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Predikatie over Deuteronomium 8 vers 10 en 11 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evang. Loosduinen – 16 november 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 95 : 5. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Deuteronomium 8 
 
  1 Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te 
doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft 
dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft. 
  2 En gij zult gedenken aan al den weg dien u de HEERE uw God 
deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u veroot-
moedigde, om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij 
Zijn geboden zoudt houden of niet. 
  3 En Hij verootmoedigde u en liet u hongeren, en spijsde u met het 
Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij 
u bekendmaakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar 
dat de mens leeft van alles wat uit des HEEREN mond uitgaat. 
  4 Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen, 
deze veertig jaar. 
  5 Beken dan in uw hart, dat de HEERE uw God u kastijdt, gelijk als 
een man zijn zoon kastijdt. 
  6 En houd de geboden des HEEREN uws Gods, om in Zijn wegen 
te wandelen en om Hem te vrezen. 
  7 Want de HEERE uw God brengt u in een goed land, een land 
van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uit-
vlieten; 
  8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken en vijgenbomen en 
granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen en van honig; 
  9 Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u 
niets ontbreken zal; een land welks stenen ijzer zijn en uit welks ber-
gen gij koper uithouwen zult. 
10 Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij den 
HEERE uw God loven over dat goede land dat Hij u zal hebben 
gegeven. 
11 Wacht u, dat gij den HEERE uw God niet vergeet, dat gij niet 
zoudt houden Zijn geboden en Zijn rechten en Zijn inzettingen, die ik 
u heden gebied; 
12 Opdat niet misschien, als gij zult gegeten hebben en verzadigd 
zijn, en goede huizen gebouwd hebben en die bewonen, 
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13 En uw runderen en uw schapen zullen vermeerderd zijn, ook 
zilver en goud u zal vermeerderd zijn, ja, al wat gij hebt vermeerderd 
zal zijn, 
14 Uw hart zich alsdan verheffe, dat gij vergeet den HEERE uw 
God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft; 
15 Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige 
slangen en schorpioenen en dorheid, waar geen water was; Die u 
water uit de keiachtige rots voortbracht; 
16 Die u in de woestijn spijsde met Man, dat uw vaderen niet ge-
kend hadden, om u te verootmoedigen en om u te verzoeken, opdat 
Hij u ten laatste weldeed; 
17 En gij in uw hart zegt: Mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft 
mij dit vermogen verkregen. 
18 Maar gij zult gedenken den HEERE uw God, dat Hij het is, Die u 
kracht geeft om vermogen te verkrijgen; opdat Hij Zijn verbond be-
vestige, dat Hij uw vaderen gezworen heeft, gelijk het te dezen dage 
is. 
19 Maar indien het geschiedt, dat gij den HEERE uw God ganselijk 
vergeet, en andere goden navolgt en hen dient en u voor dezelve 
buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker zult vergaan. 
20 Gelijk de heidenen die de HEERE voor uw aangezicht verdaan 
heeft, alzo zult gij vergaan, omdat gij de stem des HEEREN uws 
Gods niet gehoorzaam zult geweest zijn. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 78 : 12 en 13. 

 
Uit Deuteronomium 8 vers 10 en 11. Daar luidt het Woord van God: 
 
10 Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zij n, zo zult gij 
den HEERE uw God loven over dat goede land dat Hij u zal 
hebben gegeven. 
11 Wacht u, dat gij den HEERE uw God niet vergeet, dat gij niet 
zoudt houden Zijn geboden en Zijn rechten en Zijn i nzettingen, 
die ik u heden gebied; 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De HEERE gedenken. 
2e. De HEERE danken. 
3e. De HEERE dienen. 
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Zie je Mozes staan voor dat volk van Israël? Daar stonden ze aan 
het eind van de woestijnreis. Mozes wist precies wie hij voor zich 
had. Dat was hem in de achterliggende veertig jaren wel bekend 
geworden. Ze hadden hem tot woestheid, tot drift gedreven. Ze wa-
ren ondankbaar geweest, opstandig geweest. Dat volk was voor de 
dag gekomen hoe ze nu in zichzelf zijn. Maar over dat volk was ook 
gebleken, in heel de weg die ze hadden gegaan, dat de Heere de 
trouw bewaard had, en dat de Heere Zijn eigen Woord had waar 
gemaakt in het leven van dat volk van Israël. De Heere had voor ze 
gezorgd, over ze gewaakt. Het had hen geen dag aan iets ont-
broken. 
En als Mozes dan zegt: “Alle geboden die ik u heden gebied”, dan 
zijn dat de geboden, de bevelen van die God Die in de woestijn voor 
ze gezorgd heeft. Dus die God uit Wiens hand ze elke dag hebben 
gegeten en door Wiens hand het kwam dat ze het nooit aan iets 
heeft ontbroken. Die God Die voor ze gezorgd heeft, zouden ze Die 
nu niet van harte willen dienen en liefhebben? 
Wat zal er met dat volk gebeurd zijn, als Mozes zegt: “Alle geboden 
die ik u heden gebied”? Weet u wat de natuurlijke mens zegt? Nou, 
die laat zijn schouders al hangen: “Weer van die geboden, weer van 
die wetten. Altijd maar dat zware. Altijd maar dat bekrompene. Altijd 
maar dat mijn ideeën worden afgekapt en mijn lusten worden weg-
geschoven, alsof dat er niets toe zou doen. Weer die geboden”. 
Maar een mens die door de Heere is geholpen, door de Heere is 
bewaard en gespaard, door de Heere is gezegend; als er in het hart 
van een mens liefde tot Hem, tot dat Goddelijke Opperwezen is 
wakker geworden, nou, geldt dan niet: “Zijn geboden zijn niet 
zwaar”! Wie zou dan de geboden des Heeren niet willen doen uit 
dankbaarheid! Is Hij het niet waard! Ja, dat kon dat volk van Israël 
toch niet ontkennen. Ze hadden het verdiend dat ze allemaal in die 
woestijn gestorven waren. Dat dat volk was uitgeroeid. Dat de Heere 
die verbondszegeningen, aan dat volk bewezen, zou hebben inge-
trokken. Dat Hij een grote streep door dat verbond zou hebben ge-
haald. Ze hadden het verdiend dat de Heere desnoods met een 
ander volk Zijn verbond zou oprichten en hen aan de vergetelheid 
zou overgeven. Dat volk was er wel het bewijs van dat God uit liefde 
handelde, Zijn goedheid toonde. Nou, en dat volk moet het toch 
weten dat Hij het waard is om naar Zijn geboden te leven. Het zal 
toch de liefde in het hart moeten wakker roepen: “Hoe zal God aan 
Zijn eer komen in mijn bestaan?” Weet u, dan is het nog een voor-
recht ook dat er geboden worden voorgelegd, leefregels der dank-
baarheid. Dat het wordt aangetoond waar het leven der dankbaar-
heid nu in bestaat. 



