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Predikatie over Markus 7 vers 34  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 19 maart 2015 
  
 Zingen Psalm 90 : 1. 

Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden : 7. 
 Schriftlezing Markus 7 vers 31 t/m 37 en 

Romeinen 3 vers 9 t/m 20 
 
31 En Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus 
en Sidon, kwam aan de Zee van Galiléa, door het midden der land-
palen van Dekápolis. 
32 En zij brachten tot Hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden 
Hem dat Hij de hand op hem legde. 
33 En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak Hij Zijn 
vingers in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte Hij zijn tong 
aan; 
34 En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij en zeide tot 
hem: Effatha; dat is: Word geopend. 
35 En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong 
werd los en hij sprak recht. 
36 En Hij gebood hunlieden dat zij het niemand zeggen zouden; 
maar wat Hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. 
37 En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: Hij heeft alles 
wel gedaan, en Hij maakt dat de doven horen en de stommen spre-
ken. 
 
9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te-
voren beschuldigd beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de 
zonde zijn, 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; 
11 Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt; 
12 Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is 
niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; 
slangenvenijn is onder hun lippen; 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
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19 Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen 
die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele 
wereld voor God verdoemelijk zij. 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd 
worden voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 67 : 1 en 3. 

 
Gemeente, op deze biddagmiddag Markus 7 het 34e vers. 
 
En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij en z eide tot 
hem: Effatha; dat is: Word geopend. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Jezus ziet op. 
2e. Jezus zucht. 
3e. Jezus spreekt. 

