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Predikatie over Zondag 14 H.C.  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 2 november 2014 
 
Zingen Psalm 146 : 2. 
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
Zingen Avondzang : 7. 
Schriftlezing Psalm 32 
 
  1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtre-
ding vergeven, wiens zonde bedekt is. 
  2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid 
niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 
  3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen 
den gansen dag. 
  4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd 
veranderd in zomerdroogten. Sela. 
  5 Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte 
ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor 
den HEERE. En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. 
  6 Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in 
een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. 
  7 Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij 
omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. 
  8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; ik 
zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. 
  9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen 
verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het 
tot u niet genake. 
10 De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den HEERE 
vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. 
11 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en 
zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 32 : 1 en 3. 
 
Aan de orde van behandeling is in deze middag Zondag 14 van de 
Heidelberger Catechismus. 
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35. Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, 
geboren uit de maagd Maria? 
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is 
en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd 
Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft, 
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij, Zijn broederen in alles gelijk, 
uitgenomen de zonde. 
 
36. Vr. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en 
geboorte van Christus? 
Antw. Dat Hij onze Middelaar is, en met Zijn onschuld en volkomen 
heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor 
Gods aangezicht bedekt. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Van de Heilige Geest ontvangen. 
2e. Uit Maria geboren. 
3e. In de wereld gekomen. 

 
Gemeente, Psalm 32 is een bevindelijk lied. En David spreekt uit de 
bevinding van zijn eigen bestaan. En in die bevinding heeft dat ene 
woord een grote, een hoge plaats. Welgelukzalig noemt hij een 
mens. Welgelukzalig die het gebeurd is dat de overtreding vergeven 
en dat de zonde bedekt is. Welgelukzalig is die mens die de HEE-
RE de ongerechtigheid niet toerekent. Welgelukzalig. Wat zou dat 
zijn? Dat is dit: God is dichtbij in Zijn liefde, in Zijn genade. De ge-
meenschap met God is een zoetheid voor het hart. Het is aange-
naam om met God te verkeren. Het is weer vlak geworden tussen 
de HEERE en de ziel. Alles wat scheiding maakte is weg. En Hij is 
geschonken, die band, die ze aaneen bond, de Schepper en het 
schepsel, die Heere Jezus Christus, de Middelaar Gods en der 
mensen. Geschonken in het leven. En daarin is toegevloeid die lief-
de van God, die ons verstand te boven gaat. Een onbevattelijk won-
der ligt er opgesloten in dat woord “welgelukzalig”. Ja, een ander 
woord zou niet bedacht kunnen worden. Een woord is niet te beden-
ken wat de volle inhoud van die zaligheid weet uit te drukken. Ver-
der dan dit komt de psalmist niet in zijn benoemen. Welgelukzalig. 
Drie woorden. “Wel”, het is wel met hen. “Geluk”, hij is gelukkig 
gemaakt. “Zalig”, hij is een gezaligde bij God vandaan. Welgeluk-
zalig. 
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Zeg je dat ook vanmiddag? Ben je het met David eens? Nee, nee, ik 
bedoel niet alleen natuurlijk dat verstandelijk toestemmen. Dat je 
zegt: “Ja, ik weet wel dat er in het leven van een mens wat gebeu-
ren moet. Ik weet wel dat dat het zal wezen waar het over loopt, dat 
we met God verzoend worden”. Als een verstandelijke zaak. Als een 
wetenschap. Als iets waar je nu een keer in opgegroeid bent en wat 
vastigheid in je denken gevonden heeft. Nee, we vragen het aan uw 
hart: Is dat waar, welgelukzalig? Begrijpt u wat de psalmist bedoelt? 
Hebt u het meegemaakt, het gevoeld, het ondervonden in uw leven, 
dat dat gebeurd is in uw bestaan? Toen God in het dodelijkst tijds-
gewricht uw ziel redde en uw tranen droogde. Is de HEERE dichtbij 
gekomen in uw bestaan, in het aangezicht van die Heere Jezus 
Christus? Gaf Hij Zijn eigen Zoon aan u, Die betaalde ook voor uw 
schuld en zonde? Is het terecht gekomen tussen uw Schepper en u, 
omwille van dat bloed der verzoening dat gestort is? Heeft de Hei-
lige Geest in uw hart gewerkt, dat u een zicht kreeg op die Borg en 
die Middelaar? Weet u van die warmte, die liefde die u omringd 
heeft, omstraald heeft in die ogenblikken dat dat gebeurde, dat uw 
schuld van u af viel, dat u bevrijd werd van alle last en dat uw hart 
en al uw zinnen de Heere hartelijk wilde beminnen? Is het gebeurd 
in uw leven dat de wereld aan u niets meer had, dat de wereld u 
niets meer geven kon, dat u op de wereld was uitgekeken, omdat u 
iets gezien had wat geen mens gezien heeft en wat in het hart van 
een mens niet is opgeklommen, wat God bereid heeft voor die die 
Hem lief heeft? Is het in uw leven: wij hebben Hem lief, omdat Hij 
ons eerst heeft lief gehad? 
Welgelukzalig. Daar zit dit in: de eeuwige God schenkt Zichzelf weg 
en schenkt in Zichzelf de eeuwige zaligheid, de eeuwige erfenis. Dat 
dat gebeurde in uw leven, dat u er bovenuit gehaald werd, uit de 
verstikkende omstandigheden, uit alles van hier, dat gebrokene, dat 
voorbij gaande, dat ijdele. Dat de Heere u als het ware bij Zich trok, 
opdat u het van Zijn kant uit zou zien. 
Welgelukzalig, zegt de psalmist. 
Maar de psalmist is ook specifiek. Hij noemt het niet in het alge-
meen: ach, welgelukzalig zijn ze. Nee, welgelukzalig is hij, en welge-
lukzalig is de mens. Het gaat over een persoonlijke, een particuliere 
zaak. Het is wat, als je ze in je omgeving hebt gehad die de ver-
schijning van de Heere Jezus Christus hebben leren liefkrijgen. Het 
is wat als je met een kind van God hebt geleefd, als je er misschien 
wel bij te raden bent gegaan. Het is wat als je er een uit de ervaring 
hebt horen spreken, zoals David hier spreekt. En dat het in je hart 
was: wat moet dat een heerlijkheid zijn, wat moet dat een zaligheid 
zijn. Maar als het niet persoonlijk aan eigen hart en leven is toege-
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past, je kunt het toch met de zaligheid van een ander niet stellen! 
