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Predikatie over Efeze 4 vers 8 t/m 10  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 29 mei 2014 
 
Zingen Psalm 47 : 3. 
Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
Zingen Tien Geboden : 9. 
Schriftlezing Efeze 4 vers 1 t/m 16 
 
  1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt 
waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt; 
  2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedig-
heid, verdragende elkander in liefde; 
  3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door 
den band des vredes. 
  4 Eén lichaam is het en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen 
zijt tot één hoop uwer roeping; 
  5 Eén Heere, één geloof, één doop, 
  6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen en door 
allen en in u allen. 
  7 Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der 
gave van Christus. 
  8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de 
gevangenis gevangengenomen, en heeft den mensen gaven gege-
ven. 
  9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is ne-
dergedaald in de nederste delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook Die opgevaren is ver boven 
al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommi-
gen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot 
herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot 
opbouwing van het lichaam van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der 
kennis van den Zone Gods, tot een volkomen man, tot de mate van 
de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed be-
wogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de 
bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te 
brengen; 
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15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden op-
wassen in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus; 
16 Uit Welken het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en 
tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, 
naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, den wasdom des 
lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 68 : 9 en 12. 
 
Efeze 4 de verzen 8 t/m 10. Daar lezen we het Woord van God en 
onze tekst: 
 
  8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoo gte, heeft Hij 
de gevangenis gevangengenomen, en heeft den mensen gaven 
gegeven. 
  9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat H ij ook eerst is 
nedergedaald in de nederste delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook Die opgevar en is ver 
boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervulle n zou. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie gedach-
ten. 
 

1e. De weldaden van Christus. 
2e. De arbeid van Christus. 
3e. De triomf van Christus. 

 
Gemeente, daar op die dag dat de Heere Jezus naar de hemel is 
gevaren, hebben de discipelen Hem na staan te kijken. En hun ogen 
werden gehouden naar de hemel, totdat een wolk Hem wegnam van 
hun ogen. Daar stonden die mannen nu, de scheiding werd al groter 
en groter. En daar kwam een boodschapper Gods, die zei: “Wat ziet 
gij op naar de hemel? Hij zal op dezelfde wijze weder komen alsdat 
gij Hem hebt zien opvaren”. 
Wat vervulde nu het hart van die discipelen terwijl ze daar stonden 
te kijken naar die weggaande Heere Jezus? Dat was smart. Dat was 
droefheid. Hun Liefste ging van hen weg. Weet u, het is toch onmo-
gelijk om Hemelvaartsdag te vieren in de rechte betekenis van het 
woord, als u nog nooit in uw leven gemeenschap met deze opgeva-
ren Heere Jezus Christus hebt geoefend. Wat zal het u deren als Hij 
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naar de hemel gaat, als u niet in liefdebanden aan Hem verbonden 
bent?! Wat zou het u smarten als Hij van de aarde weggaat, als u 
hier op de aarde nog nooit een zoete gemeenschapsoefening met 
Hem hebt gehad?! 
Is de Heere in uw leven afgedaald? Is Hij naar beneden gekomen in 
het aangezicht van de Heere Jezus Christus? Weet u iets van de 
zoetheid, van de aangename vreugde die daar is als Hij een mens 
komt bezoeken, als Hij een mens met een bezoek vereert? Weet u 
ervan dat u die momenten, die ogenblikken, die uren wellicht zou 
willen vasthouden en zou willen koesteren? Weet u ervan dat temid-
den van de beleving van die zoetheid, er een angst bij u is, één 
zonde, één gebrek, één tekort, en Hij zal weer van mij scheiden? Ik 
zal Hem weer moeten missen. Zijn vriendelijk aangezicht zal weer 
afgewend wezen. Weet u ervan dat de Heere Jezus Christus naar 
de aarde gekomen is, naar u toe gekomen is? En weet u er dan ook 
van, om met die discipelen mee Hem na te staren, Hem weg te zien 
gaan? Dat is iets, dat is niet onder woorden te vatten. Of wel? De 
pijn van Zijn afwezigheid, omdat Zijn aanwezigheid zo goed en zo 
zoet was. 
Maar wat zegt nu die boodschapper tegen die discipelen? Hij zegt 
dat ze gehoorzaam moeten zijn aan het woord dat Hij tot ze sprak. 
Ze moeten heengaan naar Jeruzalem, totdat ze zullen worden aan-
gedaan met kracht uit de hoge. Wat is het nu wat die discipelen aan-
een bindt? Dat is dat woord van die gezegende Heere Jezus Chris-
tus. Door de werking van de Heilige Geest is dat woord levend. En 
wat maakt dat levende woord in die levend gemaakte harten wak-
ker? Een verlangen, een gedurig verlangen naar Hem. Dat is een 
trek, een kenmerk van het ware geestelijke leven: reikhalzend naar 
Hem uit te zien. Hem te moeten missen, dat is de dood. Maar Hem 
te bezitten, Hem bij u te hebben, dat is het leven. 
Nee, dat is geen flauwe, doffe tred: “Nou ja, het zou aardig wezen 
als Hij nog eens terug komt”. Nee, daar zit verwachting in. 
Nou, de apostel Paulus spreekt ervan, van die verwachting. Zo bid 
ik u dan. Ofwel, ik vermaan u. Ik geef u bevel, apostolisch bevel, ik, 
de gevangene in de Heere. In de gevangenis neergezet vanwege de 
verkondiging van het Woord, ja. Maar al zat hij niet in de gevange-
nis, was die man nog een gevangene. Een gevangene in de Heere. 
