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Predikatie over Markus 3 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 19 juli 2015 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 69 : 4. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Markus 3 vers 1 t/m 19 
 
  1 En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, 
hebbende een verdorde hand. 
  2 En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, 
opdat zij Hem beschuldigen mochten. 
  3 En Hij zeide tot den mens die de verdorde hand had: Sta op in 
het midden. 
  4 En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te 
doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij 
zwegen stil. 
  5 En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen 
bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den 
mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd 
hersteld, gezond gelijk de andere. 
  6 En de farizeeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de hero-
dianen tezamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem zouden 
doden. 
  7 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde 
een grote menigte van Galiléa en van Judéa, 
  8 En van Jeruzalem en van Iduméa en van over de Jordaan; en die 
van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende 
hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem. 
  9 En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent 
Hem blijven zou om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden ver-
dringen. 
10 Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen die 
enige kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken. 
11 En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem 
neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods. 
12 En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden openbaar 
maken. 
13 En Hij klom op den berg en riep tot Zich die Hij wilde; en zij 
kwamen tot Hem. 
14 En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat 
Hij dezelve zou uitzenden om te prediken; 
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15 En om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit 
te werpen. 
16 En Simon gaf Hij den toe naam Petrus; 
17 En Jakobus, den zoon van Zebedéüs, en Johannes, den broeder 
van Jakobus; en gaf hun toe namen, Boanérges, hetwelk is zonen 
des donders; 
18 En Andréas, en Filippus, en Bartholoméüs, en Matthéüs, en Tho-
mas, en Jakobus, den zoon van Alféüs, en Thaddéüs, en Simon 
Kananítes, 
19 En Judas Iskáriot, die Hem ook verraden heeft. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 73 : 2 en 3. 

 
Markus 3 vers 5, daar luidt het Woord van God: 
 
En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, mete en be-
droefd zijnde over de verharding van hun hart, zeid e Hij tot den 
mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd 
hersteld, gezond gelijk de andere. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Zijn toornige blik. 
2e. Zijn bedroefde hart. 
3e. Zijn soevereine stem. 

 
Gemeente, als het af zou hangen van de mens, en als de grond zou 
liggen in ons vragen naar de Heere, als het daarover zou gaan dat 
een mens zielsbehoefte heeft aan God en aan Zijn Zoon, dan was 
de Heere Jezus hier deze synagoge beslist voorbij gegaan. Dan had 
Hij die links laten liggen en dan was Hij door gegaan. Als het af zou  
hangen van iets van de mens toen, het was een verloren zaak ge-
weest. 
Evenzo vandaag. Als het er iets van u of mij af zou hangen, als de 
grond zou liggen in uw nood en in uw dood, als de grond zou liggen 
in uw zoeken en vragen, in de oprechtheid van uw gebed ofzo, we 
waren allemaal ten dode opgeschreven. Omdat we heel eenvoudig 
liggen onder de klem van dat Woord, dat er uit ons geen vrucht 
meer is in eeuwigheid; omdat we allemaal vast liggen onder het 
doemvonnis: “De ziel die zondigt, zal sterven”. Omdat we allemaal 
worden aangewezen als mensen die God vergeten, dagen zonder 
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getal. Wij zijn slecht en uit ons is geen beweging naar Boven toe. 
Welnee, we grijpen naar de aarde, naar het stof, naar alles wat ver-
gankelijk is, naar alles wat onbestendig is. En we hebben er geen 
erg in, in welke vreselijke nood we eigenlijk verkeren. We hebben er 
nauwelijks een besef van wat dat zeggen wil, dat we heen reizen 
naar een ontmoeting met God en dat het er straks over zal gaan: 
bedekking of geen bedekking, een Godswonder in het leven of geen 
Godswonder in het leven. Als het daar toch over gaat, dan zou de 
schrik en de angst ons om het hart moeten slaan. Of niet? Dan 
zouden we toch moeten zien en beseffen hoe naakt dat we zijn, hoe 
walgelijk we zijn in het oog van de levende God. 
Maar daar in die synagoge, weet je wat dat voor mensen waren? 
Rijk waren ze en verrijkt. Ze hadden aan geen ding gebrek. Ze had-
den de wet van God ter hand genomen en ze waren aan het bou-
wen gegaan. Ze waren aan het plussen gegaan. En nergens ter 
wereld zou God zulke beste mensen aantreffen als daar in die 
synagoge. Dat dachten ze tenminste van zichzelf. Mensen die Hem 
helemaal niet nodig hadden. Die naar Hem niet vroegen. Die Hem 
niet zochten. Mensen die zoveel leken op die rijke jongeling, die 
zegt: “Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan”. Ze 
hadden geen eens in de gaten waartoe de Heere Jezus nu eigenlijk 
gekomen was. Nee, ze hadden stout die wet van God ter hand ge-
nomen en ze willen de Zoon van God met de wet van God om de 
oren gaan slaan. Ze willen de Zoon van God veroordelen op grond 
van de wet van God. En ze beseffen het niet dat die wet hén aan-
wijst en hén aanklaagt en hén schuldig stelt. En ze beseffen het niet 
dat de God van de wet ver verheven is boven de wet. Hij laat hier 
zien in deze geschiedenis dat Hij een Heere is, ook van de sabbat; 
dat Hij een Heere is en dat alles aan Hem is onderworpen. 
Vind je het trouwens niet een wonderlijke zaak, als je dat beziet, dat 
er nu van die mensen niemand was die naar Hem vroeg en zocht! 
Dat Hij toch in die synagoge gaat! Schittert daarin niet de soeverei-
niteit, de vrije beweging van God, het hart van God dat vol van liefde 
en mededogen is. Is dit niet de uitwerking van de Vrederaad, omdat 
daar ergens in die synagoge verstopt een mens zat, een mens met 
een verdorde hand, die geholpen moest worden, die uitgered zou 
worden, die de Heere op het oog had van eeuwigheid af! En waar 
geen mens op hem lette, het oog des Heeren is op hem geslagen. 
En waar hij er niet meer uit komt, God ziet hem aan. En dat is zijn 
redding. Dat is zijn verlossing. 
