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Predikatie over Matthéüs 19 vers 21 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 25 januari 2015 
 
 Zingen Psalm 134 : 2. 

Votum. 
 Zingen Psalm 139 : 1 en 2. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Matthéüs 19 vers 13 t/m 30  
 
13 Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hij de handen 
hun zou opleggen en bidden; en de discipelen bestraften dezelve. 
14 Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen 
niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen. 
15 En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij vandaar. 
16 En zie, er kwam een tot Hem en zeide tot Hem: Goede Meester, 
wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? 
17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed 
dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud 
de geboden. 
18 Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet do-
den; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen val-
se getuigenis geven; 
19 Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als u-
zelven. 
20 De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden 
van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog? 
21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop 
wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in 
den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. 
22 Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want 
hij had vele goederen. 
23 En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar Ik zeg u, dat een 
rijke zwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. 
24 En wederom zeg Ik u: Het is lichter dat een kemel gaat door het 
oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk Gods. 
25 Zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: 
Wie kan dan zalig worden? 
26 En Jezus hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat 
onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 
27 Toen antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles 
verlaten en zijn U gevolgd; wat zal ons dan geworden? 
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28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat gij, die Mij ge-
volgd zijt, in de wedergeboorte wanneer de Zoon des mensen zal 
gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 
twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 
29 En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of 
vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om Mijns Naams wil, 
die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven beërven. 
30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de 
eersten. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 49 : 5 en 7. 

 
Gemeente, in deze morgen Matthéüs 19 het 21e vers. Daar luidt het 
Woord van God en onze tekst: 
 
Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop 
wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben 
in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De jongeling is rijk gekomen. 
2e. Hij is ledig heengezonden. 
3e. Hij is royaal genodigd. 

 
Gemeente, wat zal dat een ogenblik geweest zijn, dat daar die moe-
ders hun kindertjes bij Jezus brachten. Die discipelen zochten ze 
wel tegen te houden. Die zeiden: “Dat gaat zomaar niet”. Maar de 
Heere Jezus Christus maakt ruim baan voor die kindertjes, opdat ze 
tot Hem gebracht zullen worden en van Hem gezegend zullen wor-
den. 
Hebt u trouwens, als u kinderen hebben mag, ze al weleens een 
keertje bij Jezus gebracht? Kijk, dan kunnen we zeggen: “We weten 
niet hoe het moet en we komen er alles in tekort”. Dat weet ik ook 
wel. Maar daar loopt het niet over. Het loopt over deze ene zaak: 
voelt u het, weet u het dat uw kind alleen dan gelukkig is, als het de 
zegen van de Heere Jezus Christus deelachtig is? Hoe weegt nu al 
het goed van de wereld op tegen deze ene zaak: Zijn zegenende 
handen en Zijn zegenend spreken in ons leven! 
De Heere Jezus maakt ruim baan hier in deze woorden voor die kin-
derkens. Dat betekent dat ze welkom zijn bij Hem. Die kindertjes die 
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zonder enige voorwaarde, zonder enige gedachte, linksom of 
rechtsom, eenvoudigweg zich laten gebeuren wat daar plaatsgrijpt. 
Wat ligt daar een prediking in voor ons, oud en grijs geworden mis-
schien al wel. Zovele gedachten over God en Goddelijke zaken. 
Zoveel denken in schema’s, ideeën, hoe God het doet in het leven 
van een mens ofzo. Zie daarin hoe het gaat: zonder voorwaarden. 
Die worden genodigd om tot Hem te komen. 
U zegt: “Ik zal toch eerst mijn ellende moeten kennen”. Weet u wat 
het kenmerk is van de waarachtige ellendekennis? Dat is dit, dat je 
een mens bent zonder voorwaarden. Dat je niets meer hebt om je 
op te beroemen. Dat je nergens meer staat op kunt maken. En de 
Heere Jezus zegt: “Voor dezulken staat de deur nu wagenwijd open. 
Die komen nu bij Mij om Mijn zegen te ontvangen, Mijn eeuwige ze-
gen”. Weet je wat voor mensen dat zijn? Die gevoelen dat ze onder 
de eeuwige vloek en onder de eeuwige toorn van God verkeren, en 
het zich nog waardig hebben gemaakt ook, met alles wat ze in de 
weg hebben gezet. Dat ze de plek, die alleen de Heere Jezus Chris-
tus toekomt, hebben opgevuld met ik weet niet wat allemaal. Die 
hebben de eeuwige vloek van God verdiend. Wonder boven won-
der, in plaats van de vloek ontvangen ze de zegen. Dat wordt be-
toond. “Laat af van de kinderkens en verhindert ze niet tot Mij te 
komen, want derzulken is het Koninkrijk der hemelen. En indien wij 
niet worden gelijk een kind, wij kunnen dat Koninkrijk Gods niet 
zien”. 
Hoe wordt ons leven dan uitgetekend in het bestaan van die rijke 
jongeling! Wat lijken wij in onze diepe val in Adam op hem. Wat zijn 
we van die voorwaardelijke mensen. Wat hebben we die gedachte 
bij ons dat we wat op moeten klimmen, dat we een ladder van ge-
rechtigheden moeten bestijgen om ons de genade van God waardig 
te maken. Maar weet u wat genade is? Dat is een zegen die niet 
verdiend is. Dat is een gift uit vrije gunst. Dat is een daad die soeve-
rein is, geheel van één kant. Daar kan en daar mag niets van onze 
kant bij. Heb je ooit zulke onmogelijke mensen als wij zijn? Toen we 
door onze werken zalig konden worden, toen wilden we het niet. En 
nu we uit genade alleen nog zalig kunnen worden, nu willen we zo 
graag werken. Nu willen we wat doen. Maar alles is gedaan. Alles is 
door God gedaan. 
