hij was toch niet 
thuis bij hen in Nazareth! Hij was toch pas thuis in het huis van Zijn 
Vader! O ja, wij kunnen ons hier en daar best op ons gemak voelen. 
Maar we zijn alleen thuis waar onze vader en moeder zijn. Nietwaar! 
Als het recht ligt, als kind zijnde. Dat gold voor de Heere Jezus toch 
wel heel in ’t bijzonder. Alleen daar waar Zijn Vader Zich een woning 
had verkoren, daar was Hij thuis. 
Bleef het Kind Jezus te Jeruzalem. Wonderlijk! Dat Hij hier nog een 
Kind genoemd wordt, maar dat Hij als een autoriteit openbaar komt. 
Er staat niet dat Hij Jozef en Maria gevraagd heeft of Hij nog wat 
blijven mocht. Nee, daar ligt een Goddelijke keus in. Hij bleef te Je-
ruzalem, omdat Hij naar Zijn Goddelijkheid ook niet onderworpen 
was aan Zijn vader en moeder. Hoewel dat straks wel anders ‘lijkt’ te 
wezen. Maar dat moet uitgelegd worden. 
Maar menende dat Hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij 
een dagreis en zochten Hem onder de magen en bekenden. En als 
zij Hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, Hem zoe-
kende. 
In dat gezelschap, waar ze mee gereisd hebben, hebben ze ge-
vraagd: “Hebben jullie Hem gezien? Weten jullie soms waar Hij is?” 
En overal kregen ze “nee”. Niemand wist waar Hij was. En ten einde 
raad en in grote angst, zijn ze terug gekeerd naar Jeruzalem. En ze 
hebben in Jeruzalem overal gezocht. In de portieken, in de stegen, 
in de straten, op de markt. Overal hebben ze gezocht. Want er staat 
dat ze drie dagen hebben gezocht. Drie dagen! Want er staat: “En 
het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel”. 
Daar waar ze hadden moeten beginnen, daar komen ze als laatste 
uit. Daar waar ze van hadden kunnen weten dat Hij daar was, daar 
zochten ze Hem niet. 
Waar hebt u Hem gezocht? Hoe lang zoekt u al eigenlijk? Waar bent 
u allemaal niet geweest? Je bent bij de wet geweest. Je bent in het 
werkhuis geweest. U bent uzelf gaan reformeren. Je hebt Hem in 
een goede boekhandel gezocht. Je hebt Hem in allerlei kerken ge-
zocht. U hebt hem in een trieste godsdienst gezocht. U hebt Hem in 
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een vrolijke godsdienst gezocht. Waar bent u allemaal geweest? 
Want kijk, dat moet ik er bij zeggen, temidden van al die onwetend-
heid van Jozef en Maria, is er wel iets heel schoons in het leven van 
die mensen op te merken, iets kostelijks, waar je maar zo overheen 
zou zien, maar waar wel de nadruk op moet vallen. Want er staat: 
“Als zij Hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, Hém 
zoekende”. Ze zochten Hem. Ze waren Hem immers kwijt. Ze moes-
ten Hem hebben, wilden ze van hun angst en van hun verdriet af 
zijn. Het was ze om Hem te doen. 
U zegt: “Er liggen zoveel fouten in die mensen”. Bij u niet dan? Maar 
wordt dit ook in uw leven gevonden? Is het u al om Hem te doen? 
Bent u Hem aan het zoeken bij dagen en bij nachten? Bent u 
daarom alle kanten op gezworven en vindt u daarom geen rust meer 
voor uw voet of een plaats om uw hoofd neer te leggen? Lijkt u 
daarom op een veldhoen, voort gejaagd op de bergen? Omdat u 
Hem zoekt? Dan mag ik u zeggen, ook op grond van dit Woord trou-
wens: “Die zoekt, die zal vinden”. Waarom? Wel, terwijl zij zoeken, 
zijn zij allang gevonden, is daar een Goddelijk oog van de Heere 
Jezus Christus die al die gangen van Jozef en Zijn moeder na gaat. 
Hij weet precies waar zij zijn. Maar wat hebben zij zich opgehouden. 
Wat hebben zij zich een moeiten aangedaan. Wat hebben zij zich 
een angst op de hals gehaald met deze dwaze gang. Hoe dwaas 
zijn onze gangen, terwijl de Heere zegt: “Hier zal Ik wonen naar Mijn 
raad, hier zal Ik eeuwiglijk Mijn volk Mijn volle gunst betonen. En 
hier zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die Mijn Naam 
beminnen, erfelijk wonen”. 
