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Predikatie over Zondag 19 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 11 mei 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 102 : 13. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Matthéüs 24 vers 15 t/m 35 
 
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan 
gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats 
(die het leest, die merke daarop), 
16 Dat alsdan die in Judéa zijn, vlieden op de bergen; 
17 Die op het dak is, kome niet af om iets uit zijn huis weg te ne-
men; 
18 En die op den akker is, kere niet weder terug om zijn klederen 
weg te nemen. 
19 Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die da-
gen. 
20 Doch bidt dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een 
sabbat. 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is ge-
weest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden 
worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort 
worden. 
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Chris-
tus, of daar, gelooft het niet. 
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en 
zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het 
mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 
25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 
26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat niet 
uit; zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. 
27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het 
westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden 
vergaderd worden. 
29 En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd 
worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zul-
len van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewo-
gen worden. 
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30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon 
des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en 
zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des he-
mels met grote kracht en heerlijkheid. 
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot ge-
luid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier win-
den, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste der-
zelve. 
32 En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer zijn tak nu 
teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij 
is. 
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet 
dat het nabij is, voor de deur. 
34 Voorwaar Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, tot-
dat al deze dingen zullen geschied zijn. 
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen geenszins voorbijgaan. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 72 : 7 en 8. 

 
Aan de orde van behandeling in deze avond is Zondag 19 van de 
Heidelberger Catechismus. Die zullen wij samen lezen. De vragen 
en antwoorden 50 t/m 52. 
 
50. Vr. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods? 
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zich-
zelven daar bewijze als het Hoofd Zijner christelijke Kerk, door Wien 
de Vader alle ding regeert. 
 
51. Vr. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd 
Christus? 
Antw. Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, Zijn lidma-
ten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons met Zijn macht 
tegen alle vijanden beschut en bewaart. 
 
52. Vr. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de 
levenden en de doden? 
Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde 
even Denzelfde Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht 
gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter 
uit den hemel verwacht, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige 
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verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de 
hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van Zondag 19 stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De plaats van Christus. 
2e. De heerlijkheid van Christus. 
3e. De wederkomst van Christus. 

 
Gemeente, de vorige zondagsafdeling eindigde met de hemelvaart 
van Christus, eindigde met de scheiding die daar gekomen is tussen 
het Hoofd en het lichaam. Hij naar de hemel gevaren, en Zijn Kerk 
hier op aarde temidden van alle rampen, noden, moeiten en ver-
driet. Zijn Kerk hier op aarde in het machtsgebied van de duivel. Al-
thans, zo lijkt het. Ten hemel gevaren, daar is een scheiding 
gekomen, ja. En tegelijkertijd is daar ook een zaak die niet te schei-
den valt, is daar een band, een gemeenschap die niet te verbreken 
is. Hij is in de hemel voor het aangezicht Zijns Vader. Daar werd be-
leden: “Hij is onze Voorspreker”. Ofwel, Hij is daar tot ons nut. Hij is 
daar om ons bestwil. 
Geldt dat een ieder van ons vanavond? Is dat een zaak die u weet 
in het leven? Of zegt u: “Ja, ik weet ook niet of dat mij wel betreft”? 
Het geldt toch ook niet een ieder? Of wel? Het staat het opgetekend 
in het stuk der verlossing. Het staat opgetekend in dat stuk waar het 
gaat over een volk dat weet waar ze vandaan gehaald zijn. Hoe 
groot mijn zonden en ellende zijn en hoe ik van al mijn zonden en el-
lendigheid verlost worde. Bent u een verlost mens? Of ligt u nog 
altijd gekneld in de banden van de dood? Misschien zelfs wel zo erg 
dat u de angst der hel niet eens gevoelt. Dat u het nog best naar uw 
zin hebt. Wie voor eigen rekening staat en geen Voorspreker in de 
hemel heeft, die is de ellendigste van al de mensenkinderen. Die is 
aan alle gevaren blootgesteld. Die is een gemakkelijke prooi voor de 
duivel. Of dacht u dat u zelf de duivel buiten uw leven kon houden? 
Dacht u dat u zelf aan zijn gevaren en verlokkingen en verleidingen 
kon ontgaan? Bent u in het grootste gevaar in het midden van de 
wereld, met al zijn zonden en ongerechtigheden, waar u van nature 
uw hart zo in ophaalt? Of voelt u dat gevaar niet? Kent u die angst 
daar om niet? 
Het gaat hier over een volk dat van zichzelf geen kracht heeft, dat in 
zichzelf geen vermogen heeft tegen al datgene wat op ze losstormt. 
Hij wordt genoemd “de Voorspreker” Die hun zaken en belangen be-
hartigt bij de Vader. 
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Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand heb-
ben, dat Hij, als het Hoofd, Zijn lidmaten ook tot Zich zal nemen. 
Dus dat volk heeft niet alleen een Voorspreker in de hemel. Dat 
heeft ook een Voorbeeld in de hemel. Daar waar Hij is, zal dat volk 
ook komen. Nog even en ze zullen daar mogen wezen waar Hij 
regeert en leeft. 
Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door 
Wiens kracht wij zoeken wat daar Boven is, waar Christus is, zit-
tende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. 
Daar heb je een kenmerk, een punt. Dat is aan te wijzen in het leven 
van een ieder van ons. Wat zoekt u? Zoekt u de dingen van bene-
den? Of zoekt u de dingen van Boven? Bent u uitgekeken op de din-
gen van de wereld? Bent u het weleens moe, weleens zat gewor-
den? Is het voor u al eens ijdelheid geworden, met al zijn leegte? 
Kon het niet meer verzadigen? Kunt u daar uw hart niet meer in op-
halen? Hebt u iets geleerd van de onbestendigheid en de verganke-
lijkheid van al het aardse? Die aarde waar de mot en de roest de 
schatten verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Hebt u 
een schat in de hemel? Hebt u een schat op die plaats waar geen 
mot en geen roest meer is en waar geen dieven doorgraven en ste-
len? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, zegt het Woord, 
zegt de Heere Jezus. Dat gaat over een uitzicht. Dat gaat over reik-
halzen. Dat gaat over verlangen. Dat u begeert daar te wezen waar 
uw schat is. 