Laat dat nu vanmorgen eerst eens tot u en mij door mogen dringen, 
alstublieft. Waar je dan ook mee zit, waar je mee loopt, waar je mee 
behebt bent. Zit je onder de last van je dodelijke keus? Zit je onder 
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de last van je zondepak? Zit je onder de last van dat vonnis van 
God, wat over je leven uitgesproken moet worden? Kom je er niet 
meer uit? Sta je als een blinde naar de wand te tasten? Vind je geen 
weg om te gaan? Geen licht en geen uitzicht in je bestaan? Is het 
zelfs wellicht in je hart: “Zou God wel weten van mijn droevig lot?” 
Zie je hier dat Gods oog de aarde doorloopt, en dat de Heere al de 
moeite en het verdriet aanschouwt! Zie je hier dat de Heere elk 
mensenkind kent, persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart! En 
mag het nu in die gang wezen dat je zegt in je hart: “Ik wil voor U, o 
Heere, niets verhelen”. Vraagt de Heere van u en mij dat we oplos-
singen aanbrengen? Nee, alsjeblieft niet. Maar dit is het in het 
Woord: “Vertoon uzelf in uw schande, in uw smaadheid; verneder u 
voor de Heere en Hij zal u verhogen te Zijner tijd”. 
Hij ging wederom in de synagoge. Weet je wat nu zo aangrijpend is? 
Die synagoge zit vol met theologen, farizeeërs en Schriftgeleerden. 
Ze kenden de Schriften. Ze wisten precies elke tekst aan te wijzen. 
Weet je waar dat bleek? Toen die wijzen bij Herodes kwamen en 
zeiden: “Er is een Koningskind geboren”. Ze konden het maar zo 
opzeggen, waar Hij geboren zou zijn en hoedanig Zijn leven zou we-
zen. Ze wisten alles. En terwijl ze de Schriften kenden, verstonden 
ze de Schriften niet. En ze hadden niet in de gaten dat nu de waar-
making van Gods Woord, het vlees geworden Woord voor hun neus 
stond. Ze hadden het niet in de gaten, met al hun getheologiseer, 
dat Hij, waar de einden der eeuwen op gewacht hebben, voor ze 
trad, naar binnen kwam in hun bedoening, een plaats wilde hebben. 
Nee, de poorten zijn niet wijd open gegaan. De mensen zijn niet aan 
de kant gegaan. Ze hebben niet gezegd: “Maakt ruim baan, opdat 
de Koning der ere inrijde”. Ze hebben niet gezegd: “Dit is Hij, naar 
Wie onze ziel hunkert. Dit is het wonder van Gods genade, dat God 
Zelf van de hemel is afgekomen en in deze verloren wereld een 
plaats verkozen heeft, om onder ons te wonen”. En ze verstonden 
het niet dat Zijn Naam was Jezus, opdat Hij zou zaligen van zonden. 
Ze verstonden het niet. 
Hoe anders ging het er aan toe op die bruiloft te Kana. Daar staat zo 
schitterend opgetekend: “En Jezus was ook genood”. Dat waren nog 
mensen… Zal dat niet het werk van Gods Heilige Geest geweest 
zijn? Natuurlijk wel! Dat waren nog mensen die het wisten, dat ze 
niet zonder Jezus konden. Is dat er bij u ook? Een besef. Op de een 
of andere manier daarvan doordrongen geraakt, dat het gemis van 
Jezus u bitterder geworden is dan de dood. Of kun je nog door 
gaan, net als die farizeeërs en Schriftgeleerden? Kun je nog door 
gaan? 
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Jezus was ook genood. Denk er goed om, dat dat in een bepaald 
opzicht een gevaarlijke zaak is. Want dan gaat je hele bestaan op 
z’n kop. Dan komt alles openbaar. Dan gaat Hij de dienst uitmaken. 
Dan moet er uit wat er niet in hoort, en dan moet er in wat er wel in 
hoort. Dan gaat alles anders. Dan gaat alles naar de regel van Gods 
orde. Ja, dan moet je heel je godsdienst kwijt, in het licht van de sy-
nagoge en die farizeeërs daar. Dan moet je heel je godsdienst kwijt 
en je vermeende gedachten. Dan moet je alles kwijt, je schema’s, je 
grafieken, je wetenschap over hoe God een mens bekeert enzo. 
Dan ga je er achter komen dat een hemelwonder altijd hoger is dan 
onze ijdele gedachten en dat de Heere altijd een vrijmachtige gang 
gaat, zo dwars tegengesteld aan onze ideeën. Want inderdaad zal 
de Heere Zijn Naam verheerlijken. Zo doet Hij dat, door Zich niet te 
onderwerpen aan onze beperkte ideeën, maar om vrij te zijn en vrij 
te blijken in al Zijn doen en in al Zijn laten. 
Hij ging wederom in de synagoge. Dat “ging” wijst dus op dat soeve-
reine en dat wijst ook op het werk van Gods welbehagen. Zoals er 
elders in het Woord staat opgetekend: “Hij moest door Samaria 
gaan”. Dat is ook hier het geval. Hij moest, want de raad des Heeren 
moest worden uitgediend. En hier zou blijken dat door Zijn hand het 
welbehagen des Heeren gelukkiglijk zou voortgaan. 
Hij kiest bewust Zijn gang en Zijn loop. Hij ging in de synagoge. 
Aldaar was een mens. 
Hoe aangrijpend en hoe gelukkig. Er was toch nog een mens. Het 
zat er vol met bekeerde mensen, met hoogmoedige mensen, met 
verstandige mensen. En er is er daar één, die door Gods Woord 
wordt aangewezen: een mens! Zomaar twee woordjes om te teke-
nen de kale, naakte, bittere werkelijkheid. Een mens op de plek 
waar de walm hem liet. Een mens zonder opsmuk. Een mens zon-
der mooiigheid voor het aangezicht van God. Een mens die niets te 
vertonen had dan alleen maar slechtheid. Weet je wat die man kon 
laten zien? Een verdorde hand. Dat kon hij laten zien. Maar God 
had het allang gezien. Daarom staat het er bij. Een mens, hebbende 
een verdorde hand. 
En de Heere Jezus let op hem. Maar die farizeeën niet hoor. 
