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Predikatie over Jesaja 57 vers 15 en 16 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 3 augustus 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 69 : 12. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Jesaja 56 vers 9 t/m Jesaja 57 
 
  9 Al gij gedierte des velds, komt om te eten, ja, al gij gedierte in het 
woud. 
10 Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme 
honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij 
hebben het sluimeren lief. 
11 En deze honden zijn sterk van begeerte, zij kunnen niet verza-
digd worden, ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen; zij allen 
keren zich naar hun weg, elkeen naar zijn gewin, elk uit zijn einde. 
12 Komt herwaarts, zeggen zij , ik zal wijn halen en wij zullen ster-
ken drank zuipen; en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, 
veel treffelijker. 
 
  1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte 
neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er 
iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt vóór het 
kwaad. 
  2 Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, 
een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. 
  3 Doch nadert gijlieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij 
overspelig zaad, en gij die hoererij bedrijft. 
  4 Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd op 
en steekt de tong languit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een 
zaad der valsheid? 
  5 Die hittig zijt in de eikenbossen, onder allen groenen boom; 
slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steen-
rotsen. 
  6 Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die, die zijn uw lot; 
ook stort gij denzelven drankoffer uit, gij offert ze spijsoffer; zou Ik 
Mij over deze dingen troosten laten? 
  7 Gij stelt uw leger op een hogen en verheven berg, ook klimt gij 
derwaarts op om slachtoffer te offeren. 
  8 En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken; want van 
Mij wijkende ontdekt gij u en klimt op; gij maakt uw leger wijd en 
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maakt u een verbond met enigen uit dezelve; gij hebt hun leger lief 
in elke plaats die gij ziet. 
  9 En gij trekt met olie tot den koning en gij vermenigvuldigt uw 
welriekende zalven, en gij zendt uw gezanten ver weg en vernedert 
u tot de hel toe. 
10 Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: Het is bui-
ten hoop. Gij hebt het leven uwer hand gevonden; daarom wordt gij 
niet ziek. 
11 Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt 
gelogen en zijt Mijner niet gedachtig geweest, gij hebt Mij op uw hart 
niet gelegd; is het niet om dat Ik zwijg, en dat vanouds af, en gij 
vreest Mij niet? 
12 Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u 
geen nut doen zullen. 
13 Wanneer gij roepen zult, zo laat hen die van u vergaderd zijn, u 
redden; doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen 
wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en 
Mijn heiligen berg erfelijk bezitten. 
14 En men zal zeggen: Verhoogt de baan, verhoogt de baan, be-
reidt den weg, neemt den aanstoot uit den weg Mijns volks. 
15 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid 
woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heili-
ge, en bij dien die van een verbrijzelden en nederigen geest is, op-
dat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend ma-
ke het hart der verbrijzelden. 
16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten en Ik zal niet geduriglijk ver-
bolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt 
worden, en de zielen die Ik gemaakt heb. 
17 Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en 
sloeg hen, Ik verborg Mij en was verbolgen; evenwel gingen zij af-
kerig heen in den weg huns harten. 
18 Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen, en Ik zal hen geleiden 
en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. 
19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen die verre 
zijn, en dengenen die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen ge-
nezen. 
20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die 
kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. 
21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 34 : 8 en 9. 
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Jesaja 57 vers 15 en 16, daar luidt het Woord van God: 
 
15 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid 
woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het 
heilige, en bij dien die van een verbrijzelden en nederigen geest 
is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik 
levend make het hart der verbrijzelden. 
16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten en Ik zal niet geduriglijk 
verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht 
overstelpt worden, en de zielen die Ik gemaakt heb. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De woonplaats van God. 
2e. Het werk van God. 
3e. De belofte van God. 

 
Gemeente, het is met het bondsvolk Israël droevig gesteld. Ze heb-
ben namelijk God, de Springader van het leven, verlaten. Ze zijn op 
eigen gekozen wegen gegaan. Ze hebben de wereld en de zonden 
der wereld in hun leven toegelaten. Ze zijn niet langer een afgezon-
derd volk. Ze leven niet meer als het uitverkoren volk van God. Dat 
besneden volk waar de Heere Zijn verbond mee opgericht heeft, 
heeft een verbond gemaakt met de zonde en met de ongerechtig-
heden. En de Heere heeft Zijn volk nog laten waarschuwen. Hij had 
nog profeten uitgestoten. Wat hebben die profeten gedaan? Die 
hebben hun vinger gelegd bij de zonde en bij de ongerechtigheden. 
Die hebben het aangewezen, dat als het volk in deze zondige weg 
zou door gaan, ze de toorn en de wraak van God over zich zouden 
halen, dat Zijn oordeel over dat volk zou komen. 
Maar wat had dat volk gedaan? Wat had het gedaan met die profe-
ten? Wel, er staat in het 4e vers: “Over wie maakt gij u lustig? Over 
wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit”. Ze heb-
ben die profeten belachelijk gemaakt. Ze hebben hun tong uitgesto-
ken in verachting. Ze hebben gezegd: “Wat is dat voor een onzin? 
Dat is toch geen woord waar we voor hoeven te buigen”. Dat was 
een woord wat niet aangenaam was voor hun vlees. En ze hebben 
dat woord in de wind geslagen. Ze hebben het veracht. Nee, ze had-
den veel liever die profeten naar hun eigen hart, die een prediking 
hielden die precies aansloot bij hun zondig leven. Die profeten wor-
den door Jesaja honden genoemd, stomme honden, in Jesaja 56. 
