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Predikatie over Johannes 18 vers 8 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 6 april 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 45 : 2. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Johannes 18 vers 1 t/m11 
 
  1 Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de 
beek Kidron, waar een hof was, in welken Hij ging en Zijn discipelen. 
  2 En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus al-
daar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen. 
  3 Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en eni-
ge dienaars van de overpriesters en farizeeën, kwam aldaar met 
lantaarnen en fakkels en wapenen. 
  4 Jezus dan wetende alles wat over Hem komen zou, ging uit en 
zeide tot hen: Wien zoekt gij? 
  5 Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazaréner. Jezus zeide tot 
hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen. 
  6 Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en 
vielen ter aarde. 
  7 Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: 
Jezus den Nazaréner. 
  8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Indien gij dan 
Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. 
  9 Opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gezegd had: Uit 
degenen die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. 
10 Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit, en 
sloeg des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En 
de naam van den dienstknecht was Malchus. 
11 Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den 
drinkbeker dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drin-
ken? 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 22 : 6 en 7. 
 
Gemeente, met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige 
Geest wensen wij in deze morgen met u te spreken over Johannes 
18 het 8e vers. Daar luidt het Woord des Heeren: 
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Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Indien gij 
dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. 
 
Om met Gods hulp stil te staan bij drie gedachten: 
 

1e. Jezus de Held. 
2e. Jezus de Borg. 
3e. Jezus de Zoon. 

 
Jezus dit gezegd hebbende. Zo begint hoofdstuk 18. Wat had de 
Heere Jezus gezegd? Wel, de discipelen waren er getuigen van ge-
weest hoe de Heere Jezus in een zeer intiem ogenblik met Zijn 
Vader het Hogepriesterlijke gebed had uitgebeden. Ze waren er bij 
geweest. Ze hadden het mogen horen hoe de Zoon tot de Vader 
sprak, en hoe daar het hart van Jezus Christus, Gods Zoon, is open-
baar gekomen. Ze hebben gehoord waar het Hem om te doen was. 
Van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid af aan, tot in de tijd 
toe, tot in heel Zijn leven, tot in heel Zijn gang, tot in deze ogenblik-
ken toe. Ze hebben het gehoord waar het Hem ook om te doen zou 
zijn in het verdere, terwijl Hij wist wat er over Hem komen zou. Hoe 
heeft Hij gezocht de verheerlijking van Zijn Vader! En ook de ver-
heerlijking van Zijn volk, van Zijn Kerk. Hoe heeft Hij het recht van 
God gehandhaafd, de eer van God gezocht, door al de gerechtig-
heid te vervullen. En hoe heeft Hij de heerlijkheid van Zijn Kerk ge-
zocht, door voldaan aan dat recht van Zijn Vader, de weg van barm-
hartigheid te openen voor al diegenen die de Zijnen zijn. Je zou kun-
nen zeggen: Het was de hemel op aarde. Wat was daar eigenlijk de 
tijd aan het stilstaan. Wat was het daar ademhalen in die pure, diepe 
liefde Gods, in die genade Gods, zo oneindig groot. Je zou al de no-
den en de ellenden van het leven wel vergeten zijn, als je aan die 
plaats was. Je zou al je zorgen wel een ogenblik hebben laten va-
ren, als je daar bij had mogen zijn. En welk een troost heeft daar 
voor die discipelen in gelegen, dat ze omkaderd waren door de 
voorbede van de Heere Jezus Christus. Dat ze niets kon gebeuren, 
maar dat ze veilig waren in Zijn gevouwen handen, veilig waren in 
Zijn bloed der verzoening, veilig waren in Zijn hart, Zijn Middelaars-
hart. 
Wie had kunnen bevroeden in die ogenblikken dat het haastig zo 
anders zou zijn. Dat ze slechts enkele ogenblikken verwijderd waren 
bij de praktijk van het Woord: “Ik heb de pers alleen getreden en 
geen van de volken was met Mij”. Dat konden die discipelen niet be-
kijken. Maar de Heere Jezus Christus, Hij wist dat Zijn tijd, Zijn ure 
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gekomen was. Dat het aanstaande was dat Hij Zich zou geven tot 
een rantsoen voor velen. 
Jezus dit gezegd hebbende, ging uit. Ja, de stad Jeruzalem uit, de 
beek Kidron over naar die hof, naar die Olijfberg, naar de hof Geth-
sémané  toe. Maar het is meer natuurlijk dan alleen maar uitgaan uit 
de stad Jeruzalem. 
Jezus dit gezegd hebbende, ging uit van die heerlijke plaats van 
gemeenschap met Zijn Vader. Hij ging uit, dat lijden en sterven in. 
Jezus dit gezegd hebben, ging uit. 
Maar Hij ging niet uit voordat Hij deze gemeenschap met Zijn Vader 
geoefend had. Hoe noodzakelijk was het voor die gezegende Heere 
Jezus Christus om in de stilte van het gebed gemeenschap met Zijn 
Vader te oefenen. Hoe noodzakelijk was het voor Hem om het aan-
gezicht Zijns Vaders te zoeken. Kun je dan begrijpen… Hoe is het 
toch mogelijk dat wij menigmaal zo biddeloos zijn, en dat we waar 
dan naar toe ook op eigen kracht wel denken te kunnen gaan. Dat 
wij Hem zo weinig nodig hebben in het dagelijks leven, in de praktijk 
van het leven. Hij wist wat er over Hem komen zou. Maar dat ont-
hield Hem niet van die gebedsgang. Wij die ons leven geen ogenblik 
zeker zijn, wij die niet weten wat er over ons komen gaat. Wij zijn 
mensen die alleen terug kunnen kijken, naar het natuurlijke, en niet 
weten hoe de toekomst van ons leven wezen zal. Wie kan verder 
kijken dan enkele seconden?! Het kan maar zo wezen dat we het 
einde van deze dag niet eens bereiken. En dan biddeloos te wezen! 