Hij heeft ze de handen opgelegd, die kinderkens. En Hij vertrok van 
daar. En zie, er kwam een tot Hem. En zie, zegt het Woord. Ofwel, 
het is toch wel een opmerkelijke zaak. Dat is toch wel even de aan-
dacht waard. Dat er een mens tot Hem komt. Want er is toch geen 
mens op de hele wereld te vinden die naar de Heere vraagt en 
zoekt! Allen zijn toch afgeweken. Allen derven toch de heerlijkheid 
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Gods. Wij hebben toch allemaal afscheid genomen van God. We 
hebben de wereld toch liever dan Hem. 
Zie hoe opmerkelijk het is dat er een mens tot Jezus komt. Ja, dat 
mag onze opmerkzaamheid wel eventjes wakker schudden. 
Maar…, en dat is de zaak, hóe komt nu deze man tot Jezus? Want 
je zou het zomaar bij jezelf kunnen denken…, want die hoogmoed 
sijpelt nu overal doorheen, die loopt ons als het ware uit de poriën. 
Die hoogmoed zoekt altijd iets aan onze kant. En zie er kwam een 
tot Hem. Als u nu meent vanmorgen: “Maar ik ben er dan toch maar, 
en ik zoek dan toch maar”. Alsof dat een reden zou zijn dat de 
Heere in Zichzelve over u bewogen zou zijn. Dan wordt dat in deze 
geschiedenis als met de grond gelijk gemaakt. De reden, de bewe-
ging zit in God. God Die van eeuwigheid bewogen is over dat lot van 
mensenkinderen, over die ellende van onze val, over die dood en 
die eeuwige rampzaligheid die we voor ogen hebben. De reden is 
alleen in het hart, in het welbehagen des Heeren. De reden ligt in 
die vrijheid van die raad des Heeren, dat Hij bij Zichzelve besloten 
heeft een volk te zaligen, van voor de grondlegging der wereld. Dat 
wij dát zouden zien. 
En zie, staat er. Dat wij dat op zouden merken. Dat die nu tot de 
Heere Jezus komen die Hij Zelf naar Zich toe haalt, die Hij Zelf on-
der Zijn onderwijs wil laten verkeren, die Hij nu Zelf met Zijn zegen 
wil nawandelen. 
Er kwam er een tot Hem, en die zei tot Hem: “Goede Meester, wat 
zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven hebbe?” Natuurlijk, het 
is voor een natuurlijk mens een goeie vraag: “Wat zal ik goeds 
doen?” Want dat had de Heere toch gezegd in de rechtstaat! “Die 
dat doet, die Mij gehoorzaam zal wezen, die zal het eeuwige leven 
deelachtig zijn”. 
Heb je die vraag weleens gesteld in je leven? Wat zal ik goeds 
doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? Is dat weleens een keer 
een nood in je bestaan geworden? Dat je er achter kwam dat je 
alleen maar slechte dingen hebt gedaan. Dat je een leven met je 
meesleept dat je aanklaagt voor het aangezicht van God. Dat je 
alleen maar een leven hebt waarvoor je je schamen moet, waarvoor 
je je op de heup moet kloppen. Die tollenaar in de tempel, je begrijpt 
hem zo goed. “O God, wees mij zondaar genadig”. Die gestalte. 
Kent u dat? Nou, deze rijke jongeling kende die gestalte niet. Wel-
nee, die bracht zakken vol met gerechtigheid mee naar de Heere 
Jezus Christus. En op grond van die gerechtigheden wilde hij wel 
zalig geheten worden. Hij wilde wel graag uit de mond van de Heere 
Jezus horen: “Nou joh, je hebt goed je best gedaan en nu ontvang je 
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van Mij het eeuwige leven”. Dat wilde hij wel. Maar de Heere Jezus 
gaat hem ontdekken. Hij gaat open leggen wat er nu in zijn hart is. 
Wat zag die jongeling er netjes uit! Wat zouden we vandaag de dag 
in het kerkelijk leven zeggen: “Dat is er één, daar mag je nog blij 
mee zijn. Die wandelt nog in het spoor van de vaderen. Die zoekt 
nog een leven te leven naar de heilige eis”. Maar de Heere Jezus 
ziet niet aan wat voor ogen is. Hij ziet het hart aan. Hij kent hem zo-
als hij is. En daarom vraagt Hij hem: “Wat noemt gij Mij goed? Nie-
mand is goed dan Eén, namelijk God”. 
Weet u wat dat betekent? God de Heere is de goedheid Zelf. Dat 
betekent dat God de Heere al de mogelijke slechtheid straffen moet. 
En die goede God ziet ons onvolmaakt te wezen. Hij weet van ons 
dat wij niet goed zijn. De Heere Jezus zegt als het ware tegen deze 
jongeling: “Als jij Mij nu goed noemt, dan erken je Mij in dat woord 
als God. Dan weet je dat Ik dwars door je heen blik. Maar je noemt 
Mij goede Meester, maar je gelooft het niet. Want je hebt het niet in 
de gaten dat God Zelf voor je staat en dat jouw leven voor Mij is als 
een geopend boek. Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Doch 
wilt gij tot het leven in gaan? Onderhoud de geboden”. 
Weet u wat die prediking van de Heere Jezus wilde doen in het le-
ven van die jongeling? Wel, wat had hij eigenlijk mee genomen naar 
de Heere Jezus toe? Hij had mee genomen een leven van onder-
houden van de geboden. En de Heere Jezus zegt tegen hem: “Wilt 
gij tot het leven in gaan, onderhoud de geboden”. Die prediking wil-
de waar maken in het leven van die man dat hij zichzelf als een 
wetsovertreder zou leren kennen, dat hij van zichzelf zou gaan wal-
gen, dat al zijn gerechtigheden aan stukken geslagen zouden zijn. 