Hier! En waar is nu dat “hier”? Wel, dat is op die plaats waar de 
Heere Jezus was. En waar was de Heere Jezus? Op de plaats van 
de verzoening, waar de gerechtigheid en de vrede gepredikt werd, 
waar het hart van God de Vader werd verklaard in Zijn Wezen, waar 
Hij werd aanbevolen als de enige God en Zaligmaker, als de Troost 
voor een mensenkind. Waar is Hij te vinden? Waar is het dat de 
Heere Zich openbaren en verklaren wil? Wel, het is daar waar het 
nu over gaat. Je hebt allemaal een Bijbel in huis. Er ligt hier een 
Bijbel op de kansel geopend. Wel drie liggen er trouwens. Overal 
zijn ze, in al onze huizen. En de Heere zegt: “Zoek Mij. In Mijn 
Woord laat Ik Mij vinden”. Ik wil u niet onthouden dat heldere woord 
van Calvijn. “Wie de Schrift leest om er Jezus in te vinden, die zal 
Hem er vinden”. Begin dan maar bij Genesis 1. Dat geeft helemaal 
niets. Dat kan helemaal geen kwaad. Want dan volgt u precies de 
heilsordelijke gang. Om uit te komen bij Hem. 
Drie dagen. Dat is een lange tijd geweest voor die mensen. Drie da-
gen. U bent misschien ook al lang op zoek. U weet niet meer waar u 
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het zoeken moet. Nou, zie dan hoe Hij openbaar komt in het leven 
van Zijn vader en moeder, en wat Hij spreekt tot hen. 
Als zij Hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, Hem 
zoekende, en na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, in het 
midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende. En 
allen die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en ant-
woorden. 
Weet u waarom? Dat verstand en die antwoorden van Hem, Hij 
leerde niet als de Schriftgeleerden, maar als Machthebbende. Weer 
niet die een of andere betweterigheid, maar een Goddelijke wijsheid 
die Hij bezat. Hij kwam openbaar als de Zoon van God Zelf. Hoe is 
het mogelijk dat die leraren zich verwonderden, dat ze zich ontzet 
hebben. En dat er toch van hen gezegd moet worden, in zijn alge-
meenheid, de uitzonderingen daargelaten, dat zij in Hem niet ge-
loofd hebben. 
Datzelfde zou ik vanmiddag tegen ons allemaal kunnen zeggen. 
Hoe is het mogelijk dat week aan week die ontzettende wijsheid van 
God en Goddelijke zaken ons wordt verklaard en geopenbaard, en 
we geloven het niet. We gaan weg, we  gaan over tot de orde van 
de dag. We laten Jezus achter op de plaats waar Hij is. We laten 
Hem achter in de kerk of in het Woord, en we gaan onze eigen 
gang. Geheel anders bij Jozef en Maria. Zie daar het grote geheim 
van het werk van Gods Heilige Geest. Zie daar het eenzijdige werk 
der genade dat God doet. En hoe gaat dat werk der genade 
eigenlijk? Twee dingen. In het werk der genade komen u en ik open-
baar, en God komt erin openbaar. Dat zijn altijd de twee zaken. God 
komt openbaar, God in Christus. Dat is wellicht beter gezegd. 
En zij Hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot 
Hem… Dan wijst dat woord “verslagen” op iets, de gekrenkte moe-
derliefde. Daarom is ze verslagen. En ze ziet haar Kind aan en ze 
zegt: “Kind, waarom hebt Gij zo gedaan? Waarom doet U ons dit 
aan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht”. Een paar 
dingen moet de nadruk op gelegd worden. 
In de eerste plaats, ze zegt: “Kind”. Daar had ze helemaal geen 
recht op. Hij is haar Kind helemaal niet. Hij is alleen uit haar ge-
boren, maar Hij is het Kind van Zijn Vader. En als ze Hem kind 
noemt, dan zegt ze tegelijkertijd: “Ik heb over U ouderlijk gezag. U 
moet mij onderworpen en gehoorzaam zijn. U blijkt ongehoorzaam 
te wezen”. Hoe onwetend blijkt Maria te zijn. “Waarom hebt Gij ons 
zo gedaan?” 