Dat betekent: hij was geheel gewillig aan het bevel, aan de opdracht 
van God in zijn leven. Zijn wil lag verslonden in Gods wil. Dat is ook 
zoiets wat dwars tegen onze natuur in gaat. Of ben je het nooit on-
eens met de Heere? Ben je nooit opstandig om wat Hij doet? Denk 
je nooit dat je het beter weet? Heb je nooit die ijdele gedachte bij je 
dat de Heere er naast zit? Dat is toch onze gevallen zondaarsstaat! 
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Of niet? Dat leeft toch in ons hart! Dat is die vijandschap. Dat tegen 
God wezen. Maar de apostel is er voor ingewonnen. Een gevan-
gene in de Heere. 
Dat ge wandelt waardiglijk de roeping met dewelke gij geroepen zijt. 
Geroepen. Waartoe zijn die gelovigen nu geroepen? Wat is het nu 
wat de apostel bedoelt? Wel dit, geroepen tot gemeenschaps-
oefening met Christus. U zegt: “Ja maar, dat komt niet zo vaak voor 
in mijn leven”. Een ander zegt: “Bij mij zijn de dagen der donker-heid 
vele”. Ja, dat geloof ik wel. Maar waar ligt de schuld? Waar ligt de 
schuld van de donkerheid in uw ziel? Hier klinkt het apostolisch 
bevel, dat gij wandelt, waardiglijk de roeping, met welke gij geroe-
pen zijt. En als die gemeenschapsoefening met Christus er niet is, 
hebt gij niet gewandeld waardiglijk uw roeping. De apostel gaat het 
nader verklaren. Waar komt die roeping, dat waardig wandelen in 
die roeping nu in uit? Wel, in ootmoedigheid, in zachtmoedigheid, 
lankmoedigheid, en verdragende elkander in liefde. Weet u hoe ik 
dat zou kunnen samenvatten? Zo: de ten hemel gevaren, de ver-
hoogde Heere Jezus Christus, weet u wat Hij doet in het leven van 
Zijn Kerk? Hij drukt Zijn volk naar beneden, in het stof van de ver-
nedering. Daar in de laagte worden deze vruchten gevonden, oot-
moedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid en liefde. Wie zal 
niet ootmoedig zijn als de Heere hem naar beneden drukt in het 
tonen van wie hij is en ook van wie hij blijft na ontvangen genade. 
Als je als zondaar voor de dag komt. Gezondigd tegen de wet en 
gezondigd tegen het Evangeliewoord. Ootmoedigheid, dat is een 
hartelijke bekentenis, belijdenis van eigen vuiligheid en walgelijk-
heid. 
Treffend dat de apostel Paulus hier de gelovigen dat woord voor-
houdt. Dat hij niet zegt: “Dat is een gepasseerd station voor u. De 
ellendekennis hebt u achter u gelaten en u leeft nu in de vrijheid”. 
Dat is de hedendaagse theologie, en die durven ze nog gerefor-
meerd te noemen ook. Nee, de apostel wijst op dit woord, ootmoe-
digheid. Dat is een doorgaande gang, dagelijks, telkens opnieuw. Of 
valt er nooit eens licht over, dat er dag aan dag zoveel is in je leven 
waarvoor je je moet wegschamen voor het aangezicht van God? Is 
er niet zoveel in je leven dat je benauwt en dat je verdriet, waar je 
last van hebt? En kom je er achter dat je zo onverbeterlijk bent. Je 
kunt wel goede voornemens hebben, maar daar komt toch niets van 
terecht in de praktijk van het leven. Want uit u geen vrucht meer in 
der eeuwigheid, zegt de Heere der heirscharen. 
Nou, en die ootmoedige, die daar platgedrukt in het stof ligt, die is 
vanzelf ook zachtmoedig. Want zo een kan zich niet meer boven 
een ander verheffen. Die zal niet meer kunnen zeggen: “Gelukkig 
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ben ik niet zo slecht als die”. Welnee, die gaat maar wat graag naast 
een hoer en een tollenaar zitten. En die zegt: “Al de zonden van de 
wereld, al de zonden die in de geschiedenis van de wereld bedreven 
zijn en die wellicht nog bedreven gaan worden, die liggen op de 
bodem van mijn hart”. 
Zachtmoedigheid, daar zit iets in van milddadigheid, medelevend-
heid, zorg om de ziel van een ander. Dan kun je die zondaar maar 
niet zo gemakkelijk voort laten gaan in zijn eigen gekozen wegen. 
Nee, zachtmoedigheid dat tekent het leven, dat je ze niet over krijgt 
voor het verderf. En dat komt in de praktijk van het leven weer voor 
de dag. Met lankmoedigheid. Dat woord lankmoedigheid wordt in de 
Schrift meesten tijds gebruikt in betrekking tot het Wezen van God. 
Lankmoedigheid is een vorm van geduld, geheiligd geduld. Dan leer 
je verdragen. Verdragen wat je wordt aangedaan. Wat zou het je de-
ren als je daar in het stof neergedrukt ligt en toch, ondanks dat, een 
voorwerp van Goddelijke genade bent; wat zou het je deren als ze je 
bespuwen, als ze je betrappen, als ze je stompen. Wat zou het je 
deren! Hier zit je veel meer over in de war, dat ze met al die zonden 
God de Heere tergen en hun eigen ziel schade aan doen. 
Lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Dan moet je één 
ding goed begrijpen, dat is dit, dat wij in onze dagen nauwelijks nog 
begrijpen wat liefde is. Er kunnen er nauwelijks twee tesamen gaan. 
Liefde is jezelf wegzetten, wegcijferen, achteruit zetten, de ander uit-
nemender achten dan jezelf. Voelt u wel, als de apostel Paulus deze 
trekken van het geestelijke leven noemt, dat dat trekken zijn die 
alleen geleerd kunnen worden in de navolging van Christus. Want 
Wie is er nu in waarheid vernederd geweest, de Schuldeloze, de 
schuld van Zijn volk op Zich geladen hebbende, heeft Zich verne-
derd voor het aangezicht van Zijn God? Wie is gegaan onder de 
slaande hand van God, vernederd, ja, en geduldig geweest: “Uw wil 
geschiede”, met al wat de Vader over Hem beschikt had. Hij heeft 
ze verdragen die Hem een doornenkroon op Zijn hoofd duwden. Hij 
heeft ze verdragen die Hem in het aangezicht spogen. Hij heeft ze 
verdragen die Hem geselden, die Hem aan het kruishout gehangen 
eenmaal, Hem bespotten: “Indien Gij Gods Zoon zijt, kom van dat 
kruis af”. Hij heeft ze verdragen in liefde. Want terwijl Hij hing aan 
het vloekhout der schande, heeft Hij het uitgezegd: “Vader, vergeef 
het hun, want zij weten niet wat ze doen”. Dan blijkt wel hoe dat, wat 
de apostel hier noemt, haaks staat op onze natuur, wat er in ons 
omgaat, wat wij willen, wat wij nastreven. We zijn druk bezig om 
onszelf er bovenuit te laten komen, onszelf de meeste eer en hulde 
toe te brengen, altijd het eigen ik te dienen. Maar de apostel zegt: 
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“Daar hebt u zich niet toe te benaarstigen. Nee, benaarstigt u te 
behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes”. 
En als hij die woorden spreekt, dan is het alsof we de discipelen 
weer zien na de hemelvaart. Hoe ze eendrachtiglijk bijeen waren, 
volhardende in het bidden, in het geloven, volhardende in het ver-
wachten hoe die Heere Jezus Christus, Die van ze weggegaan was, 
ze toch aaneen bond. Dat is de enigheid des Geestes door de band 
des vredes. Dan gebruikt de apostel telkens dat woord “één”, om op 
die eenheid te wijzen. En dat tegenover het werk van de duivel, de 
satan, die altijd tweedracht zaait, altijd zoekt te splijten, altijd uiteen 
wil jagen. Maar Gods Heilige Geest bindt aaneen. Want de Heere 
Jezus had het gebeden, nietwaar: “Opdat zij allen één zijn”. 
Moeten we dan ook in deze dag niet een droevige conclusie trek-
ken! Wat is er nog over van de enigheid des Geestes door de band 
des vredes?! In kerkelijk Nederland, in onze woonplaats, in onze ge-
meenten, in onze huisgezinnen. Wat is er van over? Als je voelt, als 
je meemaakt dat de scheiding overal dwars doorheen gaat. Als de 
boel uit elkaar valt. Als de boel ontploft gedurig. Dat je niet meer 
weet hoe je het nog bij elkaar moet krijgen. Wat is er nog van over? 
De Heere Jezus zegt het toch. Hij Die ten hemel is gevaren: “Als Ik 
wederkom, zal Ik nog geloof vinden op de aarde”. Dat geloof noemt 
de apostel ook: “Eén Heere, één geloof, één doop”. Wat is dat? U 
voert geen heerschappij, zegt de apostel. Hij is de Heere. De Heere 
Jezus Christus. Hij voert heerschappij. Hij heeft het voor het zeggen. 
Eén geloof, dat bindt aaneen, met al de verschillen wel-licht. Eén 
geloof. Dat ware zaligmakende geloof in Hem. Eén doop, als een 
vervolg, als een uitwerking van dat geloof. Eén doop, namelijk dit: 
sterven met al het mijne, om op te staan in de Heere Jezus Christus. 
Hier grijpt de apostel terug op het woord van de Zaligmaker Zelf, dat 
Hij zegt: “Die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig 
worden”. 
Wordt er nog geloof gevonden onder ons? Geloof, zoals de apostel 
het aanwijst, dat het zich concentreert op de Persoon van de Heere 
Jezus Christus. 