En dan Zondag 19, waar verder uitgediept wordt Wie die Heere Je-
zus Christus nu is Die ten hemel is gevaren, en waartoe het is dat 
Hij naar de hemel gevaren is. Waarom wordt daarbij gezet “zittende 
ter rechterhand Gods”? Het is een wonder dat de Heere Jezus naar 
de hemel is gevaren. Niet alleen naar de ziel, maar ook naar het 
lichaam. Dat Hij Die naar deze aarde kwam en de menselijke ge-
stalte aangenomen heeft, de mensen in alles gelijk geworden is, uit-
genomen de zonde; die Heere Jezus is in Zijn hemelvaart naar de 
hemel gevaren naar ziel en lichaam beide. Dat vlees van ons, dat 
van onszelf nooit, in eeuwigheid niet, in de hemel zal kunnen ko-
men, wat er niet hoort, omdat het gezondigd heeft tegen de Heere. 
Dat vlees heeft Hij naar de hemel meegenomen. Ofwel, daar is een 
onderpand, daar is een tegenpand. Hij Die ook naar het lichaam in 
de hemel is, is daar ten bewijze dat ook Zijn volk eens naar het 
lichaam bij Hem in de hemel zal wezen. Gode zij dank niet meer met 
dit sterfelijke, bederfelijke lichaam. Niet meer met dit zondige be-
staan. Maar met dat verheerlijkte lichaam. Dat verheerlijkte lichaam 
waarmee Hij uit het graf gekomen is, waarmee Hij tevoorschijn trad 
uit de dood. 
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Maar nu staat er nog zo’n wonderlijke zaak. Hij is niet alleen naar 
ziel en lichaam naar de hemel gevaren, maar Hij is ook gezeten ter 
rechterhand Gods. Ten hemel gevaren, daarmee heeft de Vader 
Zijn goedkeuring gegeven over het werk van de Heere Jezus Chris-
tus. De Heere Jezus had gezegd: “Het is volbracht”. En in Zijn he-
melvaart heeft de Vader gezegd: “Het is genoeg”. En die Heere 
Jezus, Die door de Vader is ingehaald in de hemel, Die is gezeten 
aan Zijn rechterhand. 
Wie wordt er aan de rechterhand van de vorst gezet? De belang-
rijkste, de machtigste, met wie de vorst de meest intieme gemeen-
schap heeft. Hij heeft een ereplaats van de Vader ontvangen. Hij 
Die als de Zoon des Vaders speelde in de schoot van de Vader, Hij 
is gezet aan de rechterhand van de Vader. 
Wat heeft de Heere Jezus Christus Zelf gezegd? “Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde”. Ik wou u eens vragen: Breek je 
daar nu onder van dankbare verwondering? Als we Matthéüs 24 
hebben gelezen, dan slaat toch de schrik je om het hart. Of niet? Als 
je toch leest van de komende verwoesting, van die ellende die nog 
over de wereld golven zal, die tijd van het laatste der dagen, waar-
van we toch op grond van het Woord wel mogen stellen dat we er 
middenin zitten. Je zou toch zeggen: Hoe zal ik mijzelf kunnen be-
waren? Hoe zal ik veilig zijn? Hoe zal ik niet bezwijken onder dat 
alles wat losstormt? U bezwijkt als u niet een Christus in de hemel 
hebt Die zit ter rechterhand des Vaders. Als u daar niet een Macht-
hebber in de hemel hebt Die gegeven is alle macht in de hemel en 
op de aarde. Weet u wie de mens is in zichzelf? Zo zwak, zo broos. 
Weet u wie Gods volk is in zichzelf? Ook al zo zwak en ook al zo 
broos. Die mogen het niet van zichzelf en van hun eigen krachten 
verwachten. Dan zijn ze de ellende nabij. Dat kan niet bestaan. Nee, 
de Heere Jezus tekent in Matthéüs 24 de uitverkorenen zo: “Indien 
het mogelijk is, zelfs die zouden nog verleid worden”. Zo worden ze 
daar neergezet, aan zichzelf ontdekt. Ze hebben in zichzelf geen on-
derscheid van geesten. Ze hebben in zichzelf geen geestelijk ver-
stand. Ze hebben in zichzelf geen weerbaarheid en kracht om 
staande te blijven tegen de aanvallen van de boze en de wereldse 
tirannie. Ze hebben in zichzelf niets. Maar zie daar hoe de Heere 
Jezus ze noemt. Hij noemt ze niet “de gelovigen”, Hij noemt ze “de 
uitverkorenen”. Als ze daar nu “de gelovigen” waren genoemd, dan 
had u wellicht kunnen menen dat het van uw geloof afhangt, dat het 
van de kracht van uw geloof afhangt, dat het van uw geloofskeuze 
afhangt ofzo. Nee, maar de Heere Jezus zegt: “De uitverkorenen”. 
Hun bewaring hangt niet af van iets in hen, maar van iets buiten 
hen. Hun bewaring hangt af van het eeuwige wonder van de Godde-
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lijke verkiezing. Het hangt af van het welbehagen Gods des Vaders. 
En voor die die Hij de uitverkorenen noemt is Hij neergezet aan de 
rechterhand van de Vader. Hij heeft het Zelf gezegd in het hoge-
priesterlijk gebed: “Ik bid niet voor de wereld, maar Ik bid voor de-
genen die Gij Mij gegeven hebt”. Indien het mogelijk… Als ze maar 
een ogenblikje aan zichzelf worden overgelaten, ze worden verleid. 
Maar omdat ze gedurig bewaard worden in de Majesteit van de eeu-
wige God, Die Zijn verkiezend welbehagen zal volvoeren tot in alle 
eeuwigheid toe. Daarom zijn ze veilig. 
Ben je ook bang voor jezelf? Ben je ook krachteloos, machteloos? 
Als je om je heen kijkt, vrees je dan ook: “Wie ben ik tegen de dui-
vel? Wie ben ik tegen de golfslag van de zonde? Wie ben ik tegen 
de verleidingen van de wereld?” Je kunt jezelf geen ogenblik staan-
de houden. Je kunt jezelf in het leven niet bewaren. En als je het 
een tel gaat menen, dan laat de Heere je neervallen als nooit te-
voren, opdat je met een flinke dreun weten zal: “Uit u geen vrucht 
meer in eeuwigheid”. Ook niet na ontvangen genade. Een afhan-
kelijk leven. Afhankelijk van Hem Die gezeten is ter rechterhand 
Gods. Afhankelijk van de almachtige Heere Jezus Christus. In bete-
re handen kun je niet vallen. Of wel? Een veiliger plaats is er niet. Of 
wel? 
Waarom wordt er bij gezegd: “Zittende ter rechterhand Gods”? 
Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelve 
daar bewijze als het Hoofd Zijner christelijke Kerk, door Wien de 
Vader alle dingen regeert. 
Bewijze, staat er. Ofwel, Hij laat het de verkorenen in hun leven 
meemaken dat Hij alle dingen regeert. Het wordt in de praktijk on-
dervonden dat het niet alleen maar theorie is, maar dat Hij werkelijk 
de Kerk ten nut aan des Vaders rechterhand is. Dat mag ik u toch 
wel vragen vanavond. Ondervindt u het weleens dat je er niet meer 
omheen kan, dat het echt waar is, dat je erkennen mag dat Hij Zich 
bewezen heeft Wie Hij is? Aan wie bewijst Hij eigenlijk dat Hij aan 
de rechterhand des Vaders is? Ja, in het leven van Zijn Kerk. Hij 
bewijst het dat Hij voor ze zorgt en dat Hij over ze waakt. En dat niet 
één die Hij van de Vader ontvangen heeft uit Zijn Goddelijke handen 
zal vallen. Maar Hij bewijst het ook aan de duivel. Die kan wel aan-
vallen. Die kan wel jagen. Die kan wel tekeer gaan. Maar die zal de 
overwinning niet behalen in het leven van Gods Kerk. U kunt wel 
verachteren in de genade. U kunt wel meegesleept worden in zijn 
verlokkingen en zijn verleidingen. U kunt wel een donkere duisternis 
over uw ziel halen. U kunt wel omzwerven naar allerlei plaatsen toe. 
Maar is het bewijs dat Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods 
weleens in uw leven geleverd? Dat de Heere u wel terug weet te 
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brengen op de plaats waar u hoort. Dat de Heere wel terug komt op 
Zijn eigen werk. Dat de Heere nooit laat varen de werken Zijner han-
den. Het moest misschien door een weg heen waarin u geslagen 
werd, de straffende hand Gods over u was. Maar het is tot uw nut 
geweest. Of niet? 
Zittende ter rechterhand Gods. Dat woordje “zittende” wil iets aan-
wijzen. Dat betekent dit: een vorst die gaat zitten, heeft de strijd 
achter de rug en heeft de overwinning behaald. Die hoeft niet meer 
het slagveld op. Hij zit daar als de Overwinnaar. 
Waarom zit de duivel nooit? Waarom gaat de duivel rond als een 
briesende leeuw? Waarom is de duivel aan het zoeken wie hij zou 
mogen verslinden? Omdat de duivel niet gewonnen heeft, maar ver-
lies geleden heeft op Golgotha’s kruis. Omdat de duivel de grote 
verliezer is die geen enkele macht heeft. Hij heeft slechts wat speel-
ruimte onder de toelating van de eeuwige God. 
Christus ten hemel gevaren, opdat Hij Zichzelve daar bewijze als het 
Hoofd Zijner christelijke Kerk. Niet alleen in hun bescherming bewijst 
Hij Zich als het Hoofd, maar ook in hun leiding. 
Waar komt het in uw menselijk leven vandaan dat u uw hand uit-
strekt, dat u uw voet zet om te gaan, dat u uw ogen ergens heen 
richt? Het komt uit uw hoofd vandaan, uit uw hersenen, uit uw 
denkvermogen. Nu, zo is de Heere Jezus Christus ook het Hoofd 
van Zijn Kerk. Die bepaalt wat er met hen gebeurt, hoe zij in het 
leven geleid worden. En de Vader regeert alle dingen door het 
Hoofd Zijner christelijke Kerk. Dan gaat het in het leven meestal niet 
naardat u, naar uw menselijk idee, naar uw vlees zo graag zou wil-
len. Dan gaat het meestal door wegen die u krom noemt. Dan gaat 
het nog weleens door de doornen en distelen heen. Door bezaaid 
en onbezaaid land leidt God Zijn Kerk. Maar één ding, Hij leidt ze 
naar Zijn raad. Hij leidt ze hun ten nut. Hij leidt ze zo dat alle dingen 
medewerken ten goede. Hij leidt ze zelfs zo dat er een grote ver-
drukking over de aarde wezen zal. Hij leidt ze zelfs zo dat de uitver-
korenen daar middenin zullen zitten. En als de Heere Jezus spreekt 
over de laatste dingen, de grote verdrukking en Zijn wederkomst, 
dan heeft Hij dat ingekaderd in de profetie over Jeruzalem, gevallen 
in het jaar 70 na Christus. Dat de Romeinse overheersers zouden 
komen en Jeruzalem zouden verdelgen. Dat is een verdelging waar 
de Heere Jezus van zegt: “Een grote verdrukking, hoedanige niet is 
geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal”. 
Dus in de geschiedenisboeken van Israël was iets soortgelijks als 
deze verdrukking niet terug te vinden. Het kende zijn weerga niet. 
Zo zal het wezen vóór de wederkomst van Christus, dat daar een 
verdrukking zijn zal die zijn weerga niet kent, die geheel enig en ge-
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heel uniek in zijn soort zal zijn. Het is met niets te vergelijken. Het 
zal vreselijk zijn. 
En wat is het meest erge in die tijd van de verdrukking, in dat alles 
wat over de Kerk van Christus heenspoelt? Ach, die golfslag en die 
stormwind, het is niets in vergelijking met dat allergrootste kwaad 
dat de Heere Jezus tekent. “Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeg-
gen: Zie, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen 
valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote teke-
nen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk ware ook 
de uitverkorenen zouden verleiden”. Ziet u hoe daar die valsen ge-
noemd worden? De Heere Jezus noemt ze “christussen en profe-
ten”. Dus de duivel zal komen als een engel des lichts. Het zal er zo 
op lijken. Het zal zowat hetzelfde zijn. Waar we ook de grens tussen 
schijn en zijn… Als je het zo op het eerste gezicht ziet en als je met 
het eerste gehoor hoort, dan zeg je: “Dit is de waarheid”. En het 
gaat nog gepaard met grote tekenen en wonderheden ook. Spur-
geon zegt: “Daar is de ernst van de laatste dagen in getekend, dat 
zelfs Gods eigen volk geen onderscheid van geesten meer heeft. 
Dat zelfs Gods eigen volk zo makkelijk verleid en verlokt wordt”. Het 
klinkt wel aardig. Het heeft wel de trekken van de Schriftuurlijke 
boodschap. Hoe vreselijk is dat! Philpot zegt: “Dan is de Kerk toch 
diep gezakt, en dan haalt Gods volk een donkerheid over de ziel, 
vreselijk, vreselijk! Als ze zich maar laten meevoeren door allerlei 
wind van leer”. En bedenk het goed, gemeente, dat dat niet alleen in 
een wit pak gebeurt, maar juist wel in het zwarte pak. 