 
Gemeente, het is een onbevattelijke zaak dat het God behaagd 
heeft om in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een plan uit 
te denken om de mensenkinderen wel te doen. Het is niet klein te 
krijgen dat het heilsplan, het verlossingsplan zijn oorsprong vindt in 
het hart van de eeuwige God. Daar zinkt ook een kind van God on-
der weg, als hij dat gaat beseffen. Dat nu van eeuwigheid af de Hee-
re met gedachten des vredes aan al die namen van al die verko-
renen heeft gedacht, en dat al die mensenkinderen, al die zielen 
heeft veilig gesteld, bewaard in Zijn hart en in Zijn hand. Het is een 
onbevattelijk wonder dat de Heere eenzijdig werkt, zonder dat er op 
deze gevallen en boze wereld één mens geweest is die naar de 
Heere gevraagd heeft en naar de Heere zocht, heeft God het Kerst-
feest laten worden, heeft God Zijn Zoon gezonden in de wereld en is 
Zijn Naam genoemd Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van 
hun zonden. Het is niet klein te krijgen dat de Heiland hier op aarde 
heeft rondgewandeld, onder de mensen is geweest, de mensen in 
alles gelijk geworden is, doch zonder zonde. Het is niet uit te zeggen 
wat een voorrecht de mensheid te beurt gevallen is. En had het dan 
niet vanzelf zijn geweest, zou je zeggen, dat heel de mensheid zich 
eenparig tot Hem had gewend toen Hij openbaar kwam in het vlees 
en toen Hij verscheen op de wereld, en dat al de mensenkinderen 
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Hem hadden aanbeden en Hem al hun liefde en dank hadden ge-
bracht. Had het dan niet vanzelf geweest als God de Heere in het 
leven van al de mensenkinderen Zijn eer had ontvangen, vanwege 
dit voorrecht. 
Maar weet u hoe het geweest is? De Heere Jezus wandelde door de 
steden, de dorpen en de vlekken. En die mensen op al die plaatsen, 
die mensen gingen biddag houden. En weet u wat ze baden? “Ver-
trekt U alstUblieft uit onze landpalen. Gaat U alstUblieft weg uit ons 
leven. Wij willen van U niet weten. Wij willen Uw woord niet meer 
horen. U bent het Die ons hele bestaan omkeert. U bent het Die on-
ze economie een slechte slag toebrengt. U bent het Die alles anders 
maakt, aan Wie wij de zaak uit handen moeten geven. Zo’n God 
begeren wij niet”. 
Juist wel in die omwandeling van de Heere Jezus op aarde is ge-
bleken wat er in het hart van de mens is, hoe de mens Hem afwijst, 
en aan de kennis van Zijn wegen geen lust heeft. 
En als het dan vandaag biddag is, herkent u het gebed van die men-
sen? “Vertrekt U alstUblieft uit onze landpalen”. U zegt: “Dat heb ik 
nog nooit gevraagd”. Maar u bent zelfs met grijze haren en de rim-
pels op het aangezicht nog onbekeerd gebleven? U bent zelfs in het 
klimmen van de jaren nog nooit voor God gevallen, in het stof van 
de vernedering? Het is nooit in uw leven gebeurd dat u de zaak uit 
handen moest geven? Is het dan zo een vreemd gebed wat die 
mensenkinderen deden? Of is dat nu niet de spiegel van ons aller 
hart! 
Ja, biddag houden, dat willen we wel. Natuurlijk, we willen winst ma-
ken, bedrijfsgroei meemaken, voorspoed hebben, een vette maaltijd 
dag aan dag. We begeren onze fantasieën gestalte te zien krijgen. 
We begeren een leven vol van genoegens. We begeren een para-
dijs op deze wereld. Ja, zo biddag te houden, dat past ons nog wel. 
Maar dat is in feite niet anders dan wat die mensen deden. Vertrekt 
U alstUblieft en laat ons god zijn in ons eigen bestaan, en laat ons 
de dienst uit maken. Als U ons maar overvloed schenkt. Als U ons 
maar tijdelijke zegeningen geeft, dan zijn wij dik tevreden, dan be-
geren we niets anders meer. 
Vindt u het geen wonder dat de Heere Jezus niet (laat ik het zo zeg-
gen) voor Zijn tijd weer naar de hemel is gegaan! Is het niet een 
onbevattelijke zaak dat Hij Zijn loop heeft geëindigd, dat Hij Zijn 
werk heeft voortgezet! Dat Hij de raad van God totaal heeft uitge-
diend! Is het geen wonderlijke zaak dat de Heere Jezus niet op ze-
ker moment gezegd heeft: “Nou, de mensen begeren Mij toch niet, 
dan ga Ik maar terug naar het huis van Mijn Vader, en laat de men-
sen dan maar”. Nee, de Heiland koos dan een andere plaats. Maar 
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Hij heeft Zijn weg gegaan, door al de delen van Israël, en allerlei 
heidense gebieden daar nog bij. 
En daar begint de pericoop van Markus 7: “En Hij wederom wegge-
gaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee 
van Galiléa, door het midden der landpalen van Dekápolis”. 
Hij kwam. Nou, dat slaat meteen de theologie van vandaag uit han-
den, dat er iets in de mens wordt gelegd. Dat het de mens zou zijn 
die tot God moet gaan. Dat wij het zouden zijn die een keuze voor 
God zouden moeten maken. 
Hij kwam, staat er. Dus Hij kiest dat spoor, die weg. Weet u waar-
om? Omdat, ook in Dekápolis, maar waar Hij ook kwam; omdat Hij 
overal waar Hij door wandelt dezelfde soort van mensen aantreft. 
Mensen die dagelijks gebukt gaan onder de gevolgen van de zonde-
val. Mensen die ellendig zijn. Mensen die totaal afhankelijk zijn. 
Mensen die ten diepste ongelukkig zijn, en pas dan alleen weer blij 
zouden wezen als ze God tot hun deel zouden hebben. Die mensen 