Dan zo weinig te zijn aan de troon van Gods genade! Hoe is het 
mogelijk? Zoals de ademhaling is voor het lichaam, zo is het gebed 
voor het leven van de ziel, zegt Luther. Dat laat Jezus hier zien, ook 
als het grote Voorbeeld van de Zijnen. 
Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn disicpelen. Dat is ook 
een treffende zaak. De Heere Jezus zal die pers alleen moeten 
treden. Maar Hij laat Zijn discipelen niet in Jeruzalem achter. Hij 
neemt ze mee de beek Kidron over. Zij mogen mee, mee in die 
gang van Zijn lijden en sterven. Zij mogen mee, om er door geleerd 
en geoefend te worden. Ja, het is een hele zaak, te weten opge-
borgen te liggen in het gebed van Christus. Maar het is ook een hele 
zaak, om te weten wat het Hem gekost heeft om de verhoring van 
Zijn gebed van Zijn Vader te ontvangen. Het is wat, mee genomen 
te worden in die lijdens- en stervensgang van Christus, om daar in 
de plaatsbekleding te mogen leren: “Hij ging uit met Zijn discipelen”. 
Bent u weleens mee geweest? Mee geweest naar de hof Gethsé-
mané. Bent u weleens mee geweest in de gang die Hij ging? Mee 
geweest in Zijn lijden en sterven. Mee geweest, dat u er als het ware 
heel dichtbij was, en de ellende, de smart, de hoon, de pijn, de God-
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verlating die Hij heeft moeten ondergaan, als het ware voor uw ogen 
zag. Ja, dat het in uw hart werd afgeschilderd. 
Met Zijn discipelen. Hoeveel waren dat er? Dat waren er elf. Judas 
mocht heel ver mee. En telkens had de Heere Jezus Judas willen 
waarschuwen. Het is aan de Heere Jezus niet te wijten dat hij verlo-
ren gegaan is en de zoon des verderfs geworden is. Nee, dat is zijn 
eigen schuld. Hij heeft die nodigingen in de wind geslagen en hij 
heeft zich afgekeerd. 
Jezus gaat uit met Zijn discipelen, maar vóór dit ogenblik was Judas 
al uit gegaan van deze kring, uit gegaan van Jezus en de andere elf. 
Hij ging niet mee in deze gang, waarin de discipelen worden mee 
genomen. Ze gingen naar een hof, in welke Hij ging met Zijn disci-
pelen. 
Maar dan Judas, die Hem verried, wist ook die plaats. Judas komt 
toch in de hof. Maar niet omdat hij door de Heere Jezus Christus 
wordt mee genomen, maar hij gaat op eigen gelegenheid. De Heere 
Jezus nam Zijn discipelen mee met Zijn bedoeling, en Judas kwam 
met geheel eigen bedoelingen. 
En Judas, die Hem verried. Daarin wordt het hart, het bestaan, het 
leven van Judas verklaard. Hij was een verrader. Van die elf discipe-
len zou je kunnen zeggen: het waren zondaren, grote zondaren. In 
hun zonden leken ze veel op Judas. Maar er was één groot verschil 
tussen die elf discipelen en die ene Judas. Judas was en bleef een 
verrader. Petrus en al de anderen, ach, ze hebben Hem alleen ge-
laten. Ze hebben de Heere Jezus zelfs verloochend. Maar ze heb-
ben Hem niet verraden. Nee, ze zijn uit gekomen op die plaats van 
verootmoediging, waar de groots mogelijke erkenning van Hem 
plaatsgrijpt. 
Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dik-
wijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen. Vreselijk hè! Dat is 
vreselijk! Judas is al heel vaak op die plaats geweest. En wat heeft 
hij daar op die plaats mee gemaakt? Daar heeft de Heere Jezus de 
Zijnen willen onderwijzen. Daar mochten de Zijnen er bij zijn als Hij 
in de stilte gemeenschap met Zijn Vader zocht. Judas is zo dichtbij. 
Ja, binnen de kring van de grootst mogelijke Evangelie-bediening 
geweest. En Judas gebruikt die wetenschap om Hem daar te zoe-
ken om Hem te gaan verraden. Dat is wat! Wat zal dat wezen, tot in 
alle eeuwigheid, in de ziel van Judas. Op die plaats geweest waar 
het hart van de Borg geopend geworden was, en nu naar die plaats 
gekomen met zijn eigen gesloten hart, om de Heere Jezus te gaan 
verraden en Hem om te gaan brengen. 
Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige 
die-naars van de overpriesters en farizeeën, kwam aldaar met lan-
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taarnen en fakkels en wapenen. Alles was voorbereid. Judas was er 
helemaal klaar voor. De wereldlijke en godsdienstige macht had hij 
mee genomen. Zie de hele stoet eens aan komen. De Schrift noemt 
het “de bende”. Dat duidt op een groot getal. Ze waren allemaal 
gewapend. Ze gingen uit als tegen een misdadiger, als tegen een 
zeer gevaarlijk figuur. En wie zoeken zij nu eigenlijk? Die Heere Je-
zus Christus, Die toch in Zijn omwandeling had betoond dat nie-
mand voor Hem hoefde te vrezen. Dat Hij het niet was Die gevaarlijk 
was, Die mensen bij Zich vandaan joeg, van Zich afstootte. Hij had 
toch de ellende en dood van mensen niet op het oog, maar juist hun 
geluk en hun behoud. Hoe heeft Hij gezocht het beste voor al dege-
nen die Hij tegen kwam. Hoe is Zijn woord lieflijk, nodigend en lok-
kend geweest. Hoe zijn Zijn daden vertroostend geweest. Hoe heeft 
Hij zieken genezen en doden opgewekt. Hij is geen misdadiger ge-
weest. En toch gaan zij tegen Hem uit als tegen een misdadiger. 
