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Predikatie over Deuteronomium 18 vers 18 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Nieuw-Beijerland – 7 december 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 35 : 4. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Deuteronomium 18 
 
  1 De Levitische priesters, de ganse stam van Levi, zullen geen 
deel noch erve hebben met Israël; de vuuroffers des HEEREN en 
Zijn erfdeel zullen zij eten. 
  2 Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden zijner broe-
deren: de HEERE is zijn Erfdeel, gelijk als Hij tot hem gesproken 
heeft. 
  3 Dit nu zal het recht der priesters zijn van het volk, van hen die 
een offerande offeren, hetzij een os of kleinvee: dat hij den priester 
zal geven den schouder en beide kinnebakken en de pens. 
  4 De eerstelingen van uw koren, van uw most en van uw olie, en 
de eerstelingen van de beschering uwer schapen zult gij hem ge-
ven. 
  5 Want de HEERE uw God heeft hem uit al uw stammen verkoren, 
dat hij sta om te dienen in den Naam des HEEREN, hij en zijn 
zonen, te allen dage. 
  6 Voorts wanneer een Leviet zal komen uit een uwer poorten, uit 
gans Israël, alwaar hij woont, en hij komt naar alle begeerte zijner 
ziel tot de plaats die de HEERE zal hebben verkoren, 
  7 En hij dienen zal in den Naam des HEEREN zijns Gods, als al 
zijn broederen, de Levieten, die aldaar voor het aangezicht des 
HEEREN staan, 
  8 Zo zullen zij een gelijk deel eten, boven zijn verkopingen bij de 
vaderen. 
  9 Wanneer gij komt in het land dat de HEERE uw God u geven zal, 
zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. 
10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter 
door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een 
guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, 
11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waar-
zeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die den do-
den vraagt. 
12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer 
gruwelen wil verdrijft hen de HEERE uw God voor uw aangezicht uit 
de bezitting. 
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13 Oprecht zult gij zijn met den HEERE uw God. 
14 Want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en 
waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE uw God heeft u zulks 
niet toegelaten. 
15 Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u 
de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen; 
16 Naar alles wat gij van den HEERE uw God aan Horeb ten dage 
der verzameling geëist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te 
horen de stem des HEEREN mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal 
ik niet meer zien, dat ik niet sterve. 
17 Toen zeide de HEERE tot mij: Het is goed wat zij gesproken 
hebben. 
18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner 
broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij 
zal tot hen spreken alles wat Ik Hem gebieden zal. 
19 En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar Mijn woor-
den, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken. 
20 Maar de profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een 
woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, 
of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet 
zal sterven. 
21 Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het 
woord kennen dat de HEERE niet gesproken heeft? 
22 Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben ge-
sproken, en dat woord geschiedt niet en komt niet: dat is het woord 
dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet 
dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 40 : 2 en 5. 

 
Deuteronomium 18 het 18e vers, daar lezen we het Woord van God: 
 
Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broe-
deren, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij 
zal tot hen spreken alles wat Ik Hem gebieden zal. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De Profeet die voortkomt uit hen. 
2e. De Profeet die afkomt van Hem. 
3e. De Profeet die toekomt tot hen. 
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Gemeente, Mozes heeft vele verordeningen aan dat volk gegeven 
voordat ze dat beloofde Kanaän in zouden gaan, opdat het ze in dat 
beloofde land wel zou gaan. Zo wel, dat God bij ze zou zijn en Zijn 
zegen ze niet zou ontbreken. 
In dat hoofdstuk dat we gelezen hebben, klinken de verordeningen 
voor de Levieten. Zij die geroepen waren om zich totaal in te zetten 
in de dienst van God. Het mocht ze aan niets ontbreken. Het volk 
werd geboden om aan hen te geven, zodat ze overvloed en geen 
gebrek zouden hebben. De Levieten die hun leven zouden besteden 
in de dienst des Heeren. 
Ja, ik wil daar toch wat van zeggen, voor hen onder ons die de 
verschijning van de Heere Jezus Christus hebben leren liefkrijgen. 
Die in hun leven weten wat er gebeurd is. Die van dood levend 
gemaakt zijn. 
Wat hebt u op het oog in uw leven? Wat is het hoogste, het 
belangrijkste van uw bestaan? Behoort dat volk van God niet op de 
Levieten te lijken, die zich totaal inzetten voor de dienst des Heeren! 
Die het alleen te doen was om de eer van God. Kijk, als de Heere 
het hart vervult, dan is er geen plaats voor de wereld. Maar als ik vol 
ben van de wereld, dan lijkt het wel alsof vanzelf de Heere uit het 
bestaan wordt weggedreven. De Levieten mochten zich niet bezig 
houden met het vergaren van rijkdom, met het bouwen van bezittin-
gen, met het opbouwen van een eigen koninkrijk, een paradijs, een 
wereld, hoe het dan ook genoemd wordt. Ze mochten zich alleen 
bezig houden met die dienst aan de levende God. 
En toen u in uw leven daarin getrokken werd, toen dat het hoogste 
was: “Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen Hem hartelijk 
beminnen”. Toen de brug naar de wereld was opgehaald en u 
eigenlijk voor de wereld gestorven was; toen de wereld aan u niets 
meer verdienen kon; toen u uitgekeken was op al de ijdele glans van 
de dingen van hier beneden; toen het u alleen om Hem begonnen 
was, heeft het u toen aan iets ontbroken? Of heeft de Heere voor u 
gezorgd, over u gewaakt en heeft Hij het zelfs betoond in uw leven 
dat Hij u toeknikte en dat Hij Zijn vriendelijk aangezicht aan u deed 
lichten? Heeft u het meegemaakt dat het toen zo goed en zo zoet 
was om nabij God te wezen? Wat waren al die schatrijke mensen in 
de dingen van de wereld straatarm voor je, omdat je rijk in God 
mocht wezen. 
Maar wat is daar van over gebleven? Hoe gemakkelijk ben je weer 
weggedreven. Hoe hebben de dingen van de wereld de overhand 
weer kunnen krijgen. Hoe word je wellicht bezet door een 
overmatige bezorgdheid, dat je ook niet weet hoe het gaan moet en 
dat je denkt dat alles misloopt. Hoe kun je bezorgd zijn om de 
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boterham en dat kleine slokje water wat je dag aan dag nodig hebt. 