komt hij tegen, overal, ook hier vanmiddag, niet anders onder ons. 
Mensenkinderen in de diepte van hun zonden en ellende. 
Maar weet u wat de grootste ramp is van ons leven? De grootste 
ramp is dit, dat we onze ellende niet kennen. Een uitspraak die vroe-
ger nog weleens gebezigd werd, om over na te denken. Voor wie 
zonden heeft, is er vergeving. Dat is een zaak! Of niet? Is er van-
middag onder ons een mens die zonden heeft? Of zijn we nog best, 
en hebben we het nog aardig voor elkaar? Zijn wij mensen die nog 
netjes hebben opgepast? Mensen die wellicht overal recht op heb-
ben. 
Voor wie zonden heeft, is er vergeving. 
Hij kwam door het midden van de landpalen van Dekápolis. Of die 
mensen het nu wilden of niet. Laat ik het zo zeggen. Hij wandelde 
dwars door die bevolking heen. En dat geldt voor u en voor mij pre-
cies hetzelfde. Of we nu willen of niet, Hij doorwandelt de gemeente, 
en Hij komt u tegen in de bediening van het Woord, om u te tonen 
Wie Hij is, hoedanig een God Hij is. 
En weet u, ja, daar komt Hij in Dekápolis, en Hij komt precies op tijd. 
Ja, zo staat het ook in het Woord: “Een woord op zijn tijd…” Heb je 
dat in je leven weleens meegemaakt? Precies op tijd. Het had geen 
tel langer moeten duren, of je was in de wanhoop weggezakt. Daar 
gaat het hier over: Hij komt precies op tijd. De Oplossing treedt naar 
voren. Zo is het eigenlijk. 
Zij brachten tot Hem… Zij, wie zijn die “zij” geweest? Wel, inwoners 
van Dekápolis. Mensen uit de aarde aards, uit het stof genomen om 
onderhand tot stof weder te keren. En die mensen… Ja, dat zou de 
theologie van vandaag zeggen. Die zou zeggen: “Die mensen zijn te 
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prijzen, want die mensen brengen een mens bij Jezus”. Dat zou 
vandaag de dag zalig gesproken worden. “Dat is toch even een 
goed werk. Dat is toch even geweldig, als er iemand is die een 
mens bij Jezus brengt!” Maar zouden die mensen zich laten prijzen? 
Wat denkt u? Welnee, helemaal niet. Het is, de gang die zij gaan, 
het is niet anders dan een beschamende gang. Het is niet anders 
dan een ontdekkende en een ontgrondende gang. Weet u wat zij 
namelijk belijden als zij een mens, een dove, tot Jezus brengen? Zij 
belijden daarmee: “Wij kunnen hem niet helpen. Wij staan totaal 
machteloos”. Misschien, net als bij die bloedvloeiende vrouw, is er 
alles aan geprobeerd, zijn de beste artsen geraadpleegd om deze 
kwaal op te lossen. Maar geen mens kon deze dove helpen. En er 
blijft geen andere weg meer over, dan een weg van totale ontle-
diging in het komen tot Jezus. Want dat is me een beschamende 
gang! Of niet? Dat is een erkentenis van de diepte van onze val! Dat 
is een belijdenis van schuld! Wij kunnen deze mens niet helpen. Dat 
is even een weg, voordat een mens daar eindelijk eens een keer 
terecht komt. Alleen Hij, Hem moet ik hebben. Hij alleen is bij mach-
te om uit deze ellende, uit deze moeite te verlossen. 
En zij brachten tot Hem. 
Zeg, is het nu op deze biddag precies op tijd? Is het in uw leven, in 
uw hart als muziek dat Hij kwam door het midden van de landpalen 
van Dekápolis? Daar zit onze haper. We laten ons zo mooi en zo 
vroom en zo vol van gerechtigheden zien. En aan zulken kan de 
Heere niets kwijt, omdat dat, die gestalte, een ontkennen is van het 
Woord van de levende God. Omdat wij in die gestalte Hem voor leu-
genaar houden. Want de Heere zegt in Zijn Woord dat er geen 
mens rechtvaardig is. Daarom hebben we gelezen van de apostel 
Paulus: “Zijn wij uitnemender?” Is er een mens die daarop bogen 
kan, dat hij beter is dan een ander? Welnee. “Wij hebben tevoren 
beschuldigd, beiden, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde 
zijn”. Dat betekent: totaal gevangen liggen onder het beslag van de 
zonde. En met geen mogelijkheid kun je je daaraan ontworstelen. Er 
is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig 
is. Er is niemand die God zoekt. Zelfs die mensen in Dekápolis niet. 
Er is niemand die God zoekt. Juist in deze geschiedenis vind je ge-
tekend wat het is: Jezus zoekt hen, of hem, die dove, beter gezegd. 
Jezus zoekt. God zoekt. Hij is doende. En Hij is vechtende, wors-
telende om het behoud van onze onsterfelijke zielen. 
En dan, als ze dan tot Hem een dove brengen die zwaarlijk sprak, 
dan staat er: “En baden Hem dat Hij de hand op hem legde”. 
Wat kunnen wij niet snel een grond leggen in ons bidden! Wat kun-
nen wij niet snel geneigd zijn te menen: ik heb er toch om gevraagd! 
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Nu zal de Heere mij wel moeten zegenen. Zou dat van dit gebed 
ook gegolden hebben? 
Weet u wat we gelezen hebben over ons bidden? Daar moet je eens 
over nadenken en dat eens beseffen als we ’s avonds voor ons bed 
onze knieën buigen, of aan tafel bij de maaltijd het aangezicht des 
Heeren zoeken. Daar moeten we eens over nadenken als we zo-
maar ergens in de stilte, waar we fietsen of lopen, omhoog zien. 
Weet u wat de Heere zegt over ons bidden? “Hun keel is een ge-
opend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog en slangenvenijn is 
onder hun lippen”. Weet u wat dat betekent? Dat gebed van ons 