De Heere Jezus wilde maken dat hij er achter kwam dat hij niet één 
van de geboden had onderhouden op de wijze zoals God dat van 
hem vraagt, van hem eist. 
Heb je die prediking in je leven weleens een keer vernomen? “Wilt 
gij in het leven ingaan? Onderhoud de geboden”. Ben je in je leven 
weleens een keer aan het werk gezet? Ben je hard aan het werk ge-
gaan om het zalig leven te verdienen? Heb je gezocht je leven in te 
richten, o zo Bijbels, o zo gereformeerd, veranderde alles, maar dan 
ook alles in je bestaan, ging je de wet betrachten zoals de farizeeër 
dat deed, had je in je leven allerlei gerechtigheden buiten je om op-
gebouwd. Maar ben je er achter gekomen dat je één zaak niet ver-
anderen kunt? Dat je altijd maar weer dat boze, verdorven hart met 
je mee draagt. O, dat heel dat uiterlijk leven wel veranderen kan, 
maar dat je je innerlijk niet veranderen kunt. Ben je er achter geko-
men dat je net als die jongeling bent, dat je altijd jezelf op het oog 
hebt en dat je zelf wel naar de hemel wilt gaan, dat je liever niet 
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naar de hel wilt. Maar dat die grote vraag je leven niet bezet: “Hoe 
komt God nu eigenlijk aan Zijn eer in mijn leven?” 
“Doch wilt gij in het leven in gaan? Onderhoud de geboden”. Dan 
vraagt die jongeling: “Welke?” Dat is niet een vraag omdat die man 
ontdekt geworden is. Maar dat is een vraag omdat die man uit Je-
zus’ mond allerlei geboden wil horen die hij gedaan heeft, opdat hij 
zich daarmee bedekken zou. En Jezus zeide…, Hij noemt die gebo-
den op: “Niet doden, geen overspel doen, niet stelen, geen vals ge-
tuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, uw naaste liefhebben 
als uzelf”. Allemaal geboden uit de tweede tafel der wet. Allerlei ge-
boden uit de relatie van mens tot mens. 
En die jongeling zeide tot Hem: “Al die dingen heb ik onderhouden 
van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Dit heb ik allemaal ge-
daan”. Maar waar wil de Heere Jezus nu de grote nadruk op leg-
gen? Wel hier op: dat die tweede tafel, die geboden van de verhou-
ding van mens tot mens, dan alleen werkelijk zullen wezen als ze 
het resultaat zijn van het onderhouden van die eerste tafel van de 
wet, als de gemeenschap met God een feit is in ons bestaan, als we 
op God hebben leren letten en God de Heere liefhebben boven al-
les. Pas dan zullen we onze naaste lief kunnen hebben als onszelf.  
Voor deze jongeling is die wet van God nog een eisende, een harde 
wet, een meester die vraagt, opdat wij zullen doen. Maar voor deze 
jongeling is de wet van God niet een liefdewet, om die te doen uit 
dankbaarheid. 
Opmerkelijk dat de Heere Jezus er niet bij zegt: “Gij zult niet bege-
ren”. Nee, de Heere Jezus, Die die jongeling kent, Die weet dat hij 
een mens vol van begeerlijkheden is. De Heere Jezus weet dat de 
geldgierigheid zijn hart in beslag genomen heeft. De geldgierigheid 
die een wortel is van alle kwaad. Die zal dat straks nog nader aan 
hem gaan verklaren. 
Wat zegt de apostel Paulus ook alweer? “Ik heb nooit geweten dat 
de begeerte zonden is, indien de wet niet zeide: “Gij zult niet be-
geren”. 
En de jongeling zeide: “Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn 
jonkheid af”. Wat staat die man daar te pronken. Wat staat hij te 
prijken. Wat lijkt hij op die farizeeër in de tempel, die neerziet op al 
de anderen en die zegt: “O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk de 
andere mensen. Dat ik geen overspeler ben. Dat ik geen dief ben. 
Dat ik geen leugenaar ben”. Zonder het te verstaan dat ons hart een 
pakhuis is, waar al die zonden en waar al die ongerechtigheden lig-
gen opgeslagen. Dat we net zo slecht zijn als de grootste crimineel 
op de wereld. Dat we al de ondeugden die er op de wereld kunnen 
zijn in ons eigen gemoed omdragen. 
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“Wat ontbreekt mij nog?” Het is toch onderhand wel goed zo! Zo kan 
ik toch het zalig leven wel beërven?! 
Wat lijkt het op de theologie van vandaag. Wat lijkt het op de men-
sen in onze tijd. “Ik ben altijd goed geweest voor iedereen. Ik heb de 
mensen lief gehad. Ik heb altijd het nut van de naaste op het oog 
gehad. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb kerkelijk mee geleefd. Ik heb 
voor de waarheid gestreden. Ik heb op alle mogelijke fronten ge-
zocht de waarheid naar boven te steken. Wat ontbreekt mij nog?” 