Terwijl de Heere in Zijn Woord belooft en toegezegd heeft dat het u 
aan geen brood en geen water zal ontbreken. Wat kun je snel ver 
van je plek raken, en daarmee een duisterheid over je ziel afroepen! 
Weet u wat daar het enig medicijn voor is? Dat is: “Ziende op Hem, 
de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, de Heere Jezus 
Christus”. Want al die trouw en tedere zorg des Heeren voor u, is 
het vruchtgevolg van de arbeid van Christus. Laat dat ook 
doordringen tot die die nog voor eigen rekening leeft en die Heere 
Jezus Christus in zijn bestaan niet nodig heeft. Wat een rijkdom en 
een weelde! Moet je eens kijken naar andere delen van de wereld. 
Dan valt het hier allemaal nog wel mee. Natuurlijk, we piepen wel en 
we hebben wel commentaar, en we zuchten wel. Maar dat is 
allemaal niet op z’n plek. Of wel? Moet je eens zien wat wij allemaal 
nog hebben! Zul je dat wel bedenken, dat daar het bloed van 
Christus voor gevloeid heeft. Wat zal dat zijn, als in de dag van het 
Goddelijk gericht al die weldadigheden tégen je zullen getuigen. Als 
die allemaal terug zullen komen als bewijzen van Gods trouw en van 
Gods goedheid. En dat je die maar zo naar het goeddunken van je 
eigen hart er door hebt gebracht. Wat zal dat wezen, mensen, als je 
daar verantwoording van af moet leggen! De Heere deed Zijn hand 
zo ruimschoots open, maar het dwong u niet door de knieen, het 
bracht u niet aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Ach, laat 
het dan vandaag alstublieft nog een slag in uw hart en in uw 
geweten zijn, om met al uw rijkdom de armoe van uw ziel te 
erkennen en voor die God in het stof van de vernedering te komen. 
Want alleen in dat stof van de vernedering zal de weldadigheid van 
die Verbondsgod u toevloeien in een ruime en rijke mate. Het Woord 
leert het ons, dat wie Hem nederig valt te voet, van Hem Zijn wegen 
zal leren. En wie zich voor de Heere vernedert, die zal Hij verhogen 
te Zijner tijd. Het is precies wat Mozes tegen dat volk zegt. Oprecht 
zult gij zijn met de Heere uw God. Oprecht, dat is alle show er af, de 
maskers er af, open en eerlijk in een erkentenis en belijdenis wie je 
bent en wie je blijft. 
Daar gaan ze samen in op, de onbekeerden en de bekeerden. Want 
och, die bekeerde vindt zoveel vleselijkheid bij zichzelf, zoveel 
ongerechtigheid in zijn bestaan. Die moet het toch vanmorgen wel 
erkennen, of niet?, dat hij is zoals de Kanaänieten. Dat leeft toch in 
je hart?! Dat heidendom dat God vergeet en het overal zoekt waar 
het niet te vinden is. Ben je er achter gekomen dat je zo vuil, zo 
walgelijk, zo zondig in elkaar steekt? Val je jezelf tegen, keer op 
keer, dag op dag? En kun je je er ook al niet van bevrijden? Weet je 
niet hoe het anders moet worden, hoe het beter moet worden? Je 
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had het wel gehoopt in die eerste tijd, dat het op zou knappen. O ja, 
je had beloften gedaan en die zou je inwilligen. Maar het was alles 
vruchteloos. Het werd allemaal kapot geslagen toen je jezelf terug 
kreeg in een dubbele mate. Of niet? 
Mozes benoemt ze als een volk, die Kanaänieten, die gruwelen 
doen. En omdat ze gruwelen doen, zijn ze de Heere een gruwel. 
Daar moet de straf, de rechtvaardige straf van de eeuwige God over 
komen. Zulken moet Hij slaan en moet Hij verdelgen. 
Ja, dat is natuurlijk een taaie boodschap voor die onbekeerden 
vanmorgen, die zijn leven beschreven vindt, of je het nu ondervindt 
of niet, in die gruweldaden van de Kanaänieten. Dat is een vreselijke 
werkelijkheid voor die die nog lachen kan in de wereld en die het 
best naar zijn zin heeft met zijn vrienden en in zijn werk en in de 
omstandigheden, die het heerlijk vindt om te leven in een goed en in 
een vruchtbaar land. Want denk erom, Kanaän was al goed en 
vruchtbaar. Dat werd niet pas vruchtbaar toen Israël er kwam 
wonen. Dat was het al. Ze hadden het best naar hun zin. Maar de 
Heere heeft ze verdelgd, Hij heeft ze uitgeroeid. Laat dat een 
boodschap voor u wezen, dat als de maat van zondigen vol is, dat 
dan de Heere zal ingrijpen. Als u het uiterste hebt verricht onder Zijn 
ruimschootse toelating, dan zal de straf des Heeren niet mals 
wezen. Ze moesten het met de dood bekopen. Ze werden 
uitgeroeid. Ze moesten verdwijnen van voor het aangezicht des 
Heeren. Het was een stank in de heilige neusgaten van God. Ze 
hebben Hem onteerd in al hun daden. Het kon niet uitblijven of er 
moest het zwaard van God gerechtigheid wel over komen. 
Ben je er nooit van geschrokken als die heilige wet werd voorge-
lezen? Ben je er nooit van geschrokken als je werd neergezet in je 
schuld? Heb je nooit die vraag gesteld: “Mijn ziel, hoe doorziet ge 
dan uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God?” Is dat 
nooit de bange vraag van uw leven geweest: “Hoe kom ik van mijn 
zonden en schuld af? Hoe komt het goed? Hoe komt het glad en 
vlak tussen God en mijn ziel?” Heb je nooit die vraag gesteld: “Hoe 
kom ik eigenlijk aan de Heere Jezus Christus?” Want alleen in Hem 
is het leven, en buiten Hem is niets dan alleen maar verderf en 
dood. 