 4 

Maar dat niet alleen. Mozes zegt er bij: “Alle geboden die ik u heden 
gebied, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenig-
vuldigt en in komt en het land erft”. Hoort u wel? Dus aan het hou-
den van de geboden ligt een ruimschootse zegen verbonden. De 
Heere zal Zijn weldadigheden vele maken voor dat gehoorzame 
volk. Want Mozes zegt: “Gij zult ze waarnemen”. Gij zult er zeer 
nauwkeurig op letten. Dat is niet de grenzen verleggen: “Dit kan ook 
nog wel en dat geeft toch ook niet. En wij zijn nu een keer allemaal 
zondaren”. Nee, dat is het leven stipt inrichten naar die geboden. En 
daar hoort een zegen bij. Leven, vermenigvuldigen, in komen en 
erven. 
Ik wou vanmiddag eens de nadruk leggen op dat woordje: “opdat gij 
erft”. 
Erven doet een erfgenaam. Die erft die is een kind die recht heeft op 
een erfenis. Dus als Mozes hier de geboden voorstelt aan het volk 
van Israël, zijn die geboden vermengd met het Evangeliewoord. Dat 
Evangeliewoord dat de Heere Jezus Christus in de plaats van Zijn 
volk al de gerechtigheid vervuld heeft, opdat Zijn volk erven zou, 
waar zij nu van zichzelf niet bij konden komen, waar zij nu van 
zichzelf nooit in konden komen. Hoe kon dat volk het land in, het 
beloofde land in als zij op zichzelf zouden zien? Dat kan alleen in de 
weg van het geloof, in de weg van de bekering, het geloof in de 
Heere Jezus Christus. Dat land is gezworen, zegt Mozes. Dus daar 
heeft de Heere een eed over uitgesproken. En die God Die niet 
liegen kan, Die zal Zijn eigen woord daarin ook waarmaken. 
Maar waarom doet Hij dat? Waarom maakt Hij Zijn woord waar? Is 
dat omdat dat volk van nu af aan het besluit neemt om zondeloos te 
leven, om goed te leven, om naar Zijn geboden te leven? Ja, dat 
kunnen ze wel besluiten, maar lukken zal het ze niet. Of wel? Heb je 
het ook weleens geprobeerd? Heb je gedacht: “Nu gaat het anders 
worden, nu zal ik het beter gaan doen. Ik neem dat Woord van God 
eens ernstig en ik zal mijn leven daar eens naar in gaan richten”? 
Wat is daar van terecht gekomen? Ben je aan dat hart ontdekt? 
Daar binnenin, die poel van wanbedrijven. Dat daar de dood regeert, 
van jezelf, van nature. Dat er niets goeds voortkomt uit dat hart. Dat 
het alles vijandig is tegen God wat er in ons natuurlijk bestaan leeft. 
Ja, daar had dat volk ook ervaring mee. Daar hadden ze kennis mee 
gemaakt. Mozes zegt: “Gij zult gedenken”. Gedenken is herinneren, 
terugzien, overwegen de weg die de Heere met ze gehouden had. 
Gedenken aan al de weg die de Heere, uw God, deze veertig jaar u 
in de woestijn geleid heeft. Dat is Gods weg geweest, zegt Mozes, 
die veertig jaar. Die afbraak, die ondergang, dat jezelf tegen komen. 
Dat is Gods weg geweest. Want Hij wilde u een les leren. Hij wilde u 
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een geestelijke les leren. Een les die voor uw ziel van zoveel nut en 
betekenis zou zijn, waarin u vrede voor het hart zou bekomen. De 
Heere heeft die weg met u gehouden, omdat er plaats gemaakt 
moest worden voor die gerechtigheid die voor God bestaan kan, 
voor de Heere Jezus Christus, en in Hem voor die erfenis die de 
Heere gezworen had, dat land te zullen erven. 
Mozes zegt: “Gij zult gedenken”. Veertig jaar in de woestijn geleid, 
opdat Hij u verootmoedigde. Om u te verzoeken, om te weten wat in 
uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden of niet. De Heere 
heeft die weg van veertig jaren met u gehouden om u te verootmoe-
digen, zegt Mozes. Om u van uw hoge plaats af te halen en u al 
dieper in het stof van de vernedering te brengen. Daar waar u zou 
gaan walgen van uzelf, dat je een hekel aan jezelf krijgt en jezelf 
maar zo tegen blijft vallen. Hij heeft u verootmoedigd, hoe? Door u 
te verzoeken. Dat betekent: de Heere heeft Zijn volk beproefd. Hij 
heeft willen aantonen wat er nu in hun hart leefde. Om te weten wat 
in uw hart was, of ge Zijn geboden zoudt houden of niet. En weet u 
wat gebleken is? Al die veertig jaar, dat dat volk Zijn geboden niet 
hield. Weet u wat er wel openbaar kwam? Als ze een keer honger 
hadden, of als ze een keer niets te drinken hadden, of als de Egyp-
tenaars ze op de hielen zaten, als daar de slangen waren die ze 
beten, als daar de gevaren van allerlei kanten waren, weet u wat 
gebleken is? Dat volk heeft de vuisten gebald. Dat volk heeft ge-
murmureerd. Dat volk was het oneens met God. Ze hebben com-
mentaar geleverd. Ze hebben de hoge God ter verantwoording ge-
roepen. Weet u wat ze zelfs gezegd hebben? “Had ons maar bij de 
vleespotten in Egypte gelaten, daar hadden we het veel beter naar 
onze zin. Hier moeten we onderhand nog van honger en gebrek 
sterven. Is dat de bedoeling van God geweest? Om ons de woestijn 
in te jagen en ons daarmee de dood in te jagen?” Zo was dat volk 
openbaar gekomen. Openbaar als opstandelingen, als vijandigen. 
En Mozes zegt: “Hij verootmoedigde u. Hij drukte u naar beneden. 
Het was Zijn werk toen u in het stof van de vernedering terecht 
kwam. Hij maakte uw bestaan totaal leeg aan eigen kant en liet u 
hongeren”, staat er bij. “Hij zorgde dat u honger had die niet meer 
verzadigd kon worden, waar je met al je opstand en je murmureren 
niets meer aan kon verhelpen, waar je met al je eigen werken niets 
meer aan doen kon”. En liet u hongeren. 
Heb je in je leven weleens gehongerd? Zo gehongerd als wat Mozes 
hier noemt, dat de Heere u verootmoedigd heeft. Hoeveel levens-
jaren heeft de Heere er voor gebruikt? Hoeveel slagen zijn er in uw 
bestaan voor nodig geweest? Hoeveel ontdekkend werk heeft de 
Heere in uw leven verricht om u openbaar te laten komen als een 
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wetsbreker, als een God-onteerder? Wat heeft de Heere in uw leven 
gedaan opdat u door de knieën zou zakken en Hem te voet zou 
vallen in een belijdenis, een erkentenis van uw zonden en schuld? 