Dat zal toch wat zijn, er zo dichtbij verkeerd te hebben en er zelf 
vreemdeling van gebleven te zijn. 
Het is een particuliere zaak voor een mens met een particuliere 
schuld. Want het gaat over “hij wiens overtreding, en wiens zon-
de…” Over de mens die ongerechtigheid heeft. Het gaat over een 
mens die aan zichzelf is ontdekt. Die niet meer adem kon halen van-
wege de beleving wie  hij was. Want reken er op, dat is in het Woord 
van God trouwens altijd zo, de tekst heeft ook altijd een keerzijde. 
Als daar staat “Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven en 
wiens zonde bedekt is”, dan staat er ook: “Rampzalig is hij wiens 
overtreding niet vergeven en wiens zonde niet bedekt is”. 
Zit u hier vanmiddag onbekeerd, onverzoend met God, zonder ken-
nis aan het bloed van Christus? Zit u hier voor eigen rekening? Dat 
u niet klappertandt van angst. Dat u niet siddert op uw stoel. Wie 
weet scheurt de aarde wel onder uw voeten en zinkt u levend ter 
helle. Wie weet komt de Heere in dit uur van deze dag het wel van u 
afeisen. Wie weet zal de Heere u rekenschap af laten leggen in 
deze dag voordat de avond valt. Siddert u niet bij die gedachte dat 
er een openstaande schuld is voor het aangezicht van God? Siddert 
u niet bij de gedachte dat u uw schuld en zonde wellicht niet eens 
gevoelt, er helemaal geen last van hebt, dat u nog door kunt gaan in 
de ijdele waan dat het er niet is ofzo, dat u het nog wat bedekken 
kunt, dat het misschien later nog een keer gebeurt, als ik eens oud 
ben, als ik eens ziek ben. Beeft u niet onder het woord “rampzalig”? 
Dat je nu in deze ogenblikken onder de toorn en onder de vloek van 
God verkeert. Dat je in deze ogenblikken een hel- en doemwaardi-
ge bent. Dat je in het grootste gevaar verkeert. Dat het alleen maar 
onzekerheid is in je hele bestaan. Uit dat mooie huis dragen ze je 
straks toch weg in je kist. Die mooie auto wordt toch verkocht aan 
een ander. Die goede betrekking zal over gaan. Maar u! Waar zult u 
zijn als u uw laatste adem uitblaast?! Rampzalig. Heb je er weleens 
bij stilgestaan wat de rampzaligheid is? Waar je naar toe reist als je 
zonder God in de wereld leeft. Heb je weleens tot je door laten 
dringen dat de Heere Jezus zegt: “Dat is een plaats waar de worm 
niet sterft”, die aan je geweten knaagt tot in alle eeuwigheid toe. Dat 
is de plaats waar het vuur niet uitgeblust wordt. Waar je tot in alle 
eeuwigheid in de hitte van de vlam zult wezen, om je eigen schuld 
en je eigen zonde. Dat ge toch zou bekennen in deze dag wat tot uw 
vrede is dienende. 
De Heere Jezus spreekt in de gelijkenis van de rijke man en Laza-
rus zo’n vreselijke werkelijkheid uit, dat de rijke man in de hel zijn 
ogen opsloeg. Ofwel, daar pas tot besef kwam, toen het te laat was. 
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Dat is toch niet uit te zeggen hoe een wonder dat is, dat je maar zo 
in dat wegzakkende Nederland hier mag zijn, en dat dat Woord tot u 
gezegd wordt: “Er zijn maar twee soorten van mensen: welgelukza-
ligen en rampzaligen. Dat de waarschuwende stem van God in uw 
leven nog klinkt. Die waarschuwende stem die niet anders beoogt 
dan dat het u uit zou drijven tot Hem, om uw Rechter om genade te 
bidden, in de bekentenis voor het aangezicht van uw hemelse Rech-
ter, dat u nergens recht op hebt dan alleen de straf, het oordeel, het 
vonnis. Ja, het vreselijkste is dat we het nog zo best naar onze zin 
hebben. Nou, David stikte in de wereld. Hij had niets meer. Nee, 
want in dat aardse leven buiten God, waar het maar niet tot beken-
nen kwam, waar hij het maar beter dacht te weten, waar hij Gods 
Woord niet ter harte nam, waar de belijdenis van zonde en schuld 
als op zijn lippen bleef haken. Die vernedering wilde hij niet aan. 
Toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de 
ganse dag. Dat is wat! Wat heeft het lang geduurd voordat David 
eindelijk tot belijden kwam; voordat David eindelijk zijn hart uitstortte 
voor het aangezicht des Heeren. 
Welke klappen zijn er in uw leven voor nodig geweest? Welke sla-
gen van Gods hand zijn er op deze dag in uw leven nodig, voordat u 
eindelijk zo ver komt dat u aan eigen kant eens uitdroogt? Mijn 
beenderen werden verouderd. Dat is: ik ben aan het sterven ge-
gaan, ik kon nergens het leven en nergens meer vreugde in vinden. 
Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd 
in zomerdroogte. Uw hand zwaar op mij. Dat woordje “zwaar” wil 
zeggen: dat drukt naar beneden, dat perst tesamen, dat plet als het 
ware. Opdat er van David niets meer over zou blijven. Ja, op grond 
van het Woord zeg ik u: Opdat er plaats gemaakt zou worden voor 
de enige gerechtigheid die daar is voor het aangezicht van God. 
Opdat er plaats gemaakt zou worden voor de Heere Jezus Christus. 
Maar reken er goed op dat je daar nog geen zicht op hebt als het in 
de weg van afbraak en van neergang gaat, als alles je tegen is, als 
je je leven terug krijgt. Heb je je leven weleens terug gehad? Als je 
moet overwegen wie je geweest bent. Is het je weleens ordentelijk 
voor de ogen gesteld? Als je je op de heup moet gaan kloppen, als 
je met de tollenaar mee moet zeggen zondaar te zijn. Als dat de be-
lijdenis uit de belevenis van je bestaan geworden is. Ken je dat? 