En die honden, die profeten, die valse profeten, die hadden een 
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boodschap voor dat volk. De inhoud van hun prediking was deze: 
“Kom herwaarts, ik zal wijn halen, en wij zullen sterke drank zuipen”, 
om offers te brengen aan de lusten, aan de genoegens van het 
vlees, om de zonde uit te leven. Dat mocht gerust van die valse pro-
feten. En ze zeggen: “Het wordt alleen maar mooier. Je hoeft over 
het oordeel van God niet na te denken hoor. Je hoeft niet stil te 
staan bij je sterven. Je hoeft niet stil te staan bij dat gegeven dat je 
moet verschijnen voor de rechterstoel van God. Welnee, de dag van 
morgen zal zijn als deze, ja groter, veel treffelijker”. Nou, die predi-
king was ze als muziek in de oren. Niet altijd dat bedompte en dat 
bedrukte. Niet altijd die oordeelsprediking. Maar dit, dat ze door kon-
den leven, genieten konden van elke dag die ze meemaakten. 
Wat lijken ze op ons die Israëlieten! Wat zien we onszelf terug in dat 
beeld dat van hen getekend wordt. Wat is het ook met ons droevig 
gesteld. Wat kan er allemaal niet mee door met ons gedoopte voor-
hoofd. Terwijl we in onze huizen de Bijbel lezen wellicht, onze gebe-
den nog doen uit sleur of gewoonte. Hoe hebben we in onze levens 
niet een verdrag gesloten met de zonde, met de wereld. Wat komt 
het niet openbaar in ons bestaan dat we in Adam gevallen mensen-
kinderen zijn en in vijandschap met God leven. Wie kent het niet in 
zijn bestaan, dat de haat wakker wordt als het oordeel je wordt 
aangezegd! Wie kent het niet in zijn bestaan als dat ernstige Woord 
van God klinkt, om het maar snel te vergeten, dat we de kerk uit ko-
men en net zo doen als de eenden, die uit het water komen, ze 
schudden een keer en ze zijn weer droog. Dat we schudden en we 
zijn weer van het Woord van God ontdaan. Dat is toch ons bestaan! 
Of niet? En we hebben het niet in de gaten, dat dat oordeel laag 
hangt, het oordeel van God, en dat de tijd zo opkort. En dat het nog 
maar eventjes is. Eventjes dat we hier zijn. We zijn hier niet om on-
ze lusten uit te leven. Maar we zijn hier… God heeft ons op de we-
reld gezet opdat wij tot Hem bekeerd zouden worden. Wat een 
goedheid van God hebt u jarenlang meegemaakt, dat u vanaf de 
kansels vandaan gewaarschuwd geworden bent. En die monden die 
tot u gesproken hebben, wat is daarmee gebeurd? U zegt: “Ach, die 
dominee is al gestorven, en die getrouwe knecht van God is wegge-
vallen, en die leeft al niet meer”. 
Hebt u de boodschap daarvan in de gaten? Dat volk van Israël niet 
hoor. Die hadden het niet in de gaten. Die getrouwe profeten stier-
ven toen ook. Och ja, dat zag er voor het vleselijk oog wel uit als 
een ondergang. Maar dat wat er voor de mens uit zag als een on-
dergang, bleek een opgang te wezen. Want het Woord zegt: “De 
rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt”, 
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niemand die daar de les van verstaat, die de ernstige prediking uit 
het sterven van de rechtvaardige tot zich door laat dringen. 
De weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op 
let. Hebt u in het in de gaten dat God ze wegraapt, zoals het Woord 
zegt, vóór het kwaad. Voordat Gods oordeel losbreekt en losbarst in 
al zijn hevigheid, worden zij weggeraapt. Waartoe worden ze weg-
geraapt, die rechtvaardigen en die weldadige lieden? Wel, hij zal in-
gaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk 
die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. 
Ziet u dat de apostel de waarheid sprak toen hij zei: “Er blijft dan 
een rust over voor het volk van God”. Die rust wordt hier getekend in 
hun vrede. En wat staat die rust en die vrede van die rechtvaardige 
lijnrecht tegenover de onrust en de onvrede van het leven hier op 
aarde, van dit aardse, tijdelijke bestaan. 
O ja, misschien heb je weleens met leedwezen een getrouwe 
knecht, een getrouw kind van God zien sterven. Maar er ligt nog een 
ernstige zaak in. Wat waren die rechtvaardigen voor mensen toen 
ze op de aarde waren? Ze zagen dat volk wegzinken in zonden, en 
dat dreef ze elke dag naar de troon van de Goddelijke genade. Het 
gaf ze voorbede te doen voor de mensen, dat God het nog anders 
zou maken. 
Nou, en die bidders vallen weg. Die bidders worden juichers. Een 
bidder minder op de aarde. Weer een kurk minder waar het volk, 
waar de natie op drijft. En er zit een tekening in dat de Heere dat 
volk van Israël al meer en meer overgaf naar het goeddunken van 
hun eigen hart. 
’t Is wat! Doet het u verdriet als er weer een kerk op slot gaat, als er 
weer een plaats wegvalt waar het Woord gepredikt werd, zovele 
jaren lang? Doet het u verdriet dat de Heere Zich terug trekt? Dat Hij 
Zich zo stil houdt. Ook in onze dagen. Doet het u nog verdriet dat er 
zo weinig wordt gehoord van het werk van God in het leven? Daar 
waar toch vroeger de mens in de straten, in de dorpen, in de steden 
de kinderen Gods konden aanwijzen. Waar zijn ze nu? Waar groei-
en onze kinderen en kleinkinderen in op? In wat voor een wereld 
worden ze groot? Waarom is dat zo’n vreselijke zaak? Wel, die kin-
deren zien het niet meer en die horen het niet meer van nabij, wat 
het leven met God in de praktijk inhoudt. En dat is onze schuld, ja 
wij en onze vaderen tevens, is de belijdenis van dat volk dat tot 
verootmoediging wordt gebracht. Gezondigd tegen God. Ze hebben 
het niet in de gaten. Ze kunnen maar door gaan. 