En liet u hongeren. Weet u waar dat op wijst? De Heere Jezus 
noemt ze zalig die hongeren en dorsten naar de gerech-tigheid. 
Over die honger gaat het hier. Dat is een zielsbehoefte, een gees-
telijke honger en dorst. Dat is een honger naar God, naar de liefde 
en de gemeenschap van en met God. Dat is een honger naar een 
hemels wonder in uw bestaan. Je kunt jezelf het beloofde land niet 
in brengen. Je kunt jezelf niet in de hemel brengen. Je kunt jezelf 
geen heilige en rechtvaardige laten zijn. Het is alles afgesneden, 
afgebroken aan uw kant. 
Is het gebeurd dat je met lege handen naar de hemel stond te 
staren? Dat je met een open mond, naar Psalm 81: “Doe uw mond 
wijd open, en Ik zal hem vervullen” de Heere hebt gezocht in je 
levensdagen? 
Hij verootmoedigde u en liet u hongeren, en spijsde u met het Man. 
Het Man dat gij niet kende, noch uw vaderen gekend hadden. Hij 
spijsde u. Honger, geestelijke honger, wordt daarom gewerkt, dat ze 
vervuld wordt, dat ze verzadigd wordt, dat er gevoed en gespijzigd 
wordt met het Man. 
U weet die geschiedenis wel. Dat volk kwam ’s morgens uit d’r ten-
ten en alles lag vol met van die witte korrels. Ze wisten het niet 
goed. Ze zeiden: “Het is Man”. Ze konden het niet thuisbrengen. Het 
was uit de hemel gevallen. Het had zomaar van bovenaf geregend. 
Voedsel. Weet u wat dat betekent, dat het van bovenaf geregend 
had? Het was een Godswonder. Het was een eenzijdig werk van 
Gods genade. Het was Zijn onbegrensde bemoeienis met dat volk 
van Israël. Hij had die hongerigen, die in hun honger hadden moe-
ten sterven, dat hadden ze verdiend; Hij heeft ze gevoed tot verzadi-
gens toe. Hij spijsde u met het Man, dat ge niet kendet, noch uw 
vaderen gekend hebben. Het was zo apart. Het was zo vreemd. Het 
was zo wonderlijk. U kon het niet thuis brengen. Niet gekend. 
Denk erom dat dat zo is in het leven van een mens. Als het Manna 
van de hemel gaat regenen, dat heb je niet gekend. Dat heb je van 
tevoren niet kunnen bedenken, dat het zo zou gaan. Dan heb je 
misschien wel honderd boeken over de bekering gelezen, en het 
ging allemaal precies andersom dan dat je had gedacht. En je kon 
het alleen maar bewonderen. Bewonderen dat de Heere zo met je 
gehandeld had. Hij spijsde u met het Man. 
En voor die nu denkt dat het hier alleen gaat over dat uiterlijke 
brood, dat Manna dat uit de hemel regende. Ik wijs u op Johannes 
6, waar de Heere Jezus Zelf dit Manna naar voren haalt en in Zijn 
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prediking tentoonstelt. Jezus zeide dan tot hen: “Voorwaar, voor-
waar zeg Ik u, Mozes heeft u niet gegeven brood uit de hemel, maar 
Mijn Vader geeft u het ware Brood uit de hemel. Want het Brood 
Gods is Hij Die uit de hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven 
geeft”. Zei zeiden dan tot Hem: “Heere, geef ons altijd dit Brood”. 
Dat woordje “altijd” moet je even onthouden. Daar hopen wij straks 
nog op terug te komen. “Geef ons dit Brood”. De Heere Jezus 
Christus wijst in dat Manna op Zichzelf. “Ik ben dat Manna Dat uit de 
hemel is nedergedaald”, zegt Hij. Dus het eenzijdige Geschenk van 
God. En waarin is Hij nedergedaald? In dat vijandige, dat zondige, 
dat vuile bestaan van ons. Dat leven, dat bestaan, dat tot God nooit 
meer zou kunnen raken. En Hij is hier in dat bestaan van ons onder 
gegaan. Hij is de weg gegaan van lijden en sterven, om Zelf te 
betalen, met Zijn eigen lichaam en met Zijn eigen bloed. Hij heeft 
Zichzelf gegeven, opdat Hij het Brood des levens zou zijn voor die 
die nergens anders meer mee verzadigd kunnen worden. 
Ik wou u vragen vanmiddag: Hebt u weleens Manna gege-ten? Hebt 
u weleens dat Brood uit de hemel gegeten? Hebt u weleens in de 
Heere Jezus Christus geproefd en gesmaakt dat de Heere goeder-
tieren is? Niets anders kon je honger meer oplossen, niets anders 
kon je dorst lessen, dan alleen Zijn lichaam en Zijn bloed. Ben je 
daar aan Gods voeten van de honger gestorven? Ben je daar onder 
dat Goddelijk recht met al het uwe omgekomen? Hield je niets 
anders over dan zonden en schuld? En heeft het God behaagd u 
dat Manna uit de hemel te geven? Hij spijsde u met het Man. Hij 
spijsde u. Er staat niet: “Hij liet het regenen, en u nam het, en u 
spijs-de uzelf”. Nee, Hij spijsde u. Dat is ook in de toepassing van de 
gerechtigheid van Christus een eenzijdig werk van God. Waar dat 
bloed der verzoening afdrupt in uw bestaan, daar geschiedt een 
Godswonder. Dat overkomt je. Dat maak je mee. Dat onderga je tot 
lof en prijs van de Heere. Wat is daar de liefde Gods in gebleken! 
De liefde Gods, zo groot voor een schuldig volk, opdat Hij u bekend 
maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de 
mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uit gaat. Daar gaat 
het om, zegt Mozes. Dat is de verzadiging; dat eeuwig blijvend 
Woord van God. 
Het zal je maar gebeuren, of niet?, dat je met het geloofs-oog die 
Heere Jezus mag zien, en dat de Heere, ziende op Hem, Zijn eigen 
Woord aan je verklaart en toepast: “Ik zal niet meer schelden, Ik zal 
niet meer toornen, Ik heb uw zonden achter Mij geworpen in een 
zee van eeuwige vergetelheid”. Het moet maar uit de mond des 
Heeren uitgaan en tot je komen, dat de Heere vrede met je gemaakt 
heeft in het werk van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die 
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vreemde gerechtigheid moet je maar toegeschikt worden en daar-
mee de goedkeuring en de liefde des Vaders in je bestaan. Wat een 
wonderlijke zaak als je dat mag overkomen, dat de Heere zo’n oce-
aan van liefde in je bestaan geeft, dat je het wonder niet op kunt. 