En wat is de kern, het hart van de valse christussen en de valse pro-
feten? Wel dit, de Heere Jezus zegt: “Ze zullen u preken: “Hier is de 
Christus, of daar”. Wat doen ze dus? Ze halen de mensen bij Jezus 
weg. Ze halen de mensen bij het hart van het Evangelie weg. Ze 
halen de mensen bij het wonder van pure vrije genade weg. Er 
wordt een daad van de mens verwacht. Er wordt wat in de mens 
gelegd. Er wordt wat gesproken over beloften, over dat God het Zelf 
in Zijn Woord toezegt. Er wordt gevraagd het aan te nemen. Er 
wordt gevraagd te kiezen. Waar ligt het grote wonder van het Evan-
geliewoord? De Heere Jezus noemt ze “verkorenen”. Dat de 
oorsprong is in het hart van het Goddelijke welbehagen en niet in 
ons willen of in ons kiezen of in ons nemen. Al wat daarin gebeurt is 
slechts het vruchtgevolg van vrije genade. Helder en klaar wordt de 
zuivere prediking van het Woord betoond in wat Johannes de Do-
per deed. Hij kreeg discipelen. Die hield hij niet voor zichzelf. Die 
wees hij bij zichzelf vandaan: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 
wereld wegneemt”. En dat is de zuivere prediking van het Woord, 
dat het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt, in het mid-
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delpunt staat. Dat betekent dat u en ik uit het middelpunt hebben te 
verdwijnen. 
Valse christussen en valse profeten zullen opstaan. Die wind van 
leer gaat over ons. Wat heeft het teweeg gebracht? Wie onzer weet 
nog hoe God werkt in het leven van een mens? Wie onzer weet nog 
hoe die zaken gaan? Kent u ze nog waar u terecht kunt met uw zie-
levragen, met uw worstelingen? Maar bovenal dit, hoe is het eigen-
lijk hier ter plaatse? Valse christussen en valse profeten. Hebt u in 
uw leven de stem van de Goede Herder weleens gehoord? Want 
wat zegt de Heere Jezus daar over? “Mijn schapen horen Mijn stem 
en ze kennen dezelve”. Die komt ze bekend voor. Als u lang met 
iemand geleefd hebt, dan herkent u diens stem uit duizenden. Zo is 
het ook in het geestelijke. U behoort zo met de Heere Jezus Chris-
tus te wandelen, dat u Zijn stem uit duizenden kent. 
Hoe zit dat? Drijft elk woord dat u hoort u uit tot de troon der gena-
de? En bent u met elk woord dat u hoort als de gemeente van 
Beréa, die die zaken onderzocht of het ook alzo geschreven was 
gelijk het ze verkondigd werd. Weet u wat het grote gevaar van de 
kerk van Nederland is? Dan moet je niet over de muur van de kerk 
kijken. Dan moet je binnen de muren blijven. “Mijn volk gaat verloren 
omdat het geen kennis heeft”. Daar zit de grote haper, de grote fout 
in onze dagen. Dat is het vreselijke wat de Heere Jezus zegt. Hij 
zegt: “Ziet, Ik heb het u voorzegd”. Een gewaarschuwd mens hoort 
een gewapend mens te wezen. Maar wie is er gewapend tegen dit 
gevaar, tegen dit vreselijke wat er over ons heen komt? 
Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Chris-
tus? Ofwel, welk voordeel heeft de Kerk er van, dat Hij zit aan de 
rechterhand van God? Ten eerste dat Hij door Zijn Heilige Geest in 
ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat Hij ons met 
Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat is dat, uit-
gieten van de hemelse gaven? Dat we niet meer zoeken de dingen 
die op de aarde zijn, maar dat we zoeken de dingen die Boven zijn, 
waar Christus is, het Hoofd van Zijn Kerk. 
Wat zijn de hemelse gaven? De Heere Jezus heeft gezegd: “Het is u 
nut dat Ik weg ga, want zo Ik niet weg ga, zo kan de Heilige Geest, 
de Trooster, tot u niet komen”. Wat zal die Trooster doen? Die zal u 
overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De hemel-
se uitgietende in het leven, dat betekent dat God dat beeld her-
schept en vernieuwt in het leven dat we in onze zonde verloren 
waren. Onze wandeling is in de hemelen, waaruit wij ook de Zalig-
maker verwachten. 
Door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uit-
giet. Dat uitgieten, daar zit iets in van royaliteit. Dat is niet krap. Er 
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staat niet “druppelen” ofzo. Uitgieten, daar zit een overdadigheid in, 
zou je haast zeggen. 
Is het in uw leven gebeurd, dat Hij Die zit aan ’s Vaders rechter-
hand, hemelse gaven in uw leven heeft uitgegoten? Mag ik er een 
paar kenmerken van noemen? Wel dit, dat u het leven bij uzelf niet 
meer kon en kunt houden. Dat u het leven vond in het bloed, in het 
Offer van de Heere Jezus Christus. Dat de Heilige Geest in uw hart 
toepaste wat de Heere Jezus Christus op Golgotha’s kruis verwor-
ven had. Hemelse gaven tot uw troost. Dat u vrede met God ont-
ving, waar u in oorlog met Hem was, waar uw zonden u beschul-
digden en aanklaagden en de Heere Jezus het alles wel maakte. 
Dat uw zonden achter Gods rug geworpen werden in een zee van 
eeuwige vergetelheid. Weet u wat ook hemelse gaven zijn? Dat is 
dit, dat u een begeerte ontvangt in het leven om na ontvangen ge-
nade de oude natuur te doden en in een nieuw Godzalig leven te 
wandelen. Dat je gaat walgen van jezelf. Dat die donkere en duis-
tere genegenheden van je hart je tot een last worden. Je eigen ik 
krijgt een knap, bij de voortduur weer. Dan zul je een mens zijn… 
Ja, de zonden van een ander veroordelen, dat gaat best. Maar dan 
zul je een mens zijn die zijn eigen zonden niet meer kan goedpra-
ten, maar die zichzelf moet veroordelen, moet aanklagen dat hij er 
zo weinig op lijkt zoals hij zou moeten zijn. De hemelse gaven, dan 
gaat er licht vallen over je donkere hart. Dan kun je je niet meer bij 
de toestand van je bestaan neerleggen. Dan zul je begeren vol-
maakt voor het aangezicht van God te wezen. Dan zul je begeren 
volkomen naar Gods heilige wet te leven. Dan zal het je smarten als 
je in je zonden, in de inleving of in de uitleving, God de Heere ver-
driet doet. Dan zal het je zoveel pijn doen dat je Hem smaadt Die 
zoveel liefde aan je betoond heeft in je redding en verlossing. De 
hemelse gaven. 