En dan maakt ze nog een fout. “Zie, Uw vader en ik hebben U met 
angst gezocht”. De Schrift is helder. Telkens in dat gedeelte wordt 
gesproken over Jozef en Zijn moeder. Jozef was Zijn vader hele-
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maal niet. En naar Zijn menselijke natuur was Maria Zijn moeder. 
Jozef stond er sowieso pal buiten, wat de afkomst van de Heere 
Jezus aan ging. 
“Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht”. 
En dan het antwoord van de Heere Jezus. In dat antwoord legt Hij 
direct het hart van Zijn moeder bloot. Hij ontdekt haar aan haarzelf 
en aan haar eigen onwetendheid. En Hij zeide tot hen: “Wat is het 
dat gij Mij gezocht hebt? Ik heb Mij reeds laten vinden, en u zoekt 
Mij. Waarom hebt u zoveel angst gehad? Het is een teken van uw 
grote onwetendheid. Want wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen 
Mijns Vaders”. Uit het grondwoord vandaan zou je ook kunnen 
zeggen: “In het huis Mijns Vaders, waar de dingen Mijns Vaders zijn 
voortgang hebben”. “Wist gij niet? U verstaat nauwelijks waartoe Ik 
gekomen ben en van Wie Ik gekomen ben, en tot Wiens doel Ik 
gekomen ben, en Wie Ik heel Mijn leven op het oog heb. Wist gij niet 
dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? Jozef is Mijn vader niet, 
en u, u bent naar Mijn menselijke natuur Mijn moeder. Maar Eén is 
Mijn Vader. En in de dingen van Hem behoor Ik te wezen. Daar gaat 
Mijn hart naar uit. Daar begeer Ik te zijn. Daar verlang Ik, met alles 
wat in Mij is, naar”. 
En zij verstonden het woord niet dat Hij tot hen sprak. Ze verstonden 
het woord niet. Ze hebben niet begrepen waar Hij op wees. 
Waar heeft de Heere Jezus op gewezen? Hierop, dat Zijn hele leven 
hier op aarde niet anders geweest is dan een gehoorzaam zijn aan 
Zijn Vader. In alles onderworpen zijn aan de wil en aan de wet van 
Zijn Vader. Dat het Zijn begeren was om in de dingen van Zijn Vader 
te zijn, om Zijn Vader te eren en Zijn volk te zaligen. 
“Wist gij niet dat Ik móet zijn…” Moet! Hoort u dat? Daar zit een 
heilige, een dure, een Goddelijke plicht in. Hij is gekomen met een 
moeten. Niet met een zomaar mogen of willen. Nee, moeten. Waar-
om is dat een moeten? Wel, omdat Zijn Vader in de eeuwigheid het 
heeft uitgezegd: “Wie is er om voor dezen verzoening aan te bren-
gen?” En de Heere Jezus Zichzelf heeft aangeboden en het gezegd 
heeft: “Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. En Hij heeft Zich 
gebonden aan de wil en aan de beschikking van Zijn Vader. “Wist gij 
niet dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?” Wat verstaan we 
eigenlijk van de Heere Jezus Christus? Wat verstaan we eigenlijk 
van Zijn komst? Wat verstaan we van zijn rond gaan in de wereld? 
Maar ook van Zijn rond gaan onder de prediking van het Woord. 
Wat verstaan we er van? 
Met Kerst heb ik u mogen preken uit het begin van dit hoofdstuk. 
Dat Hij is neergelegd in een kribbe. Dat Hij is voorgesteld geworden 
in de tempel. En wie verstond er wat van Zijn komst? Simeon en 
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Anna, en allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. Die op 
de Zaligheid waren hopende. Die het wisten bij God vandaan, dat ze 
de dood niet zouden zien, eer zij de Christus des Heeren zouden 
zien. Die Hem in hun armen hebben genomen en Hem aan God de 
Heere hebben voorgesteld: “Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht 
gaan in vrede, naar Uw woord”. 
Wist gij het niet? Verstaat u het niet waartoe Ik gekomen ben? Ik Die 
onder u heb gewoond en het u heb getoond in Mijn totaal anders 
tegenover gesteld zijn, dat u een slecht en zondig mens bent. Dat Ik 
volmaakt geleefd heb en dat er aan u zoveel mankeert. En dat u de 
dure prijs van uw ziel, dat rantsoen, aan God in tijd noch eeuwigheid 
kan voldoen. Verstaat u het nog niet dat u Mij nodig hebt, opdat Ik 
vrede met Mijn Vader zal maken voor u? Verstaat u het niet dat Ik 
die gang moet gaan onder de wet, om met Mijn bloed u vrij te kopen 
van schuld en straf? Verstaat u het niet? 