Weet u wat een gebrek is in onze dagen? Het gebrek is dit, dat de 
mens, nou ja, wellicht de christen, in het middelpunt is komen te 
staan, en dat de leer op allerlei mogelijke manieren zoekt die Zalig-
maker uit het middelpunt weg te drijven. Maar dat brengt altijd scha-
de teweeg. Dat is altijd tot onnut. Daarom is het de apostel Paulus, 
ook in dit hoofdstuk, maar telkens in de Schrift is dat de zaak. Daar-
om is het de apostel Paulus er alles aan gelegen om die Persoon 
van de Heere Jezus Christus helder en klaar centraal te stellen. En 
dan is het de zaak, daar gaat het over, en dan komt de christen ook 
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in het licht. Dan is het de zaak dat we ons leven, ons hart zouden 
toetsen aan dat wat het apostolisch getuigenis aanreikt, namelijk dit 
in onze tekstwoorden: “Daarom zegt Hij…” Wie is die “Hij”? De 
apostel Paulus zegt: “Ik ben het niet die het zegt, maar er is er Eén 
aan het woord Die het zegt”. Wie is God? Dat is uw Schepper, uw 
Formeerder, Hij Die recht heeft op uw leven, Hij Die over u alles 
bepalen en beslissen mag. Dat is Hij tegen Wie u zo opstandig bent, 
dag aan dag. Dat is Hij Die het in uw ogen nooit goed doet. De 
apostel zegt: “Heeft Hij het niet goed gedaan? Let op wat Hij zegt. 
Hij zegt wat Hij deed, namelijk dit: Hij heeft Zijn eigen lieve Schoot-
zoon gegeven in deze wereld, opdat zondaren zalig zouden kunnen 
worden. En Zijn Zoon heeft gedaan het werk dat wij aan God in tijd 
noch eeuwigheid niet konden volbrengen en ook niet wilden volbren-
gen”. Daarom zegt hij: “God is aan het woord”. 
En nu, als het ongeloof door uw hart heenkruipt en als uw bekrom-
pen gedachten u bezet houden, en u zegt: “Opgevaren naar de 
hemel, kan dat eigenlijk wel? Zou dat echt gebeurd zijn? Is dat niet 
een fantasie?” Nee, zegt de apostel Paulus, Hij zegt het. En daar 
heb je nu ook weer zo’n fout, zo’n akelige zaak. Dat wij er meesters 
in zijn, om het Woord van de levende God, wat waarheid is, te ver-
draaien, anders voor te stellen, verdacht te maken, omdat we de 
leugenaar van den beginne zijn toegevallen. We zijn er meesters in 
om de Heere te wantrouwen en de duivel met zijn leugens wel te 
geloven en te vertrouwen. Maar de apostel Paulus wil alle wantrou-
wen wegnemen, in één ogenblik. Daarom zegt Hij. En als Hij het 
zegt, is het waar. Want geen van Zijn woorden zullen ooit ter aarde 
vallen. Geen van Zijn woorden zullen ooit verloren gaan. Wat zegt 
God? “Als Hij opgevaren is in de hoogte…” Nu zal ik pogen het u 
plastisch voor te stellen. De Heere zit in de hemel op Zijn troon. Ja, 
de discipelen stonden op de aarde. Ze hebben de Heere Jezus na-
gestaard. Maar met alle eerbied gesproken, de Vader in de hemel 
en de engelen daar Boven, hebben Hem steeds dichterbij zien ko-
men. Met recht staat er: “Als Hij (dat is de Heere Jezus Christus) 
opgevaren is in de hoogte”. Waar is die hoogte? Hoogte wil zoveel 
zeggen als “onttrokken aan alles van hier”. Weg van dit benauwen-
de, dit beklemmende op de aarde. De hoogte wil zeggen “de he-
mel”. Ja maar, wat maakt de hemel tot de hemel? De plaats waar 
God woont. Ziet u dan ook hoe hoog de troon van God staat? Ziet u 
dan ook met Wie u te maken hebt? Zeker wel als u nog buiten het 
borgwerk van de Heere Jezus Christus leeft. U hebt te maken met 
God in de hoogte. En als Hij opgevaren is in de hoogte; als Hij naar 
Zijn Vader toe gekomen is. Je zou ook zo kunnen zeggen: Als de 
Vader Hem toe gelaten heeft. Want dat kon, omdat aan het recht 
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van de Vader genoeg geschied was; omdat het werk van de Heere 
Jezus Christus volbracht geworden was; omdat de deugden Gods 
verheerlijkt waren tot in het uiterste. De Vader genoeg gedaan, heeft 
Zijn Zoon welkom geheten in de hemel. 
Maar nu een andere zaak. En dat is het wat de droefheid bij de 
discipelen, maar ook bij al degenen die Hem nastaren en Hem in 
eigen kracht niet uit de hemel terug kunnen halen, voor al diegenen 
die gemeenschap met Hem geoefend hebben en die nu zo gedurig 
in dat gemis lopen, Hij heeft niet alleen Zichzelf in de hemel ge-
bracht, de Vader heeft niet alleen Hem binnen gehaald, nee, maar in 
Hem…, want dat was het werk wat de Vader Hem gegeven had om 
te doen; in Hem de ganse uitverkoren Kerk. Die die hier nog krom 
gaat onder de zorgen en de noden. Die die hier nog ligt op het 
slagveld van de duivel. Die die hier nog door de duivel in de nek 
geschreeuwd wordt: “Je hebt geen heil bij God”. Die die hier nog in 
het duister gaat en nergens rust en nergens vrede kan vinden. 