Dan ga je ineens Gods hand overal in opmerken. Dan ga je Zijn 
wonderdaden zien aan alle kanten. 
Dat zag dat volk ook. Uw kleding aan u is niet verouderd en uw voet 
niet gezwollen deze veertig jaren. Hoe was dat mogelijk? Wel, ze 
leefden van het wonder. En God liet de wonderen in zijn breedte 
over dat volk heen komen. 
Beken dan in uw hart dat de Heere, uw God, u kastijdt, gelijk als een 
man zijn zoon kastijdt. 
Hoort u dat? Mozes vraagt aan dat volk: “Ben je het er nu mee eens 
wat er in die veertig jaren is gebeurd? Hoevelen je daar hebt moeten 
begraven. Hoevele noden en gevaren je daar hebt ondervonden. 
Hoe een moeilijke, hoe een kwalijke weg het voor je geweest is. Hoe 
het pijn gedaan heeft voor je vlees. Maar beken dan in uw hart, dat 
de Heere, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt”. 
Wat bedoelt Mozes? Hij bedoelt dit: Als een man zijn zoon kastijdt, 
dan doet een vader dat tot nut van zijn zoon. En als hier de Heere 
met een vader wordt vergeleken, dan wordt daar bedoeld: de Heere 
kastijdt tot ons nut, geestelijk en lichamelijk. De Heere kastijdt tot 
ons eeuwig voordeel. En aan de roede van de kastijding zit altijd 
honing van de liefde. Aan de roede Gods zit altijd die liefde die ons 
terecht wil brengen, op onze juiste plaats wil brengen. Beken dat in 
uw hart. 
Ja, als dat niet gebeurt, je zult het er nooit mee eens wezen. Je zult 
altijd opstandig blijven naar de Heere. “Waarom dit en waarom dat? 
Hoezo moest het nu zo gaan? Die weg, had het niet anders ge-
kund?” Beken dan in uw hart. 
En als Mozes zegt: “Gelijk als een man zijn zoon kastijdt”, dan zegt 
hij daarmee tegelijkertijd: “U bent tot een zoon van God aange-
nomen. U wordt gekastijdt tot uw nut, maar ook voor u als zoon zal 
gelden, dat u zult erven het land dat de Heere uw vaderen gezworen 
heeft”. 
De Heere wil de Vader en de God van Zijn volk zijn, alleen in de 
Heere Jezus Christus. Daar moet ik met nadruk op wijzen. Dat heb 
ik al zo menigmaal gedaan, maar dat blijf ik maar doen, want dat 
verstaan we zo slecht. Alleen in dat hemelse Brood zult u vrede met 
God hebben. Alleen in de Heere Jezus Christus, de oudste Broeder, 
zult u erven wat de Vader van de Heere Jezus Christus heeft toe-
gezegd in Zijn eedzwering. Het gaat om die gerechtigheid van de 
Heere Jezus Christus, die we kennen moeten aan eigen hart en 
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leven. Met minder kan het niet toe. En laten we dan ook mogen be-
trachten dat we niet rusten voor en aleer we die zaak aan ons eigen 
hart en leven toegepast hebben gevonden. Laten we daar om 
worstelen en daar mee doende zijn voor het aangezicht van de 
levende God. 
“Houdt de geboden des Heeren, uws Gods, om in Zijn wegen te 
wandelen en om Hem te vrezen, want de Heere, uw God, brengt u 
in een goed land: een land van waterbeken, fonteinen, diepten, da-
len en van bergen, een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen-
bomen, granaatappels; een land van olierijke olijfbomen en van 
honing”. Dat hele land, zegt Mozes, zal in al de natuurlijke om-
standigheden getuigen van de Vaderlijke zorg van God, het zal de 
goedheid des Heeren voor u tonen. De Heere zal zorgen dat het u, 
ook naar het lichamelijke, aan niets zal ontbreken. Een land waarin 
ge brood zonder schaarsheid eten zult, waar u niets ontbreken zal. 
Een land welks stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper 
uithouwen zult. 
Als ge dan gegeten zult hebben en verzadigd zijn… Heb je in je 
leven weleens lekker gegeten? “Ja, toen in dat restaurant, en toen 
daar bij die, die zo’n heerlijke maaltijd maakte”. Heb je weleens 
lekker gegeten, dat je verzadigd was? “Ja”, zeg je, “ik heb me wel-
eens helemaal vol gestouwt, er kon niets meer bij”. Dat is de ver-
zadiging niet, waar het hier over gaat. Heb je weleens gegeten en 
ben je weleens verzadigd geweest? Weet u waar dat op ziet? Ik lees 
in het Woord van die rijke man, die alle dag vrolijk en prachtig leef-
de. En hij liet heel de schepping dienstig zijn voor hem. Uit al de 
windstreken der aarde liet hij de lekkerste maaltijden komen. Moet je 
eens kijken wat er allemaal op tafel stond. En die man zat zich maar 
vol te proppen. Die zat dag aan dag te eten. Maar aan het einde van 
de dag, met zijn volle buik, dan zei hij wellicht: “Ik heb lekker ge-
geten”. Maar de volgende dag moest het weer gebeuren. Hij raakte 
nooit verzadigd. Altijd maar weer. Altijd opnieuw. 
Mozes zegt: “Als gij dan gegeten zult hebben en verzadigd zijn…” 
Weet u wanneer dat geldt? Als je, terwijl je je maaltijd gebruikt, 
beseft dat je genadebrood eet en dat je genadewater drinkt. Dat het 
de betoningen van de gunstbewijzen van God zijn. Dat de Heere het 
je schenkt uit loutere genade, zonder enige verdienste. 
Weet u waar die boterham en dat glaasje water naar heen wijst? Het 
wijst heen naar dat Manna dat uit de hemel regende, dat de Heere 
uit Zijn vrije hand aan dat volk gegeven heeft. Daar wijst het naar 
heen. Waar wijst die maaltijd naar heen? Want het volk eet tot ver-
zadiging toe. Het wijst heen naar de Heere Jezus Christus, Die ook 
voor die maaltijd Zijn eigen bloed gestort heeft, Zelf de honger en de 
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dorst van onze ellende over Zich heen heeft laten komen, om daar-
mee te verwerven dat het dag aan dag aan geen brood en aan geen 
water ontbreekt. 
Als ge dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn… Dan heb je het 
gekregen. Zul je dan dat brood van twee dagen oud nog in de 
vuilniszak gooien? Zul je dan dat restje dat overblijft zomaar in de 
vuilnisbak schuiven? Zul je er dan onzorgvuldig mee omgaan? Ik wil 
er zo tussen twee haakjes even op wijzen dat Kohlbrugge in een 
preek over “gij zult niet stelen” het dagelijks voedsel aanhaalt. Eten 
wat niet bedorven is en wat u weggooit, zegt Kohlbrugge, dat is 
diefstal. Dan bent u een dief voor God. U hebt gestolen de mild-
dadige gunstbewijzen van God. 