Hoe is het met u eigenlijk? Hoe is het met u? De theologie van onze 
dagen gebruikt de Naam van Jezus als een vrome saus over het 
leven. We handhaven onszelf en de Naam van Jezus is een aardige 
aanvulling. Het is niet gek om het eens achter de hand te houden in 
dagen van nood en als het eens tegen zit enzo. Maar hier staat 
duidelijk uitgedrukt: “Wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen Mijns 
Vader”, dat Ik daarin begeer op te gaan. En dat dat nu de zaligheid 
van de Kerk uitmaakt. Dat Hij het is Die daarin op gaat, Die Zich 
daarin verlustigt, Zich daar totaal in laat ondergaan, om de Zijnen, 
die Hem van de Vader gegeven zijn, mee te nemen, met Hem mee 
te nemen die eeuwige vrede en die eeuwige zaligheid in. Wat is het 
dat u Mij gezocht hebt? Daarom bent u nu alle kanten op gelopen. 
Daarom bent u nu drie dagen op weg geweest. Omdat u van Mij 
niets verstond. 
En de discipelen hadden tijden met de Heere Jezus gewandeld. En 
de Heere Jezus klaagt ze op een gegeven ogenblik aan: “Zijt gij nog 
onwetend?” En als de discipel Petrus een keer een raak woord zegt, 
dan is het de Heere Jezus Die het zegt: “Vlees en bloed hebben u 
dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemel is”. Zie hoe 
noodzakelijk het is op de leerschool van Gods Heilige Geest te zijn, 
om te verstaan, om te weten wat Zijn heilig moeten is. Mensen, je 
zult nooit tot rust komen. Je zult nooit tot vrede met God komen, 
zolang je niet weet dat Hij moet zijn in de dingen van Zijn Vader. 
Daar alleen is de rust in gelegen, dat Zijn moeten onder de eisende 
gerechtigheid van Zijn Vader uw mogen inhoudt. Dat de Heere op 
grond van Zijn werk en Offerande zegt: “U bent voor eeuwig de 
Mijne en u mag delen in die heerlijke zaligheid”. 
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Maria openbaart zich als moeder en ze zegt: “Kind, want U bent mij 
onderworpen”. Maar Jezus, in Zijn alwetendheid, blijkt haar Meer-
dere te zijn en Die spreekt eigenlijk in Zijn woorden tot haar dat Hij 
zegt: “U hebt Mijn onderworpene te zijn”. 
Daar zaten leraren! Dat waren knappe koppen natuurlijk. Dat waren 
mensen van statuur. Daar keek iedereen tegenaan. Die hebben zich 
ontzet. Daar ga je met al je wijsheid, met al je wetenschap. Laat ik 
het zo voor u neerleggen vanmiddag: u weet wellicht precies hoe 
God een mens bekeert. U hebt het allemaal op een rij. “Het zal zo 
moeten gaan, en dat zal gekend moeten worden, en daar zal je van 
moeten weten”. Maar als de Heere Zijn intreden doet in uw leven, 
dan staat toch alles op z’n kop. En weet u, het gaat toch altijd 
precies zo zoals u niet had gedacht. Je wordt namelijk buitenspel 
gezet. Uw wetenschap, uw overwegingen doen niet mee. Hij alleen. 
Hij alleen. En dan staat er van Jozef en Maria: “Zij verstonden het 
woord niet dat Hij tot hen sprak”. Daar moet je ook over klagen. Dat 
wat u ook is geleerd en wat u bekend gemaakt is, u kunt uzelf geen 
licht geven. Misschien hebt u het weleens ondervonden, juist bij die 
teksten waar voor u weleens zoveel licht in geweest is. Dat u de 
betekenis van zo’n woord mocht verstaan aan eigen hart en leven. 
En u zocht het weer eens op en u zat er naar te turen, en u dacht: 
“Hoe is het mogelijk? Ik zie er niets meer in”. Omdat u niet verstaat 
als God het u niet te verstaan geeft, omdat u onwetend bent en blijft 
als Hij u geen geheiligde wetenschap schenkt. Daar gaat het over. 