Opgevaren in de hoogte. Dat betekent: de eeuwige vrede in. Uit de 
onrust van hier weg. Als Hij opgevaren is in de hoogte. Wat is er 
gebeurd toen Hij opgevaren is in de hoogte? Wel, de apostel zegt: 
“Toen heeft Hij de gevangenis gevangen genomen”. Wat is dat, de 
gevangenis? Dat is al datgene en dat zijn al diegenen waar u, door 
het licht van Gods Heilige Geest in uw leven, op bent gaan letten als 
vijanden. De zonden, de duivel, de wereld. En dat is al datgene wat 
u gebonden houdt, waar u niet uit kunt komen. Het Goddelijke recht 
en de rechtvaardige verdoemenis over uw leven. De gevangenis, 
dat is alles waar u middenin zit en wat u in zijn dodelijke greep weet 
te houden, wat u klem houdt en u mee wilt trekken de eeuwige 
afgrond in. Dat wat machtiger is dan u. In u is geen kracht tegen die 
grote menigte. Maar het Woord zegt: “Als Hij opgevaren is in de 
hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen”. Dus de ge-
vangenis, dat wat machtiger is dan u, bleek niet almachtig te zijn. 
Nee, Hij, de Heere Jezus Christus, is de Almachtige. En Hij heeft de 
gevangenis gevangen genomen. Ofwel, de macht van de gevan-
genis gebroken, en Zijn Kerk aan de macht van de gevangenis ont-
rukt. Dat heeft Hij gedaan als Hij opgevaren is in de hoogte. 
En dat niet alleen. Nee, dat niet alleen. Er zit ook een heerlijke glans 
aan. En heeft de mensen gaven gegeven. Wat zijn dat, gaven? Er 
staat niet verdiensten. Want verdienen doen we niets. Weet u waar 
je dat leert? Als die woorden van de apostel praktijk voor je zijn. 
Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid en liefde. Weet 
je waar je leert de gaven Gods te waarderen, op waarde te schat-
ten? Waar je platgedrukt in het stof niets van Gods gunst meer 
verdient, en op Gods gunst niet meer rekenen kunt, je het jezelf niet 
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meer waardig acht. Daar waar je één ding zeker weet: “Ik moet 
sterven, ik heb de hel verdiend, de eeuwige gevangenis van nood 
en dood is mijn deel”. Daar, daar worden gaven Gods op het hoogst 
geschat en gewaardeerd. 
Heeft ‘de mensen’ gaven gegeven. Laat dat nu eens tot troost 
wezen. De mensen. U bent naar de kerk gekomen en u zegt: “Ja, ik 
heb geprobeerd heilig te worden. Ik heb geprobeerd vroom te wor-
den. Ik heb geprobeerd gelovig te worden”. En wat bracht je nu mee 
naar de kerk? Alleen maar onheiligheid, alleen maar onvroomheid, 
alleen maar ongelovigheid. Nou, dan bent u precies getekend in de 
woorden van de apostel: de mensen. Dat is een gevallen schepsel. 
Dat is die uit wie niets goeds voortkomt. Dat is die die onverbeterlijk 
is, die zichzelf niet op kan knappen. Gode zij dank dat er niet staat: 
“En heeft de heiligen gaven gegeven”, of: “Heeft de vromen gaven 
gegeven”. Dan moesten u en ik wel uitgesloten wezen. Dan konden 
we de kerk wel dicht doen en naar huis gaan. Dan was het een ho-
peloze toestand geweest. Maar: “Heeft de mensen gaven gegeven”. 
Dus daar gaat het over, dat de Goddelijke gaven, dat zijn hemelse 
zegeningen, daar op de bodem, in de diepte ergens, worden wegge-
geven aan mensen. Er wordt niet gesproken van verdiensten, om-
dat Gods genade vrij valt, omdat de Heere het doet naar Zijn 
welbehagen. Dat is voor de werkheilige een onaangename zaak. 
Dat is voor die die al een aantal procenten van Gods wet heeft 
gehouden, niet zo plezierig om te horen. Maar voor die die niets 
meer heeft is dat een troost, dat de Heere niet zegt: “Ik geef het op 
iets van u, maar Ik geef het juist aan hen die niets zijn in het eigen 
oog voor God”. Daarom zegt Hij: “Als Hij opgevaren is in de hoogte, 
heeft Hij de weldaden voor Zijn Kerk niet alleen verworven. Dat was 
op Golgotha geschied. Maar meegenomen in de hoogte, waar ze 
eeuwig veilig en zeker zijn”. Die weldaden liggen niet meer in het 
bereik van de duivel, van de zonde en van de dood. Nee, die wor-
den veilig in de hoogte bewaard. De gevangenis gevangen geno-
men. Dus ontrukt aan onze ellende. En de mensen gaven gegeven, 
troost voor de ziel bij Hem vandaan. Hoe is dat gegaan? Hoe zijn 
die weldaden van Christus tot stand gekomen? Wel, de apostel 
zegt: “Nu dit…” Ofwel, vergeet dit nooit. En daar heb je nogmaals 
dat de apostel de gezegende Heere Jezus centraal stelt, in het 
middelpunt plaatst. Nu dit, Hij is opgevaren, wat is het, wat zou dat 
anders betekenen dan, dat Hij ook eerst is nedergedaald. Als Hij 
niet was nedergedaald, had Hij ook niet op hoeven varen in de he-
mel. Maar Hij is opgevaren, dus Hij is eerst nedergedaald. Waar 
naar toe? Ja, Hij kwam op aarde. De apostel gaat verder. Is neder-
gedaald in de nederste delen der aarde. Wat bedoelt de Bijbel met 
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die woorden, de nederste delen der aarde? Dat is het graf. Dat is de 
dood. Dat is die akelige, kille plek waar u de kist met het lichaam 
van uw geliefde erin hebt zien wegzakken. Dat is dat donkere. Dat 
onafwendbare. Dat dreigende. De prikkel van de dood. De over-
winning van de hel. Dat is de nederste delen der aarde. 