Welnee. Kan je zien hoe hard, hoe kil, hoe bitter hun hart is, en hoe 
hoogmoedig hun gedachten zijn. Daar kijken ze overheen, zo’n 
mens in de nood. En ze hebben het niet in de gaten dat het zo be-
hoort te wezen, dat als één lid lijdt, al de leden lijden. Nee, ze zitten 
alleen maar te staren op de Heere Jezus, want ze willen Hem be-
schuldigen. Hun oog is op de Heere Jezus gevestigd, of ze Hem er-
gens van kunnen betichten. Ze hebben Hem niet nodig tot zaligheid, 
maar ze hebben Hem nodig om zichzelf te handhaven. 
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Maar Jezus ziet die mens wel. 
En u zegt: “Ik ben van allen vergeten”. Je levensweg is eenzaam. Bij 
wie kan je nu terecht? Je zegt: “Het is inderdaad waar, in het laatste 
der dagen zal de liefde van velen verkillen”. De boel koelt zo af! Het 
wordt zo hartenloos. Maar Jezus’ oog is op hem gevestigd. Maakt 
dat nu niet al het vergeten van de mensen en al het haten van de 
mensen in één slag goed! Dat Jezus hem ziet! 
Hebbende een verdorde hand. Ja, dat was een kwaal aan zijn 
lichaam. Maar waar komen nu al die lichamelijke kwalen uit voort? 
Al die gevolgen zijn tekeningen van de oorzaak. Het zijn de gevol-
gen van onze val in Adam. Dan is het niet voor niets dat daar een 
mens is, hebbende een verdorde hand. Want wat ligt in zijn licha-
melijke kwaal een geestelijke tekening opgesloten. Want zijn wij nu 
anders dan deze mens? Zelfs als we twee handen hebben die we 
gebruiken kunnen. Zijn wij nu anders dan deze mens? Nee toch! 
Ben je er achter gekomen dat je een verdorde hand hebt? Dat je 
met je rechterhand gegrepen hebt naar de verboden vrucht. Dat je 
hebt aangegrepen wat God verboden had. Dat je in één klap dode-
lijk ziek geworden bent. Dat je hand is verdord geworden. Ben je 
daar achter gekomen onder de lieflijkste Evangelieprediking? Als 
daar die Heere Jezus Christus werd uitgeschilderd en als het u werd 
toegezegd: “Grijp Hem toch aan”. Dat je er in de bittere beleving 
achter kwam: “Ik heb geen handen om Hem aan te grijpen”. En als u 
daar werd voorgesteld: “Grijp naar het eeuwige leven”. Hoe zal ik 
grijpen? Mijn handen hangen dor en bewegingloos langs mijn 
lichaam af. Ik kan niets meer doen. Ik kan niets meer aangrijpen. Is 
dat de bittere ontdekking van je bestaan geworden? 
Nee, die farizeeërs en die Schriftgeleerden verstonden het niet. Die 
hadden er niets van in de gaten. Zij namen Hem waar. Maar Jezus 
zeide tot de mens… Wanneer spreekt de Heere Jezus eigenlijk tot 
de mens? Dat is ook zo opvallend. Die farizeeërs staan op de Heere 
Jezus te letten, want o wee, als Hij toch een genezing zou doen op 
de sabbat, op de dag waarin er niet gewerkt mocht worden. Als Hij 
toch zou genezen op de sabbat! 
En juist op de sabbat gaat de Heere Jezus genezen. Want waar wij 
ons werk hebben te laten liggen op de rustdag, daar is Gods werk-
dag, de dag van Gods behagen, dat Hij juist zondaren onder de 
prediking van het Evangeliewoord wenst aan te grijpen. Mensen met 
verdorde handen met Zijn almachtige hand uit het duister wil trekken 
tot Zijn wonderlijk, Goddelijk en hemels licht, en ze dat leven der 
genade wil schenken. Het is juist de dag van Gods arbeid, waarin 
Hij Zijn Woord zijn loop laat hebben, en waarin het Hem behaagt om 
onder de dwaasheid der prediking te bekeren die geloven. 
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Hij zeide tot de mens… Ziet u, die man wordt persoonlijk aange-
sproken, toegesproken. Hoe zal dat geweest zijn voor die man? Je 
moet het maar te horen krijgen uit de mond van de Heere Jezus, uit 
de mond van God: “Sta op in het midden”. Kom tevoorschijn. Laat je 
zien. Kom met je schande voor aller oog. 
Dat is het ergste niet. Wat schamen we ons vaak voor de mensen! 
Maar ja, wat heb je eigenlijk met een mens te maken? Kom tevoor-
schijn voor Mijn oog. Wij hebben met God van doen. Met de God 
van hemel en aarde. En wie ooit in zijn leven met dat Goddelijk oog 
van doen kreeg, die weet dat dat een oog is dat dwars door je heen 
ziet; dat dat een oog is, een blik is, waaronder je openbaar komt in 
al je vuilheid en walgelijkheid. 
Sta op in het midden. 
Waar zou die plaats geweest zijn, in het midden? Die man wordt 
maar niet zo in het middelpunt gezet. Nee, de Heere Jezus zegt: 
“Kom bij Mij”. Want waar Jezus komt, staat Hij in het midden. Deze 
mens moet voor Hem verschijnen. Oog in oog met de Zaligmaker 
der wereld. Nee, had die man dat in de gaten daar? Dat weet ik niet. 
Het zou maar zo kunnen van niet. Dan moet je met je verdorde hand 
voor Hem verschijnen. En als die man in het midden staat; als hij 
daar in zijn schande openbaar gekomen is voor het oog van de 
Heere Jezus, dan gaat de Heere Jezus het hart verklaren van de 
mensen en van hem. Weet je hoe? In de voorstelling: Wat is nu 
eigenlijk geoorloofd op de sabbatdagen? Ofwel: Wat wordt van God 
goedgekeurd en van Hem gezegend op de sabbatdagen? Hij wijst 
het werk van die farizeeërs aan, terwijl ze de wet van God in hun 
hand hebben, en proberen de Heere Jezus naast die wet van God 
te houden en Hem daar op te beschuldigen. 