Het is ook een boodschap voor die die na al dat handelen van God 
in zijn bestaan maar tegenvallers met zichzelf blijft opdoen. En je 
zegt: “Ik kom van die Kanaänieten hier vanbinnen niet af. Ik krijg ze 
er niet onder”. Nee, maar Israël hoefde ze er niet onder te krijgen. 
Dat deed God voor ze. Laat dat voor u een les wezen. Dat er maar 
Eén bij machte is om al dat overgebleven bederf vanbinnen uit te 
roeien. Dat is alleen de machtige hand van God Die daartoe in staat 
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is. Dat is tegelijkertijd de troost temidden van al de onzekerheid en 
al die tegenvallers, dat God voor Zijn volk strijdt, en dat je er stil 
onder zou zijn, ziende op de hand des Heeren, wat Hij zal doen. Dat 
je daar naar uit zou zien, dat die dag zal komen dat de Heere er 
mee afrekent en dat je totaal zonder vlek en zonder rimpel tot de eer 
en de verheerlijking van Hem zult mogen leven. De Heere zal het 
Zelf doen. 
Weet u, er ligt ook een profetie in, in die woorden, voor die die des 
Heeren is en die het, met al dat ontdekken van de wereld 
vanbinnen, toch niet zo best meer in de wereld uit kan houden. Die 
het zeggen moet: “Ik ben een vreemdeling op de aarde, een 
bijwoner, gelijk al mijn vaders. Ze zijn allemaal zo anders. Ik begrijp 
ze niet meer. En de wereldling begrijpt mij niet meer”. De 
godsdienstige wereld of de wereldse wereld. Dat is om het even. 
Dat is natuurlijk zo. Daar kun je niet meer mee door de deur. Wat 
moet je er nog mee? Een vreemdeling op de aarde. Ik hoor hier niet 
meer. 
Deze profetische woorden zeggen eigenlijk: “Kind van God, u hoort 
hier wel, maar die Kanaäniet hoort hier niet. En er zal een dag 
komen dat God al de ongerechtigheden en allen die de 
ongerechtigheid werken zal uitroeien”. Dat Hij ze zal verdelgen van 
de aardbodem. En het Woord juicht dat Hij zal scheppen nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. En 
in die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde, daar zullen zij mogen 
zijn die in de Heere Jezus Christus dat eeuwig zalig leven deelachtig 
zijn geworden. En op die plaats zal geen inwoner meer zeggen: “Ik 
ben ziek”. Niet naar het lichaam, maar ook niet meer ziek naar de 
zonde. Daar mankeert er niets meer aan. Daar is het volkomen. 
Daar zal God alles zijn en in allen. Dat zou in het leven van Gods 
volk een advent wakker moeten roepen, een verwachting, een 
uitzien. Een uitzien dat het hier over is en dat het daar zijn aanvang 
neemt. Dat dit verderfelijke onverderfelijkheid heeft aan gedaan. O 
nee, de adventsverwachting houdt in het leven der genade nooit op. 
Welnee, die houdt pas op als ze aangekomen is in dat Sion daar 
Boven, waar God zit, en Zijn Zoon, gezeten aan Zijn rechterhand. 
Daar zal de adventsverwachting pas ten einde zijn. 
Ik vroeg het u daarnet: Nooit die bange vraag gesteld: “Hoe kom ik 
aan Jezus?” En u onder ons die die vraag wel ging stellen. Die het 
uitriep: “Geef mij Jezus of ik sterf”. U vindt het toch verklaard wat er 
in uw leven gebeurd is in de woorden van Mozes! Of niet? Weet u 
wat Mozes dat volk leert vlak voordat ze Kanaän in trekken? U krijgt 
dat Kanaän niet ten erfdeel omdat u zo belangrijk bent ofzo. Of 
omdat u het zo goed hebt gedaan. Dat is in de woestijn wel 
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gebleken, dat er geen klap van klopte natuurlijk. Dat volk was 
vreselijk in al zijn ongerechtigheden, in al zijn murmureren, in die 
gebalde vuisten tegen God. Altijd maar oneens met de weg die Hij 
ging. Dat is ook zo’n sprake van ons hart. Altijd maar oneens. 
Nee, dat volk had geen verdiensten. Dat had er geen recht op dat ze 
dat Kanaän in zouden gaan. Maar Mozes zegt: “U gaat dat beloofde 
land in en u zult dat beloofde land beërven omdat er nog wat te 
gebeuren staat”. De heilshistorie des Heeren moet nog voltrokken 
worden. U bent, o Israël, zwanger van een beloftewoord. Zwanger 
van de komende Heere Jezus Christus. Zwanger van die blanke en 
schone gerechtigheid Die komen zal. Een Profeet uit het midden 
van u. 
Nou, dat is toch onvoorstelbaar! Of niet? Uit het midden van u! Moet 
je eens zien. Daar staat Mozes en die stond naar dat volk te kijken. 
Die waren geslagen door die woestijn heen gekomen. Mozes kende 
ze van haver tot gort. Ja, de Heere kende ze nog veel beter. Hij 
verstond harten en nieren en Hij verstond van verre hun gedachten. 
Dat volk komt er maar bekaaid en berooid af. Dat volk stond daar in 
al zijn schande. Dat volk, je zou zeggen: het uitschrapsel van de 
wereld. Zo leren ze zich kennen die bij Israël worden ingelijfd. Laat 
dan dat onmogelijke woord eens tot u doordringen: “Een Profeet uit 
het midden van u”. Je bent nog nooit zo ver van het Goddelijk 
Wezen verwijderd geweest als dan wanneer je scherpe indrukken 
krijgt van je verloren, gevallen menselijke bestaan. Als de 
ontdekking door gaat in je leven, wat komt God dan op afstand. En 
Mozes zegt: “Een Profeet uit het midden van u, uit uw broeders”. 
Eentje Die in al Zijn vezels aan u verbonden is. 