Hoe ver is Christus gegaan? Of je kunt ook zeggen: welke arbeid 
eiste de Vader in Zijn recht van Zijn Zoon? Wel, die arbeid, tot in de 
bittere en smadelijke dood des kruises toe. Hij moest de weg van 
Zijn borgtocht ten einde toe gaan, tot in het graf toe. Hij moest op 
die plek terecht komen die wij door onze zonden verdiend hebben. 
Die plek die ons voorland is vanwege onze opstand tegen God. 
Opgevaren. Dus de apostel zet Zijn hemelvaart als een onwaardeer-
bare hoogte tegenover de onbevattelijke diepte van de trappen van 
Zijn vernedering. Dat Hij de weg van lijden en sterven ging tot op de 
bodem van de hel, om de kop van satan te vermorzelen. Zoveel 
heeft het Hem gekost. Zul je dan ook nooit meer denken dat het wel 
meevalt met u. Dat dat zondige nog wel een zaak is om te overko-
men ofzo. Ziet u hoe ernstig de Heere de zonde neemt! Dat zelfs 
Zijn Zoon niet van de doden kon ontkomen. Dat Hij moest gaan tot 
in het graf! Zo zwaar rekent de Heere ons dat tergen van Hem, dat 
onteren van Hem aan. Dit is onze toestand, dat we gaan naar de 
nederste delen der aarde. Dat we gaan tot in de God-verlatenheid, 
om eeuwig van Hem verlaten te worden. En nu is Hij gegaan als 
Plaatsbekleder die weg. En u hoort nog van Hem voordat u bent in 
de nederste delen der aarde, nu u nog bent in de dag der zaligheid, 
dat de bodem van de aarde u nog draagt, dat de aarde onder uw 
voeten nog niet scheurt, dat u nog niet levend ter helle vaart, gelijk 
Korach, Dathan en Abiram. U hoort van Hem nu het nog het heden 
der genade is, opdat ge door Hem gezaligd zou worden, opdat ge 
door Zijn arbeid verlost zou worden. Dat betekent dit: dat u Hem zou 
leren nodig krijgen in uw leven. Dat je op heel bestaan, op heel je 
godsdienst, op je bidden, op je lezen, op je kerkgang, op alles van je 
leven de dood gaat leren zetten. Verloren, verloren, eeuwig verloren 
voor God. 
Hij is neder gedaald in de nederste delen der aarde. Hij is gegaan 
onder de eisen van Gods recht. En Hij had dat recht van Zijn Vader 
liever dan Zijn eigen leven. 
Er staat: “Hij is neder gedaald”. Ofwel, daar zit bij Hem vandaan ac-
tiviteit in. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen: de dood overkomt 
ons. De dood maait ons af. Daar zijn we het meestal niet mee eens, 
zeker niet in onze natuurstaat. De dood komt altijd te vroeg. Altijd op 
het onjuiste moment. En we wensen tevergeefs hier eeuwig het licht 
te zien. De dood is machtiger dan wij. Maar zelfs in Zijn sterven be-



 11 

wees de Zaligmaker dat Hij machtiger is dan de dood. Want de dood 
kwam Hem niet halen, maar Hij kwam de dood roepen. Het is vol-
bracht. En het hoofd buigende, gaf Hij de geest. Toen Hij gezegd 
had: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest”. Zelfs in Zijn 
vernedering is Hij de Almachtige gebleken, onderworpen aan de wil 
van Zijn Vader, waartoe Hij Zich had verplicht in de eeuwigheid, 
toen Zijn Vader zei: “Wie is er om voor dezen verzoening teweeg te 
brengen?” “Ik kom om Uw wil te doen”. 
Hij is opgevaren. Ofwel, Hij heeft Zijn arbeid verricht. Zijn arbeid is 
klaar. Het is volbracht, eeuwig gereed. En nu, na gedane arbeid is 
Hij opgevaren in de hemel. Ofwel, wat betekent dat? Hij is ingegaan 
in de rustdag. De verdiende rustdag. Na Zijn arbeid is het rusten. 
Ingegaan in de rustdag, opdat Hij Zijn volk een rust zou beschikken 
die daar voor hen alleen overblijft. Dat is het laatste nog. 
 
Maar zingen we eerst van Psalm 89 het 12e vers. 
 
Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, 
De rotssteen van mijn heil. 'k Zal hem ook stellen tot 
Een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders t' eren; 
Als koning zal hij zelf de koningen regeren, 
Mijn goedertierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven, 
En Mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. 
 
De apostel heeft u en mij voorgesteld wat de trekken zijn van dat 
volk dat Gods volk is. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoe-
digheid en liefde. Nu vraag ik het zo, op grond van de tekstwoorden. 