Wist gij niet? En wat is het dat gij Mij gezocht hebt? 
Is het bij u allemaal al eens een keer op z’n kop gegaan? Want 
reken erop dat het bij Jozef en Maria ook op z’n kop stond. Hadden 
ze op zo’n antwoord gerekend? Wat dacht u? Natuurlijk niet. Maar 
ze kregen dat woord wel. Het onderwijs van de Heere gaat zo 
dwars, zo radicaal in tegen al ons overwegen. Want we moeten 
openbaar komen als mensen die gevallen zijn, en daarom van God 
en Goddelijke zaken niet meer weten. Dan zeg ik u opnieuw wat een 
wonder het is dat de Vader in Zijn verkiezend welbehagen Zijn eigen 
Zoon gezonden heeft in de wereld. Dat u met al uw onwetendheid 
niet hoeft op te klimmen tot Hem, maar dat Hij met Zijn Goddelijke 
wetenschap is afgedaald tot ons, om het ons zomaar te vertellen. 
Weet u, die leraren waren toch best nog wel intelligent. Die hebben 
om Hem heen gezeten. Je zegt: “Nu wordt u nog evangelisch ook”. 
Wat geeft dat, wat u zegt. Je hoeft maar aan Zijn voeten te gaan 
zitten. Dat wil ik toch zeggen. Je hoeft maar aan Zijn voeten te gaan 
zitten, en het wordt je maar zo verteld. Je staat veel te hoog en je 
weet het veel te goed. Er is helemaal geen plek voor Hem, voor Zijn 
spreken. Maar misschien heeft één van ons, of meerderen, het wel-
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eens meegemaakt. Dan weet u wel hoe goed het is om aan Zijn 
voeten te zitten. Hoe zalig dat is, als Hij gaat spreken. Want weet u 
waar Hij altijd van spreekt? Dat is heel opmerkelijk. Je ziet hier van 
Jozef en Maria dat zij zich naar de wet van God richten. Christus 
richt Zich ook naar de wet van God. Maar op grond van Zijn werk, 
onder die wet, spreekt Hij altijd van vergeving en van genade, van 
uitkomst in de grootste nood en ellende, van liefde van God in Zijn 
aangezicht. 
Wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? Dat we 
gedurig zouden bidden: “Heere, schenk Gij ons dat we het weten, 
opdat we aan Zijn voeten zouden zitten en van Hem dat hemelse 
onderwijs zouden ontvangen, dat we niet missen kunnen op weg 
naar de eeuwigheid”. 
 
Laten we eerst zingen. Psalm 116 het 11e vers. 
 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten Naam te danken; 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 
“Kind, waarom hebt Gij ons zo gedaan?” Dat had Maria gezegd. 
Weet u, daar wil ik dit ook nog van zeggen. Dat wij van die mensen 
zijn die Hem de wet voor willen schrijven, en die menen een recht te 
hebben om Hem ter verantwoording te roepen. Maar de Heere 
Jezus laat blijken: het is precies andersom. Aan Mijn voeten is het te 
leren. 
Nu zeg ik u tegelijkertijd: als ik u gezegd heb: je hoeft maar aan Zijn 
voeten te gaan zitten, dat daar nu precies de hele haper zit. Als u in 
de dag der dagen veroordeeld zult worden door de eeuwige God en 
naar die vreselijke rampplaats verwezen zult worden, zal maar één 
ding gelden: “Gij hebt niet gewild dat Ik Koning over u zijn zou”. Als 
dat oordeel, als dat vonnis klinkt, dan zal daar direct in doorklinken: 
“Ik heb er alles aan gedaan om u te zaligen, tot in het uiterste. Ik 
heb Mijn Zoon gegeven, opdat ge tot het leven zoudt komen. Ge 
hebt het niet nodig geacht, ge hebt het veracht, ge hebt het naast u 
neer gelegd”. Izak Da Costa roept op: “Zodra u het Woord van God 
gaat lezen, val, o christen, val eerst uw God te voet, opdat Hij u Zijn 
wegen zou leren, Zijn wijsheid u bekend zou maken”. 