Nog een hemelse gave is dit, dat is dat onderscheid, dat kennen van 
de geesten. Ja, dat is niet een zaak die je in je broekzak hebt, waar 
je op roemen kunt. Dat is een gave, zegt de Catechismus duidelijk, 
door Zijn Heilige Geest. Dus dat is een Geesteswerk, om het Woord 
van God te verstaan. Maar hoe kunt u het Woord van God verstaan 
als u de hele bibliotheek leeg leest, maar Gods Woord dicht laat! 
Hoe kunt u Gods Woord verstaan als u de Schriften niet onderzoekt! 
Dat zijn ook hemelse gaven, dat dat het begeren van uw hart is, dat 
Woord te lezen, dat Woord te onderzoeken. Weet u hoe ver die 
hemelse gaven gaan? Dat daar een man, dominee Fraanje, door de 
Heere geroepen werd tot de dienst van het Woord, terwijl die man 
niet eens lezen kon. En hij nam een oude Statenbijbel. En in die 
oude Statenbijbel heeft God hem door Zijn Heilige Geest onder de 
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keukentafel leren lezen. Dat zijn hemelse gaven, waar de Heere 
almachtig in is en geen ding voor Hem te wonderlijk wezen zal. 
Door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven 
uitgiet. Dat doet Hij, zittende ter rechterhand Gods. Dat doet Hij al 
Machthebber. Dat doet Hij als Vorst, als Koning. 
Ja, Zijn Priesterlijk ambt begeren we nog wel. En Zijn Profetisch 
ambt ook nog wel, als het aardig in het gehoor ligt. Maar Zijn Ko-
ninklijk ambt? Dat Hij de koers van uw leven bepaalt? Dat u zegt tot 
Hem: “Zie of er bij mij een schadelijke weg is”. Dat doet pijn hoor. 
Dat snijdt. Dan moet dat er uit waar je zoveel plezier in had. Dan 
wordt dat afgebroken waar je je hart zo aan ophaalde. Dan moet je 
wil verslonden worden in Gods wil. Hij als Koning, dat betekent dat 
ik aan Hem onderworpen moet wezen. Dat ik met Eli moet uitzeg-
gen: “Hij is de Heere, Hij doe wat goed is in Zijn ogen”. Dat is wat! 
Dan houd je niets meer over. Kohlbrugge noemt dat zo mooi: “Dan 
krijgt de gestalte van het eigen ik zo’n knak dat het dubbel breekt, 
dat het neervalt”. Daar mag niets van overblijven. En in die weg, 
waar wij verdwijnen, daar zal Hij, de Heere Jezus Christus, verschij-
nen in de hemelse gaven door Zijn Heilige Geest. 
Daarna, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en 
bewaart. Ziet u dat? Dat is toch wat! 
Wie zijn die “ons”, die beschut en bewaard worden? U zegt: “Dat is 
de Kerk van Christus”. Ja, dat is ook zo. Maar nog eens: Wie zijn die 
“ons”? Dat is het werk van God in Zijn Kerk. Wat betekent dat? God 
bewaart Zijn eigen werk. Er staat niet dat u naar uw vlees en bloed 
beschut en bewaard wordt. Het kan best wezen dat een man als 
Leen Potappel in de golven moest verdrinken. Het kan best wezen 
dat kinderen van God op de brandstapel moesten sterven. Het kan 
best wezen dat de gelovigen in Irak drie kogels door het hoofd krij-
gen terwijl ze worden afgeschoten en gezegd wordt: “In de Naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Het kan best wezen 
dat ze worden dood gemarteld in Korea. Het kan best wezen dat ze 
onder de oude Sovjet Unie daar ergens in Siberië van de kou en van 
de honger stierven. Dat vlees en bloed, dat wordt niet gespaard. 
Maar God houdt Zijn eigen werk in het leven. Wat beschut en be-
waart Hij? Wel dit, dat Hij in Zijn genade gaf. Dat kan de duivel niet 
aantasten. Het kan onder de as komen te liggen. Het kan in een 
donkere hoek terecht komen. Het vlammetje kan zowat uit lijken te 
gaan. Gedurig schiet er niet meer over dan een rokende vlaswiek. 
Maar Hij zal Zijn eigen werk in het leven bewaren. Dat is het ook als 
de Heere Jezus zegt: “Om der uitverkorenen wil zullen die dagen 
verkort worden”. Dat is om het werk van God in hun leven “zullen die 
dagen verkort worden”. Dat is het waar de Heere naar zoekt. 
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Waarom bestaat de wereld eigenlijk nog? Waarom wordt het nog 
dag? Waarom licht de dag telkens opnieuw aan? Omdat de volheid 
uit Jood en heiden nog niet is in gegaan. Maar als de ganse verko-
ren Kerk zal zijn toegebracht, dan zal het einde zijn. Waarom? Met 
eerbied gesproken, omdat de Heere dan geen belang meer heeft bij 
de wereld. Er staat in de profetieën van Jesaja dat de mensen de 
Heere moe maken met hun zonden. Dat kost de Heere arbeid, om 
Zijn rechtvaardig oordeel in te houden en niet Zijn volle toorn uit te 
gieten. Hij is het Die al die zonden en ongerechtigheden tot hiertoe 
nog toelaat, omdat de volheid nog niet gekomen is, omdat er nog 
liggen onder het zegel van de verkiezing. Daartoe laat de Heere ook 
nog Zijn Kerk op aarde. Zijn strijdende Kerk hier in het midden der 
ellende. En juist op dat strijdtoneel, daar groeit de Kerk, want het 
bloed der martelaren is het zaad der Kerk. Of niet? Juist daar waar 
gezocht wordt de Kerk te verwoesten en te vermoorden, daar groeit 
ze, daar tiert ze welig, daar worden ze toegebracht, handenvol. Het 
is een veeg teken dat het bij ons vandaag de dag zo stil is. Het is 
geen best teken dat we het nog zo aardig uit kunnen houden en dat 
het ons niet bekommert dat er nog onbekeerd voortleven en op weg 
zijn naar de eeuwige nacht. 