Is het u een bekende zaak, dat Hij is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? Ofwel, wat weet u aan eigen hart en leven van de 
trappen van de vernedering van Christus? Wat weet u van Zijn 
borgtocht? Is het in uw leven waar geworden dat Zijn dood uw leven 
werd? Waar u stierf aan de voeten van de eeuwige God; waar u 
stierf met al het uwe voor de Rechter van hemel en aarde. Waar u 
rechteloos en reddeloos verloren moest gaan. Is het gebeurd dat 
God in het dodelijkst tijdsgewricht uw ziel heeft gered en uw tranen 
heeft gedroogd? Hoe is dat gebeurd? Dat waar u wegzonk, waar u 
de nacht in ging, het licht van Gods Heilige Geest viel op dit won-
dere werk, die arbeid van Christus, de bloedende Heere Jezus aan 
het vloekhout der schande: “Dit deed Ik voor u”. Dat dat in die 
ogenblikken Hij in het hart gedrukt werd. Niet als een Borg en 
Zaligmaker in het algemeen, maar als úw Borg en úw Zaligmaker. 
En dat de Vader, op grond van de arbeid van Christus tot u zei: 
“Daarom zal Ik op u niet meer toornen en niet meer schelden”. 
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Opgeraapt in uw bloed, en tot uw ziel gesproken: “Leef!” Is het 
gebeurd dat uw zonden achter Gods rug geworpen waren in een 
zee van eeuwige vergetelheid? U zegt: “Hoe zal ik dat weten?” Wel, 
zo: het drukte u eerst de schouders naar beneden, en nu was u vrij. 
De gevangenis was los gemaakt. De banden waren verbroken. U 
hebt gehuppeld van zielevreugd, omdat u uw wens had verkregen. 
Nou, de apostel neemt ze mee. Ofwel, hij wil de treurigheid uit het 
hart van de discipelen wegbannen. Hij wil de treurigheid uit het hart 
van al diegenen die Hem gelovig ten hemel hebben zien varen, wil 
hij wegnemen. Hij zegt: “Die nedergedaald is”. Die voor u naar de 
aarde kwam. Die hier Zijn arbeid tot uw nut heeft verricht is Dezelfde 
ook. Ofwel, die arbeid is niet weg, en het is niet hopeloos voor u nu 
Hij is heengegaan. Maar toen Hij in Zijn komen naar de aarde, en in 
Zijn arbeid u op het oog had, dan heeft Hij u toch nu niet minder op 
het oog! Hij Die nedergedaald is, is Dezelfde ook Die opgevaren is. 
Nee, er zit zelfs troost in dat weg gaan van Christus. Hij is opgeva-
ren ver boven al de hemelen. Alsof de apostel met die overtreffing 
van woorden wil aanwijzen: die verworven zaligheid is zo vast en zo 
zeker, bij God bewaard tot in alle eeuwigheid toe. Dat u niet hoeft te 
wanhopen aan de zaligheid van uw ziel. Dat u niet hoeft te wan-
hopen aan uw eeuwige geluk. Dat u niet hoeft te wanhopen dat u 
ook eenmaal met Hem verenigd zult zijn in de hemelen. Is Dezelfde 
ook Die opgevaren is ver boven al de hemelen. 
En in dat woord wijst de apostel tegelijkertijd op het Koningschap 
van Christus. Dat is ook een punt. Ja, een Profeet, het profetische 
ambt van Christus, dat Hij onderwijst, dat gaat nog wel. Het hoge-
priesterlijke ambt van Christus, dat Hij voor u leed en stierf, ja, dat 
waarderen we ook nog wel. Maar Zijn Koninklijk ambt…! Dat je tot 
Hem zegt: “Zie of er bij mij een schadelijk weg is en leid mij op de 
eeuwige weg”. Dat Hij de dienst in uw leven gaat uitmaken. Dat Hij 
het voor het zeggen heeft op al de gebieden. Dus in elke kamer van 
uw huis. Bij elke weg die u verkiest. Elke gang die u gaat. Op elk 
kruispunt waar u terecht komt. De apostel noemde zichzelf: “Ik, de 
gevangene in de Heere”. Dat is wat! Ontrukt aan de gevangenis van 
zonde, dood en duivel. Ontrukt aan de gevangenis van dat eeuwige 
oordeel van God, met de verdoemenis daarop volgend. Maar nu, 
zegt de apostel, nu ben ik weer een gevangene. Maar nu gewillig. 
Een gevangene in de Heere. 
Opgevaren. Dus de apostel wijst er op: Hij Die borgtochtelijk voor u 
leed en stierf, Hij wil ook uw Koning zijn, opdat Hij alle dingen 
vervullen zou. 
Ziet u dat? Ziet u dat woordje “vervullen”? Wat kan vervuld worden? 
Wat leeg gemaakt is. Hoe vervult de Heere Jezus Christus Zijn 
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Kerk? Hoe vervult Hij alle dingen? Dat wijst op alle facetten van het 
leven van Zijn volk. Hoe vervult Hij? Door ze gedurig te ontledigen, 
leeg te maken in zichzelf. Om te vol te maken, waarmee? Woord en 
Geest. Wat moesten die discipelen doen na de hemelvaart? Ik heb 
het u gezegd. Ze moesten op het Woord van God hopen. Biddende, 
verwachtende vanwege dat woord wat Jezus sprak. De rechtvaar-
dige zal uit zijn geloof leven, zegt de Schrift. Dat is precies wat de 
apostel hier bedoelt. Opdat Hij alle dingen vervullen zou. Dat is dit: 
dat ik onder ga in dat eeuwig blijvend Woord van God. Of ik kan het 
ook zo zeggen: Dat ik vast sta op dat Woord van God. 