En zij verstonden het woord niet dat Hij tot hen sprak. Dat gold van 
Jozef en Maria, dat geldt voor ons precies hetzelfde. Maar hier blijkt 
weer dat het een eenzijdig werk Gods is. Want ze worden niet weg-
gestoten. Maar de Heere Jezus gaat door met onderwijs geven. Dat 
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onderwijs wordt gegeven in de praktijk. Dat is het beste, als u in de 
praktijk van het leven Zijn onderwijs ontvangt. Zomaar in de dage-
lijkse omstandigheden. Daar kijkt de hoogmoed overheen, maar de 
nederige leert er op letten. Opdat u afhankelijk van Hem zou zijn en 
blijven. 
Hoe blijkt dat dan in de praktijk? Wel zo: en Hij ging met hen af. Ma-
ria eiste Zijn onderworpenheid. De Heere Jezus wijst op Zijn maje-
steit. En toch is Hij onderworpen, want Hij ging met hen af. Hij 
gehoorzaamt. Zie opnieuw dat het Hem betaamde al de gerechtig-
heid te vervullen. Hij houdt de wet van Zijn Vader. Eert uw vader en 
uw moeder. Naar Zijn menselijke natuur waren ze naar de Godde-
lijke beschikking dan toch Zijn vader en moeder. En Hij zal dat ge-
bod van Zijn Vader handhaven. Maar u voelt met mij wel aan dat het 
eren van Zijn vader en moeder naar het vlees het doel niet was. 
Helemaal niet. Maar Hij hield dat gebod, opdat Hij Zijn Vader daarin 
zou eren, gehoorzaam zou wezen. Weer zo’n stuk van Zijn vernede-
ring. Weg uit de dingen, uit het huis Zijns Vaders. Mee terug naar 
Nazareth, naar dat leven, vol van zijn zonden en tekorten. Weer on-
der die mensen wonen die het maar zo slecht leren en die altijd 
maar zo beroerd in elkaar blijven steken. Weer bij die mensen zijn 
die maar niet opknappen, waar je moedeloos van zou worden. En je 
wordt het toch ook van jezelf! Moedeloos aan alle kanten. Maar Hij 
ging met hen af en kwam te Nazareth en was hen onderdanig. 
Omdat Hij Zijn Vader onderdanig was. 
Maar ik wil u er tegelijker tijd op wijzen hoe daarin schittert dat Hij de 
Borg en Middelaar is. Hij ging met hen af en kwam te Nazareth en 
was hen onderdanig, en heeft daar in Zijn leven getoond waar hun 
enige redding en verlossing nu in gelegen was. Dat Hij de wet van 
Zijn Vader gehouden heeft. Dat volmaakte slechts. Zij hadden 
steeds alles voleindigd wat naar de wet des Heeren te doen was. 
Maar de wet zei nooit: “Het is genoeg”. Maar Hij heeft daar, en ge-
heel Zijn leven door, tot in de bittere en smadelijke dood des kruises 
toe, de wet van Zijn Vader gehoorzaamd. Toen moest de wet zwij-
gen. Toen moest de wet over al dat volk van God eeuwig zwijgen. 
Want er was aan de Goddelijke gerechtigheid genoeg gedaan. 
Hij was hen onderdanig. 
En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Ze heeft ze 
overwogen. Ze heeft ze overlegd. Waar heeft ze dat gedaan? In 
haar hart, staat er. Je zou ook kunnen zeggen, en dat pas ik dan toe 
op u en op mij: in de eenzaamheid, in het verborgene, in de stilte, 
voor het aangezicht van God. Overwegende voor Gods aangezicht 
wat al die dingen tot haar te zeggen had. 
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Wat een heerlijk leven moet die vrouw gehad hebben. In het be-
waren van al die dingen in haar hart. Wat een gemeenschaps-
oefeningen met God moeten daar geweest zijn. En hoe het God b-
ehaagd heeft meer en meer Hem te openbaren, Zijn Zoon, aan 
Maria. 
En Jezus nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de 
mensen. Jezus nam toe. Wat wil dat zeggen? Ja, Hij is naar Zijn 
mensheid gegroeid tot volwassenheid. Maar ook dit: meer en meer 
moest openbaar komen Wie Hij nu als Borg en Middelaar was, voor 
Jozef en Maria, voor al Gods volk. 