maakt ons niet waardig dat de Heere ons zou weldoen. Ben je er 
achter gekomen in je leven (dat is de essentie van de zaak), dat 
zelfs je gebeden je alleen maar schuldiger stellen voor Gods aan-
gezicht. Want wie kan bidden gelijk het behoort? Wie kan er van-
daag biddag houden, werkelijk bidden? 
En toch, en dat is het heerlijke, het opmerkelijke van het Woord van 
God in Markus 7, deze mensen bidden op de rechte wijze. Ja, dan 
moet ik een stap eerder beginnen. Wat was het nu waardoor ze tot 
Jezus kwamen met die dove? Dat was hierom, omdat ze gevangen 
genomen waren door de Heilige Geest, en die kant uitgestuwd wer-
den, die kant die ze zelf nooit hadden verkozen. En hier blijkt dat het 
het werk van Gods Heilige Geest is, omdat er staat “en baden Hem”. 
Weet u wat dat betekent, dat “baden Hem”? Dat is dit: ze aanbaden 
Hem. Ofwel, zij worden zo klein, en die Jezus is zo ontzaglijk groot. 
Zij zijn niks, en Hij is Koninklijk, Goddelijk, en Hij is al de aanbidding 
waardig. De hoogste vorm van bidden is aanbidden. En weet u wat 
die mensen doen in dat aanbidden? Zowel die dove als zichzelf aan 
Hem uitleveren. Daar zit een erkentenis bij. Hij doe wat goed is in 
Zijn heilige ogen. Een uitlevering wil zeggen: Wat Hij ook over mij 
beschikt, Hij zal er om geprezen zijn, Hij zal er de eer van ontvan-
gen. Dus er is één doel, het hoogste doel: dat God aan Zijn eer 
komt. En het gebed dat daar heen gaat, dat is het rechte bidden. 
Want de Heere zoekt op deze aarde niet anders dan Zijn eigen eer. 
Zelfs als Hij u zegent met veel overvloed, met veel tijdelijke zege-
ningen, met rijkdom niet uit te zeggen. Het is niet om u. Het is om de 
roem en de eer van Zijn Naam. 
En baden Hem. 
Dus die gestalte van die mens is de gestalte als van die man: “In-
dien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen”. 
Heb je zo weleens biddag gehouden? “Indien Gij wilt, Gij kunt”. Dat 
de Heere niets aan u verplicht is. Dat de Heere niets moet. Maar dat 
u verwonderd zou zijn als Hij het doet. Is er, als Hij het doen zou, in 
uw bestaan een reden aan te geven? Welnee, zegt u, alleen maar 
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duizenden redenen dat Hij mij niet wel zou doen. Maar als er ergens 
een reden gevonden wordt, dat Hij mij wel doet, dan zal dat een 
reden zijn in Hem, in Zijn Wezen, in Wie Hij is. 
Deze mensen brengen in praktijk waartoe Hij nu gekomen is. En als 
ik u dan aan het begin gezegd heb, dat er niemand op Hem zat te 
wachten, en dat de mensen eenparig hebben gebeden: “Vertrekt 
alstUblieft uit onze landpalen”, dan ziet u hier getekend dat de komst 
van de Heere Jezus Christus in het vlees toch niet vruchtenloos 
blijkt, en dat God Zijn Heilige Geest Zich daaraan paart, en dat er 
een vrucht voor God gevonden zal worden. Een andere hoop heb-
ben wij voor vandaag ook niet. Als we het van elkaar zouden moe-
ten verwachten, dan zijn we ten dode opgeschreven. Maar dit is de 
hoop, dat de Heere Zelf de vrucht van Zijn eigen werk in het licht zal 
brengen, dat de Heere het Zelf zal doen. Zij brachten tot Hem. 
Weet u wat er ook in zit? Dat is dit: ze hebben die dove wellicht beet 
gepakt, bij zijn armen ofzo. Laten we het ons zo maar voorstellen. 
En ze hebben hem bij Jezus gebracht. En dan moeten ze iets doen. 
Daar bij de Heere Jezus moeten ze hem naar voren duwen, en die 
dove los laten, de zaak aan Hem over geven. Dat staat er als er 
staat: “Zij brachten tot Hem”. 
Heb je zo weleens biddag gehouden? Zij brachten tot Hem. Weet u 
waar onze ellende ligt? Dat we het met de krampachtigheid van ons 
bekrompen bestaan het zo graag vast willen houden. Dat we maar o 
zo moeilijk los laten. Dat staat ons zo in de weg. Nee, hier moeten 
ze het overgeven aan de majesteit, aan het goeddunken van de 
eeuwige God. 
En je ziet het in het vervolg van de geschiedenis. Wat viel het mee! 
Wat viel het mee voor die mensen in Dekápolis, en zeker wel voor 
die dove. Die dove hoorde niets en hij sprak zwaarlijk. Hij kon o zo 
moeilijk de zaken onder woorden brengen. Hij kon zich nauwelijks 
verstaanbaar maken. Die dove, tja. Wellicht hebt u in uw leven ook 
wel van die mensen om u heen. Uw kinderen, doof voor het Woord 
van de levende God? Verbaast het u? Wie zal een reine geven uit 
een onreine?! Uw kleinkinderen? Of zomaar anderen die u lief en 
dierbaar zijn. Of de buren in de straat. Ons arme vaderland. De we-
reld in nood. Ziet u wat deze mensen doen? En zij brachten tot 
Hem. Er is niets heerlijker en zaliger dan de zaak over te geven. Als 
dat betracht mag worden, door het werk van de Heilige Geest… De 
predikant onder wie ik opgroeide zei het zo: “Het waarachtige geloof 
wordt hierin getekend dat het de zaak van heel het bestaan over-
geeft in de handen van een God Die rechtvaardig doet”. Dus Die het 
altijd goed doet. 
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Zij brachten tot Hem een dove die zwaarlijk sprak, en baden Hem 
dat Hij de hand op Hem legde. 
Wat vragen ze nu van de Heere Jezus? Wel, dat de Heere Jezus 
Zijn hand op die dove zou leggen. Waar zou die vraag uit voortge-
komen zijn? Wel, het was ook tot in de landpalen van Dekápolis 