Weet je van die zwartheid, van die angst, van die benauwdheid? 
Dan gaan de angsten der hel opspelen. Dan ga je beseffen een 
rampzalige te zijn, aan al de ellendigheid onderworpen te wezen. 
Dan ga je verstaan wat er in dat doopformulier staat: de verdoeme-
nis zelf onderworpen te zijn. Onderworpen, een onderworpene die 
heeft er een boven zich die machtiger is dan hij. Onderworpen aan 
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de verdoemenis, die machtiger is dan wij. Daar kunnen we ons niet 
uit losvechten. Daar kunnen we ons niet uit uitbreken. Welgelukzalig 
en rampzalig. 
Ben je weleens een rampzalige geweest? Wat zou je anders met 
dat woordje welgelukzalig moeten? Wat zou je anders met een 
geschonken gerechtigheid moeten? Wat zou je anders met bloed 
der verzoening moeten? 
Welgelukzalig die die bij zichzelf geen geluk meer kon vinden. 
Gedrukt hè! De psalmist plat gedrukt. De omstandigheden waren 
het niet. De mensen waren het niet. God was het niet Die de schuld 
had. Maar hier! Hier zat de schuld. Aan eigen kant. Mijn zonde 
maakte ik U bekend. Uw hand zwaar op mij. Dat weet je wel, als je 
nu een ballon hebt met water en je drukt er hard op, dat perst dat 
water er uit. Dat is dit. Uw hand zwaar op mij. De Heere heeft mij zo 
lang geperst, totdat het er eindelijk uit kwam. Mijn zonde maakte ik 
U bekend. Dat David nu eindelijk voor de dag kwam zoals hij nu 
was. Zonder opsmuk. Zonder zich mooier of beter voor te doen. Mijn 
zonde maakte ik U bekend. Weet u wat dat is? Dat is zijn hele le-
vensgang, waarin hij God onteerd heeft. Mijn ongerechtigheid be-
dekte ik niet. Dat hart van hem, waaruit al die boze bewegingen 
voortkwamen, al die zonden en al die schuld. Die man was niet zo-
maar klaar, hoor. 
Als wij ’s avonds voor het slapen gaan tot God bidden, dan zeggen 
we het misschien wel: “Vergeef ons onze zonden”. Maar kunt u ze 
opnoemen? Weet u er een paar? Weet u er veel? Bent u daar maar 
niet zomaar mee klaar, met dat overpeinzen van uw ongerechtig-
heid? Moet je dan, terwijl je op je knieën ligt, jezelf geen schou-
derklopje meer geven omdat je zo goed bidt, ofzo, maar dat je jezelf 
weg moet schamen, moet walgen vanwege alles wat er voor de dag 
komt: mijn zonden, mijn ongerechtigheid. 
Ik zeide. Hij nam een vast besluit: ik zal belijdenis van mijn overtre-
dingen doen voor de Heere. Ik zal het doen. Ik zal niets voor U meer 
verhelen. Belijdenis, dat is erkentenis. Overtredingen, dus Gods wet 
niet gehouden. Gods wet goed te moeten noemen en jezelf slecht te 
moeten noemen. 
De psalmist lag daar voor het aangezicht van God. Heb je ook wel-
eens op die plek gelegen? Wat was je toen ver bij God vandaan! 
Wat was Hij in de hemel en wat was u op de aarde. Wat was het 
toen onmogelijk (of niet?) om ooit nog tot God terug te keren. U kon 
het toch niet maken dat u de Heere uit de hemel zou halen, ofzo! 
Wat moest u met de theologie van vandaag? “Kies maar voor Jezus. 
Geloof maar in God”. Wat moest u met de verbondstheologie van 
heden? “Je bent gedoopt, wat kan je gebeuren! Je hebt belijdenis 
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gedaan, het zit wel goed”. Wat moest je er mee, toen je daar, in al je 
schuld en zonden in je bloed voor het aangezicht van God lag? 
Ik zeide: “Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen”. Ziet u dat? 
Hij zegt niet: “Ik zal belijdenis van mijn gerechtigheden doen, van 
mijn trouw en van mijn goedheid, van mijn vroomheid”. Nee, mijn 
overtredingen. Dat is zijn hele leven, de samenvatting van zijn be-
staan. Zo ligt hij voor het aangezicht van God. Welke God? De 
enige God. Wie is die enige God? Dat is die God Die Zich bekend 
gemaakt heeft als die God Die trouw houdt tot in alle eeuwigheid 
toe. De God Die niet liegen kan. De HEERE Die het met een eed 
zwoer. Die Zijn verbond heeft opgericht uit eigen vrije beweging. 
Weet u wat daar in zit? Belijdenis van overtredingen doen voor de 
HEERE, voor de God van het verbond, daar zit niet iets in van: “Nou 
ja, nu zal het toch wel goed komen”, ofzo. Nee, daar zit dit in: wil het 
nog goed komen in mijn leven, dan moet het daar vandaan komen. 
Bent u in uw leven verlegen om een Godswonder? Is het daar naar 
toe geperst, dat God alleen nog uitkomst kan geven? En dat als Hij 
het niet zou doen, het een verloren zaak is in uw bestaan. Is dat het 
in uw bestaan, dat u belijdenis doet voor de HEERE, dat het Hem 
behagen zou om in uw bestaan in te grijpen, in te breken in uw ver-
lorenheid? 
Moet je dan eens horen wat Zondag 14 zegt. Wat is dat gezegd: Die 
ontvangen is van de Heilige Geest? Weet u wat dat gezegd is? Dit: 
dat God inderdaad overal dwars doorheen gebroken is. Dat God 
inderdaad redenen nam uit Zichzelf, naar het vrije van Zijn welbe-
hagen. Dat waar de wereld omgeven was door een dikke mist en 
zwarte wolken van zonde en ongerechtigheid, de HEERE in het 
aangezicht van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, Zijn welbeha-
gen volvoerd heeft, door brak door die verstikkende walm van onze 
zonde heen en in deze wereld Zijn intrek nam, Zijn intrede deed om 
Zijn hart in Zijn heerlijk werk te gaan tonen. Ontvangen van de Hei-
lige Geest. God is er Zelf aan te pas gekomen. God heeft Zelf inge-
grepen in de wereldgeschiedenis. God doet het om de eer en de 
verheerlijking van Zijn Naam. Niet onze zaligheid is het hoogste 
doel, maar Zijn eer, dat is het hoogste doel. En het behaagt God dat 
Hij verheerlijkt wordt in het zaligen van arme en ellendige zondaren. 