Weet u wat die jongeling ontbrak? Hem ontbrak die Persoon Die 
vlak voor hem staat. Mensen, dat is een zaak! Dat is een ontdek-
king! Het zal je maar gebeuren: week aan week in Voorburg onder 
de bediening van het Woord. En nabij u is het Woord. Nabij u is het 
Koninkrijk. Week aan week wordt die lieve Heere Jezus zo na aan 
uw hart gebracht, vlak voor u neer gezet, zo uitgestald voorge-
gesteld, uitgeschilderd in de prediking van het Woord in al Zijn be-
minnelijkheid, in al Zijn begeerlijkheid, in al zijn voortreffelijkheid. Die 
Heere Jezus Christus wordt u getoond als de lijdende Borg en Mid-
delaar. U wordt gewezen op dat vloekhout der schande, op Golgo-
tha’s kruis, waar verzoenend genadebloed drupte uit Zijn wonden en 
waar Hij Zijn lieve leven gaf tot eer van Zijn Vader en tot heil van 
Zijn eigen volk dat Hij verkoren had met de Vader en de Geest te 
samen, van eeuwigheid af. U wordt gewezen op die Heere Jezus 
Christus, en u wordt genodigd: “Kom herwaarts tot Mij, allen die 
vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”. Het is alsof Hij in de 
prediking van het Woord met uitgebreide armen voor u staat. En zo-
als Hij die kinderkens nodigde, zo worden ze genodigd, ook van-
daag nog. En u bent altijd nog blijven zitten op uw eigen plekje, en u 
hebt het uzelf afgevraagd: “Wat ontbreekt mij nog? Er mankeert toch 
niets meer aan! Het gaat toch best! Ik heb het aardig voor elkaar”. 
En u denkt heimelijk in uw hart: “De Heere mag wel aardig tevreden 
met mij wezen, zulke nette mensen zoals ik ben, die tref je o zo 
weinig nog aan. Wat ontbreekt mij nog?” U ontbreekt verslagenheid 
van hart. U ontbreekt de diepe kennis van uw ellendige toestand. U 
ontbreekt de nood in het bestaan. Die nood die zo hevig en zo sterk 
is dat u niet op uw plaats kunt blijven, maar u haast en spoedt om 
uw levens wil. Dat u bij dagen en bij nachten niet rust voor en aleer 
u die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus deelachtig bent. Is 
dat de zaak in uw leven? 
Wat ontbreekt mij nog? Nou dit, één ding is nodig. Eén Naam is 
onder de hemel gegeven tot zaligheid, door Welke wij moeten zalig 
worden. 
Ik wou het eens aan u vragen die die Persoon kennen mag, die die 
verschijning van de Heere Jezus Christus hebt leren liefkrijgen. Is 
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dat het wat u verzadiging van vreugde schonk toen u Hem zag in al 
Zijn lieflijkheid, toen u het mee getuigen mocht: “Alles aan Hem is 
gans begeerlijk”. Toen dat ogenblik aanbrak dat Hij in uw leven werd 
betoond te zijn uw Borg en uw Middelaar. Dat Hij het tot uw arme 
ziel sprak: “Dit deed Ik voor u. U die alleen maar kwaad doet. Ik heb 
goed gedaan. Het is goed gedacht over u van eeuwigheid tot eeu-
wigheid”. Dat u de armen van het geloof om Hem heen mocht slaan 
en Hem kussen mocht omdat u gekust werd met de kussingen van 
Zijn mond. Hebt u Hem lief omdat Hij u eerst heeft liefgehad? Dan 
zeg je toch vandaag: “Hoe heb ik ooit buiten Hem kunnen leven, 
buiten Hem en zonder Hem? Hoe heb ik ooit dat eertijds nog door 
kunnen brengen met lachen, met plezier in de wereld en in de din-
gen van de tijd? Dat ontbrak mij, dat ene nodige, wat ik kennen 
moet wil het wel met mij wezen voor tijd en eeuwigheid beide”. 
“Wat ontbreekt mij nog?”, zegt die jongeling. Zo staat hij rijk voor de 
Heere Jezus Christus. Rijk in zichzelf. Rijk en verrijkt. De tekening 
van de jongeling is de tekening van ons kerkelijk leven: aan geen 
ding gebrek, en we weten niet dat we arm zijn, jammerlijk zijn, blind 
zijn, naakt zijn. We weten het niet. We hebben het aardig met ons-
zelf getroffen. 
Hoe komt het toch, ook onder u in Voorburg? Hoe komt het toch dat 
het voelen kan voor de predikers van het Woord, dat ze staan te 
ploegen op de rotsen? Hoe komt het toch dat er zo weinig gehoord 
wordt van de krachtige werking van Gods Heilige Geest? Hoe komt 
het toch dat ook in Voorburg er nog zijn die voor eigen rekening 
staan, die onverzoend met God hun Schepper en Formeerder le-
ven? Hoe komt het toch? Wat moet u meer geschieden? Hoe kan 
het nog lieflijker en nog royaler tot u gebracht worden dan het al 
gedaan is? Heeft God niet alles gegeven wat Hij had? Heeft Hij niet 
Zijn eigen lieve Schootzoon gegeven onder de vijanden in deze ver-
vloekte wereld? Heeft Hij niet alles gegeven dat Hij had in de gang 
die Hij ging van lijden en sterven? Heeft Hij niet betoond wat de eeu-
wige liefde van God inhoudt? En nog Hem niet nodig? 
Wat ontbreekt mij nog? Maar laat dat nu vandaag de hoop en de 
verwachting van een mens wezen, die het zeggen moet: “Mij ont-
breekt nu alles, maar dan ook alles”. U zegt: “Ik zit er wel keurig bij, 
ik ben natuurlijk kerkelijk gekleed, maar je moest eens weten wat 
daar achter schuil gaat, wat er in dat hart zich afspeelt, wat er in die 
gedachten om gaat. Je moest eens weten van mijn leven van de 
maandag tot de zaterdag. Je moest eens weten van mijn leven tus-
sen de zondagse diensten in. Je moest eens weten van mijn dro-
men. Je moest eens weten van mijn daden. Je moest eens weten 
hoe alles mij aanklaagt. Mij ontbreekt Jezus en Zijn bedekkende 
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gerechtigheid”. Zie hier, dat de Heere Jezus Christus geen mens af-
wijst, geen mens wegzendt, geen mens aan zichzelf over geeft. De 
Heere Jezus heeft ook die rijke niet weggezonden. Nee, Hij heeft 
juist die rijke genodigd. Het is een ernstige zaak, en dat besluit ne-
men we week aan week onder de prediking van het Woord. Het is 
een ernstige zaak dat het van die jongeling geschreven staat: “Hij 
ging bedroefd weg”. Vreselijk! Een keuze gemaakt. Hem niet nodig. 
