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Predikatie over Zondag 45 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 16 augustus 2015 
 
Zingen Psalm 141 : 1 en 3. 
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
Zingen Avondzang : 7. 
Schriftlezing Lukas 5 vers 1 t/m 16 
 
  1 En het geschiedde als de schare op Hem aandrong om het 
Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het Meer Gennésaret. 
  2 En Hij zag twee schepen aan den oever van het meer liggende, 
en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. 
  3 En Hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was, en 
bad hem dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende 
leerde Hij de scharen uit het schip. 
  4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar 
de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. 
  5 En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben 
den gehelen nacht over gearbeid en niets gevangen; doch op Uw 
woord zal ik het net uitwerpen. 
  6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vis-
sen, en hun net scheurde. 
  7 En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, 
dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide 
de schepen, zodat zij bijna zonken. 
  8 En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Je-
zus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. 
  9 Want verbaasdheid had hem bevangen en allen die met hem 
waren, over de vang der vissen, die zij gevangen hadden; 
10 En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebe-
déüs, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon: 
Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen. 
11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij 
alles en volgden Hem. 
12 En het geschiedde als Hij in een dier steden was, zie, er was een 
man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en 
bad Hem, zeggende: Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. 
13 En Hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide: Ik wil, 
word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. 
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14 En Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou; maar ga 
heen, zeide Hij , vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reini-
ging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. 
15 Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen 
kwamen tezamen om Hem te horen en door Hem genezen te wor-
den van hun krankheden. 
16 Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad aldaar. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 77 : 1 en 6. 
 
Aan de orde van behandeling, gemeente, is Zondag 45 van de Hei-
delbergse Catechismus. 
 
116. Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node? 
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, 
welke God van ons vordert, en dat God Zijn genade en den Heiligen 
Geest alleen aan diegenen ge-ven wil, die Hem met hartelijke zuch-
ten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. 
 
117. Vr. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en 
van Hem verhoord wordt? 
Antw. Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God, Die Zich in 
Zijn Woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat Hij ons ge-
boden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij 
onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons 
voor het aangezicht Zijner Majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat 
wij dezen vasten grond hebben dat Hij ons gebed, niettegenstaande 
wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus' wil zekerlijk wil 
verhoren, gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft. 
 
118. Vr. Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden? 
Antw. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere 
Christus begrepen heeft in het gebed dat Hij ons Zelf geleerd heeft. 
 
119. Vr. Hoe luidt dat gebed? 
Antw. Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
1. Uw Naam worde geheiligd. 
2. Uw Koninkrijk kome. 
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
4. Geef ons heden ons dagelijks brood. 
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5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren. 
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der 
eeuwigheid. 
Amen. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest bij 
drie gedachten stil te staan. 
 

1e. Bidden tot God. 
2e. Bidden in nood. 
3e. Bidden in Jezus’ Naam. 