Is dat geen wonder vanmorgen voor een hopeloos mens?! Afgetobd 
en afgesloofd onder de slavernij der zonde. Moe gestreden onder 
die rechtvaardigheid van God, waar je nooit aan kunt voldoen. Voor 
een mens die dagelijks struikelt in vele. Een mens met al zijn 
tegenvallers, die weleens wakker ligt en aan zijn werk niet meer toe 
kan komen vanwege dat roeren in het hart, vanwege die modderkolk 
daar vanbinnen. 
Hier wordt u gepredikt een Heere Jezus Christus, de Komende met 
het Kerstfeest. Een Profeet uit het midden van u, uit uw broeders. 
Hij heeft het geen schande gevonden Zich gelijk te laten stellen met 
dat vijandige, opstandige volk. Hij heeft het geen schande geacht 
ons vlees en bloed aan te nemen. Hij heeft Zich niet te hoog 
gevoeld om af te dalen tot onze omstandigheden, tot onze modder-
poel. Ja, dieper zelfs dan dat wij zijn. Hij liet Zich neerleggen in een 
kribbe. Hij liet Zich neerleggen in die voertrog, die daar ergens op 
zo’n schamele bodem stond. Hij liet Zich tot schande maken, tot 
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ónze schande maken. En die die zichzelf nog niet in hun schande 
hebben leren kennen, en die die zich te hoog gevoelen, nee, bij die 
is voor Hem geen plaats in heel hun herberg, in heel hun paradijs, in 
heel hun prachtige woonomgeving. Voor Hem is bij hen geen plaats.  
Maar die die hier nu zit in al zijn schaamte, met het schaamrood op 
de kaken, zich kloppende op de heup en slaande op de borst, met 
ene roep in het hart: “O God, wees mij zondaar genadig”. Nou, hier 
is Hij nu, de genade van God, daar in die kribbe, in die trog, een 
Profeet uit het midden van u, uit uw broeders. 
Weet u, het is in heel Zijn leven wel gebleken, want er was voor 
Hem geen plaats in de herberg, maar er was voor Hem ook geen 
plaats waar Hij het moede hoofd neer zou leggen. Hij is altijd 
onderweg geweest. Hij heeft altijd die schande en die smaad van 
onze zonden gedragen. Hij is in alles gelijk geworden, uitgenomen 
de zonde. 
Ja, kijk nou onder de mensen maar en zoek maar naar een 
middelaar. Zoek maar naar een zaligmaker. Je vindt er geen. O nee, 
want u, met al die ontdekking van uw slechtheid, u zult in al die 
andere mensen op deze wereld dezelfde slechtheid ontdekken. 
Een vrouw schreef eens een brief aan Kohlbrugge. Dat was één 
grote klacht van wat ze in haar hart vond. Kohlbrugge schreef haar 
terug: “Ik ken u niet, en toch ken ik u wel, want er is licht gevallen 
over mijn eigen hart”. Dat is het. Uit de mensen wordt er geen 
rechtvaardige gevonden. Maar Hij, uitgenomen de zonde, de gans 
Rechtvaardige, Hij is in alles zo geschikt gebleken om een 
Middelaar te zijn. Het wonder komt van Boven af. En Hij Die ons in 
alles gelijk geworden is, laat tot u nog dit troostwoord horen. U die 
het wellicht zegt: “Ik ben de slechtste van alle mensenkinderen”. 
Daar hebt u gelijk in, en tegelijkertijd ook weer niet. Want dat is de 
taal van al Gods volk. “Ik ben de slechtste, zou er voor zo één nog 
doen aan wezen? Dat kan toch haast niet”. 
Jezus Christus, ons in alles gelijk geworden. Hij kent u hoor. Hij 
weet het wel. Het heeft Hem niet afgeschrikt. Het heeft Hem niet 
tegen gehouden om naar de wereld te komen. Nee, het is juist, zou 
ik zeggen, de stimulans geweest om vijanden met God te 
verzoenen, tot vrienden, tot kinderen en erfgenamen te maken en 
aan te nemen. 
Een Profeet uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de 
Heere uw God verwekken. Naar Hem zult gij horen. Dat is het wat in 
onze tekstwoorden door Mozes herhaald wordt. Een Profeet zal Ik 
hun verwekken, uit het midden hunner broeders, als u. Maar wat is 
het grote verschil tussen het 15e en het 18e vers? In het 15e zegt 
Mozes het, en in het 18e vers is God Zelf aan het woord. Dat be-
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tekent dit, dat die komst van de Heere Jezus Christus naar deze 
wereld de uitloop is van het spreken van God. Ofwel, het is een 
daad van God Zelf. Hij grijpt in. Daar gaat het om in ons aller leven. 
Dat is adventsverwachting in de kern, dat Hij ingrijpt, dat Hij het 
doet. Dus waar wordt die adventsverwachting gevonden? Bij een 
mens die Hij met gebroken benen en afgekapte handen en met 
blinde ogen en dove oren en een hart dat naar God niet vraagt en 
zoekt, daar ergens in de jammerkolk terneer zit, die geen 
verwachting bij zichzelf meer heeft. Voor die is dit een 
wonderwoord, dat de Heere zegt: “Een Profeet zal Ik hun 
verwekken. Ik zal het doen en Ik zal Hem uit hen voort laten komen”. 
Nou, is dat geen Goddelijk wonder?! Welke wereldgodsdienst kan 
daar nu toch aan tippen?! Dat God Zelf zo laag komt tot in het 
menselijk bestaan en daar Zijn heerlijkheid uit tevoorschijn brengt. 
Een Profeet uit het midden hunner broeders, als u, zegt de Heere. 
Dus Hij lijkt op Mozes. Is Mozes dan zo bijzonder? Is Mozes dan 
ook een middelaar Gods en der mensen? Mozes is het type. De 
Heere zegt: “U, in uw persoon en in uw ambt, u wijst heen naar die 
Profeet Die Ik verwekken zal uit het midden hunner broeders. U bent 
er de afschaduwing van. U lijkt er zo op”. Mozes, voortgekomen uit 
het zaad van Abraham. Zo ook de Heere Jezus Christus. Die 
geslachtslijn voert terug tot op de vader van alle gelovigen. Dat is de 
troost vanmorgen voor een mens die zich niet bij Israël kan rekenen, 
maar die zich bij Kanaän moet rekenen. Psalm 87 zingt al van de 
ruimte van het Nieuwe Testament, dat de vreemde volken, de 
heidenvolken bij Israël ingelijfd zullen worden. En dat de Heere 
Jezus Christus het Zelf gezegd heeft (dat is toch het grootste 
wonder), dat God bij machte is om uit stenen Abraham kinderen te 
verwekken. Met je versteende hart, terwijl je jezelf niet vermurwen 
kan en jezelf niet tot genade waardig kan maken. God is bij machte. 