doorgedrongen dat de Heere Jezus goeddoende het land doortrok. 
En Zijn wonderen die Hij deed gingen o zo vaak gepaard met een 
uiterlijk teken. Ofwel, dat degene die van Hem gezegend werd, de 
bedoelde, door Hem werd aangeraakt. Het is een tekening van het 
persoonlijke van de zegen die de Heere Jezus geeft. Daar vragen 
ze. Leg hem de hand op. Dan zal het goed met hem zijn. Dan zal hij 
gezegend worden. Dan zal dat betekenen dat U persoonlijk op hem 
let. Dat het een zaak van één op één is. 
Zij baden Hem dat Hij de hand op hem legde. Dat zou het grootste 
wonder zijn, als dat zou gebeuren. Ziet u dat? Ze bidden niet in de 
eerste plaats om een rijke oogst. Ze bidden niet in de eerste plaats 
om stallen vol met vet vee. Ze bidden niet om geld en goed. Maar ze 
bidden dat Hij de hand op hem zou leggen. 
Wat zou dat een gezegende biddag zijn vandaag, als het ons daar 
om te doen is, voor onszelf, voor de gehele gemeente, voor de men-
sen om ons heen. Dat we van God gezegend zouden worden, met 
die zegening die tot in alle eeuwigheid blijft, opdat de tijdelijke zege-
ning slechts een uitloop, een voortvloeisel zal zijn van de zegening 
aan de ziel. 
Zo laten ze die dove los bij de Heere Jezus. 
En hem van de schare alleen genomen hebbende. De Heere Jezus 
neemt die dove alleen. Het wordt onder vier ogen afgehandeld. Hij 
neemt hem alleen, omdat de zaak die hier aan de orde is altijd in het 
verborgene geschiedt. Dat is zo heilig. Dat is zo intens. Het gevolg 
van dat werk zal straks openbaar komen. Daar zal het in ons leven 
ook over gaan. Biddag is dan pas een rijk gezegende biddag als er 
een dankdag op volgt, als er een danklied tot Zijn eer wordt ge-
hoord. Dan zal het goed wezen. Want we komen bidden tekort. 
Maar wat dacht u van danken?! En dat is trouwens, laat ik dat vast 
zeggen, voor de Kerk van de Heere Jezus Christus de enige steun-
grond, dat deze Heere Jezus, nu gezeten aan ’s Vaders rechter-
hand, met een gouden schaal met Zijn eigen dierbaar bloed, een 
biddende en een dankende Hogepriester is voor Zijn Kerk. Ik bid 
niet voor de wereld, maar Ik bid voor degenen die Gij Mij gegeven 
hebt. 
Hem van de schare alleen genomen hebbende. En dan volgt er wat 
wonderlijks. Stak Hij Zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebben-
de, raakte Hij zijn tong aan. Wat zou dat betekenen? Wel dit, die 
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man was doof en hij sprak zwaarlijk. Dus de Heere Jezus legt de 
hand op de pijnlijke plek. Hij wijst de haper aan. Hij wijst de zonde 
aan. Geestelijk overgezet: de Heere gaat nooit over de breuk heen. 
De Heere gaat nooit daar over heen, dat wij de gevolgen dragen in 
ons leven, maar dat de oorzaak bij ons ligt. Dat de Heere de schuld 
niet heeft van al die smarten en ellende. Dat de Heere de schuld 
niet heeft van een in onze ogen mislukte oogst. Dat de Heere de 
schuld niet heeft van honger en gebrek, van ziekten, noden en do-
den. Maar dat wíj schuldig staan. De Heere bepaalt er bij, die mens, 
die dove, die wordt nog eens op de feiten gedrukt. 
Maar dat heeft een doel. En dat doel moet je nooit uit het oog verlie-
zen. De Heere slaat niet uit lust tot plagen, maar de Heere slaat om 
te genezen. En de Heere bepaalt bij de breuk, opdat het wonder van 
genade alleen maar schitterender en heerlijker zal wezen, en Hij 
meer eer en glorie zou ontvangen. 
Hier wordt deze man nogmaals bepaald bij zijn onwaardigheid. Zal 
hij zich niet geschaamd hebben? Doof en zwaarlijk kunnen spreken 
voor het oog van de Heere Jezus. Zal hij zich niet geschaamd heb-
ben? En nu, nu raakt de Heere ook nog zijn oren en zijn tong aan. 
Nogmaals er bij bepaald. 
Is dat het resultaat van biddag weleens geweest in uw leven? Dat je 
er bij bepaald geworden bent? Ik zal het u ordentelijk voor de ogen 
stellen. Dat je in de spiegel moest zien je eigen schandelijkheid, je 
eigen gebrek en je eigen ellende. Nou, dan verdween je verlang-
lijstje met allerlei wereldse genoegens en begeerlijkheden maar zo 
in de kachel. Dan verdween alles, en dan bleef er maar één ding 
over: “Ik schuldig en Hij o zo heilig”. En dat is het wat de Heere 
Jezus doet bij deze mens. Nee, de Heere gaat niet over de breuk 
heen. Maar het is juist die breuk waarvoor Hij gekomen is in de we-
reld. 
Nu zijn we bij ons tekstwoord: “En opwaarts ziende naar de hemel”. 
En opwaarts ziende. En laat ik dat vast in het praktische voor u en 
voor mij mogen zeggen. De Heere Jezus wijst ons in de blik van Zijn 
ogen aan waar de zegen alleen vandaan kan komen, waar het goe-
de vandaan moet komen. Het kan alleen van God komen. Nee, 
staar u niet blind op de mensen om u heen, om de zakenpartners, 
op de overheid, die wellicht besluit. Staar u niet blind als gisteren de 
verkiezingen geweest zijn. Op wat de mens doet. Maar erken alstu-
blieft dat God de regie in handen heeft en dat Hij alle dingen leidt 
naar de raad van Zijn Goddelijke wil. 
En dan in het licht van de verkiezingen. Weest Hem dan maar eens 
dankbaar dat de christelijke partijen nog gewonnen hebben. Wie 
had dat gedacht in een land dat wegzwerft en wegsterft, al meer en 