Ontvangen van de Heilige Geest. Verwekt. Gods Zoon verwekt in 
deze wereld. Iets eeuwigs, iets Goddelijks is daar tot leven geroe-
pen in deze boze wereld. 
Weet u, u zegt: “Ja, ja, vandaag de dag worden er nog kinderen 
geboren, dat is de hele wereldgeschiedenis door nog zo geweest”. 
Ja, dat is ook zo. Maar weet u wat wij baren? Wij baren de dood. En 
weet u wat wij op de wereld zetten? Kinderen die sterven moeten en 
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die God moeten ontmoeten. En wie zal een reine geven uit een 
onreine? De vrucht van onze buik is zonde. Daarin zien we onze 
eigen zonde en schuld terug. De Heere Jezus kon niet ontvangen 
zijn van een man, zoals wij allen ontvangen werden van een man. O 
nee, want wie geeft toch die zonde door, die zonde van het gevallen 
Paradijs? Adam het bondshoofd, de drager van de zonde als het 
bondshoofd en de verbondsdrager. En telkens opnieuw als daar een 
kind ontvangen wordt, is dat de vrucht van een gevallen man, de 
vrucht van een gevallen menselijk geslacht. 
Ontvangen van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest eigenlijk? 
Hij is met de Vader en de Zoon één eeuwig God, en Hij leeft en re-
geert in alle eeuwigheid. Nooit zonde gekend en gedaan. Nee, de 
zonde gehaat tot in het diepst van het Goddelijk hart. En die God 
Die heilig, rein en onbevlekt is, Die alleen maar goedheid, heiligheid, 
trouw en Goddelijke liefde kan doorgeven. Door Die is de Heere Je-
zus Christus ontvangen en geboren uit de maagd Maria. En nu heeft 
het God behaagd om in het leven in het lichaam van Maria een ster-
felijk mens zoals wij, de verdoemenis onderworpen zoals wij, ramp-
zalig in zichzelf zoals wij; het heeft God behaagd God en mens te 
verenigen in die maagd Maria. Dat God Zelf de menselijke natuur 
heeft aangenomen in haar, en zo een waarachtig mens is gewor-
den. 
De eeuwige Zone Gods, Die is het Die ontvangen is van de Heilige 
Geest. Dus God Zelf deed Hem ontvangen worden. Maar Hij Die 
ontvangen geworden is, is de eeuwige Zone God, Die al leefde van 
eeuwigheid tot eeuwigheid, en Die met de Vader en de Heilige 
Geest één enig God is en leeft en regeert in alle eeuwigheid. De 
eeuwige Zone Gods, Hij Die volkomen rein en heilig, spelende in de 
schoot van Zijn Vader was. Hij Die voor geen zonde hoefde te boe-
ten. Hij Die geen rampzaligheid kende vanwege eigen ongerechtig-
heden, ofzo. Hij Die volkomen welgelukzalig was in het Goddelijke 
Wezen. De eeuwige Zone Gods, Die heeft nu in die rampzalige 
puinhoop van ons willen komen. Vind je dat nu geen wonder van-
middag, dat dat tegen je gezegd wordt. Als je zonde en je onge-
rechtigheid, als je overtreding op je afstormt. Als de beleving van 
Gods heilig recht over je heenspoelt en golft. Als je in de verstikken-
de benauwdheid van je eigen bestaan geen weg en geen uitkomst 
meer weet. Hoe kom ik ooit tot de welgelukzaligheid? Hoe zal ik ooit 
de rampzaligheid achter me laten? Onderworpen ben je hè! Machte-
loos in heel die gang, door eigen schuld, door moedwillige opstand 
tegen God. En Hij, vrijwillig is Hij gekomen in die modderpoel van 
ons bestaan. Vrijwillig is Hij gekomen in de slechtheid van dat wat u 
beleeft, dat wat u ordentelijk voor de ogen staat. Hij is gekomen in 
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de chaos van wat wij er van gemaakt hebben in ons huiselijk leven, 
in onze maatschappij, in de samenleving, op de wereld. Hij is geko-
men op die plaats waar bloed vloeit, waar oorlog is, waar pestilen-
tiën zijn, hongersnoden, waar zoveel smart wordt beleefd. Daar is 
Hij gekomen. Hij is ingegaan in de ellende van ons mensenkinderen. 
Weet u waartoe? Niet om hier rond te zien of er ergens nog een 
best mens is. Maar Hij is hier naar toe gekomen om het vonnis te 
dragen voor slechterikken, voor rampzaligen, voor zondaren. Want 
Jezus is Zijn Naam. Hij Die Zichzelf zou geven voor zondaren, om 
ze zalig te maken. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
De eeuwige Zone Gods. Waarachtig en eeuwig God. Hij is God, 
waarachtig, ja. Hij meet het Zich niet aan, zoals wij, menen als God 
te wezen. De duivel had het ons voorgelogen: “Als je daar van eet 
zul je als God zijn”. Nee, dat ging niet op. Maar van Hem gaat het 
wel op, eeuwig en waarachtig God. Dat betekent: Hij heeft een God-
delijke wijsheid bij Zich. Hij weet alles. Hij kent ons tot op het diepst 
van ons bestaan. Maar die heilige, Goddelijke kennis van ons men-
sen heeft Hem niet gehinderd om te komen naar deze verloren we-
reld. Nee, het heeft Hem, om het zo te zeggen, juist aangemoedigd. 
Want voor zulke rampzaligen moest God wel ingrijpen wilde het ooit 
nog goed met ze komen. 
Waarachtig en eeuwig God is en blijft. Weet u wat zo bijzonder is? 