Als ge dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn… Als je wat krijgt, 
dan ben je er toch zuinig op?! Of niet? Daar spring je toch zorgvul-
dig mee om?! Waar is dan dat voedsel voor gegeven? Tot verster-
king, niet tot afbraak van het lichaam. Tot versterking van het 
lichaam. Waartoe moet dat lichaam versterkt worden? Wel, omdat 
het zwak is in zichzelf. Maar die krachten heeft het nodig om Gode 
te leven, om die krachten in Zijn dienst te besteden. Zo zette Mozes 
toch in! Al de geboden die ik u heden gebied, als ge dan gegeten 
zult hebben en verzadigd zijn, dan heb je te vragen: “Heere, wat wilt 
Gij dat ik doen zou”. 
Als ge dan gegeten zult hebben en verzadigd zijn, zo zult gij de 
Heere, uw God, loven over dat goede land dat Hij u zal hebben ge-
geven. 
De Heere, uw God, loven, weet je wat dat is? Dat is zegenen. Hem 
alleen alle hulde en lof. Er zit iets in van aanbidden, van jezelf af 
bidden heet dat. De hoogste vorm van gebed is de Heere God laten. 
Dat het om Zijn lof en roem alleen gaat. Daartoe wordt u dat eten 
gegeven, zegt Mozes, in dat vruchtbare land, opdat het u temeer 
reden zou geven om uw God te loven. Merk op, zie op de dingen om 
u  heen, dat de Heere er in bedoeld wordt. Dat alles gewaagt van 
die grote en heerlijke God. 
Gegeten en verzadigd zijn. Welke mensen eten daar en raken daar 
verzadigd? Die, als ze d’r gebed doen voor de maaltijd, moeten be-
kennen geen van de geboden Gods gehouden te hebben, maar aan 
al de geboden schuldig te staan. Elke dag weer opnieuw. Slechte 
mensen in zichzelf. En Mozes zegt: “U krijgt dat goede land”. Slecht-
heid bij u en goedheid bij God. Dat goede land dat Hij u zal hebben 
gegeven. 
Ja, dan kom je op zo’n akelig punt van de moderne mens na de 
Verlichting. Toen zeiden we tegen elkaar: “Geen God en geen 
meester meer. Wij willen zelf de dienst uitmaken”. Daar zie je nog 
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altijd de doorwerking van tot in onze dagen. Ook de resten worden 
daarvan gevonden in wat wij de gereformeerde gezindte noemen. 
“Ik heb toch zelf gewerkt. Ik ben zelf vroeg opgestaan. Ik heb zelf 
lang door gewerkt tot diep in de avond. Ik heb toch mijn best gedaan 
op school. En ik heb dit, en ik heb dat”. Ik las bij een verklaarder: 
“We kunnen nog wat leren bij die oude heidense volken. Die hielden 
daar een paar keer per jaar een oogstfeest. Dan offerden ze aan de 
natuur. Dan zeiden ze: “Kijk eens hoe goed de natuur voor ons ge-
weest is”. “Die waren verder op weg dan wij”, zegt die verklaarder, 
“want wij rekenen niet meer met God en we zeggen: “Die natuur, die 
maken wij wel”. “Snappen we het nog steeds niet”, zegt die zelfde 
verklaarder, “dat wij in dat hele grote geheel van de arbeid in de 
natuur maar het kleinste schakeltje zijn?” Met ons ploegen van de 
akker. Met ons zaaien. Met ons oogsten. Met ons nat houden. Hebt 
u niet in de gaten dat God de meeste arbeid verricht? Dat Hij Zijn 
zon laat op gaan over bozen en goeden? Kohlbrugge zegt: “Dat is 
een moeitevolle gang voor de zon, om weer te gaan schijnen over 
onrechtvaardigen, elke dag weer opnieuw”. Dat God het is Die de 
regen geeft op Zijn tijd. Die maakt dat loof en gras er zullen wezen. 
Wie heeft het eigenlijk gemaakt dat ook in ons vaderland er nog 
vruchtbaarheid gevonden wordt, dat er nog voedsel in overvloed is? 
De Heere, uw God, loven, zegt Mozes. De Heere, uw God. Want 
heel die blijken in uw dagelijks leven zijn blijken van Gods verbonds-
trouw, van Zijn goedheid aan u betoond. 
Als ge dan gegeten zult hebben en verzadigd zijn… Tjoh, als je toch 
eet en als je toch zo verzadigd raakt, dat de boterham je op doet 
zien tot God. Dat de boterham als het ware wordt terug gegeven 
aan God. Om Jezus’ wil. Want ja, we zeggen het aan het eind van 
ons gebed zo makkelijk: “Om Jezus’ wil”. Maar dat zit er wel in. Dat 
is de diepe kern van de zaak. Het is om Jezus’ wil. 
De Heere Jezus zegt Zelf: “De vossen hebben holen, de vogelen 
des hemels nesten, de Zoon de mensen heeft niet waar Hij Zijn 
hoofd neerlegge”. Al die armoede, zegt de Heere Jezus, heb Ik voor 
u over gehad, om u rijk te maken naar ziel en lichaam beide. 
Nou, wie in zijn leven nooit verzadigd is geraakt met het Manna dat 
uit de hemel neerdaalt, die zal dit ook niet verstaan: gegeten hebben 
en verzadigd zijn. Maar wie van Hem geproefd en gesmaakt heeft, 
die zal in dat eten van het dagelijks brood proeven de weldadig-
heden van de Verbondsgod. En dat wil Mozes in herinnering van het 
volk brengen, opdat ze niet vergeten. Dat is het laatste. 
 
Willen we eerst zingen Psalm 65 het 8e vers. 
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Uw goedheid kroont de jaargetijen; 
Waar Gij Uw voetstap zet, 
Daar doet Gij 't al ten zegen dijen; 
Daar druipt het al van vet. 
Het woeste veld vangt zelfs die droppen, 
Zijn weide blijft niet droog; 
De heuvels steken blijde toppen 
Met lachend groen omhoog. 

 
Wacht u, dat gij de Heere, uw God, niet vergeet. 
Ja, zegt u, maar na de maalijd ga ik altijd danken. Dat is fijn. Ja, dat 
bent u zo gewend. Dat is de gewoonte. Maar Mozes zegt: “Danken 
komt in de praktijk van het leven openbaar”. Danken met woorden, 
ja, dat gaat nog wel natuurlijk. Dat is nogal makkelijk. 