Met Zijn macht worden ze tegen alle vijanden beschut en bewaard. 
Let er op, alle vijanden! Dus er is niet ene vijand in het leven van 
Gods Kerk die ze zelf de baas kunnen. Als je op de hoge bergtop 
van een overwinning hebt gestaan en je de ijdele hoogmoed kreeg 
dat je het zelf wel kunt, dan struikel je de volgende dag over zo’n 
klein steentje, waar je niet eens meer op gelet had, en het sleept je 
mee. Niet één vijand! Wij zijn niet bij machte om één vijand uit het 
leven uit te bannen. Nee! Maar hier staat dat de maje-steit van 
Christus over Zijn Kerk een totale majesteit is. Dat Hij ze met Zijn 
macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Een betere verze-
kering is er niet. Of wel? Een betere bescherming is er niet. Waarom 
zou u vrezen voor die die het lichaam kunnen doden? Vreest veel 
meer Hem Die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Wat 
kan een nietig mens u doen als u in de macht ligt van deze Vorst, 
van deze ten hemel gevaren Koning! U kan toch niets gebeuren! Of 
wel? O ja, het is een moeitevol leven. De Heere Jezus voorzegt wat 
er gebeuren gaat. Die dingen die voorzegd in Matthéüs 24 zijn dus 
onafwendbaar. Dat is ook wat! Dat is niet meer af te bidden. Dat is 
in de Goddelijke raad besloten. Zo zullen die dingen gaan. Maar let 
wel! Als die dingen zo gaan, is er één ontzaglijke troost in het leven 
van Gods Kerk. Dat de dingen niet uit een grillig lot voortkomen, 
maar dat de dingen gaan naar het voorzegde woord van de levende 
God. Dat is een troost in de dagelijkse praktijk als je jezelf zo tegen-
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valt, keer op keer. Dat je in het Woord van God leest dat al Zijn volk 
zichzelf zo tegenvalt. Dat is een troost, dat je van jezelf niets meer 
kunt verwachten, dat er in het Woord van God staat dat er van u ook 
geen verwachting is. Dat is een troost, als het maar niet vlotten wil 
met je eigen bestaan, dat de Heere zegt: “Ik weet wel wat van Mijn 
maaksel is te wachten, hoe zwak je bent van moed en krachten, dat 
je stof van jongs af bent geweest”. Maar het is ook een troost als dat 
grote gaat afspelen, als u in de wereld om u heen kijkt en de angst 
en schrik u om het hart slaat, dat u zegt: “De machten spannen 
samen in ons vaderland en daarbuiten. Wat hangt ons boven het 
hoofd? Wat dreigt er toch?” Wel, er dreigt niets voor Gods volk. In al 
die vreselijke taferelen ligt alleen maar verklaard dat de beloftenis 
Gods vervuld gaat worden. De Heere Jezus wijst Zijn Kerk er nog 
op: “Als u naar de vijgenboom kijkt en u ziet dat hij aan het uitsprui-
ten is, dan zegt u: Ha, de zomer is voor de deur”. Zo moet het ook 
wezen, zegt de Heere Jezus, als u al deze verschrikkingen ziet, als 
al die taferelen zich gaan afspelen, dan moet u niet ontroerd wor-
den. Dan moet uw hart verblijd worden. Het moet uw hoofd omhoog 
heffen. Want dan weet u dat het nabij is, dat het voor de deur is dat 
Christus zal komen zoals Hij zegt in Matthéüs 24, als een bliksem, 
om alles in het licht te zetten, in het licht van die bliksem zal de zon-
daar openbaar komen. Maar ook Gods volk komt dan voor de dag 
voor het oog van allen. En dan, dan zullen ze eeuwig gelukkig mo-
gen zijn. Dat is het laatste nog, maar zingen we eerst samen uit 
Psalm 119 en daarvan het 44e vers. 
 

Zij hebben mij bijkans op aard' vernield, 
Maar ik bleef Uw bevelen dierbaar achten. 
Ai, beur mij op, laat mij, met moed bezield, 
Weer leven, en op Uwe goedheid wachten; 
Dan zal ik steeds, daar mij Uw trouw behield, 
't Getuigenis van Uwen mond betrachten. 

 
De Heere Jezus heeft dus aangegeven in Matthéüs 24, dat er een 
troost ligt in dat vreselijke wat er te gebeuren staat. Het wordt ook 
gevraagd: “Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen 
de levenden en de doden?” Als u dat hoort, wordt er dan wat wakker 
bij u? Zegt u dan: “Nou, in plaats van troost, heb ik meer schrik en 
angst. Hoe zal dat wezen? Ik vrees eigenlijk voor die dag, en ik 
hoop maar dat het nog een poos aanduurt. Laat het mijn tijd maar 
duren, Alsjeblieft voorlopig nog maar niet”. Hoe komt het dat u daar 
zo bevreesd voor bent? Zal ik het u zeggen waardoor het komt? Het 
komt omdat het niet recht ligt in uw leven. Of omdat u een vreem-
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deling van genade bent, of omdat u verachterd in de genade bent. 
Welke van de twee het ook is, maar het ligt niet recht in uw leven. 
Want als het recht ligt in het leven, wat is er dan aan de hand? Wel, 
bij die ligt het recht die een gelovig zicht heeft op de Persoon van de 
Heere Jezus Christus, op het werk van de Heere Jezus Christus. 
Daar komt samen wat ik u in het begin gevraagd heb. Is het in uw 
leven zo dat de Goede Herder voor u geen vreemde meer is? Heeft 
Hij Zich aan u vertoond? En heeft Hij Zijn stem in uw leven laten 
horen? Want wat staat er? Dat ik in alle droefenis en vervolging met 
opgerichten hoofde… Dat geeft iets aan van moed en van blijd-
schap. Opgerichten hoofde…, dat is meer dan alleen maar deze 
droefenis en vervolging. Dit is slechts een ogenblik. Maar wat er 
wacht, dat is zoveel heerlijker en zoveel eindelozer, ja, eeuwig du-
rend zelfs. En Wie wordt daar met opgerichten hoofde verwacht? 
Waar wordt naar uitgezien? Even Dezelfde… Dat wijst hierop: Die 
heb ik al eens ontmoet. Die ken ik. Dat is geen vreemde voor mij. 
En hóe hebt u Die ontmoet? Hoe hebt u die Persoon leren kennen? 