Maar hier in Jesaja 57, daar opent God Zijn mond. Daar laat Hij Zijn 
stem klinken. Je zou kunnen zeggen: vlak voor de eindstreep. Nog 
één keer. Nog een laatste waarschuwing, een laatste vermaning. 
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Doch nadert gijlieden hiertoe, staat er in het 3e vers. Hoort wat de 
Heere te zeggen heeft. Buigt nu toch eindelijk eens onder dat Woord 
van Hem. 
Doch nadert gijlieden hiertoe. Terwijl ons hart van nature verre weg 
is bij dat Woord, al zijn we in de kerk, al zijn we onder het Woord. 
Doch nadert gijlieden hiertoe. Zo nederbuigend goed is God. Zo 
laag daalt Hij nog af, ook in deze dag tot u en tot mij. 
Waarom is de Heere nederbuigend goed? Nou, hierom, omdat Hij 
bij ons geen enkele gerechtigheid vindt. Omdat Hij bij ons niets vindt 
dat het ons waardig maakt dat God naar ons toe zou komen. Dit 
vindt Hij bij ons: “Gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaad, 
gij die hoererij bedrijft”. 
Ze worden genoemd: kinderen. Ze worden genoemd: een zaad. Wat 
is er met uw kinderen aan de hand? Je ziet het wel als ze opgroei-
en. “Dat heeft hij van zijn vader. Dat heeft hij van zijn moeder”. De 
eigenschappen van vader en moeder zitten die kinderen in het 
bloed. Dat wordt hier bedoeld. Die zonde van hoererij zit u in het 
bloed. Dat is uw levens-element. Daar haalt u in adem. Dan bent u 
op uw best, als u maar hoererij kunt bedrijven. 
Wat is dat voor een hoererij? Dat is dat er voor alles plaats is, behal-
ve voor God. Dat is nu net de haper in ons bestaan. Er is voor alles 
plaats, behalve voor God. Maar de Heere eist Zijn plaats op in ons 
bestaan. Dat doet Hij in deze woorden: “Doch nadert gijlieden hier-
toe”. Opdat we ons onderwerpen zouden aan dat wat Hij tot ons te 
zeggen heeft. Hij gaat ons leven uitschilderen. Hij gaat nog één keer 
die zonde benoemen die we bedrijven. Hij is het Die het ons aan-
wijst. U hebt Mijn profeten, Mijn knechten bespottelijk gemaakt. 
Daarin hebt u Mij bespottelijk gemaakt, Mij veracht, de allerhoogste 
God. U hebt ze bespottelijk gemaakt omdat u dat Woord niet geloofd 
hebt, maar ook omdat u uw leven zo tegenovergesteld aan dat 
Woord hebt ingericht. Want u bent te vinden in de eikenbossen. De 
eikenbossen dat waren de plaatsen waar de afgoderij bedreven 
werd. Je zou in onze tijd kunnen zeggen: u bent daar te vinden waar 
de zonde is. Op dat leuke feestje waar je kan lachen, waar je maar 
niet over de ernstige dingen van het leven hoeft na te denken. Het 
vermaak dat we elke dag op onze levensweg toelaten. Het heerlijke, 
het vrolijke bestaan wat er van die rijke man geschreven staat, zo 
tegenover een Lazarus, levende alle dag vrolijk en prachtig. Alsof 
het hier een Paradijs is. Alsof het hier een lusthof is. O ja, en in dat 
leven in de eikenbossen, onder alle groene boom, gaat het met uw 
kinderen bergafwaarts. Je ziet het zo afglijden. Slachtende de kin-
deren aan de beken onder de hoeken der steenrotsen. Ja, ze offer-
den hun kinderen aan de Moloch, die afgod. 
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U zegt: “Dat doen wij niet. Wij buigen niet voor een beeld”. Nee, 
maar wel voor een beeldscherm. “En we buigen niet voor alles wat 
de wereld ons presenteert”. O nee? U hebt de wereld in huis. Het is 
een stekker in het stopcontact en alles is binnen. Offerende, slach-
tende hun kinderen. 
Waar worden de huisgodsdiensten nog gevonden? Waar wordt de 
vreze van Gods Naam nog gevonden? 
Ze waren zo ver afgeweken, dat Israël. Dat Israël dat naar Gods 
Naam was genoemd. 
Hebben wij het er beter van afgebracht? Nee toch zeker! 
En dat niet alleen. Nee, het gaat nog verder. Aan de gladde stenen 
der beken is uw deel. De gladde stenen worden door u opgericht als 
een afgodsplaats, als een offerplaats. Die zijn uw lot. Ge stort voor 
hen uw drankoffer uit. Ge offert hen spijsoffer. O ja, want het leven 
der zonde is zo duur. Het kost je alles. Het kost je je geld. Het kost 
je je goed. Het kost je je leven, je ziel, je zaligheid. 
U zegt: “Maar wij gaan zondags nog naar de kerk. Wij leven nog 
aardig christelijk. Moet je bij mij in de straat eens kijken, dan valt het 
met mij nog wel mee”. Zo kijkt God er niet tegenaan hoor. Er staat in 
het Woord: “Zou Ik Mij over deze dingen troosten laten? Zou Ik daar 
een genoegen mee nemen, met zo’n levensgang?” Welnee, u kunt 
zichzelf er nog mee troosten. Maar de Heere laat Zich er niet mee 
troosten. Welnee. 