Vreselijk! Als straks in de dag van het grote gericht, de doorluchtige 
dag des Heeren, dit ogenblik aan die jongeling zal worden terug 
gegeven, hoe kan het, hoe kan het dat u zonder bedekkende ge-
rechtigheid bent? Want Jezus zeide tot hem: “Zo gij wilt volmaakt 
zijn…” Ofwel: “Zo gij wilt dat ge een mens bent waaraan niets 
mankeert, zo u wilt wezen een mens aan wie God geen smet en 
geen rimpel vinden kan. Wilt u dat? Wilt u dat? Zit u daar mee? 
Houdt dat u wakker. Houdt dat u van uw werk? Houdt dat u bezig bij 
dagen en bij nachten? Zo gij wilt volmaakt zijn. Zo gij een mens wilt 
wezen waar de Heere het paslood van Zijn heilige wet langs kan 
leggen en waar Hij niets zal kunnen vinden wat u nog zal veroorde-
len. Zoek het dan niet langer bij uzelf. Zo gij wilt volmaakt zijn, ga 
heen”. Ofwel, die jongeling wordt tot haast genoopt. De Heere Jezus 
zendt hem weg, om hem spoedig bij Hem terug te zien. “U hebt veel 
te veel mee gebracht”, zegt de Heere Jezus. “U hebt al uw geeste-
lijke, maar ook uw lichamelijke, uw tijdelijke rijkdom mee gebracht. U 
hebt veel te veel mee gebracht, en nu is er geen plaats voor Mij in 
uw bestaan. Ga heen, opdat u in het heen gaan van Mij Mij missen 
zult als het enig zalig Goed. Ga heen, verkoop wat gij hebt en geef 
het de armen”. 
Kijk, en dat legt nu precies het hart van die jongeling bloot. Wat ont-
breekt mij nog?” “Nou, uw begeerte is verkeerd”, zegt de Heere Je-
zus. “U begeert het geld en het goed en u begeert niet Mij als het 
enig zalig Goed. Verkoop wat ge hebt en geef het de armen. U 
dacht dat u de tweede tafel van Gods heilige wet al aardig volmaakt 
onderhield. Maar ziet u dat er nog van alles aan mankeert? Dat u 
geen van die geboden gehouden hebt. Want u hebt uw naaste niet 
lief als uzelf. U vindt het best dat uw naaste in de armoe en in de el-
lende verkeert. Als uzelf maar rijk bent. Als uzelf maar weelde en 
goed vergaren kunt. Als uzelf maar naar uw eigen lusten en begeer-
lijkheden leven kunt”. 
Hoe scherp zet dat ons neer in deze morgen! Met al onze goede, 
vermeende bedoelingen. Helemaal niet waar. U zit helemaal ver-
keerd in elkaar. Verkoop wat ge hebt en geef het de armen. 
Trouwens, waarom zou je het niet verkopen? Wat heb je er aan als 
over enkele minuten uw doodsmoment is aangebroken? Wat heb je 
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er aan als u deze dag voor Gods aangezicht zult moeten verschij-
nen? Wat heb je er aan als je in je sterven alles, alles moet achter 
laten, en men weet niet wie het naar zich nemen zal? Wat heb je er 
aan, aan alles waar je je nu zo over verheugt, terwijl het voor God 
niet bestaan kan en u straks al uw rijke kleding zult af moeten leg-
gen en naakt en geopend voor het aangezicht van God zult moeten 
verschijnen? 
Wat zegt de Heere Jezus? Verkoop wat ge hebt en geef het de 
armen, en ge zult in plaats van een schat op de aarde, waar ze mot 
en roest verderft en waar dieven doorgraven en stelen; ge zult in 
plaats daarvan een schat hebben in de hemel. Weet u waar dat op 
wijst? Dat ziet op het onvergankelijke, het eeuwig blijvende. Een 
schat in de hemel. Dan aan deze kant van het graf valt alles je uit 
handen en breekt alles je bij de handen af, en moet je alles kwijt en 
moet je alles verliezen, moet je misschien wel omgebracht worden 
door de jihadstrijders in Irak en in Syrië. Hier moet je misschien wel 
alles verliezen. Maar dit kunnen ze het volk van God nooit ontne-
men, die schat in de hemel, waar geen mot en geen roest het ver-
derven kan en waar dieven niet doorgraven kunnen om te stelen. 
Een schat in de hemel, dat is veilig bewaard in de eeuwige handen 
van God, veilig bewaard in de eeuwige raad van God, veilig be-
waard in het eeuwige liefdehart van God. Wat dan ook ontvalt, wat 
dan ook bezwijkt, die liefde Gods voor Zijn volk bezwijkt nimmer-
meer. En die erfenis voor Zijn volk, die Hij ze uit liefde geeft, die zal 
gestalte krijgen tot in alle eeuwigheid toe. 