Hij wijst ze aan: “Jullie zijn kwaaddoeners. Het enige waar jullie mee 
bezig zijn, dat is een werk dat tot schade is van arme en ellendige 
mensenkinderen. Maar Ik sta hier voor jullie als Eén Die goed doet, 
als Eén Die dient, als Eén Die de wet van God in de kern, in het hart 
ten uitvoer brengt”. Want wat is nu eigenlijk de wet van God? Dat is 
dit, zoals de Heere Jezus hem samenvatte: “God lief te hebben bo-
ven alles, en je naaste als jezelf”. Wat doet de Heere Jezus op deze 
sabbatdag? Niet anders dan openbaar maken wat er in het vrede-
hart van God is. En dit is in het hart van God… Dat kunnen wij na-
tuurlijk nauwelijks geloven, in onze weggedreven godsdienstigheid. 
Dit is in het hart van God: niet willende dat enigen verloren gaan, 
maar dat zij allen tot bekering komen. Dit kunnen we nauwelijks 
bevatten, wat het zeggen wil: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat een iegelijk die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar eeuwig leven heb-be”. Hier blijkt hoe dat 
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gaat. Dat geloven in Hem is een automatisch gevolg van Zijn 
machtswoord, van Zijn persoonlijk toespreken. Dat is waar je onder 
Hem terecht komt. “Is het geoorloofd een mens te behouden of te 
doden?” En in die tegenstelling, behouden of doden, blijkt dat het 
hier niet alleen over een lichamelijke kwaal gaat, maar dat Jezus de 
lichamelijke kwaal van de verdorde hand in het geestelijke trekt. Die 
kwaal is dodelijk. En Ik ben gekomen om te behouden, te zaligen. 
En zij zwegen stil. Dat werd tijd. Dat wij eens een keertje stil worden 
onder God. Wie zwijgt, stemt toe. U hebt gelijk, Heere, wij doen al-
leen maar kwaad. Het werd tijd dat wij Zijn Woord eens ter harte 
zouden nemen. Dat onze keel een geopend graf is. Dat we met 
onze tongen bedrog plegen. Dat slangenvenijn onder onze lippen is. 
Het werd tijd dat we eens verstonden: overtreden al de geboden 
Gods, geen van die gehouden. Dat commentaar van ons, dat beter 
weten, dat oneens zijn met de weg die Hij hield en houdt met u en 
met mij. Altijd maar die vuisten ballen naar de hemel. Wat lijken we 
vaak op dat volk van Israël in de woestijn. En maar murmureren. En 
maar oneens. Maar zo moeilijk kunnen buigen onder de wil en de 
beschikking van God. 
Zij zwegen stil. Het was vol haat. Het was vol gramschap. Het was 
niet in geloof. Het was niet omdat ze gebroken waren. Maar moge 
het bij ons wel zo wezen, dat we niet stilzwijgen omdat we zeggen: 
“Nou ja, praten heeft toch geen zin meer, laat dan ook maar”. En 
onderhand gaan we onze eigen weg wel weer. Nee, maar dat onze 
mond gestopt worde, en dat wij allen voor God verdoemelijk blijken 
te zijn. Wat zou dat een zegen zijn. 
Want kijk, als er staat “en zij zwegen stil”, dan lees je ook niet dat 
die mens met die verdorde hand wat te zeggen heeft. Die zwijgt ook 
stil. Want ja, wat bij hen in vijandschap gebeurt, dat gebeurt bij deze 
mens in onderworpenheid. Onderworpen aan de wil van God. 
En dan? Als Hij dat heeft voorgesteld: behouden of doden? Dan 
heeft Hij hen met toorn rondom aangezien. Dat is ook wat! Rondom, 
staat er. Dat betekent: Hij slaat er niet eentje over. Hij kijkt ze 
allemaal recht in het oog en recht in het hart. Want die toornige blik 
treft ze allen en die behoeven zij ook allen, die verdienen zij allen. 
Want geen van die mensen komt onder dat oordeel van de eeuwige 
God uit. Zij hebben immers allen overtreden, en zij derven immers 
allen de heerlijkheid Gods. 
Waar komt die toorn van de Heere Jezus vandaan? Dan moet je 
eerst weten wat toorn is. Toorn, Gods toorn is de keerzijde van 
Gods liefde. Toorn is in het Woord van God altijd gekrenkte liefde. 
Liefde die is tegengestaan. Wie had Jezus nu eigenlijk lief? Hij had 
Zijn Vader lief, en Hij had de deugden van Zijn Vader lief. Hij zocht 
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in heel Zijn leven niet anders dan de eer en de verheerlijking van 
Zijn Vader. En Hij ziet hier in de synagoge, de plaats waar dat 
Woord van God open ging, niet anders dan dat Zijn Vader onteerd 
wordt, ontheiligd wordt en voor een leugenaar wordt uitgemaakt, 
omdat ze niet geloven dat ze slecht zijn. Vreselijk! Voor Hem Die tot 
Zijn moeder zei dat het nu Zijn begeerte was: “Wist gij het niet, dat ik 
moest zijn in de dingen Mijns Vaders?” Voor Hem van Wie wij ge-
zongen hebben: “Want de ijver van Uw huis heeft mij verslonden”. 
Hij Die opging, totaal opging in die zaak, dat God aan Zijn eer zou 
komen. Wat een vreselijk tafereel is dat voor Zijn oog, als Hij ze 
rondom met toorn aanziet. Mensen die de straf verdiend hebben. 
Laat dat vanmorgen tot u en mij door mogen dringen. Dat wat je dan 
ook hebt meegenomen vanmorgen naar de kerk, dat je dacht: “Ja 
maar, goed, ik heb van de week toch heus wel een keer echt kun-
nen bidden”. Wie maakt dat trouwens uit?! En dat je bij jezelf denkt: 
“Maar ik heb eens een keer echt het Woord mogen lezen en het had 
mij wat te zeggen. En in de nacht zong ik die Psalm en het ver-
trooste mijn ziel zo en zo”. Dat je daar iets van zou maken, daar een 
grond in zou leggen. Besef het, hoor, Hij ziet ze allemaal rondom 
met toorn aan. Want wat er dan ook is en wat er ook geweest is in 
uw leven, God ziet overal dwars doorheen, en al de façades gaan af 
voor Zijn Goddelijk oog. Hij heeft ze met toorn rondom aangezien. 