Denkt u eens in wat daar afspeelt. De Heere Jezus is met Zijn elf 
discipelen die hof in gegaan, en nu komt daar Judas met heel die 
bende, om Hem te gaan zoeken. Want ze hebben lantaarnen en 
fakkels mee genomen. Gewapend zijn ze ook. Maar lantaarnen en 
fakkels, om Hem achter elke struik, achter elke boom, in elke schuil-
hoek te gaan zoeken. Want Hij Die gezocht wordt zal Zich wel ver-
borgen houden. Ja, dat denkt de mens. Weet u hoe dat komt, dat wij 
dat denken? Weet u waarom wij ons verbergen willen? Waarom wij 
ons verstoppen? Dat heeft alles te maken met onze val in Adam. 
Dat heeft alles te maken met dat vreselijke ogenblik, dat wij Gods 
schepping in die heerlijke hof mochten omwandelen, die hof van 
Eden, en gezondigd hadden tegen God, de duivel gehoorzaamd 
hadden en van die verboden vrucht hadden gegeten. De mens heeft 
zich zoeken te bedekken met vijgenboombladeren. En de mens 
heeft zich verstopt, vrezende God. En de Heere is in die hof geko-
men. Niet met fakkels. Niet met lantaarnen en niet met wapenen. 
Maar de Heere is gekomen in die hof met Zijn vriendelijke stem, 
zoekende de mens: “Waar zijt gij?” Dan komt de mens openbaar, 
verborgen voor God: “Ik vreesde, want ik ben naakt”. Wie heeft u te 
kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hoe heeft de Heere de mens ont-
dekt, tevoorschijn moeten halen, tevoorschijn moeten roepen. An-
ders was de mens nooit tevoorschijn gekomen. Maar waartoe heeft 
de Heere de mens tevoorschijn geroepen? Ja, om Zijn recht te laten 
gelden. Maar ook om Zijn erbarmen. Zijn recht dat Hij niet over de 
zonde heen stapt. Maar ook Zijn erbarmen: “Ik zal vijandschap zet-
ten tussen u en deze vrouw. Ik zal het doen. Ik zal Mijn welbehagen 
volvoeren”. De mens is tevoorschijn geroepen, om door de Heere 
bekleed te worden met vellen van dieren. Wel de hof uit gezonden. 
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En de aarde zal om uwentwil doornen en distelen voortbrengen. In 
plaats van een hof een woestijn. In plaats van een Paradijs is het 
een barre tocht door het moeitevolle leven geworden. En de Heere 
heeft de deur van het Paradijs toegesloten. Die engel met zijn 
vlammend zwaard. 
Maar hier, hier ziet u de voltooiing van dat woord dat de Heere 
gezegd had: “Ik zal vijandschap zetten”. Die vijanden, die bende, 
Judas, ze gingen de Heere Jezus zoeken, menende dat Hij Zich 
verborgen zou houden voor deze overmacht. 
Voordat we verder gaan, ik wil u dit toch vragen. Hoe lang verstopt u 
zich al? Waar houdt u zich schuil? Waarmee bedekt u zich eigenlijk? 
Of bent u in uw leven al tevoorschijn geroepen? Heeft het Woord 
van God in uw leven geklonken: “Waar zijt ge?” Moest u openbaar 
komen als een mens die overtreden had, die gezondigd had tegen 
de Heere en Zijn geboden? Is de Heere met u aan het afhandelen 
gegaan, om u te leren Zijn recht en Zijn genade? Want als dat zo is, 
dat de Heere met u is gaan afhandelen van Zijn recht en van Zijn 
genade, dan weet u van dit af, namelijk dit: Jezus dan wetende, al-
les wat over Hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: “Wien zoekt 
gij?” Hij houdt Zich niet verborgen. Welnee! Hij blijft niet ergens ach-
ter de struiken zitten, hopende dat zij Hem niet zullen kunnen vinden 
ofzo. Nee, Hij wetende, alles wat over Hem komen zou. Dat geeft 
aan dat die Judas, met heel zijn bende, de leiding niet hebben, daar 
in de hof van Gethsémané, maar dat Hij de leiding heeft en dat Hij 
het weet dat Zijn ure is aangebroken. En nu Zijn ure is aangebroken, 
nu zal de zoon des verderfs voor de dag komen, met heel zijn ben-
de, alleen maar om die schakel te wezen in dat hele plan van de 
eeuwige God. 
Jezus dan wetende, alles wat over Hem komen zou. Dus niet alleen 
dit wat in Gethsémané gebeuren zou. Maar alles! Heel Zijn lijden en 
stervensgang. Hier blikt de Borg tot op het hout van Golgotha’s kruis 
toe. Hier blikt Hij tot in de dood die Hij sterven zal toe. Hier blikt hij 
tot in die vreselijke ellende, die Hij zal moeten ondergaan, toe, om 
Gods recht te volvoeren. 