Dat is opmerkelijk. Of niet? Dat de Heere Jezus in de dagen van Zijn 
omwandeling zoveel vijandschap ontmoet heeft. Vind je dat ook niet 
vreemd? God Zelf kwam de mensen tegen. Want Hij is God geble-
ven, staat hier beleden. Hij kwam de mensen tegen. En dat ont-
aarde in vijandschap. Wie zou voor Hem niet door de knieën gaan, 
voor Hem in het stof vallen, Zijn voeten aangrijpen?! Wie zou Hem 
geen Goddelijke, Koninklijke hulde en eer bewijzen?! 
God is en blijft. 
En week aan week bent u onder de bediening van het Woord waar 
die Zoon van God in wordt uitgestald, voorgesteld, aangewezen. Hij 
komt u tegen lopen in het gewaad, in de prediking van het Woord. 
En u blijft zich hardnekkig verzetten. U doet niet mee met de psal-
mist, die een besluit nam: “Ik zeide: ik zal belijdenis van mijn over-
tredingen doen voor de HEERE”. Dat is de HEERE, Die ons tegen 
komt, de God van het verbond, in het aangezicht van de Heere Je-
zus Christus. We blijven stijfkoppig overeind, op de been, en dat 
Evangeliewoord glijdt langs ons af. We hebben Hem niet nodig. 
God Zelf treedt ons tegemoet. Wie zou niet in het stof van de ver-
nedering neervallen?! 
En die eeuwige Zoon van God heeft de ware menselijke natuur uit 
het vlees en bloed van de maagd Maria aangenomen door de wer-
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king des Heiligen Geestes. Dat is een geheim, hoor! Een God-mens. 
De Goddelijke natuur en de menselijke natuur in één Persoon 
verenigd. 
Ik wil op een wonderlijke zaak wijzen. Dat is dit: Hij heeft de men-
selijke natuur aangenomen, maar die heeft Hij nooit meer afgelegd. 
Aangenomen, maar die heeft Hij meegenomen naar de hemel toe. 
Daar ligt het wondere geheim in dat een mens kan zalig worden. De 
betaling met Zijn bloed is in het lichaam geschied. En in dat lichaam, 
waarmee Hij betaald heeft, met dat lichaam is Hij ook ten hemel 
gevaren. En met dat lichaam zit Hij ook aan ’s Vaders rechterhand. 
De Godszoon heeft de menselijke natuur aangenomen en behou-
den, opdat mensenkinderen Zijn natuur deelachtig zouden worden, 
daarin zouden delen in dat hemelse, zalige leven. 
Aangenomen, opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij, Zijn broeders 
in alles gelijk. Ja, een mens zoals wij. Maar ook het Kind der belofte, 
het ware Zaad Davids. Want er zou uit David Eén geboren worden, 
Wiens troon zou zijn tot in alle eeuwigheid toe. Die regeren zou tot 
in eeuwigheid toe. Het ware Zaad Davids. Het is geen illusie of fan-
tasie. Nee, Hij is werkelijk (in de geslachtsrekening kun je het na-
zien) uit dat geslacht van David voortgekomen. Een mens, maar ook 
een Beloofde, een van God Beloofde. Zijn broeders in alles gelijk. 
Daarom kan Hij u zo goed begrijpen. Daarom is Hij zo’n gepaste 
Middelaar. Houd nu eens niets meer achter, joh. Waarom doe je dat 
nu toch? Waarom moet je je beter voor doen? Hij kent u. Hij weet er 
van. Zijn broeders in alles gelijk. Hij kent de overleggingen van je 
hart. Het getob van je leven. De breuken en de slagen uit je be-
staan. Hij weet het wel dat je leven zich afspeelt in een gebroken 
werkelijkheid. En dat je leeft in deze wereld met een ziel voor de 
eeuwigheid. Zijn broeders in alles gelijk. Staan de Evangeliën er niet 
vol van, dat mensen van Hem zijn geholpen en uitgered, die hun 
nood maar eenvoudigweg voor Hem hebben neergelegd! Die die 
kwam wiens kind van de duivel bezeten was. Die die kwam wiens 
kind ernstig ziek was. Die die Hem tegen kwam met haar zoon op 
een baar, gestorven. Die die Hem tegen kwam, de bloedvloeiende 
vrouw. Ze kwamen Hem tegen en ze zijn uitgeholpen, in de een-
voudige erkentenis wat er in hun leven zich afspeelt. Zijn broeders in 
alles gelijk. 
Weet je, dat heb je soms, dat twee mensen zo aan elkaar verenigd 
zijn, dan zeg je: “Ze hebben van elkaar maar een half woord nodig 
en ze begrijpen het al. Ze hoeven elkaar maar aan te kijken en ze 
weten al hoe het zit”. Dat kun je soms hebben na heel veel huwe-
lijksjaren, dat ze zo aan elkaar verenigd geraakt zijn. In feite geldt 
dat hier ook. Hij heeft maar een half woord nodig. “Ik kan het zo 
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moeilijk onder woorden brengen”, zegt er een. “Zie dan wat de 
overdenking in mij spreekt. Verwaardig U uit ’s hemels koren mijn 
stem te horen”. Hij heeft maar een blik nodig. Die blik op Hem. Dat 
zien, om het van Hem alleen te verwachten. Zijn broeders in alles 
gelijk. 
Maar u zegt: “Ja maar, als Hij ons in alles gelijk geworden is, wat 
heb ik dan aan Hem?” Hoezo zegt u dat? “Nou ja, ik ben met alle 
mensen onderste boven gegaan. Al diegenen die mij gelijk zijn, ik 
ben er mee omgevallen. De mensen om mij heen, die mij het liefste 
zijn of waren, ze kunnen mij niet helpen. Al de dokters, al degenen 
die in hoogheid gezeten zijn. Wat moet ik met de mens? Moet je 
eens zien wat de mensen er van maken aan dood en ellende! Wat 
moet ik nu? Moet ik door een mens geholpen worden die mij in alles 
gelijk is? Die kan mij toch niet helpen! Die is toch aan dezelfde 
verdoemenis en ijdelheid onderworpen!” 