 
Gemeente, in Lukas 5 komen we drie bidders tegen. In de eerste 
plaats is daar Simon Petrus. Die viel neder aan de knieën van Je-
zus, en hij zegt: “Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig 
mens”. Vervolgens zien we daar een man, vol van melaatsheid. Die 
bad Hem, zeggende: “Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen”. En 
ten laatste in het 16e vers zien we daar de Borg en Middelaar Zelf 
vertrekken. Hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. 
Wat een tekening van wat het gebed is. Simon Petrus, voor zijn oog 
heeft zich een wonder voltrokken. Hij heeft het zelf aanschouwd, dat 
op het machtswoord van de Heere er wonderen gebeuren; dat bij de 
Heere spreken en doen gelijk zijn. Al de omstandigheden schenen 
tegen, want we hebben de hele nacht over gearbeid en niets gevan-
gen. Doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. Een grote menigte 
vissen, zodat het net scheurde. Ik zou zeggen: zoveel hebben ze er 
nog nooit gevangen als toen. Daarin toont de Heere het ruimhartige 
van Zijn Wezen, de goedheid die in Hem is. En in deze wonderlijke 
vangst ligt verklaard wat er met de Kerk door de eeuwen heen ge-
beuren zal. Als het net van het Evangeliewoord wordt uitgeworpen, 
dan zal de Heere maken dat er ook mensenkinderen in dat net 
gevangen zullen worden. Zoveel dat het net scheurde, zou ik willen 
zeggen. 
En als ze dan de medegenoten hebben gewenkt, dat ze zouden 
komen helpen, hebben ze beide schepen gevuld, zodat ze bijna 
zonken. Maar zinken, dat kon niet, want de Heere Jezus had het 
opgedragen. En Zijn opdracht is nooit tot de dood. En zinken, dat 
kon niet, want onder die schepen waren twee handen van God die 
die scheepjes bewaarde, drijvende hielden. Al de omstandigheden 
riepen: “Dat wordt zinken en vergaan”. O ja, zo zal het altijd wezen. 
De duivel zal zijn best doen om je te laten denken dat het op de 
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dood aan gaat. Maar zie hier, onzichtbaar zijn daar de handen van 
de eeuwige God onder die schepen. 
En als Petrus dat gezien heeft: “Heere, ga uit van mij, want ik ben 
een zondig mens”. Weet je wat dat voor een besef is? Die twee pas-
sen niet bij elkaar, de Heere en een mensenkind. Want hoe kan nu 
een reine en een heilige, een onbevlekte God gemeenschap hebben 
met een zondig, vuil en slecht mensenkind? Hoe kunnen die twee 
ooit samen komen? Dat is eigenlijk de belijdenis die Petrus doet. “Ik 
hoor niet bij U. Daar ben ik veel te slecht voor. Ik heb geen enkel 
recht daar op, dat ik in Uw nabijheid zou mogen verkeren”. 
Dat is een les! Dat is een ontdekking! Een ontdekking die ons alle-
maal zou passen. Omdat die ontdekking ons op de plek zet waar we 
horen. Het besef dat God de Heere aan ons niet verplicht is om ons 
wel te doen. Het besef dat de Heere geen onrecht doet als Hij ons 
overgeeft aan onszelf. Het besef dat we Zijn straf verdiend hebben. 
Ik ben een zondig mens. Dus Petrus zegt: “Ik hoor op een plaats 
waar zondige mensen thuis horen. Dat is in de eeuwige nacht. En u 
bent God, en U hoort in het eeuwige licht”. 
Ben je net als Petrus? Een helwaardig mens? Een mens die God er 
niet meer van betichten kan als hij in de hel terecht zou komen. Die 
het zegt: “Ik ben het waardig. Ik heb het verdiend”. 
Zie vervolgens een melaatse komen, die al zijn melaatsheid bij zich 
draagt, van de hoofdschedel tot de voetzool. Een melaatse die het 
uit moest roepen, naar het bevel des Heeren: “Melaats, melaats”. 
Dus die aan zijn lijf en met zijn mond moest bevestigen wie hij nu 
was. 
Versta je de taal van de melaatse? Petrus kon hem goed begrijpen, 
hoor. Die wist een zondig mens te zijn. Ben je een mens met een 
melaatse ziel, bevuild, vol met stinkende zweren en etterbuilen? 
Dan heb je niet zoveel praats meer. Of wel? Dan heb je niet zo’n 
grote mond meer. Dan heb je geen rechten meer. Inderdaad, hij viel 
op zijn aangezicht en bad Hem: “Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij 
reinigen”. Hoort u dat? Zoals Petrus bad: “Ga uit van mij, want ik 