Jezus dan wetende, alles wat over Hem komen zou. Ziet u dat 
staan? Er staat niet: “Wetende, alles waar Hij in terecht zou komen, 
of waar Hij naar toe zou gaan”. Nee, maar: “alles wat over Hem ko-
men zou”. Ziet u daarin verklaard, dat het God de Vader is, Die deze 
weg voor Hem beschikt heeft! Ziet u daarin ook het grote van Zijn 
lijden en sterven. Het zal over Hem komen als een golfslag. Het zal 
over Hem komen, opdat Hij er in verdwijnen zal. 
Wetende alles wat er over Hem komen zou, ging uit en zeide tot 
hen… Zie daar het heldhaftige van de Heere Jezus Christus gete-
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kend. Hij blijft niet verborgen zitten in de struiken, maar Hij ging uit. 
Hij gaat de vijand manmoedig tegemoet. Hij treedt daar voorwaarts, 
gesterkt door Gods Heilige Geest, gesterkt, waar Hij gekropen had 
in die hof als een worm en geen man. Waar de grootst mogelijke 
moeite over Hem gekomen was. Waar Hij geheel bedroefd gewor-
den was, tot de dood toe. Waar Hij het uitgezegd had: “Indien het 
mogelijk is…” Zo zwaar is de last van Gods toorn. “Indien het mo-
gelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbij gaan”. Maar hoe Hij 
ook gebeden had: “Uw wil geschiede”. Hoe de Heere Zijn Heilige 
Geest gegeven heeft om Hem ook naar Zijn menselijke natuur te 
sterken en te bekrachtigen. 
Hij ging uit en zeide tot hen: “Wien zoekt gij?” 
Waartoe komt Hij openbaar? Hij komt openbaar om verschillende 
redenen. Het is Judas niet en het zijn de krijgsknechten niet die 
Hem zoeken. Welnee. Het is ten diepste Zijn Vader Die Hem zoekt. 
Zijn Vader Die betaling eist. God zoekt de mens die gezondigd 
heeft. God zoekt u en mij, om van ons betaling te vorderen. God 
zoekt ons in Zijn toorn, in Zijn eisende gerechtigheid. En hier staat 
de tweede Adam, Die voor de dag gekomen is. Ja, de eerste Adam 
hield zich verborgen en moest bedekt worden, moest bekleed wor-
den. En hier treedt Hij naar voren om geheel en al ontkleed te wor-
den en naakt aan het vloekhout der schande gehangen te worden. 
Geen bedekking voor Hem. Hij zal die toorn Gods ten volle onder-
gaan. 
“Wien zoekt gij?” Maar Hij zegt het ook, tot beschaming van Judas 
en van al die krijgsknechten. Judas had gezegd: “Ik zal Hem verra-
den met een kus”. Maar voordat Judas Hem kon verraden, heeft Hij 
Zichzelf al vertoond. “Wien zoekt gij?” En voordat zij hun wapenen 
kunnen gebruiken, heeft Hij als het ware Zijn handen al naar voren 
gestoken. Bindt Mij maar. Maar waartoe zegt Hij de eerste maal: 
“Wien zoekt gij?” Want Hij zegt het twee keer. De eerste maal om 
Zijn majesteit, Zijn macht te tonen, om daar het belachelijke van 
heel die bende aan te geven. 
Zij antwoordden Hem: “Jezus, de Nazarener”. Ziet u daar het verne-
derende in? Wij zoeken die Jezus uit Nazareth. Uit dat Nazareth 
waar niets goeds uit kan voortkomen. Wij zoeken die verachte Pro-
feet. Die zoeken wij. 
Dus ze hebben het niet over Gods Zoon. Ze hebben het niet over de 
Borg en Zaligmaker. Ze hebben het over Je-zus, de Nazarener, 
waar zij zo laag op neer kijken. Hij zal maken dat ze tegen Hem op 
gaan kijken. Hoe zal Hij dat maken? Wel zo: Jezus zeide tot hen: “Ik 
ben het”. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen. Als Hij dan 
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tot hen zeide: “Ik ben het”, gingen ze achterwaarts en vielen ter aar-
de. 
Zie je ze daar liggen, met hun fakkels, met hun lantaarnen, met hun 
wapenen? Zie je ze daar liggen, gebroken? Zie je ze daar liggen, zo 
machteloos tegenover deze Sterkste? Toen ze nog op hun benen 
stonden, toen stonden ze misschien met Hem op gelijke hoogte, of 
wellicht boven Hem. Maar nu ze daar achterwaarts liggen, nu moe-
ten ze tegen Hem opzien. Hij zal ze laten weten Wie Hij is, de sterke 
Held. Hij is het, Gods eigen Zoon, tegen Wie zij denken te kunnen 
strijden. Maar het zal ze niet gelukken. 
Op één zaak moet ik ook nog wijzen. Dat is dit: Er staat: “Jezus dan 
wetende, alles wat over Hem komen zou, ging uit en zeide tot 
‘hen’…” Meervoud. Hij spreekt niet tot Judas. De verklaarders zeg-
gen: “Hij spreekt tot de bende en Hij laat Judas links liggen”. Hoe 
komt dat? Dat komt omdat er in het hart van de Borg zoveel weerzin 
is tegen het verraad dat er in Judas leeft, dat Hij er niet eens meer 
mee spreken wil, met deze Judas. Hij zeide tot ‘hen’. Dat staat er 
verschillende malen. En van Judas staat geschreven: “Judas, die 
Hem verried, stond ook bij hen”. Hij wordt hier getekend als slechts 
een toeschouwer te zijn. Waar hij zichzelf had aangeboden, aan de 
overpriesters, aan de schriftgeleerden, om een leidinggevende te 
wezen, om heel dat legioen aan te sturen en Hem aan te gaan wij-
zen, dat hij het gedaan zou hebben die Jezus verraadde, en er voor 
gezorgd zou hebben dat Hij gevangen genomen zou worden. Hij is 
slechts toeschouwer. Hij staat erbij. En al wat hij doet en al wat hij 
onderneemt is slechts de vervulling van het Woord van de levende 
God, dat hij hiertoe voorbestemd was, om de zoon des verderfs te 
wezen. 