Terwijl Hij ze zo aanziet, staat er iets heel aangrijpends bij, staat er 
iets bij wat ons zou moeten verbreken en verbrijzelen, wat ons in 
verwondering een danklied op onze lippen zou moeten geven. Hij 
heeft ze rondom met toorn aangezien, en op datzelfde ogenblik, 
meteen, staat er bij: “Bedroefd zijnde over de verharding van hun 
hart”. 
Bedroefd. Weet u waar dat woordje “bedroefd” op ziet? Dat ziet op 
een Heere Jezus Die naar Jeruzalem staat te kijken en Die het zegt: 
“Hoe menigmaal heb Ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen 
haar kiekens, doch gij hebt niet gewild”. Dat “bedroefd” ziet op een 
Heere Jezus Die naar de gemeente van Voorburg staat te kijken en 
u allen aanziet en het zeggen moet: “Hoe menigmaal heb Ik u bij-
een willen vergaderen; gij hebt niet gewild”. Hoe menigmaal heeft de 
prediking in uw oren geklonken! Hoe menigmaal is de hartelijke no-
diging tot u geweest. Hoe menigmaal heeft Hij Zich aan u vertoond 
in de roep: “Kom herwaart tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik 
zal u rust geven”. Hoe menigmaal is daar niet gewezen op het borg-
tochtelijk werk van de Heere Jezus Christus; is Golgotha’s kruis, met 
het Middelaarsbloed wat daar vanaf drupt, hoog opgericht in de 
prediking van het Woord. Hoe menigmaal heeft de Heere zoveel ten 
koste gelegd aan het behoud van uw zielen. 
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Doch gij hebt niet gewild. U zegt: “Ja maar, God moet het doen”. Ge 
hebt niet gewild, en ge zegt: “Ja maar, ik kan toch niets”. Ge hebt 
niet gewild, dat is het oordeel Gods over uw en mijn leven. Niet ge-
wild dat Ik Koning over u zijn zou. 
Weet u wat het Woord ons ook leert? Dat Hij het wel wil. Daarom is 
de aanbieding van genade altijd zo vrij en heerlijk, zo schitterend. 
Daarom is dat Woord van God altijd zo vol van merg en been. Daar-
om mogen wij aan dat Woord van Hem niet twijfelen: “Zou Hij mij 
wel op het oog hebben? Zou Hij het goede wel met mij voor heb-
ben? Zou Hij mij wel bedoelen? Zou Hij mij wel willen zalig maken?” 
Al die ijdele, boze gedachten van ons. Gelooft u dat nu nog niet? Als 
u ziet dat Hij, Gods eigen Zoon, aan het vloekhout der schande is 
gehangen. Gelooft u het nog niet, dat God in Zichzelf bewogen is 
over het lot der mensenkinderen? 
Bedroefd zijnde vanwege de verharding van hun hart. 
Dat woordje “verharding” wijst op de verharding zoals een eeltlaag 
ons verharden kan. De eeltlaag onder onze voeten, zodat we de 
scherpe punten op de straat niet meer voelen, zodat de pijn niet 
meer tot ons doordringt. Nu, zo een verharding heeft er in hun hart 
plaatsgegrepen. Er is een eeltlaag gekomen over hun ziel. Zo een 
eeltlaag dat ze nergens meer gevoelig voor zijn, nergens meer door 
aangeraakt worden, nergens meer door bewogen worden. Waar de 
wet in al zijn scherpte keer op keer klonk daar in die synagoge, hiel-
den ze zichzelf in het leven met die wet. Die wet heeft ze nooit 
gedood, heeft ze nooit verbrijzeld. Die wet is voor hen nooit geweest 
de tuchtmeester tot Christus. 
En u? En ik? Wat glijdt dat Woord makkelijk langs ons af! Als daar in 
alle ernst de verschrikkingen van dood, eeuwigheid en hel worden 
getekend. Het kan ons maar zo koud laten. Als we zelfs het boekje 
van Ledeboer lezen: “Roepstemmen uit de de gewesten der eeuwi-
ge rampzaligheid”, waar hij verdoemde zielen aan het woord laat. 
Het grijpt ons niet aan, als we daar met de neus op de feiten gedrukt 
worden: “Dit is ook uw voorland, indien ge u niet bekeert”. Het laat 
ons koud als we aan het ziekbed zitten en daar de ziekte en de 
zorgen zien, de gevolgen van de zonde en de heenreis naar de 
dood. En het glijdt maar zo makkelijk van ons af, dat we overgaan 
tot de orde van de dag, terwijl we gedurig staan aan een open graf, 
terwijl we gedurig staan te staren in die dode blik van een gestorven 
mens, liggende in de kist. Het laat ons zo koud en onbewogen. We 
kunnen zo gemakkelijk door leven. 
Bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Maar ook zo be-
droefd, terwijl het u zo hartelijk is toe geroepen dat het bloed van 
Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Aangrijpend 
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toch, dat de Heere alles gedaan heeft, en dat ons niets beweegt. 
God in Zichzelf bewogen, van eeuwigheid af; God in Zichzelf raad 
gehouden in de stilte van de eeuwigheid; God een volk op het oog 
gehad, voordat ze vielen in zonde, om ze te zaligen van hun zon-
den; God Die het in de hemelse gewesten gezegd heeft: “Wie is er 
om verzoening te doen voor dezen?” Gods eigen Zoon, de Heere 
Jezus, Die zo’n eeuwige harmonie met Zijn Vader vormde, spelende 
in de schoot van Zijn Vader: “Ik kom om Uw wil te doen”. 