Ben je eigenlijk wel op de mensen uitgekeken? Want ach, dat is een 
hardnekkig kwaad, hoor, dat we vlees tot onze arm stellen, dat we 
het maar zo lang van vlees blijven verwachten. Maar de psalmist 
werd op God alleen geworpen. Die bleef alleen over. Het werd een 
persoonlijke zaak. Hij, de mens. Maar van Jezus, die mens gewor-
den is, staat geschreven: “Zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen 
de zonde”. Wat betekent dat? Dat Hij niet krachtens Zijn geboorte 
aan de verdoemenis is onderworpen. Dat Hij niet deelt in diezelfde 
verlorenheid en rampzaligheid als wij, zoals wij dat onderworpen zijn 
zonder ons er uit weg te kunnen vechten. Nee, uitgenomen de zon-
de. Hij heeft geen zonde gekend of gedaan. Hij is volkomen heilig. 
Daarom is het waar dat Hij een gepaste Middelaar is, om in de 
natuur waarin gezondigd is te betalen. Maar ook de Heilige is Hij, 
Die voor het aangezicht van God kan verschijnen. Hij Die voor Zich-
zelf geen verzoening behoefde, omdat het recht lag tussen Zijn 
Vader en Hem. De ijver van Gods huis had Hem verslonden. De 
liefde tot Zijn Vader was sterk en hevig. Hij had Zijn Vader liever dan 
Zijn eigen leven. 
Uitgenomen de zonde. Een gepaste Middelaar is geschonken van 
God. Waarom zoeken we toch overal, behalve bij Hem? 
Ik zeide: “Ik zal belijdenis doen voor de HEERE”. En Gij vergaaft de 
ongerechtigheid mijner zonden, staat er. En Gij vergaaft. Het is 
meegedeeld aan de psalmist. Het is bij God vandaan hem toege-
zegd: “Ik zal niet meer op u toornen, Ik zal niet meer op u schelden 
in alle eeuwigheid”. 
Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonden. Weet u wat ik daar 
nu al van zeggen wil? Dat is dit: Hoe vergeeft de HEERE? Zijn God-
delijke hand op het offerdier, op de Heere Jezus Christus, om Zij-
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nentwille, om dat bloed vergeving van zonden en ongerechtigheden. 
Omdat Hij uw schuld droeg, voor uw zonden betaald heeft met Zijn 
eigen leven. Daarom is er vrijspraak bij God vandaan mogelijk. 
Die die zichzelf kan vrijspreken. Die die zichzelf kan redden en hel-
pen. Nee, voor die zal dat een verborgenheid blijven. Die zaak moet 
geopenbaard worden. En die openbaart de Heere op Zijn eigen tijd 
en wijze, op de plaats in het hart, dat Hij daartoe verkoren heeft, om 
het wonder te gaan kennen dat de Hemel Zich in liet met de aarde 
en dat de heilige God een zondig mensenkind opzocht, door Zijn 
eigen Zoon te slaan, door op Hem te leggen de zonden en onge-
rechtigheden van Zijn volk en Zijn toorn in Hem uit te branden, opdat 
die toorn gestild zou worden, aan Zijn gerechtigheid genoeg zou 
geschieden. 
Hij, uitgenomen de zonde, heeft Zich laten beladen met de zonden. 
En onder die toorn van God riep Hij het uit: “Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt Gij Mij verlaten?” Opdat een verlatene als David, van 
God verlaten, die voor Zijn aangezicht belijdenis van zijn overtre-
dingen doet, het mee zou maken: “Gij vergaaft de ongerechtigheid 
mijner zonden”. 
 
Kom, zullen wij samen zingen van Psalm 144 het 2e vers. 
 
Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? 
Dat Gij, o HEER', hem gunsten wilt bewijzen; 
Dat Gij hem kent? Wat is des mensen kind, 
Dat Gij het acht, en zo getrouw bemint? 
Hij mag den naam van ijdelheid wel dragen; 
Zijn tijd is kort, en al zijn levensdagen, 
Hoe groot, hoe sterk hij op deez' aarde zij, 
Gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij. 
 
Zijn broeders in alles gelijk. Weet u hoe ver, hoe diep dat gegaan is? 
Dat is gegaan tot op de bodem van de hel, om daar de kop van 
satan te vermorzelen. Zijn broeders in alles gelijk. Om ze daar weg 
te halen, die op de bodem van de hel terecht gekomen zijn. U zegt: 
“De hel heeft geen bodem”. Nou, je moet er maar op liggen. Je moet 
maar ten diepste toe vernederd geworden zijn. Je moet de dood 
maar rondom en binnen in je vinden en jezelf daar niet uit te kunnen 
verlossen. De duivel moet je maar toesissen: “Je bent mijn prooi, ik 
heb je in de greep, je bent voor mij”. Eeuwig, eeuwig ben je verlo-
ren. Je geweten moet je maar aanklagen: “Het is rechtvaardig, Hee-
re. Ik heb het ook niet verdiend dat U nog naar mij zou omzien”. 
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Gods heilig recht moet maar branden: “Betaal Mij dan”, en je hebt 
geen penning om te betalen. 
De broeders in alles gelijk geworden. Hij ging tot op de bodem van 
de hel en Hij haalde ze op, en Hij nam ze mee naar Vader toe, naar 
Huis toe, naar Boven toe. 
Wat nuttigheid verkrijgt gij? Nuttigheid! Ziet u dat? Dus die geboorte 
van Christus, die heilige ontvangenis en geboorte heeft een nuttig-
heid, is tot nut van een mensenkind. Dat Hij onze Middelaar is, zo’n 
gepaste Middelaar, precies gepast voor de Vader. Die zocht er zo 
Eén, Die Zelf geen zonde en schuld had; Die Zelf geen zonde ge-
kend en gedaan had. Zo’n Middelaar zocht Hij, Die volkomen heilig 
en rechtvaardig was. En zo’n Middelaar zocht Hij, Die ook Zelf mens 
was. Want in de natuur waarin gezondigd is, dat is de natuur waarin 
ook betaald moet worden. Daarom kunnen de beesten, de engelen, 
de duivelen voor ons niet betalen. In onze menselijke natuur gezon-
digd. En deze Middelaar is mens geworden. Zijn onschuld en vol-
komen heiligheid. Mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben 
voor Gods aangezicht bedekt. 