De machtige Held, de Heere Jezus Christus, komt voor de dag, en 
Die laat Zich binden. Ik vroeg u: Bent u weleens tevoorschijn geroe-
pen, weleens uit uw schuilhoeken weggehaald, weleens met Gods 
gerechtigheid van doen gekregen, weleens een zicht ontvangen op 
de Goddelijke barmhartigheid? Hier is Hij. Hij Die beloofd, die voor-
zegd was. Hier is Hij Die het welbehagen Gods teweeg gaat bren-
gen. Hier is Hij, de Heere Jezus Christus. Hij is niet het slachtoffer. 
Hij is het niet Die het maar moet ondergaan. Maar Hij blijkt de Ge-
willige te zijn. Hij komt Zelf voor de dag. Ik las ergens, dat is ook zo 
treffend, een verklaarder zegt: “Het is Judas niet die het Lam naar 
de offerplaats brengt. Het is de gezegende Hogepriester Zelf, Die 
Zichzelf als het Lam Gods, Dat de zonde der wereld weg neemt, 
gaat brengen naar de offerplaats”. Dus hierin ligt al de Hogepriester-
lijke bediening van de Heere Jezus verklaard, en de macht daarin 
tegenover de onmacht van al die sterken. 
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Hij vraagde hun dan wederom: “Wien zoekt gij?” En zij zeiden: “Je-
zus, de Nazarener”. Opnieuw dat grievende, dat vernederende 
woord: Jezus, de Nazarener. Maar Hij vraagt het ze opnieuw. Waar-
om vraagt Hij het ze opnieuw? Wel, om aan te tonen waartoe Hij nu 
gewillig gaat in deze weg. Om aan te tonen waarom deze Held Zich 
nu als een lam ter slachting laat leiden. Om aan te tonen waarom 
het nu is dat Hij, Die eeuwig vrij en ongebonden is, Zich binden laat. 
Jezus, de Nazarener. 
Jezus antwoordde: “Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Indien gij dan 
Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan”. Jezus de Borg. Hij, die sterke 
Held, Die laat Zich binden om Borg te wezen. Die laat Zich binden 
opdat anderen ontbonden en de vrijheid aangezegd krijgen. Jezus 
laat Zich binden in de plaats van hen die het verdiend hebben om 
eeuwig gebonden te zijn. 
Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan. 
Ja, de Heere Jezus zegt het tegen die krijgsknechten. Maar tegen 
Wie zegt Hij het ten diepste? Tegen Zijn Vader in de hemel: “Indien 
Gij dan Mij zoekt…” Wie is Hij Die tot Zijn Vader zegt: “Indien Gij 
dan Mij zoekt…”? Hij is het Die in de stilte van de nooit begonnen 
eeuwigheid tegen Zijn Vader heeft gezegd: “Zie, Ik kom, o God, om 
Uw wil te doen. Ik kom om Mij in hun plaats te laten stellen. Ik kom 
om Borg, om Middelaar, om Zaligmaker te wezen. Ik kom opdat zij 
vrijuit zouden mogen gaan, die de betaling in eeuwigheid niet zullen 
kunnen voldoen. Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan”. 
Heen gaan, en Hij blijft geheel alleen over. Hij blijft alleen over, Die 
de pers alleen zal treden. Hij blijft alleen over in het gericht van God. 
Hij blijft alleen over onder de volle uitgieting van Gods toorn over 
Hem. Wat is al het lijden van die discipelen; wat is de marteldood 
van Gods volk; wat is de vervolging en de verdrukking in vergelijking 
tot dit, waarin Hij alleen is gegaan! Wie van ons, hoe moeilijk ook uw 
levensweg kan zijn, wie van ons kan zeggen dat uw lijden de diepte 
heeft bereikt van Zijn lijden? Laat dezen heen gaan. Ze kunnen dit 
ook niet ondergaan. Ze zullen er in sterven, er onder bezwijken. Die 
last is zo zwaar. Dat lijden is zo diep, dat kan Hij alleen. 
Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan. In dat woord 
“heen gaan” zit ruimte, zit vrijheid, zit geluk, zit ongebondenheid. 
Ik vraag het u: Bent u voor de dag geroepen? Hoe staat u eigenlijk 
tegenover God? Hoe is het met u gesteld voor de eeuwigheid? U 
zegt: “Ik heb mijn zonden thuis gekregen. Ik weet van mijn schuld 
voor God. Ik ben voor de dag gekomen als een mens die zich niet 
meer kan verheffen boven Judas. Ik ben de grootste van al de zon-
daren, de ellendigste van alle mensenkinderen”. Wat drukt u nu ter 
neer? De last van uw schuld? En u zegt: “Ik kan mij van die schuld 
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niet ontdoen. Ik kan niet bij de Heere vandaan. Ik kan niet onder Zijn 
recht uit. Ik kan de gevangenis niet uit. Het gaat niet. Ik zit muurvast, 
aan alle zijden gebonden. Benauwd ben ik. Gekneld in de banden 
van de dood, en de angst der hel doet mij alle troost missen”. Indien 
Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan. Wil het ooit tot vrijheid 
komen in uw leven, wil het ooit tot ontbinden van de boeien komen, 
dan zal het wezen omwille van Hem, en dan zal het wezen omwille 
van Zijn woord: “Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan”. 