ben een zondig mens. Wij horen niet bij elkaar”. Zo bidt deze me-
laatse: “U bent aan mij niets verplicht, U bent vrij om te doen naar 
Uw soevereine wil. Indien Gij wilt, Gij kunt”. Kijk, hij geloofde dat 
God het kon, maar hij had die vraag: “Zou God het ook willen?” Dat 
zou de beweging in het Goddelijke Wezen Zelf zijn. Daar roept hij 
om: “Indien Gij wilt, Gij kunt”. 
En dan is daar natuurlijk dat wonderlijke: Hij de hand uitstrekkende, 
raakte hem aan. Dus Hij maakt Zich één met de melaatse mens. Hij 
maakt Zichzelf onrein naar de wet. Inderdaad, Hij onrein geworden, 
opdat onreinen gereinigd zouden kunnen worden van de vuilheid 
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van hun zonden en ontdaan kunnen worden van de straf. En de 
Heere Jezus zegt: “Ik wil, word gereinigd”. 
Ik wil. Daar zijn we meteen op een bepaald punt aangekomen. Dat 
moet ik toch met alle klem en nadruk zeggen. Want dat is een fout, 
een ernstige fout die in onze gezindte zo jammerlijk is ingedrongen. 
Wat zijn we gewoon om te bidden: “Heere, wilt U mij bekeren? Hee-
re, wilt U mij helpen?” Het is een gebed tegen de Schriften in. Want 
het Woord van God is er aan alle kanten vol van dat Hij het wil, en 
dat Hij het doet omwille van de eer van Zijn Naam. En dat wij de 
onwilligen zijn. Dat zal het vonnis en het oordeel ook uitmaken als 
we onbekeerd sterven zullen. Gij hebt niet gewild dat Ik Koning over 
u zijn zou. De onwil zit bij ons. De onwil zit niet bij de Heere. O nee, 
laten we maar Bijbels bidden: “Bekeer mij, zo zullen we bekeerd 
wezen”. Dat is naar het Woord van de eeuwige God. 
Ik wil, zegt de Heere Jezus. En Hij heeft te willen. Zeker! Hij heeft te 
willen. Bij Zijn Vader in de hemel, omdat Hij bij Zijn Vader in de he-
mel zou volbrengen alles wat Hem opgedragen was om te doen. 
Omdat de Vader Hem horen zou op grond van Zijn eigen bloed- en 
kruisverdiensten. Heel die levensgang van de Heere Jezus, heel 
Zijn levensdagen zijn gevuld met lijden, bitterlijk, smadelijk lijden. En 
overal waar de Heere Jezus komt, ontmoet Hij lijden. De ellendig-
heid van onze val, maar ook op al de plaatsen in deze wereld, ligt 
voor Hem een tekening van dat wat Hem te wachten staat, welk 
finaal lijden en sterven over Hem komen zal. Was zijn hele leven 
een weg van lijden, in het bijzonder wel aan het einde. Of niet? En in 
dat einde heeft Hij ingeblikt als daar staat: “Maar Hij vertrok in de 
woestijnen en bad aldaar”. 
De Heere Jezus zoekt weer de eenzaamheid op, de stilte op. De 
Heere Jezus had het nodig naar Zijn menselijke natuur, om ge-
meenschap te oefenen met God, en om bekrachtigd te worden door 
de Heilige Geest. De Heere Jezus vertrekt in de woestijnen om tot 
God te bidden. Hij laat de mensen achter Zich. En welke plaats ziet 
Hij voor Zich? Woestijnen! Ligt in dat woord niet de tekening wat er 
van de wereld geworden is sinds onze val in Adam! Ligt daarin niet 
uitgeschilderd wat er van het Paradijs geworden is! Zegt de Heere 
het niet in Zijn Woord: “Om uw zonde brengt de wereld voort door-
nen en distelen. Om uw zonde is het dat al die smarten en al die 
ellendigheden daar zijn”. Wat heeft de Heere Jezus in de woestijnen 
gezien? Die doornen, die Hem herinnerden aan die doornenkroon 
die Hem te wachten stond. Of niet? Die op Zijn borgtochtelijk hoofd 
gedrukt zou worden en het bloed zou van Zijn aangezicht afdruipen. 
Heeft de Heere Jezus daar in de woestijnen de slangen niet gezien, 
die Hem herinnerden aan die slang, de verleider van den beginne, 
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die ons heeft meegenomen die diepe val in, die ons wist te verlok-
ken tot de zonde en de ongerechtigheid. En is het ook niet in dat 
beeld van de slangen dat Hij de toekomst getekend zag! Want Hij 
moest de kop van de slang gaan vermorzelen, de kop van satan. Hij 
zou straks aan het kruis op Golgotha’s heuvel daar in die drie uren 
durende verstikkende duisternis tot op de bodem van de hel gaan, 
om deze vijand van God en van Zijn volk te vernietigen. 
Hij vertrok in de woestijnen. En daar in de woestijnen, daar bidt Hij 