En dat is Abrahams zaad, wat het in de geestelijke zin van het 
woord is. 
Een Profeet uit het midden hunner broeders, als u, net als u uit 
Abraham voortgekomen. 
Maar de Heere Jezus Christus lijkt in nog meer delen op Mozes. 
Mozes is het toch geweest die een voorspraak was bij God voor het 
volk. Dat volk had toch tegen Mozes gezegd: “Spreek gij voor ons, 
wij niet meer”. Dat is het waar die woorden van vers 16 en 17 op 
wijzen. Dat volk zegt: “Ik zal niet voortvaren te horen de stem des 
Heeren, mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik niet meer zien, dat 
ik niet sterve”. Als de Heere komt met de donder en bliksem van Zijn 
heilige wet, zegt dat volk, dan moeten wij verdwijnen, dan moeten 
wij weggebrand worden, dan zullen wij verdelgd worden, dat kan 
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niet anders. Dat is om onze zonden. Wij willen het niet meer. Het 
gaat niet meer. Wij overleven het niet. 
Toen zeide de Heere tot mij: “Het is goed wat zij gesproken 
hebben”. Weet u wat daar in ligt, waarom het goed is wat zij 
gesproken hebben? Daar ligt een roep in om een middelaar. Wij 
kunnen in deze zaak voor God niet bestaan. Er moet er één tussen 
beiden treden die het wel voor ons maakt bij God. 
Is dat in uw leven de zaak? Een Middelaar nodig als u. Nou, zoals 
Mozes stond tussen de Heere en dat volk; zoals Mozes pleitte voor 
dat volk bij God; zoals Mozes het zelfs gezegd heeft: “Behoud dat 
volk en delg mij maar uit Uw boek”. Hoeveel temeer de Heere Jezus 
Christus, Die Zich heeft laten vernederen tot op de bodem van de 
hel toe. Die Zichzelf uit het boek heeft laten verwijderen, opdat ze 
ingeschreven zou worden met het dierbare bloed van het Lam, die 
uit- en van zichzelf er nooit meer zouden komen. Hij de middelaar 
van het Oude Verbond is de heenwijzing naar de Middelaar van het 
Nieuwe Verbond, dat Nieuwe Testament dat vast ligt in Zijn bloed en 
daarom onverbrekelijk is. 
U wordt voorgesteld een Middelaar, een Voorspraak. U die niet te 
bidden hebt. U die niet te bidden weet. U die het idee hebt dat uw 
gebeden tegen het dak aan ketsen en kapot vallen op de vloer. U 
die niet weet hoe u tot God moet naderen. “Komt herwaarts tot Mij”, 
zegt de Heere Jezus Christus, “allen die vermoeid en belast zijt en 
Ik zal u rust geven”. Het is alleen bij die Middelaar te vinden. Mozes 
wijst van zichzelf af op Hem, op die Profeet, waar het volk Israël 
zwanger van was. Daarom is er hoop voor dat volk, opdat Hij komen 
zou. 
Wat heeft Mozes nog meer gedaan? Mozes was verkoren geweest, 
nietwaar, om dat volk uit Egypteland uit te leiden, door de woestijn 
heen te leiden, tot de grens van Kanaän te brengen. Och, wat een 
heenwijzing naar die gezegende Heere Jezus Christus. Voor u die 
geboeid ligt in de banden van de dood, en de angsten van de hel 
omringen u wellicht. U zit vast onder de helse farao. U wordt 
geslagen met geselen door de demonen uit de hel. Uw zonden 
plagen u. Uw geweten klaagt u aan. U moet dagelijks een zware 
arbeid verrichten. Al uw lust in de wereld is vergaan. 
Hier wordt u voorgesteld die Heere Jezus Christus, Die ze losbreekt 
uit de banden, Die ze er uit haalt, uit dat Egypteland der zonde,  Die 
ze op weg helpt, dwars door de Rode Zee heen, dwars door de 
woestijnreis heen, dwars door de nadere ontdekking heen, dwars 
door de walging van zichzelf heen, dwars door de roversbende en 
het wild gedierte heen, tot in Kanaän, dat Kanaän der ruste. Maar 
ook die die de verschijning van de Heere Jezus Christus lief heeft en 
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die weet in een woestijn te leven en het wellicht uitroept: “Ik zal nog 
een dezer dagen sterven”, en die het zich afvraagt: “Zouden Zijn 
beloftenissen dan verder haar vervulling missen?” 
Is dat volk in Kanaän gekomen of niet?! Zo zullen zij komen, dat 
volk. Het zal Thuis komen in dat hemelse Kanaän, het beloofde 
Kanaän, dat heerlijke Kanaän. 
En zoals Mozes zichzelf gaf, totaal gaf voor die dienst des Heeren 
en voor dat volk, zoals hij veel heeft doorleden en doorstreden 
omwille van dat volk, zo de Heere Jezus Christus. De ijver van Uw 
huis heeft Mij verslonden. Hij verdween opdat u zou kunnen blijven, 
opdat u er zou kunnen zijn, opdat u een plaats zou mogen 
ontvangen, daar in die nabijheid van God. 
Een Profeet zal Ik hun verwekken, uit het midden hunner broeders, 
als u. 