Trouwens, dat ook zomaar eens even: het moet maar nood zijn in je 
leven, van tijdelijke of geestelijke aard. Dan zijn er van die tijden bij, 
ja, dan wil je wel bidden. Maar als de nood is opgelost? Hoe vaak 
vergeten we niet te danken! 
Wacht u, dat gij de Heere, uw God, niet vergeet. Dat hoort er bij. Het 
is een onteren van God. We leren het onze kleine kinderen. Als ze 
een snoepje krijgen, dan zeggen we: “Netjes dank u wel zeggen”. 
En zelf slaan we het maar over. We gaan met de zegeningen des 
Heeren op de loop, in plaats dat het ons tot Hem uitdrijft, terug 
brengt bij Hem, om Hem te danken, de lof en de aanbidding te 
brengen. 
Als dan die boterham gewaagt van dat hemelse Manna, zou je dan 
die hemelse Manna, de Heere Jezus Christus niet altijd nodig heb-
ben? Die aan de rechterhand van Zijn Vader bidt… en dankt. 
Wacht u, dat gij de Heere, uw God, niet vergeet. Dat komt in de 
praktijk van het leven openbaar. Dat is meer dan woorden alleen. 
Kijk, Jakobus zegt het ook zo: “Toon mij dan uw geloof uit uw 
werken, betoon mij uw werken uit uw geloof”. Dat hoort altijd bij 
elkaar. 
Nou hier, hier zegt hij: “Dat gij niet zoudt houden Zijn geboden Zijn 
rechten en Zijn inzettingen, die ik u heden gebied”. Dat is de samen-
vatting van de geboden, die op dat volk worden neergelegd. Wil het 
een goed land voor u wezen, wilt u gezegend zijn bij God vandaan, 
wil dat alles in harmonie geschieden, dit niet vergeten: Zijn geboden. 
Wat is dat? Dat is Zijn heilige wet, de tien woorden. Dat is het gebod 
van God: “Hem lief te hebben boven alles, en de naaste als onszelf”. 
Dat is het leven van genade. Dat is het leven tot de eer en de 
verheerlijking van God. 
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Zijn geboden. Maar ook niet vergeten Zijn rechten. Dat is dit: dat de 
Heere ook in het burgerlijk leven, in heel de maatschappij, Zijn 
zeggenschap wil hebben. Hij heeft de wetten te bepalen. Hij maakt 
uit wat goed is en wat kwaad is. 
Zou je dan voor Nederland niet vrezen? Die God verlaat, heeft smart 
op smart te vrezen. “Laten we de Godslastering maar schrappen uit 
het wetboek. Waarom moet je zo’n punt maken van vloeken? 
Waarom zul je ze geen vergunning geven die een moskee willen 
bouwen? Waarom toch niet?” Wel, omdat God het in Zijn Woord 
verbiedt. Omdat de Heere in Zijn Woord gebiedt dat Hij alleen ge-
diend mag worden. Daarom! Daarom moeten de wetten, ook in ons 
vaderland, naar Zijn heilige geboden zijn ingericht. En dat is een 
droevige afgaande zaak. We zien ons vaderland in de duisternis 
wegzakken, van het moderne heidendom. Hier zie je wat de mo-
derne, verlichtende mens er van terecht brengt. En denk erom dat 
daar de kaalslag over zal komen, geestelijk, maar wellicht ook tijde-
lijk, lichamelijk. De recessie die we, als je de positieve mens mag 
geloven, enigszins achter de rug hebben, is nog maar een beginsel 
van alle smarten. Als Gods oordelen losbreken over een land en 
volk dat Hem niet gehoorzaamt, nou, je mag vrezen, je mag sidde-
ren en beven voor wat God gaat doen. 
Waar ligt de schuld? Ligt dat daar bij die flatbewoners, die allemaal 
thuis blijven en voor de televisie zitten? De schuld ligt hier, bij ons. 
Wij zijn ons land en volk. Wij zijn Nederlanders. 
Mozes betrok dat op het volk. Wij hebben gezondigd. Wij hebben 
gedaan dat kwaad was in Uw Goddelijk oog. 
Mozes zegt: “Zijn geboden, rechten en inzettingen”. Dat zijn de cere-
moniën. Dat is het kerkelijk leven van die dagen. Dat moet ingericht 
zijn naar God heilig gebod, naar Zijn wil en bevel. Dan is er zegen te 
verwachten. Maar ja, wat is daar in kerkelijk Nederland nog van 
over? Waar de menselijke redeneertheorie het heeft gewonnen van 
het Woord van de levende God, waar er niet meer onderworpen 
wordt geluisterd naar het spreken des Heeren in Zijn Woord. Staat 
het niet al in het Woord opgetekend, dat het oordeel van het huis 
Gods begint. Dat daar de oorzaak gevonden wordt. 
Mozes houdt ze voor: “Wacht u dat ge niet vergeet”. 
Ach, dat die woorden van Mozes ons, voor land en volk, voor kerk 
en staat op de knieën zouden dwingen, verootmoedigt voor het aan-
gezicht des Heeren. Dat we ons op de heup zouden kloppen en op 
de borst zouden slaan, de nood van land en volk, de breuk tussen 
God en ons vaderland zouden beleven en betreuren, tot Hem zou-
den roepen, bidden dat Hij het anders maken zou. 
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Wacht u, zegt Mozes, want er dreigt zo’n groot gevaar. Opdat niet 
misschien, als ge zult gegeten hebben en verzadigd zijn, en goede 
huizen gebouwd en die bewonen, uw runderen en uw schapen 
vermeerderd zijn, uw zilver en goud u vermeerderd zal zijn, ja al wat 
u hebt vermeerderd zal zijn, uw hart zich alsdan verheffe. 
Neem het me maar niet kwalijk, maar het lijkt de gereformeerde 
gezindte wel. Het is niet zo ver weg. Wereldgezind, wereldgelijk-
vormig, genoeg aan de wereld, tevreden met het goud en zilver, 
tevreden met de grote huizen en de rijkdom, tevreden met een 
godsdienstig leven waar God niet van lijkt te weten. 
Uw hart zich alsdan verheffe. Vreselijk! 
Dat dat volk wordt gewaarschuwd, omdat ze anders terug vallen in 
die oude zonde van het Paradijs: de hoogmoed. Die ligt weer op de 
loer, zegt Mozes. Zo zit u als mens in elkaar, dat u graag de gaven 
Gods naar u toe schraapt en Hem dan vergeet. De duivel zal er 
alles aan doen om dat te bewerken in uw bestaan. Maar dan bent u 
nog ellendiger af dan al de heidenen die van God nog nooit gehoord 
hebben. 
Dat uw hart zich alsdan verheffe, dat ge vergeet de Heere, uw God, 
Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgevoerd heeft. 