Ge stelt uw leger op een hoge en verheven berg. Ofwel, u aanbidt 
de zonde, u stelt het hoog in uw bestaan. Derwaarts om slachtoffer 
te offeren en achter de deuren en de posten zet ge uw gedenkteke-
nen. U zegt: “Ik doe de voordeur dicht, dan ziet niemand het”. Maar 
God weet het wel. Hij weet het precies. Ook wat er in de duistere 
schuilhoeken van ons bestaan zich afspeelt. En dat is vreselijk, dat 
ze in hun huizen, achter de deuren en achter de posten hun gedenk-
tekenen oprichten. Waarom is dat zo ernstig? Wel, omdat er niet bij 
staat dat er bloed gevonden wordt aan de posten van de deur. U 
weet het toch, hoe dat volk van Israël gespaard bleef van de dood 
als het bloed aan de posten van hun woning gevonden werd. Hoe 
de engel des verderfs rond ging en in al die huizen de dood bracht 
waar dat bloed niet gevonden werd. Dat was toch de redding, het 
ontkomen voor dat volk van Israël. Dat bloed van het lam. Dat bloed 
van het offerdier. Dat bloed der verzoening. Al zat er in dat huis een 
in zichzelf doodschuldig en zondig mens, God ging hem voorbij, als 
Ik het bloed maar zie. 
Maar hier werd het bloed niet gezien. U roemt er misschien in: ge-
doopt, een kerkmens, een belijdend lidmaat wellicht. Maar wordt het 
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bloed gezien in uw leven? Wordt het bloed gevonden aan de deur-
posten van uw hart? 
Ge trekt met olie tot de koning en ge vermenigvuldigt uw welrieken-
de zalven, en ge zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de 
hel toe. U wilt de wereld te vriend houden. Daar zit de grote fout. 
Wel, dat lijkt Nederland, dat lijkt kerkelijk Nederland wel. De wereld 
te vriend houden. Maar u hebt Mij niet meer tot uw Vriend. U ver-
nedert u tot de hel toe en ge zijt vermoeid door uw grote reis. Ver-
moeid, want u komt er maar nooit. Nooit tot rust. Maar ge zegt niet: 
“Het is buiten hoop”. Het is nog nooit in uw leven een hopeloze zaak 
geworden. Het is u nog nooit door de vingers gegaan. U bent nog 
nooit naakt en ontledigd voor God terecht gekomen. Nog nooit tot 
die uitroep gekomen: “Het is buiten hoop”, weet u wel. Dat je aan de 
rand van de afgrond van de wanhoop stond. Dat je niet meer wist 
hoe het moest, omdat je met God van doen kreeg. Dat al je zonden 
en al je ongerechtigheden je gingen aanklagen. Dat het op je los-
stormde wat God hier van je bestaan zegt. Dat je het uit moest 
roepen: “Wij hebben gezondigd tegen de hemel en voor U. Ik ben 
het niet meer waard Uw kind genaamd te worden”. Ge hebt het nog 
nooit gezegd. 
Gij hebt het leven uwer hand gevonden. Ofwel, ge vindt in uzelf nog 
leven. Ge bent nog niet gestorven aan al het uwe. U kunt nog zeg-
gen: “Ja maar, ik heb voor God gekozen, of voor Jezus gekozen, ik 
geloof toch in het Woord, ik ga toch naar de kerk, ik ben lid van de 
goede kerk, ik ben lid van de goede vereniging”. Er kan van alles 
wezen waar u het leven in vindt. En dat is hier de grote ellende van 
het volk van Israël. Voor wie hebt ge geschroomd of gevreesd? Hebt 
ge voor Mij nog nooit gevreesd? Weet u hoe het komt dat we voor 
God niet vrezen? Weet u hoe het komt dat we niet sidderen onder 
Zijn woord van oordeel en vermaning? De Heere zegt het Zelf: “Ge 
hebt gelogen en zijt Mijner niet gedachtig geweest. Ge hebt Mij niet 
op uw hart gelegd. Is het niet omdat Ik zwijg en dat van ouds af, en 
gij vreest Mij niet”. Wat betekent dat zwijgen hier? Dat betekent dit: 
God houdt Zijn oordelen nog in. God straft de zonden nog niet on-
middellijk. God laat in Zijn lankmoedigheid ons nog zoveel gaan. Dat 
wat ons juist zou moeten verootmoedigen, de lankmoedigheid van 
God. Dat geeft ons een reden om temeer te zondigen. Dat wat ons 
zou moeten vernederen, voedt onze hoogmoed. En het is in ons 
hart: “God weet het niet en God ziet het niet”. De Heere zegt: “Ik 
weet het wel en Ik zie het ook. En ik zal uw gerechtigheid…” Dat is 
de spot die er in klinkt, uw gerechtigheid, want het is geen gerech-
tigheid. “Ik zal het bekend maken en uw werken, dat ze u geen nut 
zullen doen”. 
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“En wanneer ge roepen zult, zo laat degenen die van u vergaderd 
zijn u redden, die ijdelheid zullen blijken te zijn”. 
Als u met God van doen krijgt, wat kan je dan nog redden? Wat een 
onweer de laatste tijd. Dan klinkt die harde klap en je krimpt in el-
kaar. Wat een klap! En God fluistert nog maar. Moet je indenken 
wanneer Hij werkelijk zou gaan spreken in Zijn oordeel, in Zijn toorn. 
Die klap waar uw huis van dreunt en staat te schudden op zijn 
grondvesten. Dat is nog maar een zachte fluistering van Gods stem. 