Belijdt u het mee met de Heidelberger? Even Dezelfde Die Zich te-
voren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van 
mij weggenomen heeft. 
Durft u nog volhouden dat het zaligmaken ook wel ergens in een 
donkere hoek kan gebeuren? Durft u volhouden dat dat iets is wat 
zich in het onbewuste kan afspelen? Durft u volhouden dat je daar 
niet radicaal bij hoeft te wezen? Ik lees in Gods Woord wat anders. 
Ik lees: “Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen”. Ik lees in 
het Woord: “Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord”. Ik lees in Gods 
Woord dat dat een dadelijke, een kennelijke zaak is. Dat u weet 
waar uw zonden en schuld gebleven zijn. Dat u weet hoe u rein ge-
worden bent voor het aangezicht van God de Vader. Dat u weet hoe 
de Rechter u vrijsprak op rechtsgronden. Dat Hij, de Heere Jezus 
Christus, uw zonden over nam en dat u Zijn gerechtigheid kreeg. 
Het was de ontdekking van Luther toch al in de dagen van de Refor-
matie, dat het leven gelegen is in die vreemde gerechtigheid, dat 
een Ander betaald heeft de rekening die ik had openstaan bij de 
levende God. Even Dezelfde…! 
Moet je dan bang zijn, moet je dan vrezen als je Diezelfde in je le-
ven hebt ontmoet?! 
Hoe ging dat toen je stierf aan Gods voeten? Toen je jezelf kwijt 
moest. Hoe ging dat toen het geloofsoog Jezus zag? Hoe ging dat 
toen Hij tot je sprak: “Ik voor u”? Het golfde van de liefde. Of niet? 
Wat was dat een zoet en aangenaam uur! Wat was dat een koste-
lijke gemeenschap met de eeuwige God. Wat moest die liefde zelfs 
getemperd worden. U was er anders onder bezweken, want uw li-
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chaam kon die liefde niet ten volle dragen. Wat was dat heerlijk, 
hemels, eeuwig. Wat hebt u toen gehuppeld van zielevreugd, daar u 
uw wens verkreeg. Nu, zou u nu zo’n liefdevolle Zaligmaker niet met 
opgeheven hoofde uit de hemel verwachten? Zeker als u temidden 
van de verdrukkingen ziet dat die wereld toch niets is en dat het toch 
voorbij gaat, dat het toch niet verzadigen kan. Als u ziet dat alles om 
u heen wordt afgebroken, en ook in uw bestaan tot de grond toe 
gelijk gemaakt wordt. Zou u dan niet temeer uitzien naar Hem? Hebt 
u Hem lief omdat Hij u eerst heeft liefgehad? 
Die Zich tevoren om mijnentwil… Er staat niet “om onzentwil”, in een 
of andere algemeenheid. Om mijnentwil. Persoonlijk. U kunt het met 
de redding en bekering van een ander niet stellen. Dat zal niet gaan. 
U moet het weten, bij God vandaan weten. Hij spreekt gewis tot elk 
die voor Hem leeft hoor. 
Hij in Gods gericht geweest, en al de vloek van mij weggenomen 
heeft. Al de vloek! Dus de totaliteit van tijdelijke en eeuwige straffen 
over de zonden. De totaliteit van de drievoudige dood. Al het recht-
vaardige gericht van mij weggenomen. 
Ja, als je morgen weer een beetje op jezelf kijkt en als je struikelt en 
valt en als het tegenvalt, dan ga je vrezen. Dit kan alleen de taal 
wezen van een mens waar het geloof in de beoefening is, waar het 
helder en krachtig voor ogen is. Bij God vandaan blijft het in tijd en 
eeuwigheid waar, maar wij zijn zelf zo wankelmoedig, zo twijfelmoe-
dig. En we zijn er zulke helden in om zelf een donkerheid over onze 
ziel te halen. Maar goed dat God de wereld afbreekt, opdat de we-
reld ons niet meer verlokken en verleiden kan. Maar goed dat de 
Heere ons losscheurt van dit aardse en tijdelijke, opdat we de pin-
nen niet al te vast in slaan en de Heere Jezus Christus uit de hemel 
verwachten. 
Hoe zal Hij komen, Diegene die u in de weg van geloof en bekering 
hebt lief gekregen? Hoe zal Hij komen? Hij zal komen tot een Rech-
ter. U zegt: “Daar word ik bang van”. Waarom? Waarom? Een 
rechter oordeelt op rechtsgronden. En als u uit het gericht bent weg-
genomen, dan zult u op rechtsgronden worden vrijgesproken. Ja, 
het is een schrik voor die die voor eigen rekening staat. Het is een 
schrik voor die die aan alle kanten bevuild is met zonden en niet 
overkleed is met de gerechtigheid van Christus. Dan zal het vreselijk 
zijn om te vallen in de handen van de levende God, als de Rechter 
Gods wet gaat hanteren en ons kromme, bedorven bestaan langs 
de peilrechte liniaal van Gods wet gaat leggen. Ja, dan moet er wel 
gestraft worden. Dan moet er wel verdelgd worden. Maar voor die 
die tot Gods rechtvaardig volk gerekend wordt, omdat de gerechtig-
heid van Christus is toegepast, daar zegt de Heere toch van: “Ik zie 
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geen zonde meer in Mijn Jakob en Israël. Mijn volk is volkomen in 
het Hoofd, in de Heere Jezus Christus”. 
Weet u, dat wil ik er toch ook nog van zeggen. Hij is tot een Hoofd in 
de hemel. Hoe kijkt de Heere nu naar Zijn Kerk? Hij kijkt naar Zijn 
Kerk in het Hoofd, in de Heere Jezus Christus. Hij is hen en zij zijn 
Hem. Dat is één. En als de Vader een mens aanziet in het Hoofd, de 
Heere Jezus Christus, dan vindt Hij geen vlek en geen rimpel meer. 
Tot een Rechter uit de hemel verwacht. Hij zal uit de hemel komen 
om een rechtvaardig gericht te houden. En in dat gericht zal Hij al 
Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is dus 
niet: nou, ik mag mijn buurvrouw niet zo, dus ik ben blij als God 
komt om te oordelen, dan zullen mijn vijanden worden weggedaan. 
Nee, zo is het niet. Wie zijn onze vijanden? Die ook Zijn vijanden 
zijn. Al Zijn en mijn vijanden. 