Hoe gaat dat, dat bedekken voor Gods aangezicht? Nou, je zult 
maar tevoorschijn geroepen zijn, net als David. En je zult maar 
belijdenis moeten doen van je overtredingen. Daar sta je voor het 
aangezicht van God. Nou ja, je ligt plat in ’t stof voor het aangezicht 
van God. En Hij torent hoog boven je uit, de almachtige en de eeu-
wige, de eisende God. En in dat licht van Gods heiligheid moet je 
wel verschroeien, vanwege je eigen onheiligheid. Je kunt er niet 
meer onder vandaan, je kunt er niet meer bij weg, je bent in de han-
den van de levende God gevallen. 
En dan? Kan je zien dat wij dat niet in de hand hebben, maar dat 
God dat doet, soeverein, eenzijdig. Als daar het sterven is aange-
broken, als je wegzakt in een poel van verderf, God gelijk moet ge-
ven; als het wraakzwaard je zal treffen en je doden zal. Dan treedt 
Hij tussen beiden, voor Gods aangezicht bedekt. Dat betekent dit: 
“Vader, zie maar op Mij, Ik heb ook voor deze, die achter Mij schuil 
gaat, verzoening gevonden. Zie maar op Mij. De zonde en schuld 
van deze heb Ik gedragen. Zie maar op Mij. Diegene, die mens, 
totaal bedekt onder Mijn gerechtigheid”. 
Voor Gods aangezicht bedekt, weet u wat dat betekent? Dan blijf je 
bij de voortduur in jezelf zo’n akelig mens. Je wordt niet een halve 
engel of een vrome heilige. Welnee! Nee, je moet maar dieper gaan 
graven. Wat er voor de dag komt, zeg! Wat een poel van verderf 
daar binnen! Zelf knap je niet op. Maar bedekt. Dat betekent: met al 
je zweren en etterbuilen, met al je zwartheid en vuiligheid overkleed 
met die blanke en schone gerechtigheid van Christus. Zo komt Hij 
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aan Zijn eer. Hij alleen. Zo wil je roemen van genade alleen. Dat 
zegt de psalmist ook: “Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in 
vindenstijd”. Dat is de hoogste vorm van bidden. Dan heb je geen 
verlanglijstje meer. Dan heb je nog maar één verlangen, dat de 
Naam van God wordt groot gemaakt. Aanbidden, dat is van jezelf af 
bidden. Daar zit ook een uitlevering in. Zoals Christus Zichzelf uit-
leverde aan de wil van Zijn Vader, zo zal de heilige zich uitleveren 
aan God, dat Hij met mij doen mag wat goed is in Zijn ogen. 
Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Dat is een 
punt. Ik heb het u gezegd, dat kunnen wij niet maken. Maar is het 
vindenstijd in uw leven geworden? Ben je ooit aan het zoeken ge-
gaan? Bleef je zoeken? Werd het woord waar in je leven: “Die zoekt, 
zal vinden”? Is het vindenstijd geworden? Heeft God Zich laten vin-
den in het aangezicht van Zijn Zoon? 
In een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. De 
grote wateren, de golven en de baren van Gods toorn, daar moet ik 
onder wegspoelen, onder verdwijnen. Maar “niet aanraken”. Want 
Jezus Christus is de Rots der eeuwen. En die op de Rots gesteld is 
heeft vaste grond onder de voeten. En die zal ontkomen aan die 
golven en die baren. 
Gij zijt mij een verberging. Opgeborgen in het Goddelijke Wezen. Gij 
behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezan-
gen van bevrijding. De HEERE zal niet de benauwdheid uit het 
leven weg laten, alsof het een hemel op aarde is. Maar Gij behoedt 
mij voor benauwdheid, dat ik er niet in bezwijk en niet onder breek 
en onder sterf. Nee, Gij omringt mij met vrolijke gezangen van be-
vrijding. Weet u wat dat is? Dat is een hogere blik dan de omstan-
digheden. Dan zeiden ze weleens: “Die kon Psalmen zingen in de 
nacht”. Dat moet je niet veinzen. Dat moet je niet na gaan doen. 
Maar als je aan het zingen gemaakt wordt, dan zal het toch gebeu-
ren. Daar wordt God ook in geëerd: vrolijke gezangen van bevrij-
ding in het midden van de benauwdheid wellicht. Maar dan moet de 
duivel zijn grip verliezen. Dan kan de wereld en al de moeite en het 
verdriet je niet meer grijpen, je niet meer beet houden. Het oog 
daarop gevestigd. 
Ik zal u onderwijzen, u leren van de weg die gij gaan zult, Ik zal raad 
geven, Mijn oog zal op u zijn. Dat is ook zo’n wonderlijke zaak. Is ’t 
niet! Heb je Hem in alles nodig? Zoek je het telkens bij Hem? Vraag 
je de Heere om Zijn goedkeuring? Mag Hij de dienst uitmaken? Zeg 
je het ook in je leven: “Doe mij van hier niet optrekken als Uw aan-
gezicht niet zou mede gaan”? Weet je wat de Heere Jezus bad? 
“Uw wil geschiede”. Dat is wat! Dat snijdt ons aan stukken, hoor. Dat 
gaat dwars tegen ons in. Dan doet onze wil er niet meer toe. Dan is 
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al wat Hij doet goed en recht. Want de Heere zegt het hier Zelf: 
“Onderwijzen, leren, Mijn oog zal op u zijn, Ik zal raad geven, Ik zal 
het beste voor u zoeken”. 
Wees niet gelijk een paard en een muilezel, hetwelk geen verstand 
heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit. Opdat het tot u 
niet genake. 
Dat is nog een woord tot de onbekeerden vanmiddag. Die die nog 
altijd rampzalig is. U bent dieper gezakt dan de beesten. En die wor-
den gemuilband. Die worden gebreideld met toom en gebit. Die 
worden in de orde gehouden. Die worden in de gang geleid. Met 
tegenzin wellicht. Terwijl ze naar achteren kunnen trappen, omdat 
ze het er niet mee eens zijn. Laat dat toch voor u niet nodig wezen, 
zulk een dwang. Weet u het dan nog niet, dat wie God verlaat smart 
op smart te vrezen heeft. Vele smarten. Och, mensen, je zal in de 
omstandigheden van je leven maar een God in de hemel moeten 
missen. Je zal in de gebrokenheid van het bestaan er maar alleen 
voor staan, waar geen mens je kan helpen, waar iedereen je sterkte 
wenst, maar je hebt er niets aan. En als God Zijn aangezicht voor je 
verbergt, dan ben je toch de ellendigste van alle mensenkinderen! 