Ik heb u vaker gezegd hoe het bij Kohlbrugge ging. Dat de Heere 
tien jaar nam om die man af te breken. En toen, zegt Kohlbrugge, 
mocht ik eindelijk als een naakte goddeloze neervallen op dat blij-
vende, vaste Woord van God. 
Heb je ondervonden in je leven welk een troost daarin ligt? Ik weet 
het wel, in de eerste tijd zijn de bevindingen zo zoet. In de eerste tijd 
is de gemeenschapsoefening zo lieflijk. Maar dit is het wat de 
apostel de mannelijkheid noemt in het vervolg van dit hoofdstuk. Dit 
is het, de mannelijkheid, die vast staat in de Schriften. Onbewegelijk 
geworden, vervuld door Hem. Niet als een kind door allerlei wind 
van leer heen en weer gedreven te worden, meegesleept te worden. 
Maar het anker der hoop in de Rotssteen van de Schriften vast te 
hebben liggen. Dat is het waar het heen moet met de gelovigen, 
zegt de apostel Paulus. En daartoe is Hij ten hemel opgevaren, 
opdat de hemelse gaven hier reeds hun beslag zouden hebben in 
het leven van Gods Kerk. Of zoals de apostel het noemt op een an-
dere plaats: onze wandeling is in de hemelen, waaruit wij ook de 
Zaligmaker verwachten. Dat is reeds een overwinning op al de 
zonden en de aanvallen van de duivel. Weet u wanneer we zwak 
zijn tegenover de satan? Als we het Woord niet hebben. Weet u 
wanneer hij ons grijpen kan? Als we niet op de bodem van de 
Schriften vast staan. Weet u wanneer hij ons verlokken kan? Als het 
geloofsoog die Christus niet in het vizier heeft. Dan staan we aan al 
de gevaren bloot. Daarom zegt de apostel: “Hij alle dingen vervullen 
zal”. Zo moet de Kerk van Christus gans anders zijn. Zo is het die 
eenheid. Eén lichaam is het en één Geest. Gelijkerwijs gij ook 
geroepen zijt tot één hoop uwer roeping. Dan is de hemelvaart het 
einde niet. Dan is de hemelvaart een verdere gang, een nieuw begin 
misschien wel. Hoe je het maar ziet. Dat nieuwe begin dat Hij zal 
wederkomen op de wolken van de hemel. En lees het na in de 
Thessalonicensenbrief, dat Hij zal komen met de stem van de ar-
changel, met de bazuin Gods. Dat Hij komen zal om ze tot Zich te 
nemen, om ze ten hemel te laten varen die Hij hier aan deze kant 
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van het graf heeft meegenomen in Zijn borgtochtelijke gang, om ze 
vrij te kopen van schuld en straf. En zoals een wolk Hem wegnam 
van hun ogen, zo staat er geschreven in de Thessalonicensenbrief, 
dat we opgenomen zullen worden in de wolken, de Heere tegemoet. 
Ik las bij een verklaarder zo treffend: “Wat zijn die wolken?” zegt hij. 
Hij zegt: “Dat is een hemelkoets waarin de gelovigen naar Huis 
worden gebracht, zoals Elia in een vurige wagen met vurige paar-
den ervoor naar Boven gebracht werd”. Zo zullen de gelovigen in de 
koets van de wolk worden heengeleid naar die plaats die de apostel 
noemt: “De hoogste hemelen”, ver boven al de hemelen. Dat is die 
veilige plaats waar de duivel je nooit meer grijpen kan, waar de 
zonde je niet meer verlokken kan, waar je oude vlees je geen 
schade meer kan doen. Die plaats waar God alles zal zijn en in 
allen. Nou, je moet maar alle dagen in het stof van de verne-dering 
gedrukt worden door doorgaande ontdekking. Zou dat niet een 
verlangen wakker roepen, een uitzien naar Hem? Om ook daar te 
mogen zijn waar Christus is. Dat is toch ook een trek van het 
geestelijke leven! Of niet? Het is toch waar dat dat de taal was van 
de oude gelovigen. Het staat ook opgetekend in de Schriften, als ze 
elkaar ontmoetten, dan zeiden ze: “Maranatha! Jezus komt”. Het is 
toch een ernstige zaak dat in onze doffe tijd dat naar de achtergrond 
is gedreven! En dat er zo weinig uitzien en verwachting is, die komst 
van de Heere Jezus Christus. Ze zijn er geweest in de geschiedenis 
van de Kerk, die alle morgens hun gordijnen open deden en naar de 
lucht keken, of Hij al kwam. Leeft dat in het hart? Dat is een vrucht 
van hemelvaart in het leven van Gods Kerk. 
Dan dat eerste woord van de apostel tenslotte. En dan in het licht 
van de prediking van deze morgen, van de tekstwoorden genoemd. 
Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat ge wandelt, 
waardiglijk der roe-ping met welke gij geroepen zijt. Wandelen met 
de blik naar boven, met hart naar boven. Het leven is mij Christus, 
en het sterven is mijn gewin. 
Nou, zeg het voor het aangezicht van God wat je er van verstaan 
hebt aan eigen hart en leven. Hoe ver je mee kon in de gang die de 
apostel heeft voorgesteld. Opdat het zijn zou, laat dat duidelijk 
wezen, alleen maar tot roem en glorie van Hem, van Zijn nooit ge-
noeg volprezen naam. Dat geve God. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
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Slotzang Psalm 73 : 12 
 
'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn Toeverlaat, 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