Hoe was Mozes nog meer? Dat is de laatste vergelijking die op 
gaat. Hoe was Mozes nog meer? Mozes heeft alleen gesproken de 
woorden van de eeuwige God. Als u. Dat wordt verklaard. De Heere 
zegt: “En Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven”. Dat betekent dat 
al wat Hij spreekt God Zelf is. En dat al wat Hij spreekt bij God van-
daan gekomen is. Al wat Hij spreekt is een en al Geest en leven. Al 
wat Hij spreekt staat haaks op ons bestaan. Dat komt wel openbaar 
in haat en vijandschap bij de zelfhandhaver. Dat bleek bij de 
farizeeër, de Schriftgeleerde, de Saduceeër. Dat bleek bij al die 
vijanden van dat woord wat Jezus sprak. Ze konden er geen speld 
tussen krijgen, maar toch verafschuwden ze het, omdat het hun 
leven bloot legde in al zijn schande en in al zijn smaadheid. En 
omdat het God rechtvaardig heette, Hem alleen de eer gaf. 
Als u. En Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven. Ja, Mozes had de 
woorden Gods in zijn mond ontvangen, en hij moest het doorgeven 
aan dat volk. 
Het gaat over een gehoorzame Profeet, een gewillige Profeet, Die 
totaal staat onder de macht en de majesteit van God Zijn Vader. 
Maar ook zo een geschikte Profeet, nietwaar. Want wat is de Heere 
Jezus? De eeuwige Zoon van God. Die gespeeld heeft in de schoot 
van Zijn Vader. Die gehecht was aan het hart van Zijn Vader. Wie 
kent God de Vader beter dan Hij! Wie weet meer van Hem dan Hij! 
De Heere Jezus Christus zegt: “Die Mij gezien heeft, die heeft de 
Vader gezien”. Nou, daar ga je dan met al je harde gedachten van 
God. Daar ga je dan met al je opstandigheid tegen God. Die Mij 
gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Heb je de Heere Jezus 
Christus weleens gezien? Laat ik het zakelijk voorstellen. In de 
prediking van het Woord, heb je Hem weleens gezien? Waren Zijn 
woorden niet overstroomd met liefde? Waren Zijn daden niet ver-
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richt uit liefde? Heeft Hij ooit een mens kwalijk behandeld? Waren 
niet allen bij Hem welkom! Hij heeft er niet één afgewezen. Hij 
genas hen allen. Hij stond voor een ieder klaar. Hij heeft het hart 
van Zijn Vader vertolkt, in al Zijn goedheid en in al Zijn liefde. Die Mij 
gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ziende op de Heere Jezus 
Christus zeg ik u heden: “God heeft geen lust in uw dood, maar 
daarin dat u zich bekeren zou en leven”. Zijn lust tot uw behoud blijkt 
wel dat Hij Zijn eigen lieve Schootzoon daar zomaar in zo’n voertrog 
neer legt, in de schande van ons bestaan Hem geeft. Dit is Hem nu. 
Hier is het te vinden. Lager kan het niet. Want een kribbe heeft geen 
pootjes. Die staat zo op zijn platte bodem. Lager kan het niet. Dat 
betekent: Hij is het Fundament, Hij is de enige Grond van zaligheid. 
Maar ik wil er nog wat van zeggen. Ik las het eens bij dominee 
Lamain. Hij zegt: “Ach, ik kan in de prediking van het Woord de 
Heere Jezus Christus wel heel hoog hangen, die trog wel ontzaglijk 
hoog hangen. Ach, de hoogmoedige kan er toch altijd bij, hoe hoog 
ik Hem ook hang. Maar ik kan Hem niet laag genoeg hangen en de 
nederige en de verslagene van geest en van hart kan er nog niet 
bij”. Dat is het nu. Hij is zo laag gekomen en nog kun je er niet bij, 
totdat Hij je er bij bréngt. Daar gaat het over. 
Als u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven. Dit is de liefde Gods, 
uitgedrukt in de Persoon van de Heere Jezus Christus. 
U na ontvangen genade, met uw harde gedachten van God, met uw 
vrezen: “Zou de Heere Zijn beloftenissen dan verder haar vervulling 
doen missen?” Dit is God de Vader, ziende op de Heere Jezus 
Christus. Ziet u wel dat de oplossing van al de geestelijke noden 
aan de voet van Golgotha’s kruis ligt. Ziet u wel dat elke vraag 
beantwoord wordt in het zien van die Heere Jezus, Die Zijn bloed 
liet aflopen op deze verloren wereld. Ziet u het, dat het alleen in 
Hem te vinden is? Ik zal Mijn woorden in Zijn  mond geven. Wie 
naar Hem hoort, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de 
Heere. Ja, zo mag ik het wel zeggen. Want het horen van Hem, dat 
is het vinden van Hem. Waar Hij Zijn mond open doet, daar zijn Zijn 
woorden trekkend van aard, trekkend met banden van goedertieren-
heid, koorden van het eeuwig welbehagen. Banden om het bestaan 
heen gelegd, opdat je tot de Heere gebracht zult worden. 
Is die adventsverwachting in uw bestaan Zijn stem te mogen horen? 
Ben je jaloers op die mensen uit de tijd van de Heere Jezus? Dat u 
denkt: “Die horen elke dag Zijn stem”. En zij geloofden Hem niet. 
Hoor eens. Er wordt toch gepreekt hier, zondag aan zondag. En ook 
doordeweeks. Dat hebben we nog afgelezen. Dat is Zijn stem. Dat 
betekent dit: u wordt de liefde Gods meegedeeld. Roept de predi-
king van het Woord die adventsverwachting wakker: “Doe het ook 
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aan mij”? Hangt u zo aan de troon van Gods genade? Hoopt u zo op 
Zijn onfeilbaar Woord? Is dat het wat u op de been houdt en wat u 
naar Hem heen drijft, dat Zijn Woord waar gemaakt zou worden? 
 
Laten we eerst samen zingen, Psalm 119 het 7e vers. 
 

'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond 
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen; 
Uit al den schat van 't grote wereldrond 
Is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, 
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 
Door mij betracht, en and'ren aangeprezen. 