Wat is dat voor een vijandschap? Dat is de vijandschap die zich 
tegen Hem verzet. De Kerk zegt bij wijze van spreken: “Laten ze mij 
maar doden, dat is niet zo erg”. Maar dat ze God aantasten, dat is 
zo erg. Hem van Zijn eer beroven. Daarom zijn ze Zijn en mijn vij-
anden. 
In de eeuwige verdoemenis werpen. Ik wil daar toch een ogenblik bij 
stilstaan. O mens, u, ach ja, gelovig en godsdienstig. Maar u die het 
niet weet in uw leven, u die Deze, Die even Dezelfde genoemd 
wordt, niet kent. U die van Zijn gerechtigheid in de toepassing niet 
weet. Haast u toch en spoed u toch om uws levenswil. Laat die 
woorden eens tot u doordringen: eeuwige verdoemenis. Alles wat ik 
er van zeggen kan is maar stamelen in vergelijking tot de beleving. 
Als God in de kennis van de ellende de hel een klein beetje open 
doet en u iets van de eeuwige verdoemenis te beleven krijgt, dan 
weet je hoe vreselijk dat is. Onze God is een verterend Vuur en een 
eeuwige Gloed bij Wie niemand wonen kan. O mens, nu is het nog 
tijd. Val dan toch uw God te voet, alstublieft. Want wat zal dat zijn, 
als een gewaarschuwd mens eeuwig ter helle te moeten gaan, eeu-
wig in de verdoemenis, nooit meer een weg ter ontkomen en daar 
uw tong te kauwen van smart en van wroeging. De weg geweten en 
niet bewandeld. 
Dan moet je niet zeggen: “Ja maar, als ik nu eens niet uitverkoren 
ben…?” Lees de Evangeliën nu eens. Is er ergens ooit een mens 
door Jezus afgewezen. Alleen die die zichzelf afwees, die te groot 
was voor genade, voor die was het niet. Hij genas de zieken. Hij 
wekte de doden op. Hij dreef de boze geesten uit. Hij zit ter rechter-
hand Gods. Hij is ook wel bij machte om u uit uw banden te verlos-
sen, uit uw gevangenis te halen, waarin u het nog wel best naar uw 
zin hebt. Hij is bij machte om u van de dood te redden. 
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Want zie welk een heerlijkheid daar wacht voor al diegenen die de 
gerechtigheid van Christus in het leven hebben toegepast gekregen. 
Maar mij met alle uitverkorenen… Weer dat woord “uitverkorenen”. 
Kostelijk! Niet mij met alle gelovigen. Nee, eindigend in het welbe-
hagen, het verkiezend welbehagen van de eeuwige God. Mij met 
alle verkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid ne-
men zal. Waarom is de hemelse blijdschap en heerlijkheid er? Om-
dat Hij daar is. Dat is de kern van de zaak. Tot Zich. En daarom is 
de Kerk van Christus hier op aarde een vreemdeling. Omdat ze niet 
bij Hem zijn. Omdat die scheiding er is. Omdat het gevoeld wordt: dit 
is het land der ruste niet. We zijn nog niet Thuis. 
Nou, zie dan eens met opgeheven hoofde uit als de aftakeling van je 
bestaan ondervonden wordt, en als de wereld kraakt en steunt op 
zijn grondvesten, en nog even en hij klapt in elkaar. Dan weet u, 
zegt de Heere Jezus, dat het nabij is, voor de deur. Nog een ogen-
blik lijden. Nog een ogenblik pijn. Maar dan eeuwige heerlijkheid, op 
die plaats waar God alles zal zijn en in allen. En Hij Die gegeven is 
alle macht in de hemel en op de aarde, Hij zal Zijn Kerk tot Zich 
nemen, opdat zij met Hem als koning zullen heersen tot in alle eeu-
wigheid toe. En de kroon die ze ontvangen, werpen ze neer voor de 
voeten van Hem. Ze zullen Hem als Koning erkennen met al de lief-
de van hun hart. Ja, de verdoemden zullen het dan tandenknarsend 
moeten erkennen dat Hij God en Koning is. En het zal tot hun 
verderf wezen. Maar zij, de verkorenen, zullen zich daarin verblij-
den. 
Och, mensen, tegenover de toekomst die wij over ons heen gehaald 
hebben, waar God geen onrecht had gedaan als Hij ons allemaal in 
onze val had gelaten. Wat is dit een heerlijkheid, boven bidden en 
boven denken. Of niet? Niet teveel klagen over verdrukking in de 
wereld. Veel meer juichen van bewaring in de wereld. En uitzien 
naar de dag van de totale verlossing. De apostel zegt: “Het leven is 
mij Christus en het sterven is mij gewin”. Zegt u het na? Met opge-
heven hoofde. Zegt u het na, tot roem en glorie van de eeuwige 
God. Zegt u het na, opdat uw hart vrolijk zou zijn in de eeuwige 
Heere. Zegt u het na, de taal die u is voorgezegd: “De Heere kent 
degenen die de Zijnen zijn”. Hij weet van ze af. Hij weet waar u zit. 
Want dit is het laatste. Dat mag ik u toch ook niet onthouden. Dat als 
de volheid van Jood en heiden zal zijn ingegaan, dan zal Hij komen 
als een bliksem. Wat zal het eerste wezen wat Hij doet als Hij weer 
komt op de wolken van de hemel? Dit zal Hij doen: Hij zal Zijn enge-
len uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene 
uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. Zijn schatten 
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zal Hij samen rapen, om ze tot Zich te nemen in eeuwige heerlijk-
heid. Daar spreekt uit welk een belang Hij nog heeft bij de-ze 
wereld: het zijn Zijn uitverkorenen. En waar ze dan ook zitten, in de 
gevangenis, ergens in de verdrukking, aan de rand van de samen-
leving, uitgespogen wellicht door deze of gene. Hij weet ze te vinden 
uit al de windstreken der aarde, en Hij zal ze Thuis brengen om 
eeuwig bij Hem te mogen zijn. Wie zal ooit uitgejuicht raken over 
zulk een God?! En zulk een Zaligmaker! 
Wat troost u in deze dingen? 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 37 : 9  
 

Gods macht verbreekt den arm der goddelozen, 
Terwijl Zijn hand rechtvaardigen geleidt; 
Al treden z' op geen weg, bezaaid met rozen, 
Zij wachten 't heil, door God hun toegezeid; 
Hij kent hun tijd; zij zien, in spijt der bozen, 
Hun erfenis bewaard in eeuwigheid. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