En wat is het u keer op keer voorgesteld: Jezus, liggende in de krib-
be, de mensen in alles gelijk geworden, zonder zonde. God is mens 
geworden. Hoe is het u voorgesteld, hoe Hij opgroeide, hoe Hij leef-
de, hoe Hij omwandelde op de aarde, dat Hij vele zieken genezen 
heeft, dat Hij doden heeft opgewekt. Hoe vaak is het u voorgesteld, 
dat Hij, de Onschuldige, schuldig verklaard is en door de weg van 
het valse gericht is veroordeeld geworden tot de dood. Hoe menig-
maal, vanwege de verharding van hun hart, is Hij bedroefd. Laat ook 
helder zijn dat deze droefheid over de verharding van hun hart ons 
tekent dat er inderdaad, zelfs in de ontdekking, in de gang waarin wij 
ontgrond worden, vanuit ons niets uitgaat, helemaal niets, maar dat 
schitteren zou (in deze tekstwoorden gebeurt dat ook) het vrijmach-
tige, het soevereine, dat ondanks wie wij zijn en wie wij blijven, de 
Heere door gaat met Zijn Kerkvergaderend werk, en dat Hij toch wel 
toebrengt die Hij wil, tot de gemeente die zalig wordt. Want terwijl Hij 
bedroefd is over de verharding van hun hart, gaat Hij tot de mens 
spreken. 
Daar staat het weer. In het eerste vers stond al: “Daar was een 
mens”. Dat naakte, dat kille van zijn verloren bestaan. En hier op-
nieuw, zeide Hij tot de mens. Er staat niet: “De ontdekte mens, de 
ontgrondde mens”. Dat zijn allemaal gronden die wij leggen. Dat zijn 
allemaal waardigheden die wij onszelf kunnen toemeten. Maar juist 
in het oog van de Heere Jezus is een mens een mens. En die mens 
mag het nu gebeuren dat God hem persoonlijk gaat toespreken. Zie 
je daar de deling in de tekst? Dat waar Hij ze rondom allemaal had 
aangezien, waar ze allemaal onder het vonnis liggen, dat deze ene 
er uit gehaald wordt en die ene persoonlijk wordt toegesproken, en 
dat die ene wordt toegevoegd tot die schare die niemand tellen kan. 
Bij de Heere is een royaliteit en een ruimte, dat is niet uit te zeggen. 
Maar wil op grond van de tekst verstaan: het zal er persoonlijk op 
aan komen. We zullen de psalmist moeten leren verstaan: “Ik heb 
het zelf uit Zijne mond gehoord”. Om in die weg te laten horen: 
“Komt, luistert toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte 
vreest, wat de Heere mij heeft laten ondervinden, wat Hij gedaan 
heeft aan mijn geest”. Het wordt in het leven van deze mens per-
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soonlijk. Het komt tot een persoonlijk rechtsgeding tussen God en 
de ziel. En in dat rechtsgeding verwacht de mens niet anders dan de 
dood. Maar in plaats van de dood is het leven mij bereid. Dat zal het 
danklied van het hart worden. 
Hij zeide tot de mens. En weet je waar dat zeggen van de Heere 
Jezus nu uit voortkomt? Daar blijkt al dat Zijn woord met zoetigheid 
gemengd te zijn. Dat slaat weer terug op dat 4e vers: goed doen of 
kwaad doen, te behouden of te doden. Hij is gekomen om goed te 
doen. Hij is gekomen om te behouden. Wil dat ook eens beseffen 
als u wellicht ligt onder de vreselijke oordeelswoorden van God; als 
u wellicht hebt thuis gekregen wie u bent en u het heimelijk in uw 
hart denkt: “Hij heeft mijn dood op het oog”. De Heere spreekt de 
mens aan in oordeel en vergeving, in dood en leven, om te behou-
den. Al Zijn woorden, opdat we ontdekt worden aan onze ellendig-
heid en opdat we ontdekt worden aan Zijn algenoegzaamheid en 
dierbaarheid, zijn daartoe gericht dat de mens behouden wordt van 
het verderf. Waarom? Is dat een doel in zichzelf? Nee! Maar het 
behaagt de Heere om een groot volk om Zich heen te vergaderen, 
wat tot in eeuwigheid Zijn lof zal verkondigen. En om die lof, omwille 
van die zaak, worden nu uit het leven van de mens alle gronden 
weggeslagen, opdat je nooit achteraf zult kunnen zeggen: “Ja maar 
goed, ik heb toch ook nog dit of ik heb toch ook nog dat”. Het moet 
daarin eindigen dat we met de apostel neerzinken op het spreken 
van God: “Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u, het is 
Gods gave”. En weet je wat in die zaak zo heerlijk is? Wat dan ook 
beweegt en beroert; wat me dan ook overkomt en overspoelt; het 
Woord van God verandert nooit. Al verkillen mijn gevoelens. Al dro-
gen de bevindingen op. Al weet ik niet meer te bidden gelijk het be-
hoort. Al moet ik uitroepen met de hoofdman: “Ik geloof, kom mijn 
ongelovigheid te hulp”. Als ik in de spiegel moet zien en mezelf al 
walgelijker in het Goddelijk oog ga beschouwen. Zijn Woord blijft 
eeuwig zeker en eeuwig vast. En zalig die mens die in leven en ster-
ven beide op het spreken van God is neergezakt. Ach ja, dan zingt 
Luther het uit: “Wat er dan ook gebeurt, Gods Woord houdt stand in 
alle eeuwigheid. Dat zal geen duimbreed wijken. Delf vrouw en kin-
deren in het graf, neem goed en bloed ons af; het brengt toch geen 
gewin, want wij gaan ten hemel in”. Niet omdat ik hier naar kijk. Wel-
nee, daar word je niet goed van. Maar omdat het oog van het geloof 
Hem ziet. Wij gaan ten hemel in, omdat Hij trouwe houdt aan Zijn 
eigen Woord en aan Zijn eigen beloften. 
Wat een heerlijk Evangelie temidden van die farizeeërs. 
Wat een heerlijk Evangelie temidden van ons vandaag. 
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En dan… We gaan maar zingen van de tekening wie wij zijn, uit 
Psalm 2 het eerste vers. 
 

Wat drift beheerst het woedend heidendom, 
En heeft het hart der volken ingenomen? 
De koningen verheffen zich alom; 
De vorsten zijn vermetel saamgeko - men, 
Om God, den HEER', zelfs naar de kroon te steken, 
En tegen Zijn Gezalfde op te staan. 
Zij spreken saam: 'Laat ons Hun banden breken, 
En van Hun juk en touwen ons ontslaan!' 