 
En Hij zal tot Hem spreken alles wat Ik Hem gebieden zal. Dat is 
wat! Dat is wat geweest voor die mensen in de dagen van de Heere 
Jezus. Dat al die woorden die uit Zijn mond gingen Hem van Zijn 
Vader geboden waren. Dat betekent dit: God de Vader handelde 
Zelf met de mensen tot wie Jezus Zijn Zoon sprak. Dan komt heel 
de prediking van Jezus in eeuwigheidsperspectief te staan. Dan 
daagt de prediking van de Heere Jezus al Zijn hoorders tot voor de 
rechterstoel van God. Welke vrucht op die prediking wordt daar in 
het leven van de mens gevonden? Dat is heden niet anders. Dat 
geldt onder ons precies zo. Dat waar het Woord wordt gepredikt, in 
al zijn scherpte, in al zijn eerlijkheid, in al zijn eenvoud, waar de 
prediking van recht en genade klinkt, waar de prediking Adam en al 
zijn nakomelingen in hun zwartheid wegzet als schuldigen, en Hem, 
de tweede Adam, de Heere Jezus Christus, omhoog steekt en 
aanwijst als de enige Bron van leven en zaligheid, daar handelt God 
de Vader Zelf met ons. Heb je dat weleens overwogen onder de 
prediking van het Woord? Dat God, Die in de hemel op Zijn troon zit 
(we kunnen nauwelijks bevatten wat dat is); God in de hemel op Zijn 
troon met u bezig is, in je jonge en in je oude leven. Dat die hoge 
God Zich wil bemoeien met mensenkinderen, met van die krui-
meltjes, van die aardwormen, van die niets voorstellende wezens. 
Daar wil Hij mee van doen hebben. Daar wil Hij tegen spreken. 
Dan zitten wij zo eigenaardig in elkaar, (dat is onze val), wij geloven 
de leugen van de duivel en die nemen we aan als waarheid. En we 
geloven de roddelpraat van de buurvrouw bij het kopje thee. Maar 
God geloven we niet. Dacht u dat er dan een ontkomen was onder 
Zijn oordeel, als dat over ons uitgesproken moet worden?! Als je 
met de Kanaänieten weggezet moet worden: “Ga weg van Mij, gij 
die de ongerechtigheid werkt”. Wat zijn wij toch onmogelijke 
mensen, dat die stem van God geen weerklank vindt in ons bestaan. 
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Nee, dan moet je niet vroom gaan doen, dan moet je niet zeggen: 
“Ja maar, God moet het hart openen”. Dat weet ik ook wel. Dat staat 
ook in het Woord uitgetekend. Natuurlijk wel. Maar de schuld van 
het gesloten hart ligt bij ons. Wij zijn van het heilspoor af gegaan, wij 
en onze vaderen tevens. God is niet veranderd. Wij zijn veranderd. 
Wij zijn gaan dwalen en dolen in ’t rond. Wij hebben ons oor te 
luisteren gelegd bij al die woorden die geen Geest en leven zijn. 
Laat dat ook doordringen tot die die tot dat geestelijk Sion behoort. 
O mensen, wat erg als je op dwaalsporen terecht komt, als je gaat 
drijven op de emotie, op de gevoeligheid en de bevindelijkheid. 
Heeft dat geen plaats dan? Ja! Een stellige plaats. Maar altijd in de 
onderworpenheid aan het spreken van God. En niet als een zaak 
die ons weg doet waaien bij de vastigheid van de Schriften vandaan. 
O mens, je haalt een donkerheid over je ziel als je te raden gaat bij 
mensen, ook al zijn ze Gods volk, Gods kinderen, Gods knechten. 
Al zijn ze ook tot in de verste verte doorgeleid, ingevoerd in de 
heilgeheimen van het genadeverbond. Maar alles wat niet is naar dit 
Woord, het zal zijn dat het geen dageraad heeft. Die stelligheid laat 
Mozes nog klinken. Hij zegt: “Hij zal spreken wat Hij Hem gebieden 
zal. Maar het zal geschieden, de man die niet zal horen naar Mijn 
woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van die zal Ik het 
zoeken”. Ofwel, op die komt de vergelding. Die krijgt het 
rechtvaardige loon van zijn ongehoorzaamheid en zijn 
ongelovigheid. Dat zegt God! Ik niet. Dat zegt God! Van die zal Ik 
het zoeken. Nou, hoevelen zijn er vanmorgen hier bij wie God nog 
wat te zoeken heeft? Bij wie God nog wat te vergelden heeft. Rust 
niet voor en aleer je weet dat je van je zonden en ongerechtig-
heden verlost bent. Rust niet voordat je door de knieën gaat bij die 
kribbe in Bethlehems stal. Rust niet voordat het vrede is tussen God 
en je ziel. Geef jezelf geen rust. Ga niet op in de dingen van de 
wereld als dit nog over je bestaan geldt: “Van die zal Ik het zoeken”. 
Maar wee ook die profeet, zegt Mozes, die de Naam des Heeren 
noemt en die wellicht hoogdravende woorden spreekt, die wellicht 
scherpe en welluidende woorden laat klinken. Wee die profeet als 
het niet Gods Woord is, als die mens over zijn eigen woorden de 
Naam des Heeren afroept. Och, daar zal het oordeel en de straf van 
God over komen. Die profeet zal sterven. 
Hoe zal ik dat weten?, zegt het volk van Israël. Hoe zal ik dat 
weten?, zegt u onder de prediking van het Woord. Is het altijd maar 
goed als het een kerkverband heet, of als het weet ik het wat 
genoemd wordt? Is het altijd maar goed als het op deze plaats is of 
op een andere plaats? Is het altijd fout als het niet tot ons behoort, 
maar ergens anders toe gerekend wordt? Dit is de toets. U kunt het 
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nagaan, zegt Mozes. De woorden van God komen altijd uit. En de 
woorden van de leugenprofeet komen nooit uit. Daar heb je het. En 
wat komt er altijd uit? Heel die Schrift. Al dat spreken van God. 
Waarom wil ik dat met stelligheid en nadruk onder u zeggen? Dat 
dat Woord van God altijd uit komt. Wel, hierom, opdat ge uw hoop 
en verwachting zou vestigen op dat Woord. Niet zomaar op een 
mens, op een prediker, maar op het Woord. Dat Woord dat eeuwig 
zeker is en slechten wijsheid leert. Dat Woord van God bestaat in 
eeuwigheid. Het wijkt nooit. Laat dat de adventsverwachting mogen 
wezen in uw bestaan, vandaag en alle dagen die God u nog geeft. 