Wat kan u nog redden als God werkelijk Zijn toorn over ons be-
staan heen laat spoelen? 
Wanneer ge roepen zult, zo laat degenen die van u vergaderd zijn u 
redden, die ijdelheid blijken te zijn, want de wind voert ze weg. 
Hier zit het scharnier in dat hoofdstuk. Hier zit het scharnier dat vol 
is van genade en mededogen. Hier blijkt waartoe het is dat de Hee-
re u en mij ons onze zonden zo scherp aanwijst. Dat is niet om ons 
daarmee de grond in te trappen, om ons daarmee te laten liggen en 
daarin te laten sterven. Welnee, het is juist omdat God Zijn genade 
verheerlijken zou. Daarom spreekt de Heere: “Doch nadert gijlieden 
hiertoe.  Komt tot Mij, opdat u onder Mijn spreken het eindelijk eens 
uit handen zou geven en het eindelijk eens met Mij eens zou wezen, 
dat het bij u vandaan buiten hoop is”. Wat betekent dat, als het bij 
mij en u vandaan buiten hoop is? Dan liggen we in Gods handen, en 
dan doe Hij met mij wat goed is in Zijn heilige ogen. Dan mag Hij de 
dienst uit maken. Dan bepaalt Hij hoe het gaat. De Heere is immers 
recht in al Zijn weg en werk. Dat wordt daar beleden waar ik in het 
stof van de vernedering kruip voor de hoge God. 
Maar die op Mij betrouwen. Die de zaak van zijn bestaan aan Mij 
over moest geven. U zegt: “Daar heb ik wel een zekerheid bij”. Wel-
ke zekerheid is dat? “Dat ik in mijn zonden zal sterven, want God 
moet oordelen. Moet je eens kijken wie ik ben! Ik heb in de spiegel 
van Zijn heilige wet moeten kijken. Voor zo een is er toch geen ge-
nade meer!” Houd dat maar vol bij uzelf vandaan. Houd het maar 
vol. God houdt het Zijne wel vol. Weet u wat God zegt? “Maar die op 
Mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en Mijn heilige berg erfelijk 
bezitten”. Wat is dat, het aardrijk en Mijn heilige berg? Dat is Ka-
naän dat vloeit van melk en honing, omwille van Sion, de plaats der 
verzoening. Gods heilige berg waar Hij een woning heeft gemaakt 
bij de mensen en waar Hij woning maakt in het bloed van het Offer, 
waar Zijn gramschap is uitgeblust in het Offer en Hij de zondaar in 
genade en ontferming kan aannemen. Die heilige berg is de plaats 
waar de gerechtigheid en de vrede elkaar kussen, waar God Zijn 
vriendschap sticht met mensen die Hem vijandig waren, waar God 
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Zijn vriendschap sticht in de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker 
van zondaren. 
Daar zit je dan, aangewezen door God. Je moest naderen. En de 
walging van je bestaan is een scherpe prediking in je ziel. En je 
zegt: “Ik hoor wel van die Naam van de Heere Jezus, maar hoe kom 
ik daar ooit bij terecht? Want ik zie zoveel bergen van onmoge-
lijkheid voor mij. Zoveel bergen die mij verhinderen om bij die Jezus 
te komen. De bergen van mijn zonden, van mijn schuld. De bergen 
die de duivel weet op te werpen om mij maar bij Jezus vandaan te 
houden. De berg van Gods heiligheid en van Zijn gerechtigheid. Het 
verhindert mij om te komen”. Ja, bij u vandaan wel. Maar God zegt: 
“Ik kom Zelf en Ik kom u halen en Ik breng u daar”. Hoe dan? Men 
zal zeggen: “Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt de weg, 
neemt de aanstoot uit de weg Mijns volks”. Neemt de aanstoot weg. 
Dus dat wat u verhindert moet tot een vlak veld worden, opdat u op 
die plaats zou komen om te erven, om te bezitten. 
Wie zullen er eigenlijk erven? Dat zijn Gods kinderen. Kinderen zijn 
erfgenamen, nietwaar! En wat vindt God in Zijn kinderen? Hij vindt in 
Zijn kinderen Zijn eigen werk. Hij vindt Zichzelf daar in terug, wat Hij 
gemaakt heeft, Die spreekt, want alzo zegt de Hoge en Verhevene. 
Je zult maar genaderd zijn. Wat is God hoog! Hoog! Wat is Hij ver 
weg! Wat is Hij onbereikbaar! Wat een afstand! Wat een onover-
brugbare kloof! Nou, Die is hier aan het woord. Die God waar u nooit 
kunt komen. Hij is niet alleen de Hoge. Hij is ook de Verhevene. 
Ofwel, met majesteit bekleed. Hij Die het in alle eeuwigheid waard is 
om te ontvangen alle lof en eer. Verheven, ver verheven boven ons 
bekrompen denken, boven ons zondigen, boven ons gewoel en ge-
krioel op deze wereld. Hij is verheven. En Hij zegt dat Hij in de eeu-
wigheid woont. Wij zijn tijdelijk. Ook zo kort, zo’n damp. Als de wind 
over het leven gaat, we zijn er niet meer. Maar Hij is zonder begin 
en zonder einde. Het gaat je toch duizelen aan alle kanten. Of niet? 
Dat Hij in de eeuwigheid woont. Ziet u dat staan? Hij is niet alleen 
eeuwig, Hij woont er. 