Ge zult een schat hebben in de hemel. Zo wordt die man ledig heen 
gezonden. Die man wordt gemaand: “Je moet alles kwijt”. Ben je al 
eens een keer zo’n weg van verliezers gegaan? Moest je alles op-
geven? Alles kwijt raken? En kwam je er steeds akeliger en be-
roerder van af? Werd je steeds schandelijker in eigen oog? Ging je 
steeds meer walgen van jezelf? Werd je al schuldiger en schuldi-
ger? De Heere Jezus zegt tegen zulken, schuldigen aan alle kanten, 
niet: “Blijf nou alsjeblieft maar weg”. Nee, de Heere Jezus zegt: “En 
kom herwaarts, volg Mij”. Dat kan je toch niet begrijpen! Het moet je 
toch duizelen! Of niet? Dan ben je naar de kerk gekomen met ik 
weet niet hoeveel slechtigheid, met ik weet niet hoeveel tegenval-
lers, met ik weet niet hoeveel schuld en zonden. Dan ben je naar de 
kerk gekomen als een mens die zegt: “Voor mij kan het toch niet 
meer. Ik heb waarschijnlijk de onvergeeflijke zonde gedaan”. Dat 
kan ook nog wezen, dat de duivel je daarmee bespringt en je daar-
mee op de nek vliegt. Dat hij zegt: “Je hebt tegen de Heilige Geest 
gezondigd”. Dat je jezelf als een verdoemelijke, als een verachte 
voor eeuwig leert kennen. 
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De Heere Jezus zegt: “Kom herwaarts”. Weet je wat er staat? Daar 
staat dit: “Kom alsjeblieft zo snel mogelijk terug. Kom herwaarts, 
volg Mij”. Is dat geen royale nodiging! Is dat geen tekening van de 
ruimte die er bij God in Christus is voor zondaren! Hoe vreselijk in 
dat licht, dat er van die jongeling staat: “Dit woord horende, ging hij 
bedroefd weg”. Hij ging zelf weg, bij Jezus vandaan. Bij de zaligheid 
vandaan. Bij de eeuwige rijkdom vandaan. Terwijl de Heere Jezus 
niet anders deed dan hem te nodigen, om tot Hem te komen. Kom 
herwaarts, volg Mij. 
U zegt: “Man, hoe moet dat? Hoe moet ik nu herwaarts komen en 
Hem volgen?” Weet u hoe dat moet? Dat moet gaan, dat gaat door 
de werking en de leiding van de Heilige Geest. Je bent jezelf natuur-
lijk een raadsel. Je blijft jezelf een raadsel. En het zijn wegen die 
geen mens zelf kan bevroeden en kan bedenken. De Heere kiest 
een spoor waarvan je zeggen moet: “Dat spoor heeft mijn voet nog 
nooit gegaan, het is alles verbazend welk spoor de Heere trekt”. 
Maar weet u wat voor een spoor dat is? Dat is de samenvatting in 
twee woorden. Het is door lijden tot heerlijkheid. Het is een spoor 
van afbraak, sterven aan jezelf, om te leven in, uit en met die Heere 
Jezus Christus. 
En kom herwaarts, volg Mij. Dat is het laatste. 
 
Zullen wij eerst samen zingen, Psalm 73 het 10e vers. 
 

Hoe worden zij, tot ieders schrik, 
Vernield, als in een ogenblik! 
Hoe moeten zij het leven enden, 
Van angst verteerd in hun ellenden! 
Hun weeld' is als een droom vergaan. 
O Heer', wanneer Gij op zult staan, 
Zult Gij hun tonen, onverwacht, 
Hoe Gij hun ijdel beeld veracht. 

 
En kom herwaarts, volg Mij. Wie is die Mij? Die Heere Jezus Chris-
tus Die een eeuwige, volmaakte rijkdom bezat. Die speelde in de 
schoot van Zijn Vader. Die gedrukt werd aan het hart van Zijn Va-
der. Die Heere Jezus Christus, volmaakt in Zichzelf. Niets missend. 
Niets benodigend. Die God Die zoveel eer en heerlijkheid bezat, dat 
Hij het niet nodig had om van ‘s mensenhand gediend en met men-
senmond geëerd en met ’s mensenhart gevreesd te worden. En die 
Heere Jezus Christus, Die heeft nu gewillig al de rijkdom die Hij be-
zat achter gelaten en Hij is gekomen in een wereld, verloren in 
schuld, waar voor Hem geen plaats was, tot in de herbergen toe, 
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waar Hij neergelegd is in een kribbe, in een plaats waar de beesten 
huizen, tot troost van die die met Asaf mee getuigt: “Ik ben een groot 
beest bij U”. Daar is Hij neergelegd, in het midden van hun rampen 
en ellenden. En die Heere Jezus heeft het gezegd: “De vossen heb-
ben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des men-
sen heeft niet waar Hij het moede hoofd zou neerleggen”. Hij moest 
alles missen en derven. Ja, weet u hoe ver dat ging, dat missen en 
derven? Hij heeft het zelfs uit moeten roepen: “Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt Gij Mij verlaten?” Weet u waarom? Om zulken die Hij 
nodigt: “Komt herwaarts, volg Mij”, te tonen dat zij in die weg nim-
mermeer van God verlaten zullen worden. Nimmermeer! Of ze het 
nu voelen of niet. Of de gevoeligheden nu opgedroogd zijn of niet. 
Nimmermeer! Dat blijft bij God onveranderlijk, eeuwig hetzelfde. 
Want Zijn raad bestaat in eeuwigheid. 