Weet u wat Mozes daar zegt? Als je zo gaat doen, dan ben je je 
afkomst vergeten. Dan ben je vergeten waar je vandaan komt, waar 
je vandaan gehaald bent. Dan ben je vergeten dat je een slaaf 
geweest bent in Egypteland. Dat je onder de roede bent doorge-
gaan, onder de slaande hand van de farao bent doorgegaan. Dan 
ben je vergeten dat je daar met het zweet op je aangezicht moest 
ploeteren voor die heerser over je. Dan ben je vergeten dat je uit de 
gevangenis, uit het diensthuis komt, Egypteland. 
Als je je verheft, als je hoogmoedig wordt, dan ben je vergeten dat je 
een gevallene bent en dat je een dienstknecht, een slaaf van de 
zonde en van de duivel geworden bent. Dan ben je vergeten dat je 
daar in die slavendienst met het zweet op je aangezicht een harde 
arbeid hebt gedaan al die dagen van je leven, totdat God ingreep. 
Je bent vergeten waar je vandaan gekomen bent. 
Hoort u dat?! 
Mozes zegt: “Zul je nooit vergeten. Zul je altijd klein van jezelf blij-
ven denken. Zul je je dat blijven herinneren waar God je opgezocht 
heeft, in de puinhoop van je bestaan, temidden van je ellende, waar 
je dreigde te sterven een dezer dagen”. Uit Egypteland, uit het 
diensthuis uitgevoerd. U kon er niet uit komen, zegt Mozes. U kon 
uzelf ook niet in dit vruchtbare land brengen. Welnee, de Heere brak 
de boeien los en de Heere rukte u er uit, voerde u er uit en bracht u 
in de woestijn, op weg naar het beloofde Kanaän. Die u geleid heeft 
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in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen en schor-
pioenen, en dorheid, waar geen water was, Die u water uit de kei-
achtige rots voortbracht, Die u in de woestijn spijsde met Man. 
Daar moet ik weer stil houden. Mozes zegt: “Hoogmoed is niet al-
leen dat u bent vergeten waar u vandaan gekomen bent. Maar 
hoogmoed is ook dat u bent vergeten waar u door opgezocht bent”. 
Hoogmoed is vergeten de weldadigheden van de Verbondsgod die 
Hij in Zijn genade u toegeschikt heeft. U bent vergeten dat Golgo-
tha’s kruis in uw leven werd opgericht. U bent vergeten dat God in 
het bloed van de Heere Jezus vrede met u gemaakt heeft. U bent 
vergeten wat het Hem gekost heeft, de dure prijs van Zijn harten-
bloed. U bent vergeten wat het voor Hem geweest is onder de toorn 
van God door te gaan, het oordeel te dragen, weg te dragen tot 
overwinning. U bent vergeten wat het Hem gekost heeft om de kop 
van satanas te vermorzelen daar in de diepte van de hel. U bent 
vergeten wat het Hem koste om u deze weldaden, die u nu tot hoog-
moed drijven, te verwerven. 
Die u geleid heeft. Water uit de keiachtige rots, en spijsde met het 
Man. Hij gaf leven door hemelse wonderheden. 
Daar heb je ook een zaak, die vandaag de dag o zo gemakkelijk 
voorbij gezien wordt. Ik heb het wel gehoord, ook binnen de gerefor-
meerde gezindte: “Jezus en Zijn gerechtigheid is iets voor beginne-
lingen, ofzo. Dat is iets voor die die net op de weg zijn. Maar een 
ander, ach, die verder op de weg is, die komt bij het Vaderhart te-
recht, en die komt in een heel mystiek gebeuren terecht wellicht, en 
die laat achter dat kruis van Golgotha als de enige levensadem en 
de enige grond van het behoud”. 
Mozes wijst het volk er op terug. Nooit vergeten! Daarom zei ik daar-
straks tegen u: “Zult u dat woordje “altijd” onthouden!” Die mensen 
zeiden tegen de Heere Jezus: “Geef ons “altijd” van dit brood”. Weet 
u wat er van dat volk Israël staat in de woestijn? Ze werden dage-
lijks begenadigd met Manna, hemels brood verzadigd. 
Ben je dagelijks verlegen om dat Brood uit de hemel? Ben je dage-
lijks verlegen om dat Brood en dat water, wat spijzigt, wat verzadigd, 
wat verkwikt? Ben je er dagelijks om verlegen? Of zie je terug, er-
gens in een schimmig verleden, wat er ooit gebeurd is? Houd je je 
daar nog mee op de been? Of moet het bevestigd worden, ver-
nieuwd worden, dat de Heere in Zijn verbondsweldadigheid opnieuw 
toont dat in de Heere Jezus Christus een vrede met Hem verworven 
is, die alle verstand te boven gaan. 
Die u geleid heeft naar dat water en naar dat Manna. En Die u nu 
ook leidt dóór dat water en dóór dat Manna. Dat is eten en ver-
zadigd zijn. Dat is het wonder dag aan dag beleven. 
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En ja, om u te verootmoedigen en om u te verzoeken, opdat Hij u 
ten laatste wel deed. 
Hoogmoed is de Weldoener vergeten. 
Wie heeft u tot hier gebracht? De Weldoener. 
Wie heeft het nog wel met u gemaakt? De Weldoener. 
Wie roept u toe u tot Hem te bekeren? De Weldoener. 
Wie laat u preken dat Manna uit de hemel? De Weldoener. 
Dat betekent, Die het beste met u voor heeft. En Die het beste met u 
voor heeft, Die is Weldoener. Dat betekent: Hij is ook rijk. Hij heeft 
geen gebrek. Hij wordt van het geven niet armer en van het in-
houden niet rijker. Die God stelt Mozes dat volk voor. 
Wacht u, dat ge in uw hart niet zegt: “Mijn kracht en de sterkte 
mijner hand heeft mij dit vermogen verkregen”. Maar ge zult geden-
ken de Heere, uw God, dat Hij het is Die uw kracht geeft om ver-
mogen te verkrijgen, opdat Hij Zijn verbond bevestige. 
Daar zit nog een zaak in. Mozes zegt: “Als je nu straks in je mooie 
huis in Kanaän, in dat goede en vette land aan je eettafel zit, en je 
ziet die boterham op je bord liggen, dan wordt er wat gedaan. Dan is 
de Heere aan het bevestigen”. Dat betekent: de Heere betoont daar-
in dat Zijn woord waarachtig is. Wat Ik eenmaal gezworen heb, een-
maal gesproken, dat zal Ik niet herroepen. 
Nou ja, dan kan je elke dag wel zingen als de maaltijd staat aan-
gericht: “Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van 
Zijn gunst”. Dan kan je elke week wel zingen als je onder de bedie-
ning van het Woord bent: “Roemt nu de nieuwe blijken van Zijn 
gunst”. Dan kan je wel roemen, je hele leven lang, vanwege die 
getrouwigheid van die God. Hij Zijn verbond bevestige. Daarin wordt 
bevestigd het eenzijdige dat de Heere doet om Zichzelf, ja, tot de 
eer en de verheerlijking van Zijn Naam. Dat zei onze tekst: “Zo zult 
gij de Heere, uw God, loven”. Daar moet het heen, ook bij de 
voortduur. 