De plaats waar u woont, u zegt: “Daar ben ik graag, daar voel ik me 
thuis, daar hoor ik”. Nou, God woont in de eeuwigheid. Daar hoort 
Hij. Daar heeft Hij een blijvende plaats. Wat een afstand! Wat een 
verschil met de mensen! En dan komt er een woord dat ons nog 
verder naar beneden wil drukken in de vernedering. Want Hij woont 
in de eeuwigheid en Zijn Naam is heilig. Onbevlekkelijk, onberispe-
lijk, zondeloos. Wat zijn wij onheilig! Wat zijn wij vuil, walgelijk in het 
licht van Zijn heiligheid. 
U zegt: “Als dit God is en nu ik weet wie ik ben, dan kan het voor mij 
nooit”. Nee, dat kan ook niet. En dat weet God, dat het bij u onmo-
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gelijk is. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is toch mogelijk 
bij God! Waarom geloven we dat toch niet? De Heere zegt: “Weet u 
wat Ik doe? Ik Die in de eeuwigheid woon, in de heiligheid woon. Ik 
woon ook bij die die van een verbrijzelde en nederige geest is. Daar 
woon Ik ook”. 
Verbrijzeld, dat is nog wat anders dan gewond. Want een wond gaat 
over. Een kneep in je geweten, daar kun je overheen leven. Een 
wond, och, er zijn pleisters zat en er is zalf genoeg in de wereld. Op-
dat je het leven in eigen hand zoudt kunnen houden. Maar verbrij-
zeld, dat is tot pulver gemaakt. Daar is niets meer van over. Dat kun 
je zo wegblazen. Dat is niet meer te helen. Dat is niet meer in elkaar 
te zetten. Waar moet je beginnen?! Zo’n grote puinhoop blijft er van 
een mensenkind over die met God van doen heeft. En God zegt: 
“Daarom verbrijzel Ik, opdat Ik helen zou wat een mens nooit meer 
zou kunnen helen. En daarom verbrijzel Ik, opdat Ik mijn genade 
kwijt kan aan zo’n arme en ellendige zondaar in zichzelf”. 
Verbrijzeld. Al je gerechtigheid moet maar aan stukken liggen. Heel 
je leven moet maar aan brokken geslagen zijn. Je moet maar met 
Saulus op weg naar Damascus in het stof liggen en als een vijand 
tegen God openbaar komen. Je zult maar nederig gemaakt zijn van 
geest. 
Kijk, daar wordt een verschil aangegeven. Niet nederig van vlees. 
Dat gaat nog wel. Op een knielbankje. Een beetje krom gaan staan. 
Een beetje met je mond belijdenis doen, dat je zo slecht bent enzo. 
Dat gaat nog wel. Maar verbrijzeld en nederig van geest, dat is de 
beleving van het hart. Dat zit er binnenin. Dat gaat niet meer weg. 
Dat is een toestand. Dat is het bestaan geworden. Daar woon Ik, 
zegt God. Opdat Ik… Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen: “Moet 
een mens nu werkelijk aan al het zijne sterven voordat genade ver-
heerlijkt kan worden? Is dat de voorwaarde die het Woord van God 
schept? Is dat het nu wat in ons leven moet gebeuren?” Jazeker, 
want anders kan ik nooit dit woord verklaren dat God zegt: “Opdat Ik 
levend make”. Wat niet gestorven is, hoeft toch ook niet levend ge-
maakt te worden! Wat nog leeft, wat nog het leven bij zichzelf kan 
vinden, dat heeft toch de hulp van God niet nodig!” 
Hier spreekt God tot mensen die in hun zonden en ongerechtighe-
den sterven aan Zijn voeten, opdat Ik levend make de geest der 
nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. 
Waar doet God dat eigenlijk? De psalmist heeft het zo schoon uitge-
zongen: “Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der 
hel mij alle troost deed missen; ik was benauwd, omringd door droe-
fenissen en riep de Heere dus aan in al mijn nood”. Dat is de plaats 
die God maakt in het dodelijkst tijdsgewricht. Dan is het er op of er 
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onder. Dan spant het er om. Dan is het een zaak van leven op dood. 
Dat kan niet tot morgen uitgesteld worden. Dat wordt nu uitgewors-
teld. Er moet een antwoord komen. Want één ding is zeker: “Ik kom 
om”. De bodem moet maar onder je voeten weggeslagen worden. 
Je moet maar wegzinken in een poel van ellende en verderf. Het 
moet maar zwart om je heen en zwart in je hart wezen. Je moet 
maar een toornend God boven je hebben Die afeist om te betalen. 
Je moet de duivel maar in je nek hebben die je toeroept: “Zie je wel 
dat het voor jou verloren is, dat je geen heil meer hebt bij God”. Je 
leven, je geweten moet je maar aanklagen. Gods wet wijst het wel 
aan waar de haper zit in je bestaan. Het hart vol van verderf is de 
aanklacht van je bestaan en Gods straf is rechtvaardig. Ik moet om-
komen. 
En daar in dat dodelijkst tijdsgewricht, daar gebeurt het dat God de 
ziel redt en de tranen droogt. En in dat woord is ineens zo’n stilte. 
De stilte die genoemd werd in het 2e vers: vrede en rusten. Ofwel, 
als God komt in het leven van een mens, in het aangezicht van Zijn 
Zoon, de Heere Jezus Christus, dan brengt Hij alles mee. Al Zijn 
liefde. Al Zijn goedheid. Dan komt de eeuwigheid op aarde. Dan 
komt God Zelf in het bestaan, opdat Ik levend make. Heb je het 
meegemaakt in je bestaan, dat dat je tot juichen dwong, dat dat het 
tot zingen maakte in je hart en in je mond? Dat je de Heere gedankt 
hebt dat Hij toornig op je geweest is, maar dat Zijn toorn is 
afgekeerd en dat Hij je troost? 