En kom herwaarts, volg Mij. Dat is een pijnlijke gang hoor, Hem vol-
gen. Dat is een taaie gang voor het vlees. Dat is een onmogelijke 
gang voor een mens als alles, maar dan ook alles tot de grond toe 
wordt afgebroken, als de wortel uit je bestaan wordt weggerukt, als 
je mee moet achter Hem aan in een weg van lijden en sterven. Weet 
je wanneer het alleen kan? Als het oog op Hem gevestigd is. Zo 
werd Stefanus gestenigd. Zo hebben de christenen, die als fakkels 
dienden in de tuinen van Nero, blijmoedig die weg gegaan. Zo zijn 
ze gaan op de brandstapel, onder de guillotine, die deze Heere Je-
zus Christus in het oog hadden. Zo hebben ze Psalmen gezongen 
en elkaar opgewekt. Zo zijn ze gegaan in de vervolgingen in Enge-
land en in Schotland. Zo gaan ze heden, in een weg van lijden en 
sterven, in Pakistan, in Syrië, waar het dan ook is in de wereld, waar 
de Kerk van Christus vervolgd wordt. Zo zal het ook heden gaan in 
Nederland, als de duivel je op het oog heeft, als de vervolgingen van 
binnen en van buiten op je aan komen. Als het alles zo heel bedekt 
en heel sluipend kan gaan, hoe je meer en meer naar de rand van 
de samenleving wordt weggedreven. O ja, waar het wel openbaar 
komt dat je alles moet verlaten, wat de Heere Jezus Zelf tegen Zijn 
discipelen zegt: “Huizen, broeders, zusters, vader, moeder, vrouw, 
kinderen, akkers, om Mijns Naams wil”. Als er maar één zaak in je 
leven van belang is, de Naam van de Heere Jezus Christus. Daar-
om worden ze christenen genaamd, nietwaar! Omdat ze die Naam 
van Christus eerbiedigen en in het diepst van hun hart meedragen. 
Kom herwaarts, volg Mij. Weet u welke gang dat was? Dat was een 
gang om hem mee te nemen naar Golgotha toe. Naar die plaats 
waar de gerechtigheid en de vrede elkaar kussen in het bloed van 
het dierbare Lam. Dat is mee weg de gang naar Golgotha’s kruis, 
waar die schat in de hemel duur wordt betaald met het verzoenend 
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lijden en sterven van Immanuël, waar de prijs tot de laatste penning 
toe wordt aangeleverd. Wat kom je er dan schamel van af, met je 
zogenaamd onderhouden van de tweede tafel van de wet. Wat kom 
je er dan schamel van af met je farizese leven en met je vrome en 
heilige leven, met alles wat je voor God wilde klaar maken, om voor 
Hem te kunnen bestaan. Wat kom je dan voor de dag als een mens 
die o zo weinig dankbaarheid aan de dag legt. Want je zult niet an-
ders willen in dat Hem volgen, Zijn voetstappen te drukken, waar Hij 
ook heen gaat, en Zijn wil alleen te doen, om die te doen uit dank-
baarheid. Nietwaar? Wat ben je dan een mens die nog dagelijks 
struikelt in vele, o zo onvolmaakt aan deze kant van het graf. Om 
dagelijks opnieuw die gerechtigheid van Jezus te benodigen: “Kom 
herwaarts, volg Mij”. Weer op de knieën aan Golgotha’s kruis, om bij 
de voortduur van jezelf te walgen en uit te zien naar dat uur, waar 
de apostel naar uit zag, ontbonden te zijn, met Christus te zijn. Dat 
is immers zeer verre het beste. Dat is die schat in de hemel: eeuwig 
God alles en in allen. Je eeuwig te verlustigen in Hem. Hun blijd-
schap zal dan onbepaald, door het licht dat van Zijn aanzicht straalt, 
ten hoogste toppunt stijgen. 
Kom herwaarts, volg Mij. Hij ging bedroefd weg. Veel meer fortuin 
wordt er voor hem open gelegd dan hij ooit in de wereld kon verga-
ren. Wat zijn wij toch onmogelijke mensen, nietwaar! 
Ik hoorde eens een predikant zeggen, ik zeg het u ook. Hij zei: “Als 
er hier ergens in deze stad iemand zegt tegen u: “Morgen kun je 
honderdduizend euro op komen halen”. U staat allemaal in de rij”. 
Hij zegt: “En heden wordt u in de prediking een God en een Heere 
Jezus, zo goed en zo royaal voorgesteld, en u hoeft Hem niet. U 
gaat bedroefd weg, in plaats dat u nu voor Zijn voeten neer zakt in 
het stof van de vernedering”. Bezwaarlijk, het is moeilijk voor een 
rijke. Daar wordt niet alleen een jongeling mee bedoeld met een 
grote bankrekening. Nee, het is bezwaarlijk voor een mens die zich-
zelf in de weg zit. Daar zit je dan, altijd jezelf in de weg. En je zegt: 
“Ik heb mijn levenlang niet anders gedaan dan Jezus buiten de deur 
gehouden. Hoe kan dat nu ooit anders worden? Ik word zo moe van 
al mijn geploeter en het levert helemaal niets op. Ik kom geen stap 
verder. Ik kom alleen maar meer en meer achteruit te staan”. Dan 
zegt de Heere Jezus tegen Zijn discipelen toen ze zeer verslagen 
waren… Dat is ook wat! Ben je weleens zeer verslagen geweest? 
Weet je wat dat betekent? Dan is zalig worden de onmogelijkste 
onmogelijkheid geworden. Dat is zeer verslagen. En dan roepen ze 
uit, vertwijfeld, de wanhoop nabij: “Wie kan dan zalig worden?” Is 
dat weleens een keer in je leven een zaak geweest die je bezet 
hield? “Wie kan dan zalig worden?” En dan klinkt de ruimte van vrije 
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genade in de prediking van de Heere Jezus: “Bij de mensen is dat 
onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk”. Dat had mijn 
oude opa in zijn Bijbeltje aangestreept: “Zou er voor de Heere iets te 
wonderlijk zijn?” En dat heeft God in zijn oude leven nog waar ge-
maakt, in zijn hoge ouderdom. En dat wordt u ook heden verkon-
digd, dat het bij God mogelijk is. Weet u wat Kohlbrugge daar over 
zegt? Dat vind ik ook zo schoon. Kohlbrugge zegt: “Het is alsof de 
Heere Jezus dit die rijke jongeling, terwijl hij weg liep bij Jezus 
vandaan, nog naschreeuwt, als een laatste lieflijke, genadevolle lok-
king: “Bij u, u bent een mens, bij u onmogelijk om afstand te doen 
van uw rijkdom, die armoede is in het licht van God. Maar bij God 
zijn alle dingen mogelijk”. Dat dat u dan door de knieën zou drukken, 
in het stof van de vernedering zou neer leggen: “Heere, doe Gij het 
ook aan mij”. Bij God zijn alle dingen mogelijk. “Heere, doe het ook 
bij mijn nageslacht, waar ze misschien ook heen gezworven zijn, 
welke rijkdom ze dan ook nalopen. Doe Gij het ook aan ons. Maak 
Uw eigen woord waar: “Het zaad zal Hem dienen”. Doe Gij het, Hee-
re, want bij U zijn alle dingen mogelijk”. 