Dat Hij Zijn Woord waar make, vóór ontvangen genade, maar ook 
daarna. 
Weet u wat ik ergens las? In die gang heeft al de bevindelijkheid zijn 
plaats. In die gang is elke traan, in het geloof geschreid, in Gods fles 
bewaard. In die gang is elke gang van het geestelijk leven een 
kostelijke weldaad des Heeren. 
Weet u wat ik ergens las? De mens is zo klein, zo nietig, zo broos, 
zo zwak en zo wankelend, zo twijfelmoedig. Wie zal u vertellen dat u 
zich, met al uw bevindingen, niet bedriegt voor een ontzaglijke eeu-
wigheid? Want bedrieglijk is het hart toch! Wie zal het kennen? Het 
is listiger, venijniger dan enig ding. Maar dat kleine, zwakke men-
senkind, met al zijn wankelen, met al zijn twijfelen, staat te leunen 
tegen de rotsblokken van Gods eeuwig blijvend Woord. 
Heb je weleens bergen gezien? Wat zijn ze groot! Wat zijn ze 
machtig! En je bent niet bij machte om ze ook maar een millimeter te 
verschuiven. Nou, zo is dat Woord van God. Je bent niet bij machte 
om het ook maar een millimeter te verschuiven. Wat Ik eenmaal 
gesproken heb, zal Ik in eeuwigheid niet herroepen. Al wat uit Zijn 
mond gaat, is als een rots, vast en onverbroken. 
Weet u wat Calvijn zegt? God heeft in Zijn Woord Zijn verbond bij 
ons gedeponeerd. Dat vind ik zo’n mooi woord. Niet neergelegd, 
maar gedeponeerd. Hier heb je het en daar moet je het mee doen. 
En als je het daar niet mee wil doen, dan moet je het maar zien. Dan 
sta je voor jezelf. Dan kan ik voor de gevolgen niet meer in staan. 
Maar dit is de zaak: dat Woord van God, dat blijft. 
Zo gold dat voor dat volk. U bent zwanger van de Profeet Die komt. 
Opdat dat volk zich zou hechten aan dat Woord. En niet zou rusten 
voordat dat Woord zijn vervulling vindt. Dat dat gelden mag van u in 
uw onbekeerlijkheid, voor het aangezicht van God. Niet te rusten 
voordat dat Woord zijn vervulling gevonden heeft in uw bestaan. 
En u die onder de beloftenissen Gods verkeert, dat u niet zou rusten 
voordat die beloftenissen hun vervulling ook verkregen hebben. Dat 
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u zich temidden van alles zou houden aan dat onwankelbare Woord 
van God. 
Wat een schoon woord van Luther. Je moet het maar begrijpen in 
de praktijk van je leven. “Hoe minder ik het zie, hoe meer ik het 
geloof”, zegt Luther. Dat is, terwijl al de omstandigheden tegen zijn, 
terwijl wellicht al de golven en baren over je heen spoelen, terwijl 
wellicht de duivel in je oor sist: “Het is toch niet voor je”. Terwijl je 
hart je aanklaagt, je geweten je onrustig maakt, dat je je vast zou 
grijpen aan dat Woord van de Eeuwige. 
Spurgeon beschrijft een zeediertje in één van zijn boeken. Hij zegt: 
“Wat doet dat beestje als de zee onstuimig wordt, als ze met grote 
golven en met grote kracht gaat beuken en gaat slaan? Dat beestje 
hecht zich met al zijn kracht aan het rotsblok vast. Zijn sterkte zit 
niet in zijn kracht, niet in zijn pootjes. Zijn sterkte zit in dat rotsblok, 
dat daar onbeweeglijk op de bodem vast staat”. Nou, zo staat dat 
Woord van God onbeweeglijk vast op de bodem van Gods eeuwige 
raad en verkiezing. Zo staat dat Woord van God onbeweeglijk vast 
op die enige Rotssteen Die gelegd is, de Heere Jezus Christus. Zo 
staat een mensenkind onbeweeglijk vast, met al zijn wankelen, 
schommelen en schudden, als hij vastgehecht staat op dat vlees 
geworden Woord, die Rots der eeuwen, die Heere Jezus Christus, 
over Wie al de golven en al de baren heen gingen, maar Die door 
dat gericht is heen gegaan, opdat de vrijspraak er is voor al die 
ellendigen, al die hopelozen, al die mensen in hun nood. 
Het is Advent. Waar zie je nu naar uit? Is het dat God Zijn Woord 
waar maakt? 
Wat hebben ze gejuicht in de tempel toen de Heere Jezus werd in 
gebracht, Simeon en Anna. God heeft Zijn volk bezocht. Ofwel, Hij 
heeft waar gemaakt wat Hij Zelf heeft gezegd. Dat is vanzelf ook, 
want God kan niet liegen. Hij is waarachtig in al Zijn delen. Heb je 
dat ondervonden in je leven? Och, mensen, leun en steun alleen op 
die Schriften, op dat Woord wat uit Jezus’ mond is uitgegaan, en het 
zal goed wezen. Ja, gemeente, het ga u goed als ik u los moet 
laten, als u elkaar los moet laten, als u straks het leven los moet 
laten. Het ga u dan alleen goed als u vast gehouden bent door die 
levende God, Die nooit laat varen de werken Zijner handen, maar ze 
tot in alle eeuwigheid bewaart, want ze moeten nog zingen, eeuwig 
zingen van Gods goedertierenheên, het lied van Mozes en het lied 
van het Lam. Nou, op dat adventswoord zeg ik u: “Gemeente, vaar 
wel”. 
 

AMEN. 
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Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 19 : 7 
 

Weerhoud, o Heer', Uw knecht, 
Dat hij zijn hart niet hecht 
Aan dwaze hovaardij; 
Heerst die in mij niet meer, 
Dan leef ik tot Uw eer, 
Van grote zonden vrij. 
Laat U mijn tong en mond, 
En 's harten diepste grond 
Toch welbehaaglijk wezen, 
O HEER', Die mij verblijdt, 
Mijn rots en Losser zijt, 
Dan heb ik niets te vrezen. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