Waar gebeurde dat? U zegt: “De Heere zette mij neer…” Je zou het 
ook zo kunnen zeggen: “Hij zette Hem voor mij neer, het kruis van 
de Heere Jezus Christus”. Mijn heilige berg, noemde de Heere het 
in Jesaja 57. Hij zette Hem voor mij neer, Die hing aan het vloekhout 
der schande. Die Zich dood geliefd heeft om mijne zonden. De straf 
die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Door Zijn striemen is ons 
genezing geworden. Ja, om onze ongerechtigheden is Hij verbrij-
zeld. Dat is het Evangeliewoord voor een verbrijzelde en nederige 
geest. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Dat is de mu-
ziek in het hart van een mens, als Jezus Zichzelf toont: “Ik voor u, 
daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. Dan adem je 
op. Nee, dan haal je voor het eerst adem. Dan leef je pas echt. Dat 
is het levend maken wat God noemt in ons tekstwoord. Dat is Zijn 
werk. Hij maakt levend in de Heere Jezus Christus, in Hem Die 
stierf. Maar ook Die opstond. Hij is opgestaan om gaven tot der 
mensentroost uit te delen, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij 
Hem zou wonen. 
Wat deelt Hij uit? Zijn eigen Offer. Zijn eigen bloed der verzoening. 
En waartoe leeft Hij? Wel, Hij woont in de eeuwigheid, mensen. 
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Want Hij is ten hemel gevaren, en daar in de eeuwigheid pleit Hij 
voor degenen die Hem gegeven zijn van de Vader. Zijn voorbede op 
grond van Zijn eigen bloed. Hier in de verbrijzeling, in de vernede-
ring, in het levend maken, maar ook in het levend houden, in het 
klaar maken voor de hemel voor de eeuwige zaligheid, in het toebe-
reiden voor de ingang daar Boven om die God te ontmoeten Die ze 
lief gekregen hebben aan deze kant van het graf, in al Zijn deugden, 
in Zijn recht en in Zijn genade. Om Hem te mogen ontmoeten. Ja, 
om daar te zijn waar Hij alles zal zijn en in allen. Ja, want er ligt een 
belofte in het Woord voor al degenen die de Zijnen zijn. 
 
Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 38 het 8e en het 9e vers. 
 

Uitgeteerd door al mijn klachten 
Zijn mijn krachten, 
Zeer verbrijzeld en vergaan; 
'k Brul van bitt're zielensmarte, 
Want mijn harte 
Is verzwakt, door al Uw slaan. 
  
Maar wat klaag ik, Heer' der heren? 
Mijn begeren 
Is voor U, in al mijn leed, 
Met mijn zuchten en mijn zorgen, 
Niet verborgen; 
Daar Gij alles ziet en weet. 

 
Ja, de psalmist riep middenin zijn klachten uit: “Maar wat klaag ik nu 
eigenlijk? Mijn begeren is voor u niet verborgen”. God ziet immers 
het hart aan. Hij weet het wel wat u begeert. Mag ik nu eens zo dicht 
bij u komen, opdat een vermoeide, een bedroefde, een verslagene 
getroost zou worden, wiens enige begeren nog is: “Maak mij levend 
naar Uw woord”. Wiens enige begeren nog is: “Geef Mij Jezus of ik 
sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsver-
derf”. 
De begeerte wordt vervuld hoor. U zult verzadigd worden met vreug-
de bij God vandaan. Ik weet het wel, u kunt het allerminst geloven, 
omdat u zegt: “Al Zijn golven en al Zijn baren gaan over mij heen. Ik 
word gedrukt aan alle kanten. En in mijn hart en om mij heen hoor ik 
maar zeggen: “Waar is nu die God Die je verwacht?” Maar hoor hier 
het woord van de levende God: “Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten 
en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, want de geest zou van voor 
Mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die Ik gemaakt heb”. 
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Je komt er in om, zegt God, als Ik Mijn toorn geen paal en perk stel. 
Je komt er in om als Ik niet ingrijp en het niet anders maak. Maar Hij 
maakt het anders. 
Ziet u dat de vernedering en de verbrijzeling geen doel is in zichzelf. 
Dat zou heel godsdienstig kunnen klinken. Breed uit kunnen meten 
hoe ellendig en hoe slecht je wel niet bent. Maar ja, als het werke-
lijkheid is in je leven, dan gaat de hand wel op je mond. Dan zeg je: 
“Dat durf ik heel niet te zeggen tegen een ander. Het is verschrik-
kelijk hoe het hier in het hart leeft”. Dat maakt God, die verbrijzeling. 
Opdat Hij Zijn Jezus weg geeft. Ofwel, opdat er plaats komt voor 
Hem, de Zoon van Zijn eeuwige liefde. En dat zal Hij ook telkens op-
nieuw in het leven maken, telkens opnieuw als ze verachteren in de 
genade, als ze wegwijken bij de plaats van vrede vandaan. Hij zal 
het Zelf doen, telkens opnieuw. Dat gaat nogal eens door Zijn slaan-
de hand heen. Geslagen, maar hebben we ook pijn gevoeld? Het 
gaat nogal eens door Zijn slaande hand heen, dat Hij ons op de plek 
moet brengen. Maar het kan ook, o ja, de Heere staat alles ten 
dienste, in het suizen van een zachte stilte, in een milde regen in het 
hart en in de ziel. 
Weet u wat God zegt tegen die Israëlieten? “U hebt in uw leven Mijn 
hand niet opgemerkt”. Maar dat volk leert die hand op te merken. 