 
Hij zeide tot de mens. Hij richt het woord tot die man. Hij zegt tegen 
die man: “Strek uw hand uit”. Zie je dat, dat het spreken van de Hee-
re Jezus altijd de kern van de nood aanspreekt! Zie je dat het niet 
gaat over het allerlei. Maar Hij zegt: “Strek uw hand uit”. Dat kon die 
man nu net niet. Ja, menselijk bekeken zou je zeggen: “Wie zegt er 
nu zoiets!” Hoe kan hij nu zijn hand uitstrekken? Die heeft hij al die 
jaren niet kunnen bewegen! Maar de Heere Jezus grijpt de oorzaak 
aan, om de oorzaak weg te nemen. Strek uw hand uit. 
Ik geloof niet dat ik in de verklaring in de toepassing er ver naast zit 
als ik dit zeg: Die man staat voor de Heere Jezus. Ze staan oog in 
oog met elkaar. Daar staat die man met die hand dor naast zijn 
lichaam. En de Heere Jezus zegt: “Strek uw hand uit”. Welke kant 
zou dat op gegaan zijn? Naar Jezus toe! Geloof je dat ook niet? Ik 
dacht het wel. Naar Jezus toe. Want wie Hem aangrijpt, wie Hem 
vindt, die vindt  het leven en trekt een welgevallen van de Heere. 
Strek uw hand uit. Wat een machtswoord! Wat een soeverein 
woord! Waar er in de mens geen enkele zin is om de hand naar 
Hem uit te strekken, daar wordt de wil van die man totaal inge-
wonnen door de wil van God. En Zijn spreken blijkt doen tegelijk te 
zijn. Want wat Hij spreekt, dat doet Hij ook. Dat is bij God gelijk. Hij 
zegt: “Strek uw hand uit”, en hij strekte ze uit. Direct is de oorzaak 
weg. Direct is de nood opgelost. En wat onmogelijk was bij de mens, 
dat blijkt mogelijk bij God. En wat die mens niet kon, dat heeft de 
Heere Jezus gemaakt. Strek uw hand uit, en hij strekte ze uit. Zijn 
woord is met macht. 
Maar er ligt nog een zaak in. Dat is dit: die man is gehoorzaam. Hij 
volgt het hoog bevel van de Heere Jezus op. Strek uw hand uit, en 
hij strekte ze uit. Hij houdt zijn hand niet stil. Hij steekt hem niet 
achterwaarts. Hij strekt hem uit opdat hij Jezus aan zou grijpen. En 
weet u, dat machtswoord, dat genezend van aard is, dat de oorzaak 
weg neemt, dat is een machtswoord wat alles terecht brengt. Want 
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er staat: “En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere”. 
Ofwel, als je die man vanaf dat ogenblik zag, dan kon je niet meer 
aan die man zien dat die hand ooit dor geweest was. Dat kon je niet 
meer zien. 
Kijk, als wij met onze kwalen bij de dokter terecht komen, dan zegt 
de dokter: “Ik kan u nog opereren”. Dan kan er wel genezing volgen, 
maar dan kan je nog altijd laten zien: “Hier zijn de littekenen, kijk 
maar wat er gebeurd is”. Nou, er was geen litteken meer te zien. 
Natuurlijk niet. De Heere Jezus heeft hem gezond gemaakt. Alles 
wordt weggenomen wat er in de weg stond. Zo is de Heere de 
Waarmaker van Zijn beloftewoord. Hij neemt alles weg, zo dat de 
Heere Zijn volk aanziet als had ze nooit zonde gekend of zonde ge-
daan. Dat Hij ze aanziet, blank en schoon, in de Heere Jezus 
Christus. Dat waar u nu zo’n verdriet van hebt, die zonde, die ge-
durige zonden, die overgebleven zonden. Ik hoop dat het voor je het 
strijdperk van het leven is, dat je maar niet opknapt en dat je je met 
verbazing afvraagt dat God het niet moe wordt om Zijn trouw over 
mij uit te breiden. En dat je het elke dag wel kunt zeggen: “Zijn wij 
ontrouw, verbazingwekkend, Hij blijft getrouw”. Waar je zo’n last 
hebt van jezelf en dat je zegt: “Och, wat doe ik mijn God toch een 
verdriet!” Die Hij aanziet in Zijn Zoon, de Heere Jezus, die ziet Hij 
aan als hadden ze nooit zonde gekend of zonde gedaan. 
Is dat niet een heerlijke, een wonderlijke, een geloofszaak! Dat je, 
terwijl je al je zwartheid ziet, het amper kunt bevatten wat dat is. Dat 
waar de mantel van Jezus’ gerechtigheid over je bestaan is gelegd, 
dat Hij ze zonder vlek en zonder rimpel ziet. Ja, dat Hij ze ziet zoals 
Hij Zijn Zoon ziet. Zijn Zoon Die Hij liefhad met een eeuwige liefde. 
Zijn Zoon Die in Zijn schoot speelde, waar zo’n harmonie en zo’n 
gemeenschap was. Waar de liefde tussen die Beiden van eeuwig-
heid af geregeerd heeft en zal blijven regeren, daar is het de liefde 
Gods die dezelfde blijft voor Zijn volk, omwille van de arbeid van de 
Heere Jezus Christus. 
Strek uw hand uit. En dat wou ik u vragen in deze dag: Is dat in je 
leven gebeurd, dat je op die plaats kwam, waar de psalmist van 
zingt: “Het dodelijkst tijdsgewricht”? Dat het er op aan ging komen 
voor het oog van God. Zoals die man voor Jezus stond. Dat je open-
baar kwam en dat je de dood verdiend had, en het vonnis nog goed 
moest keuren ook. Dat je vrezen ging dat je weg zou zakken. Weg 
zakken in de eeuwige rampzaligheid. Voor u en voor jou was er toch 
geen uitkomst meer! Of wel? Als je krijgt te beleven wie je bent… 
Is het gebeurd dat Hij Zichzelf aan je vertoond heeft? Strek uw hand 
uit. En dat je met de armen van het geloof die gekruisigde en 
gestorven Heere Jezus Christus mocht aangrijpen, Die het heeft 
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uitgezegd aan het vloekhout der schande: “Het is volbracht”. Hem 
aangrijpen als de enige Hoop en de enige Troost van je hart, het 
Rustpunt van je ziel. Aangegrepen zoals Jakob Hem aangreep: “Ik 
laat U niet gaan, tenzij dat Gij mij zegent”. Aangegrepen zoals de 
apostel Paulus het deed: “Ik ellendig mens, wie zal mij nu eigenlijk 
verlossen uit het lichaam dezes doods. Maar ik dank God door 
Jezus Christus, onze Heere”. 