 10 

meer het Woord van God vertrapt onder de voeten. Een land dat het 
zich waardig maakt dat de Heere oordelend opstaat over Neder-
land. En dat de Heere dat nog geeft. En wilt ze alstublieft aan de 
troon van Gods genade opdragen. Leg nu niet de vinger op hun 
fouten. Die zullen wel vele zijn. Maar beveel ze maar aan aan Hem, 
opdat ze vrijelijk Zijn Naam zullen belijden in de raadsvergaderin-
gen, opdat ze vrijelijk voor het Woord van God zullen uit komen. En 
opdat het gebeuren mag in Nederland, dat de Heere nog zegenen 
zou omwille ook van hun arbeid die ze in Zijn Naam mogen verrich-
ten. 
En opwaarts ziende naar de hemel. 
Het is lijdenstijd. Daar zit een zeer ernstige notie in, in die woorden: 
“En opwaarts ziende naar de hemel”. Waar keek de Heere Jezus 
naar? 
U zegt: “Als ik in nood ben, dan kijk ik weleens een keertje naar de 
lucht en dan roep ik God aan”. De Heere liet Abraham kijken naar 
de sterren aan de hemel. “Kijk eens naar boven”. Het is een goede 
gewoonte om opwaarts te zien. Maar onze ogen zien nooit zo ver 
als de ogen van de Heiland. En opwaarts ziende naar de hemel. Dat 
is de plaats waar Hij vandaan gekomen is. Dat is de plaats waar Hij 
thuis geweest is, van eeuwigheid tot eeuwigheid, spelende in de 
schoot van Zijn Vader. Daar waar de harmonie was, waar de liefde 
was, waar de Vader en de Zoon onafscheidelijk aaneen verbonden 
waren. Daar waar een eeuwige blijdschap was. Waar de engelenko-
ren zongen ter ere van de drie-enige God. Daar waar alles vrede 
was. Waar geen gebrokenheid en geen gebrek te vinden was. Daar 
kijkt Hij naar. En als ik u dan gezegd heb: Is het niet een wonder dat 
de Heere Jezus de raad Gods heeft uitgediend, ondanks de vijand-
schap van de mensen en ondanks het afwijzen van de mensen. Dan 
zeg ik het u hier nogmaals: Is het niet een wonder dat de Heere Je-
zus de raad Gods heeft uitgediend, terwijl Zijn hart naar boven ge-
trokken werd. Want denkt u niet dat Hij naar boven heeft gekeken, 
vol van verlangen, met heimwee. Daar was Hij thuis. En maakte dat 
de smart van Zijn lijdensgang niet temeer hevig, dat Hij wist waar Hij 
vandaan gekomen is. En in dat opzicht het dus ook bij uitnemend-
heid verstond in welke ellendigheid wij in onze diepe val in Adam te-
recht gekomen zijn. 
Op biddag wordt u een dove die zwaarlijk sprak voorgesteld. En de 
Heere Jezus ziet in hem getekend de mensheid, u en mij, ons be-
staan. Doof voor God. En onze mond? Onze mond brengt geen zui-
vere klank ter ere van God voort. Weggevallen uit dat hoge schep-
pingsdoel. Heb je weleens biddag gehouden, dat het scheppings-
doel in je leven, in de weg van de herschepping, weer gevonden zou 
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worden. Dat je mond weer zou overvloeien van Gods eer, gelijk een 
bron zich uitstort op de velden. 
En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte Hij. 
Daar staat een dove voor de Heere Jezus. Dat betekent dat die man 
het zuchten van de Heiland niet heeft gehoord. Dat is een zaak om 
over na te denken. U in uw onbekeerde staat voor God. U in heel uw 
bestaan, wat een en al vijandschap is tegen God. U die er nog nooit 
bij heeft nagedacht of de Heere u in toorn of in gunst aanschouwt. U 
die niet rekent met dood en eeuwigheid. U die op deze biddag niet 
verder kijkt dan dit aardse, tijdelijke leven. Er wordt u een zuchtende 
Heiland voorgesteld. Hij zucht over u, vanwege de poel van ellende 
waarin u ligt. Is dat niet een zaak waaronder je zou moeten breken?! 
Is dat niet een zaak die je aan stukken zou moeten scheuren?! Hoe 
is het mogelijk dat Jezus zucht?! 
En u die in de ontdekking van het bestaan, ontgrond en ontledigd op 
deze biddag niet anders meer over heeft dan één zaak: Geef mij 
Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig 
zielsverderf. 
Jezus zucht over u. Zuchtend vanwege uw toestand. Zuchtend over 
uw ellende. Zuchtend vanwege de zware weg die Hij zal moeten 
gaan, om zondaren, zoals ze getekend zijn in deze doofstomme, tot 
God weer te brengen. Hij zucht. 
En u, die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebt leren 
liefkrijgen, verachterd in de genade wellicht, de wereld weer aan de 
hand, op dwaalsporen gegaan, of wellicht met zoveel zoetigheid en 
zoveel lieflijkheid omringd. Jezus zucht. Want Zijn Kerk is hier op 
aarde niet thuis. Hier horen ze niet. Hij zucht als Hij naar de hemel 
ziet. Laat ik in dat verband mogen zeggen: de Heiland zei tegen de 
Zijnen: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om 
u plaats te bereiden”. Hij zucht. Daar horen ze. Begrijpt u? Psalm 
116: “Hoe kostelijk is in de ogen des Heeren de dood Zijner gunst-
genoten”. Zou dat op biddag niet op zijn plaats zijn! Dat het wellicht 
in het komende seizoen een thuisreis wordt. Wie weet voor wie on-
der ons. Een thuisreis. Hij zucht over Zijn volk. 
Maar laat ik ook nog dit er bij mogen zeggen, want je moet maar op 
de leerschool van Gods genade tot in klas nul zijn terug gebracht. 
Dat je je hier op biddag afvraagt: “Ik heb geen woord meer om te 
bidden. Wat zal ik bidden? Al mijn gebeden zijn met zonde bevlekt. 
Hoe zal ik tot Gods eer spreken? Ik heb geen woord meer uit te zeg-
gen. Af en toe ontsnapt er een zucht aan mijn ziel”. En de Heilige 
Geest, zegt het Woord, Die bidt voor ons met onuitsprekelijke ver-
zuchtingen. Dat is een bidden achter Jezus aan. 