Daar kunt u toch van getuigen, die van dat Borgtochtelijke werk van 
de Heere Jezus Christus weten! Of niet? U zult het toch kunnen toe-
stemmen: “Het is om Hem alleen, het is alleen om Zijn verdiensten 
en om Zijn spreken. Het is alleen om de toepassing van Zijn gerech-
tigheid, ook aan mij. Het is alleen daarom, dat Hij Zich met al mijn 
ongerechtigheid liet beladen. Het is alleen omdat Hij die volle toorn 
van God heeft gedragen en er onder doodgedrukt is”. 
Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan. Hiertoe is Hij in 
de wereld gekomen, om de Plaatsbekleder te zijn, om voor God te 
gaan volbrengen wat u en ik in tijd en eeuwigheid niet zouden kun-
nen volbrengen. Dit is het doel van Zijn komst, dat Hij Zichzelf ten-
toonstelt als de Borg, als de Zaligmaker van zondaren. Indien Gij 
dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan. Dat is wat! Dat is wat, om 
dat aangezegd gekregen te hebben! Om daaronder de vrijheid ont-
vangen te hebben, dat Hij voor u gegaan is in dat strafgericht. Opdat 
u in het gericht van God in eeuwigheid niet meer zou hoeven ko-
men. Indien Gij dan Mij zoekt… 
Ik wou u dit eens vragen: Wie zoekt u eigenlijk? Waar bent u naar 
op zoek in uw leven? Zoekt u Hem? Zoekt u ook deze Jezus? Zoekt 
u Zijn gerechtigheid? Zoekt u vrede met God in het werk van Hem? 
Zoekt u rechtvaardig voor God te zijn, omwille van Zijn bloed? Is het 
in uw leven waarheid, dat God zegt: “Er is onder de hemel geen an-
dere Naam gegeven, door Welke wij moeten zalig worden”. Is het de 
ernst van uw bestaan: “Als ik Jezus moet missen, dan zal ik alles 
moeten derven”? Is dat de hunkering van uw hart: “Geef mij Jezus 
of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziels-
verderf”? Zoekt u Hem Die gezegd heeft: “Indien Gij dan Mij zoekt, 
zo laat dezen heen gaan”? 
Wat zegt het Woord tot u en tot mij? Zoekt en gij zult vinden. Ofwel, 
die Heere Jezus Christus laat Zich vinden. Die houdt Zich niet ten 
einde toe verborgen voor al diegenen. Waar laat Hij Zich vinden? 
Wel, in het Woord van de levende God. Waar laat Hij Zich vinden? 
In de stilte van de binnenkamer, waar u worstelt met dat Woord van 
God voor het aangezicht van God. Hij laat Zich vinden door al die-
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genen die Hem zoeken. Het Woord geeft er zoveel voorbeelden, 
zoveel bewijzen van. 
Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan. Omwille van Hem 
alleen is er vrijheid voor u en mij te verkrijgen. Omwille van Hem 
alleen is er zaligheid te beërven. Wie kan dat wonder klein krijgen! 
Wie kan dat verhalen, dat dat daar in de tijd is geschied! Maar dan 
het grootste wonder van alles is dit, dat dat tijdelijke, dat daar in de 
heilshistorie geopenbaard is geworden, eeuwige kracht heeft, omdat 
het opgeborgen ligt in dat eeuwige vrije welbehagen van de eeuwige 
God. 
 
Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 40 het 4e vers. 
 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer; 
Toen zeid' Ik: Zie, Ik kom, o Heer'! 
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt; 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand. 

 
En hoe benauwd het voor de Heere Jezus Christus ook was, en hoe 
een grote bende er ook tegenover Hem stond, en hoe Hij Judas zag 
staan, de verrader, en hoe Hij in het bijzonder wist dat de Vader van 
Hem de betaling zou eisen, zelfs in dat ogenblik denkt Hij aan de 
Zijnen. Laat dezen heen gaan. Hij heeft hen op het oog, met hun 
geluk, met hun zaligheid, met hun behoud. Hij heeft hen niet uit het 
oog verloren. Hij was bezorgd om hen. Hij heeft ze zoeken te ver-
troosten en te verkwikken. Die discipelen die Hem zoëven alleen 
gelaten hadden. Waar de Heere Jezus tegen moest zeggen: “Kunt 
gij dan niet één uur met Mij waken?” Die discipelen, die met Hem 
niet konden waken, daar zorgt Hij voor. Waarom zorgt Hij daar 
voor? Wel, opdat het Woord vervuld zou worden dat Hij gezegd had: 
“Uit degenen die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren”. 