Of niet? Maar die op de HEERE vertrouwt, die zal de goedertieren-
heid omringen. Weet u wat dat “omringen” is? Als het licht wordt op 
een zomerdag, laten we dat ons voorstellen, een zomerdag. De zon 
staat hoog aan de hemel. Geen wolkje aan de lucht. Ja, en je bent 
buiten, waar je dan ook heen wil gaan, dat maakt allemaal niet uit. 
Je blijft in het licht. Dat heldere licht omgeeft je totaal. Dat wordt hier 
bedoeld: “De goedertierenheid omringen”. Dat zal ze totaal omge-
ven, zegt de psalmist, die die op de HEERE vertrouwt. Heb je won-
deren meegemaakt in je leven? Van die grote wonderen die voor de 
wereld zo klein zijn. Die boterham toen je honger had. Die uitredding 
toen je het niet meer wist. Die mens die van God gestuurd was om 
je te helpen, die je wat geld gaf of die je wat hulp aanbood. Die gang 
waarin de HEERE je leidde, die je nooit had kunnen bedenken. Heb 
je wonderen in je leven meegemaakt? Is het goedertierenheid waar-
door je omringd wordt? Dat de HEERE betoont in wegen van druk 
en kruis, maar ook in wegen van voorspoed, dat Hij voor Zijn volk 
zorgt en waakt. Dat Hij voor ze in staat dat ze niets kan gebeuren, 
dat ze niet aan zichzelf, of aan de wereld en de duivel zijn overge-
leverd. Maar dat ze Gods kostbare eigendom zijn. Och, wie die 
ervaring toch heeft, die zal toch mee eindigen met de psalmist: “Ver-
blijdt u in de HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vro-
lijk, alle gij oprechten van hart”. 
Moeten dan de omstandigheden nog uw mond dicht doen? Moeten 
dan de tegenvallers u tot zwijgen brengen? Houdt dan de lofzang 
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aan Zijn Naam, aan Zijn Wezen op door dat wat u mee moet maken, 
waar u in zit? Ach ja, dat is ons zo eigen, als de wind tegen is, dan 
zwijgen we zo gauw. Maar is Hij het niet waardig! De psalmist zegt 
niet: “Als u er de goede omstandigheid voor hebt, verblijd u dan 
maar in de HEERE”. Nee, in zijn algemeenheid, in het leven der ge-
nade. Weet u, in die oude dagen, in de dagen zo vlak na de Refor-
matie, toen die Reformatie doortrok door Europa heen, wat zijn ze er 
geweest. Ze stonden aan het sterfbed van een geliefde. Nee, dat is 
iets vreselijks, de dood, door de zonde in de wereld gekomen. Dan 
moet je dat afstaan. Dan moet je dat kwijtraken. Dan komt er een 
scheiding. En ze waren toch verblijd, want ze zeiden: “Jij mag al 
naar Huis, en wij zullen ook weldra volgen”. Verblijd onder de droe-
vige omstandigheden. Versta je dat? Dat is een Geestesles. Dat is 
zo moeilijk. Dat kan ons vlees niet begrijpen. Verblijd terwijl die kist 
zakt in het graf. Die is de strijd te boven. Die is eeuwig Thuis. Die is 
in het Vaderhuis. Die is boven alles uitgetild wat hier nog schadelijk 
wil wezen. Die is daar in een storeloze rust. Kohlbrugge zegt: “Zou 
dat uw verlangen niet temeer moeten doen uitgaan, om ook daar te 
wezen waar die geliefden zijn heen gereisd”. Ontbonden te zijn en 
met Christus te zijn, is dat niet zeer verre het beste! Dat houdt iets in 
van een blik naar Boven, God in het oog te hebben, de hemel voor 
ogen te houden, om met opgeheven hoofden de Zaligmaker uit de 
hemel te verwachten. En dan werden ze geboeid gebracht naar de 
brandstapel. Maar ze keken niet naar die vlammen. Ze keken naar 
Boven. En ze werden met pek ingesmeerd en in de tuinen van kei-
zer Nero werden ze brandend aan een paal gehecht om de tuinfees-
ten te verlichten. Ze keken niet op het pek en op de vlammen, maar 
ze keken naar Boven. Ze hebben elkaar bemoedigd, van de ene 
paal naar de ander. Ze hebben elkaar bemoedigd op de brandstapel 
met wat er in God is. Ze hebben elkaar bemoedigd in het zingen van 
de Psalmen. Hoe werd Stefanus gestenigd. Wat zag hij? Och, Die 
met eer en heerlijkheid gekroond. En hij kon ze verdragen, die ste-
nen, ze brachten hem naar Huis. Daar is het voor. Alles wat tegen 
zit, alles wat er op ons afstormt, verblijd u in de HEERE en verheugt, 
gij rechtvaardigen, want uw erfenis is in de hemel. Welgelukzalig 
bent u. Het lijkt er soms van geen kant op als je het van buiten 
bekijkt. Maar als je het bij God vandaan ziet, o ja, zingt vrolijk, alle 
gij oprechten van hart. Zo wordt de zang hier reeds geboren en die 
zal daar volkomen zijn. Hier die strijdende Kerk, die het strijdlied 
zingt, en daar de triomferende Kerk die het triomflied zingt. Eén lied 
is dat: “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. 

 
AMEN. 
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Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 22 : 12 
 
Gij die God vreest, gij allen prijst den HEER'; 
Dat Jakobs zaad Zijn groten Naam vereer'; 
Ontzie Hem toch, o Israël, en leer 
Vertrouwend wachten. 
Wie Mij veracht', God wou Mij niet verachten, 
Noch oor noch oog 
Van Mijn verdrukking wenden; 
Maar heeft verhoord, wanneer Ik uit d' ellenden 
Riep naar omhoog. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