Is er in uw leven een toename? Ze praten vandaag de dag veel over 
“groeien in het geloof”. Dat gaat altijd de hoogte in. Dat is heel 
eigenaardig. Maar naar de Schrift is groeien in het geloof de diepte 
in. Want weet u wat groeien in het geloof is? Dat betekent dat ik 
minder word en Hij meer. Want Hij moet wassen en ik minder wor-
den, zei de Doper zo terecht. Dan schiet er van ons steeds minder 
en minder over. Je blijft maar tegenvallers opdoen. Zeker, zoals bij 
Jozef en Maria, de Heere Jezus in je buurt is. Dan valt het extra op. 
Want onder de godsdienst, of onder je slechte buren, kan je nog 
aardig de schijn ophouden, dat het nog heel wat lijkt. Maar als het 
Goddelijk licht er in je leven is, dan komt op elke smet en vlek het 
licht te vallen en word je al vuiler en vuiler. 
En Jezus nam toe. Neemt Hij toe in uw leven? Dat vraag ik u. Wordt 
Hij voor u al begeerlijker, al dierbaarder? Gaat uw verlangen al meer 
en meer naar Hem uit? Ik kan het ook zo zeggen: Vallen alle bij-
zaken hoe langer hoe meer weg? Dat alleen de Heere Jezus Chris-
tus overblijft als het meest begeerlijke voor uw hart? Dat u daar naar 
zoekt en daar om roept, dat Hij in u wordt afgedrukt in heel Zijn 
borgtocht, opdat u weten mag dat het voor u is. Is het u daarom be-
gonnen? 
En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte. Dat wijst weer op die 
harmonie. Maar ook dit, dat Hij meer en meer de wil en de beschik-
king van Zijn Vader heeft bekend gemaakt. Dus Hij heeft al meer en 
meer geheime raadsbesluiten ontsluierd, ontwikkeld, openbaar ge-
maakt. Daar gaat het toch om, of niet?, in uw en in mijn leven?! Dat 
dat al meer en meer ontsluierd wordt. Als de apostel zegt dat u en 
ik, dat wij onze roeping en verkiezing hebben vast te maken, dan 
gaat het daar over, dat we in de weg van geroepen te zijn, gerecht-
vaardigd te zijn, geheiligd te zijn, tot rust moeten komen in dat eeu-
wige welbehagen van God, dat al meer en meer het geheim van de 
eeuwigheid in ons leven openbaar komt. De Heere zegt: “Ik heb u 
liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met 
koor-den van goedertierenheid”. Dat we al meer en meer die vrede 
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in het hart zouden bekomen die daar in ligt. Dat hoe meer wij voor 
de dag komen in onze zwakheid, dat Hij Zichzelf vertoont als een 
God van eeuwige barmhartigheid. 
Jezus nam toe in wijsheid en in grootte. In wijsheid. Zijn die woorden 
Gods voor uw gehemelte zoeter dan honing? En herkent u Zijn spre-
ken? Want de Heere Jezus zegt: “Mijn schapen horen Mijn stem en 
ze kennen dezelve”. Die hebben ze namelijk eerder gehoord. Die 
klank kennen ze. Wat is dat voor een klank? Een klank vol van liefde 
en van geduld. Als je weer openbaar voor de dag moet komen met 
nieuwe tekorten, en dat er een schuilhoek van je hart is open ge-
gaan waar je nog niet van wist en waarvan je vreest: “Nu zal er bij 
God voor mij geen vergeving meer zijn. Ik heb alles er door ge-
bracht. Niet alleen de wet, maar ook het Evangelie, de genade er 
door gebracht”. En dat Hij Zijn stem laat horen: “Ik zal niet meer op u 
toornen en Ik zal niet meer op u schelden. Uw zonden heb Ik achter 
mij geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid”. 
Weet u hoe het is? Het is zo: de Heere Jezus zat in het midden van 
hen. Dat staat in het 46e vers. Zittende in het midden der leraren. Hij 
is het Middelpunt. Dat moet het telkens zijn en blijven. Hij met Zijn 
werken, met Zijn borggerechtigheid in het middelpunt. En tegelij-
kertijd, daar wil ik ook nog op wijzen: Hij zit in het midden der lera-
ren. 
Jozef en Maria vlogen alle kanten op. Ze waren aan het zoeken en 
aan het rennen. En Hij zit. Daar zit iets in van die Goddelijke rust, 
van dat eeuwige, dat de Heere Zijn raad volvoert. De duivel gaat 
rond als een briesende leeuw, want hij weet dat zijn tijd kort is. De 
mensen rennen en vliegen de wereld over en ze zoeken alles uit het 
leven te halen wat er in zit. Dat is ook zo’n eigenaardige uitdruk-
king. En Hij zit. Dat is God. Dat is altijd wat Hij mee brengt als hij 
weer opnieuw verschijnt in het leven der Kerk. Die rust die er in Hem 
is. 