Strek uw hand uit, want wie grijpt naar het eeuwige leven, waartoe 
hij van Christuswege gegrepen is, die kan in de dood niet meer ko-
men, maar die is verlost. God heeft u welgedaan. Dat is nu de zaak 
van het Woord. Grijp naar het eeuwige leven, dat is: grijp naar de 
Heere Jezus Christus, Die het eeuwige leven is. 
Wat versta je dan wie je bent met je verdorde hand. Maar wat 
schittert daar het eenzijdige, soevereine werk van God, dat Zijn 
Heilige Geest armen en handen geeft om aan te grijpen. Kijk, dan is 
dat woord “aannemen” ineens op zijn plaats. Wie zal Hem niet aan-
nemen Die Hem van God gegeven, waar Hij in de schoot gelegd 
wordt: “Dit is Mijn Zoon en omwille van Hem zal Ik niet meer toornen 
en niet meer schelden in alle eeuwigheid”. Wie zal Hem niet aangrij-
pen om het danklied aan God te laten horen: “Hij heeft gedacht aan 
Zijn genade, en Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat heeft U 
bewogen om mij er uit te halen? Mij die niet beter ben dan al die 
anderen. Zij hielden de wet nog. Ik helemaal niet. Ik sta aan alle 
kanten schuldig. Maar Gij heeft laten schitteren dat genade genade 
is”. 
En onder deze prediking en onder dit wonder valt de scheiding. De 
farizeeërs gingen er vandoor. Ze gingen weg, uitgegaan. Want dat 
haatten ze. Ze werden aan de kant gezet. Hun werken en deugden 
werden aan de kant gezet. Maar ja, je moet maar een ondeugd we-
zen. Dan ben je blij dat je werken en deugden niet meedoen, dat die 
toch voor God niet tellen kunnen. 
Zij gaan er vandoor. En in hun haat tegen Jezus worden ze vrienden 
met de wereld. Die halve heidenen, herodianen, die de wereld een 
beetje dienden en er nog wat godsdienst op nahielden om Herodes 
te behagen. 
Ze hebben tesamen raad gehouden, staat er. Dat is zo’n officieel 
woord. Ze hebben een echte vergadering belegd. En weet je wat ik 
maar zo geloof? Die vergadering hebben ze geopend met gebed, 
met Schriftlezing. Ze hebben hem geëindigd met dankzegging. Ze 
hebben op die vergadering ernstige gezichten getrokken. Ze hebben 
tegen elkaar gezegd: “Hij moet dood, dat kan niet anders”. Kijk, ze 
hebben met elkaar raad gehouden, niet óf ze Hem zouden doden, 
nee, maar hóe zij Hem zouden doden. Dus toen ze naar die verga-
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dering gingen, stond het doel al vast. Het was alleen de vraag hoe. 
Kijk, dat is nu in de mens. Het Woord van de Levensvorst wensen 
we uit te roeien en te doden, met een vroom gezicht of met een 
werelds gedrag. Dat maakt weinig uit. We zoeken dat te doden. 
Ze hebben raad gehouden. Ze hebben gedacht: “Het is nu of nooit”. 
Maar zo soeverein als Hij kwam, zo soeverein gaat Hij ook weer. En 
Jezus vertrok. 
Heerlijk hè! Boven ons denken en willen verheven. Zijn gestadige 
gezegende gang. Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee. 
Naar een ruime plaats aan de zee. Dat vind ik zo mooi. Weet je 
waarom? Niet meer in die benauwende synagoge. O nee. Maar bij 
de ruimte, opdat er velen konden komen, opdat Hij er velen welkom 
zou heten. En ze zijn gekomen, uit al die delen. Ze worden opge-
noemd, Allerlei pluimage, allerlei soort van mensen. De een nog 
slechter dan de ander. De een nog meer nood dan de ander. Met 
hun ziekten en zorgen. Ze zijn gekomen. Zelfs van duivelen beze-
ten. En de duivelen vielen op de knieën en die zeiden: “Gij zijt de 
Zone Gods”. De duivelen hadden er meer van begrepen dan die 
farizeeërs, dan de gevestigde godsdienst van die dagen. En de 
Heere Jezus heeft er niet eentje weggestuurd. Hij heeft ze allemaal 
welkom geheten. En welkom geheten op Zijn soeverein besluit. 
Want zo staat het er. Hij klom op de berg en riep tot Zich die Hij wil-
de. Laat dat nu niet een begrenzing wezen, maar laat dat de ruimte 
zijn. Terwijl wij niet willen. Dit is de wil Gods, dat ze zalig worden, 
die totale Kerk, opdat ze juichen zullen tot de eer van God. 
En Hij heeft er twaalf apart genomen. Zelfs een duivel heeft Hij er 
bij. Die moesten dat Woord gaan prediken, dat Evangelie de wereld 
gaan vertellen, wat er nu gebeurd was bij die mens met die verdorde 
hand, opdat ze tot in Voorburg toe zouden horen: “Uw verdorde 
hand is geen hinderpaal, want Zijn almacht en Zijn vrijmacht gaat 
boven alles”. Opdat u als gevolg van de prediking, als amen op dat 
Woord het zou zeggen met die melaatse man mee die bij Jezus 
kwam: “Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen”. Om dan het machts-
woord van de Heiland te horen: “Ik wil, word gereinigd”. 
Zo doe Hij ook aan ons. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
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Slotzang Psalm 147 : 2 
 

Hij heelt gebrokenen van harte, 
En Hij verbindt z' in hunne smarte, 
Die, in hun zonden en ellenden, 
Tot Hem zich ter genezing wenden. 
Hij telt het groot getal der starren, 
Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren; 
Hij roept dat talloos heir tezamen, 
En noemt die alle bij haar namen. 

 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