 12 

Zuchtte Hij. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga. 
Denk erom dat dit zuchten van de Borg een volmaakt gebed ge-
weest is. Al is het zonder woorden die wij in onze oren zouden kun-
nen horen. Een volmaakt gebed. 
En laat ik u nu nog op één zaak mogen wijzen voordat we gaan 
zingen. Dat is dit: die man was doof. Hij hoorde het zuchten niet. 
Maar één ding was er wel. Hij stond vlakbij de Heere Jezus. Wat 
voor een ogen zal hij gezien hebben? Zijn dat geen ogen vol met 
mededogen, vol van liefde geweest! Ach, als dan juist op biddag wel 
in het Woord van God u de Heere wordt getekend als een vriendelijk 
Ontfermer, en als u wordt toegeroepen: wie voor Hem in het stof 
neervalt, die zal door Hem worden opgericht; wie Hem nederig valt 
te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. Waarom is het toch dat wij 
vol ongeloof, vol zonden, wantrouwen aan de Heere en klein denken 
van Hem? Zie hier de ruimte die daar is bij de Heiland, bij de Heere 
Jezus Christus. Weet u hoe ver het zelfs gaat? Daar wil ik toch ook 
op wijzen. Dat is dit: dat je van die dove geen gebed hoort. Er staat 
niet eens getekend dat hij het er mee eens was, dat die schare hem 
bij Jezus bracht. Er staat niet eens getekend wat er in zijn hart om-
ging, of hij er naar verlangde, of hoe dat dan ook geweest is. Nee, 
deze doofstomme is totaal passief, lijdelijk. Het is een zaak die hem 
overkomt, of overspoelt. Dat staat ook al in het Woord. De Heere 
zegt het toch! “Ik ben gevonden van degenen die naar Mij niet 
vraagden”. 
Ben je daar ook het resultaat van vanmiddag op deze biddag? Ben 
je een mens in wiens leven dat waar geworden is? Gevonden van 
degenen die naar Mij niet vraagden. Het is een uitlevering geweest. 
Als het zover komt, mensen, dat je met die doofstomme mee je 
moet uitleveren aan God, dan weet je één ding zeker: dat zal niet 
best met mij aflopen, want moet je eens kijken hoe ik er uitzie, vol 
van zweren en etterbuilen. En wat is het die man meegevallen! Wat 
is het hem eeuwig meegevallen! En dat is de gang van de Kerk, die 
doen meevallers op aan Gods kant, dwars tegen alle tegenvallers 
aan eigen kant in. 
 
Kom, laten we eerst samen zingen, Psalm 107 het 3e vers. 
 

Hier raakten zij aan 't kwijnen 
Door dorst en hongersnood; 
Hun ziel leed duizend pijnen 
En angsten van den dood. 
Doch toen zij in 't gebed 
Tot Isrels HEER' zich wendden, 
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Heeft hen Zijn arm gered 
Uit angsten en ellenden. 

 
Misschien heb je vandaag wel gebeden: “Zou er een woord voor mij 
bij mogen zijn?” Maar ja, hoe zul je horen als je door je eigen zon-
den en schuld doof bent voor het Woord van de levende God?! En 
wellicht ondertussen een kerkbank versleten en gewend aan de 
klanken van het Evangeliewoord. Maar nog nooit getroffen, nog 
nooit geraakt in het hart. Hoe zul je horen?! 
Zie dan in ons tekstwoord het geheim verklaard. En zeide tot hem: 
“Effatha”. Heb je er weleens over nagedacht hoe wonderlijk die zaak 
is. Tegen wie spreekt de Heere Jezus? Tegen een dove! Je zou 
toch zeggen: Dat heeft geen enkele zin. Waarom praat je tegen een 
dove? Die hoort het toch niet. Maar de Heere Jezus spreekt tegen 
een dove. En zeide tot hem: “Effatha”, dat is: “Word geopend”. 
Weet u wat hier waar wordt? Het Woord van de levende God: “Do-
ven zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen, zul-
len leven”. Nou, en dat is hier nu gebeurd. Is dat geen heerlijke 
biddag geworden daar in Dekápolis! Dat er een dove horende ge-
maakt is. Nee, dat is niet het enige. Want als we ziek zijn, willen we 
allemaal graag beter worden. Want je wil nog zo graag in het leven. 
En als we een gebrek hebben, willen we er graag van af. Want we 
willen nog zo graag in het leven. Maar hier is een zaak aan de orde. 
De Heere Jezus spreekt tot hem: “Effatha”, dat is: “Word geopend”. 
En zijn oren worden terstond geopend. En het eerste wat hij hoort is 
Jezus’ stem. Is dat niet een zaligheid in zichzelf! Is dat niet de 
hoofdzaak waar het over gaat in ons leven! Dat we Zijn stem horen. 
Zie het trouwens ook. Ja, als er onder ons een mens doof is, dan 
gaan we nog schreeuwen. Dan gaan we proberen ons verstaanbaar 
te maken. Maar van de Heiland staat geschreven: “Hij zal niet 
schreeuwen op de straten, Zijn stem niet laten horen”. Dat blijkt ook 
hier. Er staat zomaar rustig en eenvoudig: “en zeide tot hem”. Je 
zou geneigd zijn te denken dat het haast fluisterend geweest is, 
naar het Woord van God, dat de Heere is in het suizen van een 
zachte stilte. Het machtswoord heeft geen overschreeuwen nodig. 
Dat heeft geen kabaal en geweld nodig. Maar het spreken van God 
in alle rust overwogen, bij God vandaan beschikt. Ze zullen het ho-
ren. 
Hij zeide tot hem. En terstond. Ziet u. Daar zit geen tel tussen. Op 
dat ogenblik. En dan zullen we in ons leven horen zoals we nog 
nooit gehoord hebben. 
Maar het slaat niet alleen op de oren van die dove, dat woord Effa-
tha. Het slaat net zo goed op zijn mond, word geopend. Hij sprak 
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zwaarlijk. En nu, na het machtswoord van de Heere Jezus, staat er: 
“Hij sprak recht”. Zijn oren geopend en de band zijner tong los. Of-
wel, in het leven van deze dove is de scheppingsorde hersteld. Het 
leven is het horen het Woord van God. De mens zal toch immers bij 
brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit Gods mond uit 
gaat. 
Is dat geen zaak om te overwegen op biddag, als we de Heere bid-
den om het brood dat we nodig hebben voor ons broze lijf! De mens 
zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit Gods mond 
uit gaat. 
En hij sprak recht. Ofwel, zijn mond wordt hier gebruikt tot het doel 
wat God gesteld heeft in het scheppen van de mens. Hier is de her-
schepping in zijn vorm, dat deze man recht spreekt. Dat betekent 
niet alleen dat het zwaarlijk spreken er af is en dat hij nu de woorden 
goed kan uitspreken. Het zijn rechte woorden geweest die hij sprak. 
En iedereen heeft ze kunnen verstaan en begrijpen, omdat hij niet 
meer zwaarlijk sprak. Hij heeft gesproken van God, Die goed is voor 
hem, een slecht mens. Dat is in het licht van heel de Schrift “recht 
spreken”. 
Als dat toch de uitloop van de biddag zal zijn! Hoe het dan ook gaat. 
Of dan het veld vol is met koren of niet. Of dan de schuren vol zijn 
met zegeningen of niet. Of dan de kast vol is met voedsel of niet. Als 
dit toch gevonden mag worden: hij sprak recht. 
Dat wordt nog eens een keer benadrukt door het vervolg. Hij gebood 
hunlieden, staat er, dat ze het niemand zeggen zouden. Dus er 
klinkt een bevel van de Heere Jezus Christus: zwijgen. Waarom zou 
dat geweest zijn? Wel, hierom: Wat verwachtten de Joden eigenlijk 
van de Messias? Dat de Messias ze bevrijden zou uit de macht van 
de Romeinen, en dat de Messias Koning zou zijn over Israël, en het 
land van Israël en het volk van Israël weer over zou vloeien van 
melk en honing, en dat ze geen slaaf en geen knecht van een uit-
lands vorst zouden wezen. Dat verlangde het volk van Israël. Dat 
was de Messiasverwachting. Dat zou alleen maar vertroebelen, het 
zicht op de zaak waartoe Hij gekomen was, wat nu in deze doof-
stomme zo helder aan het licht wordt gebracht. Zoals deze man 
naar het lichaam genezen geworden is, zo is Hij gekomen om zielen 
te redden, te genezen van het verderf. En om die vertroebeling te 
verhinderen: “Zeg het niemand, want anders zal het volk achter Mij 
aan komen en wellicht een revolutie begeren, een opstand tegen de 
Romeinen”. 
 