Hoe is het bij ons eigenlijk? We kunnen rijk en vermogend zijn. We 
kunnen vele goederen, vele schatten bezitten. Maar bij ons sterven 
moeten we het allemaal loslaten. U kent die uitdrukking wel: “Een 
doodshemd heeft geen zakken”. We zijn naakt in de wereld geko-
men, en het is openbaar dat we ook naakt daar uit zullen moeten 
gaan, alles achter moeten laten. En nu zegt de Heere Jezus Chris-
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tus: “Ik ga wel lijden en sterven, Ik ga wel de dood in, maar Ik laat 
niet achter, Ik hoef niet los te laten,  Ik hoef niet te verliezen”. “Uit 
degenen die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren”. Dus 
zelfs in Zijn lijden, in Zijn sterven, ja in Zijn dood lagen de Zijnen 
vast in Hem, vast in Zijn hart, vast in het Goddelijk welbehagen. Dat 
woord staat geschreven in het Hogepriesterlijke gebed. Jezus we-
tende alles wat over Hem komen zou. Maar in dat Hogepriesterlijke 
gebed, terwijl Hij op de drempel stond van Zijn lijdens- en stervens-
gang, had Hij reeds van de triomf gesproken. Uit degenen die Gij Mij 
gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. Ofwel, voor het oog zou je 
zeggen: “Het gaat helemaal mis. Ze brengen Hem geboeid en ze 
brengen Hem ter dood”. En de Heere Jezus zegt: “En toch gaat het 
goed, want het gaat precies zoals Mijn Vader het gewild heeft”. Het 
gaat precies volgens het eeuwige plan van God. Uit degenen die Gij 
Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. Dat is wat! Dat is een 
zaak! Dat wat wij niet kunnen bekijken en waar wij niet uit kunnen 
komen, waar wij over in de war zitten en waar we maar geen ant-
woord op denken te krijgen. Dit ligt vast. Het getal van de verkore-
nen is bepaald in het hart, in het Wezen van de eeuwige God. En in 
de stilte van die eeuwigheid heeft God de Vader dat volle getal van 
de verkorenen gegeven aan de Zoon. Uit degenen die Gij Mij ge-
geven hebt. 
Wie zal dan nog vol durven houden dat het niet uit gaat van Gods 
keuze? Ja, de Vader verkoor en de Zoon gaat betalen, opdat de 
Heilige Geest komen zou om het toe te passen, dat eeuwige wonder 
van het eenzijdige werk van God. Hier wordt de scheiding verklaard 
tussen die elf discipelen en Judas. Wat die mensen zelf aangaat is 
er geen scheiding. Ze zijn allemaal even slecht. Maar Judas hoorde 
niet bij dit volk, bij dit getal: “Uit degenen die Gij Mij gegeven hebt, 
heb Ik niemand verloren”. Denk er goed om. Wil daar nooit de zaak 
van uw leven van maken. Wil nooit zeggen: “Nu zal ik eerst moeten 
weten of ik wel een verkorene ben”. Dit zegt de Heere Jezus nu, nu 
Judas openbaar gekomen is, wie hij is, wie hij bleef onder de be-
diening van het Woord en de wonderen van Christus. Hoe hij hard-
nekkig zich verzet heeft tegen de liefelijke nodigingen. In een ander 
Evangelie staat geschreven dat de Heere Jezus Judas nog aan-
spreekt: “Vriend! Vriend!” Zo behandelt de Heere Jezus Christus Zijn 
verrader. Is er dan geen geopende deur voor een ieder onzer in het 
Evangeliewoord?! Maar het zal blijken. Dat zal achteraf openbaar 
komen, dat het gaat over de gegevenen des Vaders. En daar ligt nu 
de ruimte van zalig worden in. Dat is geen krapte. Dat is geen be-
nauwde toestand. Maar weet u wie die gegevenen des Vaders zijn? 
Dat is een getal dat niemand tellen kan. Dat is een volk, och, meer 
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als de sterren aan de hemel, meer als het zand aan de zee. Zo 
groot is dat volk. Zo ruim is het hart des Vaders. En zo volkomen is 
het Offer van die gezegende Heere Jezus Christus. En van dat 
bloed wordt u gepredikt, dat de vaderen er zelfs van zeggen: “Al 
waren er tienduizend werelden geweest, er is bloed genoeg opdat al 
die werelden gezaligd zouden worden”. Wat zal het oordeel wezen, 
het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, onrein geacht te hebben, 
Hem niet nodig gekregen te hebben tot een verzoening, tot uw Borg, 
tot uw Middelaar. 
Uit degenen die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. Ze 
liggen vast en ze liggen veilig. 
Simon Petrus dan… Die dacht dat het mis ging. Die dacht: “Nu is 
het gebeurd. Nu wordt het tijd dat ik ga ingrijpen”. Dat kent u ook 
wel, of niet? Dat wij ingrijpen. Ik zal nog eens bidden. Ik zal nog 
eens lezen. Ik zal nog eens dit, ik zal nog eens dat. Wie weet, enzo. 
Dat dacht Petrus ook. Hebbende een zwaard, trok het uit en sloeg 
des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de 
naam van de dienstknecht was Malchus. Hij dacht: “Het gaat fout”. 
En de Heere Jezus pakt dat oor op en zet het terug aan het hoofd 
van Malchus. En Hij zegt tegen Petrus: “Steek het zwaard in de 
schede, want wie het zwaard gebruikt, zal door het zwaard omko-
men, die zal de dood tegemoet gaan”. Als je dit gaat verhinderen, 
Petrus, dan zul je nooit zalig kunnen worden. Dan zul je de ellen-
digste van alle mensenkinderen zijn en blijven. Steek uw zwaard in 
de schede. Want, Petrus, Ik ben slechts de gehoorzame Zoon. Ge-
hoorzaam aan het hoog bevel van Mijn Vader. De drinkbeker, dat is 
de totaliteit van Mijn lijden en sterven, de totaliteit van Mij betaling. 
De drinkbeker die Mij de Vader gegeven heeft… Die heeft de Vader 
voor Mij voorbestemd, Mij toegeschikt, Dus dat is de wil van de 
Vader, dat hij aan Mij gegeven wordt, en dat Ik die tot de laatste 
druppel toe zal leeg drinken. Dacht je nu werkelijk, Petrus, dat je 
tegen die beschikking van Mijn eeuwige Vader in zal kunnen gaan? 