Dat Hij uw vaderen gezworen heeft, gelijk het ten dezen dage is. 
Maar indien het geschiedt dat ge de Heere, uw God, ganselijk 
vergeet… Als u een leven gaat leven, waarin u genoeg hebt aan het 
leven hier en nu. Als u alleen maar op de tijd en op de omstandig-
heden ziet en u God in de hemel kunt laten, een biddeloos leven 
leeft, het Woord van God gesloten kunt laten, Hem niet meer 
benodigen elk ogenblik van uw bestaan, en Zijn hand niet meer op-
merkt in al de omstandigheden van uw leven, en andere goden 
navolgt… 
Ja maar, goed, die afgoden hebben wij niet. 
Natuurlijk wel, die waren al genoemd. Huizen gebouwd, verzadigd, 
rijk dragen van het land, zoveel rijkdommen, zoveel weldaden. Wie 
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roemt niet zijn sterkte! Wie roemt niet zijn verstand! Wie roemt niet 
zijn vermogen! 
Andere goden navolgt en hen dient en u voor dezelve buigt. Meer 
vergaren, nog wijzer worden, meer inkomen, meer werken, meer. 
En u voor dezelve buigt, zo betuig ik heden tegen u dat ge voor-
zeker zult vergaan. 
Vergaan dat is pulver. Dat is weg. Dat is niets meer. Dat is verdwe-
nen. Daar is geen substantie meer van te maken, zou je zeggen. 
Hoe vergaan? Gelijk de heidenen, die de Heere voor uw aangezicht 
verdaan heeft. Dat was een herinnering in het leven van Israël! Dat 
moest wat wakker roepen! Daar stonden ze, om die muren van Jeri-
cho heen. Ze zeiden tegen elkaar: “Dat gaat niet lukken, dat gaat 
nooit. Hoe krijgen wij ooit die muren neer? Hoe krijgen wij ooit dat 
machtige Jericho in onze hand? Dat lukt nooit”. En de Heere zei: 
“Machtig zijn ze, groot vertonen zij zich. Loopt er maar eens zeven 
dagen omheen, elke dag een keer, en die laatste dag zeven keer”. 
En de boel zakte zo in elkaar. Het verdween als sneeuw voor de 
zon. Door het geloof, zegt de Hebreeënbrief, zijn de muren van Je-
richo gevallen. Nou, dat is een waarschuwing voor al degenen die 
die geestelijke les van dat Manna kennen. Vergaan! Weet u nog die 
grootmachten in uw leven? Die duivel die zo sterk was. Maar hoe hij 
op de loop moest gaan voor het Woord van God. Hoe de wereld zo 
machtig was. Maar die moest zwijgen toen de Heere sprak. Hoe uw 
eigen vlees zich verhief en zich verzette. Maar hoe het er onder lag 
toen de Geest regeerde. Vergaan, gelijk de heidenen die de Heere 
voor uw aangezicht verdaan heeft. Want o, o, wat is dat volk een 
straf waard als ze niet alleen tegen de wet, maar bovenal tegen het 
Evangelie gezondigd hebben. 
Als deze prediking van Mozes niet in de Schrift stond, je zou zeg-
gen, dan zou je een gearriveerd christendom kunnen krijgen. Maar 
dat is niet mogelijk. Nee, de waarschuwing klinkt: “Als ge de stem 
des Heeren, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn, zo zult 
gij vergaan”. 
Wat is nu “de stem des Heeren, uws Gods”? Dat is dit: alle geboden 
die ik u heden gebied. Wat werkt dat uit in het leven van een mens 
bij de voortduur? Zijn geboden, Zijn rechten en Zijn inzettingen. 
Weet u wat voor een praktijk dat is? Paulus zegt het zo: “Ik wil het 
wel, maar ik doe het niet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het 
kwade dat ik niet wil, dat doe ik nu wel”. Hoort u dat? Paulus zegt 
niet: “Die wet is slecht”. Maar Paulus zegt: “Ik ben slecht”. Ook na 
ontvangen genade. Weet u hoe hij het uitriep? “Ik ellendig mens”. 
Misschien heet je ook wel zo. “Ik ellendig mens, wie zal mij ver-
lossen van het lichaam dezes doods?” Wat bleef het elke dag van 
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zijn leven: “Ik dank God, door onze Heere Jezus Christus”. Elke dag 
van dat bloed der verzoening te leven. Dat is naar Gods gebod, 
recht en inzetting te leven. Elke dag zo aan de troon der genade te 
zijn. Dat is het leven der genade. Elke dag u te vernederen voor de 
Heere, opdat Hij u in de Heere Jezus Christus verhoge te Zijner tijd. 
Elke dag daar in het stof. Wat zijn dan de wonderdaden des Heeren 
groot! Of niet? Nou, als u dan uw huizen mag bewonen en voedsel 
hebt tot in overvloed, ach, als u dan de zegeningen des Heeren mag 
proeven en smaken, elke dag van uw leven, laat het dan het dank-
lied in u wakker roepen: “Ik dank u, Heere, dat Gij toornig op mij 
geweest zijt; maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij”. 
Hij zal Zijn Woord niet krachteloos laten, maar Hij zal het be-
vestigen tot in der eeuwen eeuwigheid toe. 
En het laatste is dit: Waar zag Kanaän nu naar uit? Naar het Ka-
naän dat Boven is. Mozes zei dat tegen het volk. Die ging de hoogte 
op, en die mocht van verre dat goede land zien. En hij ging in, in dat 
hemelse Kanaän. 
Hier leren ze in beginsel dat danklied, wat straks tot in alle eeuwig-
heid klinken zal, waar de verbondsweldadigheden vele zullen zijn, 
maar waar dit het hart zal zijn: “God zal alles zijn en in allen”. Dat zij 
Hem zullen zien, van aangezicht tot aangezicht, in Wie ze geloofd 
hebben. Hem toe te brengen alle dank, lof en hulde. En dat volk, dat 
daar zal aan komen, gekroond met de kroon der rechtvaardigheid, 
zal zich haasten om die kroon van het hoofd te nemen en voor 
Jezus’ voeten neer te werpen: “Gij alleen zijt waardig”. Die roemt, 
roeme in de Heere. Ja, dat is het waar Mozes op wijzen wil. Aan u 
geen roem en eer, maar God boven alles de lof en de aanbidding, 
want God is goed, om Jezus’ wil, voor een slecht mens. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 67 : 3. 
Zegenbede. 

 
 
 
 
 