Maar hier klinkt een gebod van de Heere Jezus, waarvan de Heiland 
al wist dat ze het zouden overtreden. Laat ik het zo mogen zeggen: 
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Dit is het enige gebod wat ook overtreden mág worden. Want er 
staat: “Wat Hij hen ook gebood, zo verkondigden zij het des te 
meer”. Dus Zijn verbiedend spreken helpt mee tot meerdere eer en 
glorie van God. Ze laten het al meer en meer horen. 
Ze verkondigden, staat er. Dat is proclameren. Dat is preken. Dus 
die mensen, niet alleen die dove, maar die schare die het gezien 
heeft, die hebben gepreekt. 
En dan moet je je niet afvragen: Zouden al die mensen dan ook wer-
kelijk kinderen van God geweest zijn? Zouden dat gezegende men-
senkinderen geweest zijn? Dat is ook niet het eerste wat je je af 
hebt te vragen over degenen die voor u op de preekstoel staan. Dat 
is een zaak tussen God en hun ziel. Maar het gaat hierover: hebben 
ze het rechte Woord gesproken? Ja, daar zeker. En als dat van de 
kansel klinkt, dat rechte Woord, dan geldt het van u, voor ons als 
hoorders, wat dat Woord uitwerkt in ons bestaan, in ons leven? Zijn 
we er doof voor, of is het werkelijk zo, dat ook in ons leven dat 
woord bewaarheid wordt: “Doven zullen horen de stem van de le-
vende God”. 
En weet u, weet u wat er dan gebeurt? Zij ontzetten zich bovenmate 
zeer, zeggende: “Hij heeft alles wel gedaan, en Hij maakt dat de do-
ven horen en de stommen spreken”. 
Hoe ga je nu de kerk uit vanmiddag op deze biddagmiddag? Hoe ga 
je nu naar huis? Neem je diezelfde verwondering mee? Hij maakt 
dat doven horen en stommen spreken. En is die verwondering de 
zaak waarmee je thuis de biddag voortzet? De zaak die je uitdrijft 
naar de troon van Gods genade. Doe mij horen Uw stem, en doe mij 
spreken tot Uw eer. Maak het ook waar aan mij, rechtenloos. Maar 
doe het om redenen uit Uzelf, o ontfermende God. 
 
Is hier niet getoond welk een ruimte er is bij de Heere Jezus Chris-
tus! Hij heeft die doofstomme niet weggezonden. Nee, Hij nam hem 
mee in die eenzaamheid. En in die gang heeft die man een les mo-
gen leren. Hij maakt… Zul je dat niet vergeten! En zal het zo biddag 
zijn, al de dagen van je leven. Hij maakt… Opdat wij groot en hoog 
zullen denken van Hem. Opdat wij het van Hem alleen zullen ver-
wachten. Opdat wij het ondervinden zullen, dat Hij spreekt en het is 
er, en Hij gebiedt en het staat er. 
Hij ging door Dekápolis. En in deze middag is Hij door de landpalen 
van Aalburg gegaan. En u wordt de vraag op het hart gebonden: 
Hoe is het met u voor het aangezicht van de levende God, voor tijd 
en eeuwigheid beide? Voor de tijd die komt. Ontvangt u Zijn zege-
ningen uit Zijn linkerhand of uit Zijn rechterhand? Dat Hij u weldoet 
met Zijn gunstbewijzen, omdat Hij, Die aan uw ziel gedacht heeft, 
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ook uw lichaam niet zal vergeten, tot in het graf toe. Zijn heilige zal 
immers de verderving niet zien. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 72 : 10 
 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER', in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