Denk je nu werkelijk dat je die raad van God, Mijn Vader, zal kunnen 
verhinderen? Denk je nu werkelijk dat het anders moet gaan dan dat 
God, Mijn Vader, in eeuwigheid besloten heeft? De drinkbeker die 
Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken! 
Ziet u dat staan? Mij gegeven. Ik moet die drinken. Dus die drink-
beker die u, Petrus; die u, elf discipelen; die u, gemeente van Voor-
burg verdient, die drinkbeker die u gegeven zou moeten worden, op-
dat u de toorn van God tot op de laatste druppen toe zou meema-
ken, die heeft de Vader aan Hem gegeven, Mij Persoonlijk. Die kan 
Hij en die wil Hij niet uit handen geven aan een ander. Nee, Hij heeft 
het uitgezegd: “Uw wil geschiede. Zal Ik die niet drinken! Jazeker, 
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die zal Ik drinken. Ik ben een onderworpen Zoon aan Mijn Vader. Ik 
ben onderworpen aan Zijn wil. Ik wil Hem daarin eren, Hem dienen 
en het heil van Mijn volk zoeken. Jazeker, zal Ik die niet drinken! Ik 
zal de raad uitdienen die God heeft bepaald”. Aan dit wat hier ge-
beurt ligt dat welbehagen van God ten grondslag. Want al dat vrese-
lijke, wat zich daar voor de ogen van de discipelen afspeelt gaat het 
heerlijke wonder vooraf, dat God begeerd heeft de zaligheid van al 
de Zijnen voor de dag geroepen. Voor de dag geroepen tot aan dat 
woord: “Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan”. 
Hebt u Hem gevonden, Die dat heerlijke woord heeft uitgezegd? 
Hebt u daarin de vrijheid en de vergeving van zonden ontvangen? 
Bent u zo heen gegaan, huppelend van zielevreugd, daar gij uw 
wens had verkregen? Is het waar geworden dat God de Vader Zijn 
handen legde op het werk van Christus, Zijn Zoon: “Omwille van 
Hem zal Ik op u niet meer toornen en niet meer schelden”. Is het 
waar geworden dat Hij voor de dag kwam in uw bestaan: “Ik deed dit 
voor u”. Is het waar geworden dat dat bloed der verzoening op u 
gedrupt heeft, en dat uw vuile, inktzwarte zondaarsbestaan werd 
bedekt met dat reine bloed van Christus? Is het waar geworden dat 
u God de Heere de eer hebt gegeven, om het wonder ook van deze 
weg die Hij gegaan is en die Hij met u gehouden heeft? Is het ook 
waar geworden dat dat Woord is aan gekomen in uw bestaan, dat 
de grondslag ligt in het eeuwige hart van God? Uit degenen die Gij 
Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. Is het waar geworden 
dat u daarin hebt leren rusten, dat eeuwige welbehagen van God? 
En dat wat zich dan ook verzet en verheft tegen Hem het niet ge-
lukken zal, maar dat Hij de uiteindelijke overwinning wel zal behalen, 
ook in uw leven, met al zijn tekorten, met al zijn noden, met al zijn 
zonden, met al zijn struikelingen, met heel dat zuchten over deze 
aarde, het meezuchten met het schepsel als in barensnood, verlan-
gende naar de verlossing. 
Uit degenen die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. Het 
is een woord uit het Hogepriesterlijke gebed. En dat Hogepries-
terlijke gebed gaat door. Dat is voor het aangezicht des Vaders. Hier 
is de gang gemaakt om de betaling, ofwel de verhoring van dat ge-
bed te verwerven. Dat gebed dat zijn oorsprong vindt in de stilte van 
de nooit begonnen eeuwigheid. Dat zijn betaling vindt in het Borg-
werk van Christus, en wat zijn doel heeft tot in alle eeuwigheid toe. 
Opdat ze heen zullen gaan. Ja, hier uit de boeien weg, uit de ban-
den weg, onder het oordeel weg. Maar heen zullen gaan naar die 
plaats waar God ze eeuwig bij Zich zal halen, eeuwig Thuis, omdat 
er voor ze betaald is. Niemand verloren, tot in alle eeuwigheid toe. 
Dat is de vaste zekerheid van het zalig worden voor al Gods volk. 
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De drinkbeker die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drin-
ken?! 
Bent u ook al zo dankbaar, dat Jezus Christus, Gods Zoon, deze 
weg gegaan is? Dat die sterke Held, Gods eeuwige Zoon, Zich als 
Borg, als lam heeft laten binden en ter slachting heeft laten voeren. 
En de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door Zijn 
striemen is ons genezing geworden. Is dit de ademtocht van uw ziel: 
“Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heen gaan”? Is dat het wat u 
hoop en verwachting geeft aan de troon van Gods genade? Zie mij 
aan in de Heere Jezus Christus, in Zijn volkomen betaling. Dan kan 
het toch nooit meer slecht aflopen?! Of wel? Geeft u Hem voor deze 
weg reeds de eer en de lof en de aanbidding? Is dat het wat uw le-
ven kleurt? Dat rode bloed van deze Borg en Middelaar. God geve 
dat wij niet als een Judas, maar als de elf discipelen in de hof van 
Gethsémané dit diepe geheim van zalig worden mogen leren aan de 
voeten van Jezus. Dat we niet als de krijgsknechten verschrikt ach-
terover slaan, maar dat we in gelovige aanbidding voorover op onze 
knieën vallen in het stof van de vernedering, om daar in de diepte 
het mee te maken: “Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me Uw 
gunst aanschouwen”. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 70 : 2.  
Zegenbede. 

 
 