En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en 
de mensen. Had Hij genade bij God nodig dan? Nee, niet in die zin 
zoals u het nu opvat. Maar wat betekent dat “in genade bij God”? 
Wel, daar lag een Goddelijke goedkeuring over Zijn leven. Dat is in 
het leven der genade ook zo. Er ligt Goddelijke goedkeuring over 
Zijn verdiensten en arbeid. Als je daar je troost in mag vinden, dat 
de getrouwe God Zijn goedkeuring geeft over de arbeid van Zijn 
Zoon, dan heb je alles, ja, dan heb je alles. Als de Heere Zijn hand 
legt op het Offerlam Dat geslacht is op Golgotha, Wiens bloed ge-
stort is tot een rantsoen voor velen. Die je in die Borg en Middelaar 
aanspreekt in Zijn genade, dan heb je alles. Want God was aan mijn 
zij, Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. 
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In genade bij God en de mensen. Dat is het laatste. Daar moet ik 
ook op wijzen. Hij was aangenaam. Het was ook aangenaam om 
met Hem om te gaan. Dat is in Zijn hele leven gebleken. Heeft Hij 
immers een mens ooit afgestoten? Heeft Hij ooit een mens oneerlijk 
behandeld? Heeft Hij een blinde, die tot Hem kwam, blind gelaten? 
Heeft Hij een dove, die tot Hem de toevlucht nam, niet horende ge-
maakt? Heeft Hij die zieke niet opgericht van dat bed? Bijvoorbeeld 
die man bij dat badwater. Heeft Hij die doden, die jongeling te Naïn 
en Zijn vriend Lazarus niet opgewekt? Is Hij niet openbaar gekomen 
als een vriendelijk Ontfermer! Weet u wat die mensen zeiden in 
Israël? De meesten geloofden niet in Hem. Maar weet u wat ze 
zeiden? “Ben je ziek? Mankeert er wat aan? Dan moet je bij Jezus 
van Nazareth zijn. Die stuurt je niet weg en daar kan je met alles 
terecht”. En weet u wat wij zeggen? “Ach, wie weet, en ik hoop het 
maar, en mocht het nog eens”, enzo. Dat zeggen wij. Maar je moet 
maar ziek wezen. Het moet maar knijpen. Het moet er maar op aan 
komen. Laat ik u dit tot troost zeggen. U die in al uw zielsverdriet 
ook geen raad meer weet. Ze zijn allemaal tot Hem gekomen. De 
rijken bleven in hun paleis natuurlijk. Dat is meestal zo. Rijken wor-
den ledig heen gezonden. Maar die kreupelen, dat onaanzienlijke, 
dat uitschot, dat niet meetelt, daar heeft Hij Zich aan bekend ge-
maakt in al Zijn milddadigheid. 
Dat doet Hij vandaag nog hoor! U die niet meer boven een hoer en 
een tollenaar uit kunt komen, dan zeg ik het maar tot u: zoek het 
toch bij Hem. Zie hoe aangenaam Hij geweest is voor de mensen. 
Opdat u ondervinden zou in deze dag, op Zijn tijd en wijze, dat Hij 
aangenaam is. Een vriendelijk Ontfermer, zingt de Psalm dan. Dat is 
Hij bij uitnemendheid. Bij Hem is raad. Bij Hem alleen. U die in uw 
ziel ondervindt dat u zo blind bent. U die onder het Woord zit en 
zegt: “Ik ben zo doof”. U die wordt opgeroepen om te komen tot 
Jezus en u zegt: “Ik ben zo kreupel, zo lam, ik kan niet gaan”. U 
waar alles aan mankeert, Hij treedt in deze dag in de prediking van 
het Woord voor u en Hij zegt: “Dat hebt u nodig”. Hebt u Hem no-
dig? Of wist u het nog niet, dat Hij moet zijn in de dingen Zijns 
Vaders, tot eer van Zijn Vader en tot heil van onze onsterfelijke ziel. 
 

AMEN. 
 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 27 : 3 
Zegenbede. 
 