Die krijgt met God te maken, ook in de praktijk van het leven. Dan 
gaat er niets meer, tot het kleinste toe, buiten Hem om. Dan krijg je 
met die God van doen, Waar de Heere Jezus van zegt: “Ach, de 
Heere heeft de leliën zo schoon gemaakt, schoner dan Salomo in al 
zijn heerlijkheid. God zorgt voor een musje, het allerkleinste diertje 
ergens in het veld, waar wij niet op letten en wat wij met onze voe-
ten vertrappen”. Dan krijg je met die God van doen Die maakt dat 
zonder Zijn wil geen haar van je hoofd vallen kan. Die alle dingen in 
Zijn Goddelijke hand heeft. 
Weet u, daar zit zo’n troost in, dat de Heere zegt: “Die op Mij be-
trouwt”. Ken je de praktijk van het betrouwen? Dat is dat wat wij van 
nature zo krampachtig en onrustig zelf vast willen houden en met al-
le geweld zelf over willen waken en er zelf voor willen zorgen. Dat je 
niets meer kan dan het alleen nog maar voor Hem, de Heere, neer 
leggen. 
Die op Mij betrouwt. Dat is, dat Woord zegt zulke schone dingen, dat 
kun je niet genoeg herhalen natuurlijk: “Werp uw zorg op de Heere, 
Hij zal u onderhouden. Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor u”. 
Die op Mij betrouwt, dat is: “Wentel uw weg op de Heere en ver-
trouw op Hem, Hij zal het maken”. Weet u wat God maakt in het le-
ven van Zijn volk? Dat er een blik komt die verder reikt dan dit leven. 
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Dat dit het niet is. Dit is niet het een en het al. Ja, de wereld houdt 
dit krampachtig vast. Maar als de Geest in de raderen is, dan laat je 
los. “Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is 
zeer verre het beste”. 
Het gaat door de woestijn heen. Dat is natuurlijk wat in de praktijk in 
het leven. Dat is niet een woord in de mond, maar dat is de praktijk 
van elke dag. Het gaat door de woestijn heen naar het Kanaän daar 
Boven. Want het is niet alleen een beloftewoord voor het leven hier 
en nu, dat het volk Israël uit de ballingschap weer zou keren naar 
Kanaän. Nee, de Heere spreekt: “Die op Mij betrouwt, die zal het 
aardrijk erven en Mijn heilige berg erfelijk bezitten”. Die zal dat wat 
in het aardse Kanaän werd uitgetekend en wat in dat aardse Sion 
werd uitgetekend erven tot in alle eeuwigheid toe. O ja, ze moeten 
hier nogal eens terecht gebracht worden en ze hebben hier een 
dwaalziek hart. Ze dolen als schapen in het rond. Maar Ik zie hun 
wegen en Ik zal ze genezen. En Ik zal ze geleiden en hun vertroos-
tingen weder geven, namelijk aan hun treurigen. Denk aan Jesaja 
61. De treurigen Sions wordt beschikt dat ze ontvangen sieraad voor 
as, vreugdeolie. En Ik schep de vrucht der lippen. Dan kan het door 
het graf heen gaan, maar goed van Hem spreken. Dat schep Ik, 
zegt God. Dat is Mijn werk. Vrede, vrede degenen die verre zijn en 
degenen die nabij zijn. Dubbele vrede voor dat volk van Hem. Al 
waan je je op afstand, al waan je je dichtbij. Voor al degenen die 
Zijne zijn, weggescholen ergens in een kelderkamertje, ergens ach-
teraf uit schaamte of vrees, vooraan in de kerk misschien wel. Ik ken 
ze, zegt de Heere, en Mijn vrede zal voor hen wezen. Ik zal ze ge-
nezen. 
Wat een schril contrast met de goddelozen. De goddelozen zijn als 
een voortgedreven zee die nooit, met d’r hele hebben en houden, tot 
rust zijn gekomen in God. Een voortgedreven zee. Ja, waren ze 
maar onrustig op God aan. Maar ze zijn onrustig en ze werpen slijk 
en modder op. Het werkt alleen maar ellende, meer en meer ellende 
uit. 
En de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Daarom, laat 
dat ernstige woord alstublieft in uw hart haken. 
Doch nadert gijlieden hier toe. Als een laatste waarschuwing, opdat 
het u goed zal doen, opdat het u wel zal gaan in tijd en eeuwigheid 
beide. Zie eens op de vromen. Zie eens op de oprechten. Zie eens 
op hun einde, dat het einde vrede zal zijn. 
En u, kunt u het zonder God en Zijn Jezus stellen? Hebt u die heili-
ge berg, dat Sion, de plaats der verzoening niet nodig? Och, dat 
God ingreep in uw bestaan. 
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Maar ook tot u die Zijn volk wezen mag. Och, de Heere zal Zelf in 
het leven bewaren. De Heere zal Zelf de voltooiing maken. Als het 
door de werking van de Heilige Geest maar wezen mag: “Ziende op 
de overste Leidsman en de Voleinder des geloofs, Jezus Christus”. 
Want die Persoon, Zijn Naam alleen is het toch Die vrede geeft in 
uw hart. 
Wel, de Heere Jezus zegt: “Mijn vrede geef Ik u en Mijn vrede laat Ik 
u”. Zo komt God aan Zijn eer. Zo ontvangt de ziel de zaligheid. Zo 
volvoert de Heere Zijn eeuwige raad, Zijn Goddelijke verkiezing naar 
Zijn welbehagen. Door de verbrijzeling heen tot het leven. Door de 
dood heen tot de zaligheid, die in Jezus is. 
Dat geve God ons allen. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 51 : 4 
 

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen; 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 
Dan sneeuw die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weêr gewenste zielenvreugd; 
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
En in mijn geest de ware rust herboren. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