Weet je wat dat woord van de Heere Jezus wil zeggen? Het is van 
het begin tot het eind een eenzijdig werk van God. Dat maakt de 
roem uit in het leven van Gods Kerk. Dat maakt de roem uit in het 
leven van de discipelen. Die waren Jezus toch maar gevolgd, niet-
waar! Die waren toch maar, alles achter latende, achter Hem aan 
gegaan. Maar ze hebben niets meer in zichzelf gevonden om nog 
op te roemen. Nee, ze hebben maar één vraag over. “Wie kan dan 
zalig worden?” Opdat ze roemen zouden de vrije gunst des Heeren 
alleen. En die eeuwige zegening, die schat in de hemel, die bekro-
ning van Gods werk, wat zal dat zijn! Gij die Mij gevolgd zijt in de 
wedergeboorte, tenzij dat een mens wederom geboren wordt, hij 
kan het Koninkrijk Gods niet zien. Weet u wat dat is, de wederge-
boorte? Dan gaat het licht voor de wereld uit en dan gaat het licht 
over Hem op. Dan ga je op zoek. Dan ga je op weg. Dan ga je in de 
onrust, opdat de rust gevonden is die daar overblijft voor al het volk 
van God. Dat is de wedergeboorte. Dat is de gang naar de gerech-
tigheid van Christus toe. Dat is kennen aan eigen hart en leven dat 
bloed der verzoening. 
En de Heere Jezus zegt: “Ik, de Zoon de mensen, zal gezeten zijn 
op de troon der heerlijkheid, en gij zult ook zitten op twaalf tronen, 
oordelende de twaalf geslachten Israëls”. O ja, alles wat je hier moet 
ontberen, alles wat je hier kwijt moet om Mijns Naams wil. Het is een 
zwaar offer misschien. Maar het is toch een licht offer in het licht van 
dat wat er tegenover gesteld wordt. Honderdvoud ontvangen in het 
eeuwige leven. Vele eersten de laatsten en vele laatsten de eersten. 
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Ja, de farizeeër ging ongerechtvaardigd af naar zijn huis. Maar de 
tollenaar was van God gerechtvaardigd geworden. Die laatste werd 
een eerste. Kijk, en dat zocht de Heere Jezus nu in het leven van 
die jongeling. Niet dat hij alles zou verkopen, om met zijn goede 
werken weer tot Jezus te komen, en te zeggen: “Dat heb ik nu maar 
voor U gedaan. Zal ik dan nu gezegend worden?” Nee, maar op-dat 
hij alles verkopen zou, zoals Zacheüs alles verkocht. “Wat ik door 
diefstal ontnomen heb, viervoudig weer. En de helft van mijn goe-
deren geef ik de armen”. En dat de Heere Jezus zou zeggen: “He-
den is dezen huize zaligheid geschied”. Zo gij wilt volmaakt zijn. 
Gemeente van Voorburg, zo gij wilt volmaakt zijn, ge zult het alleen 
wezen als u met al uw onvolmaaktheden overdekt bent met die 
volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus de Heere alleen. U zult 
dan alleen voor God kunnen bestaan als Hij voor u in staat, nu en al 
uw dagen, en tot in dat grote gericht toe. U zult dan alleen vrede met 
God genieten als die voorbiddende en die dankende Hogepriester 
aan ’s Vaders rechterhand ook uw naam, op grond van Zijn eigen 
bloed, dagelijks aanbeveelt bij Zijn Vader: “Ik heb ook voor deze 
verzoening teweeg gebracht”. Opdat de Heere niet meer toornen en 
niet meer schelden zal. 
Hoe moet het dan verder, Hem volgen? Hoe moet het dan verder 
door de woestijn, door de bange tijd, waar je alles uit handen moet 
geven en arm en berooid achter blijft? Weet u hoe het verder moet? 
Zo: “Ik bid niet voor de wereld, maar Ik bid voor degenen die Gij Mij 
gegeven hebt, want ze zijn van U”. Zo moet het verder. Geen ze-
kerheden hier opbouwen, maar de zekerheid in God en in Zijn spre-
ken, en in Zijn Heere Jezus alleen vinden. 
Ze kwamen in Ede aan de deur bij dominee Van der Poel, een ver-
zekerings-agent. Hij werd binnen genodigd. Een kopje koffie. Die 
man had al zijn verzekeringen uitgestald. Dominee Van der Poel 
zegt: “Nu ben je er één vergeten”. Hij zegt: “En die heb ik nu. Ik ben 
verzekerd bij God in de hemel, daar is voor betaald in het bloed van 
de Heere Jezus Christus”. Daar gaat het over. Dat is de zaak. Zo ge 
wilt volmaakt zijn, kom herwaarts, volg Mij. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 17 : 7 
 

Red mij van hen die 't ruim genot 
Der wereld voor hun heilgoed achten; 
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Geen deel, dan in dit leven, wachten, 
En maken van den buik hun god; 
Van hen die weelde, schatten, staten, 
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, 
Verliezen moeten met den dood, 
En hunnen kind'ren overlaten. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