tot Zijn Vader. Wat is dat een aangrijpend bidden geweest! Waar 
kwam Hij eigenlijk vandaan? Ja, wij zijn uit een vrouw geboren en 
we zijn op deze wereld en we weten niet beter. Ja, we kunnen hoog-
uit zeggen tegen elkaar: “Wat gaat het er erg aan toe. Wat zijn er 
ellenden en smarten in de wereld, die zijn niet klein te krijgen”. In-
derdaad. Maar hoeveel te zwaarder is al het leed op deze wereld 
geweest voor Hem! Want deze Heere Jezus Christus kwam recht-
streeks uit de plaats van de volmaaktheid vandaan, rechtstreeks bij 
Zijn eeuwige Vader vandaan. Die Vader met Wie Hij zo een harmo-
nie had, zo’n gemeenschap oefende. Die Vader met Wie Hij aan 
liefdebanden verbonden was. Hij speelde in de schoot van Zijn Va-
der. De hemelse gewesten, dat eeuwige Paradijs, dat heeft Hij ach-
ter Zich gelaten. En reken daar maar op, mensen, dat als de Heere 
Jezus bidt in de woestijnen en Hij Zijn ogen en Zijn handen opheft 
naar Boven, dat er een heimwee in Zijn gemoed is, een trekking 
naar Huis, om daar te zijn in die volmaakte heerlijkheid. Hoe bitter 
valt Hem dan ook de omstandigheid waarin Hij verkeert. Hoe bitter 
is de tekening van de woestijnen. Hoe smartelijk is ook dit lijden 
voor Hem geweest. 
Waar zou de Heere Jezus nu om gebeden hebben? Zou het zijn om 
bekrachtigd te worden? Jazeker, opdat Hij het werk dat de Vader 
Hem gegeven had om te doen ook zou volbrengen. Er is een be-
geerte in het hart van de Middelaar: “Niet Mijn wil, Uw wil geschie-
de”. De begeerte in Zijn hart is dit, dat de Vader geëerd zal worden 
en dat dat volk de zaligheid zal beërven. Dat volk voor wie Hij naar 
deze wereld gekomen is. Die begeerte moest vervuld worden. Die 
zaak moest uitgediend worden. Dat volk zalig. 
Hij bad aldaar opdat de Heere Zijn Heilige Geest Hem geven zou en 
Hij manmoedig de vijand tegemoet zou treden. Hij bad aldaar. 
Waarvoor zou Hij nog meer gebeden hebben? Heere, verheerlijk Uw 
Naam. Inderdaad, want daar gaat het toch alleen maar om. En werp 
het rijk van de satan neer. 
Waar zal Hij om gebeden hebben? Och, dat de macht en de tegen-
stand van de mensen gebroken zou worden, en dat ze ingewonnen 
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zouden worden voor het woord dat Hij spreken zou, voor het woord 
dat Hij heeft uitgezegd. 
Hij bad aldaar. Het is een bidden geweest naar de wil en de wet van 
de eeuwige God. Want Ik draag Uw heilige wet, die Gij de sterveling 
zet, in het binnenste ingewand. De ijver van Gods huis heeft Hem 
verslonden. Ja, verslonden, opgegeten. Dat heeft Hem het leven ge-
kost. 
En achter die Heere Jezus Christus aan, die in de woestijnen vertrok 
en aldaar bad, klinkt daar de vraag in Zondag 45: “Waarom is het 
gebed de christenen van node?” 
Dan wil ik u eerst dit vragen: Als u vanmiddag de Heere Jezus ziet 
vertrekken in de woestijnen, in een plaats van eenzaamheid, hebt u 
ook zo’n plaats? Bent u een mens die gedurig de stilte zoekt? Opdat 
u uw hart zou uitstorten voor het aangezicht van God. Kent u die 
gezette tijden in uw leven, dat u het niet na kunt laten om de Heere 
aan te roepen, de Hemel te bestormen? Is daar het besef in uw be-
staan dat dat bitterder is dan de dood, als God Zijn aangezicht voor 
u verbergt? En hebt u geleerd dat dat u beter is dan het leven, als 
Hij u toeknikt en Zijn liefde aan u vertoont? 
Kent u zo’n plaats van eenzaamheid? Of is dat de vreselijke, schrik-
barende conclusie, dat we zo vaak vergeten onze handen te vou-
wen? Dat we zo vaak vergeten Gods aangezicht te zoeken. Dat we 
zomaar opgeslokt worden door het allerlei van het leven, de zorgen 
van elke dag. Is dat niet het vreselijke, dat we zulke biddeloze men-
senkinderen zijn! U kent het woord van Luther: “Hoe drukker ik ben, 
hoe meer tijd ik neem om het aangezicht van God te zoeken. Hoe 
meer ik Hem ook nodig heb in mijn leven”. 
Waarom is het gebed de christenen van node? Zie je die vraagstel-
ling? Er wordt niet gevraagd: “Waarom is het gebed de christenen 
opgedragen? Waarom is het verplicht? Waarom moet het?” Nee, er 
wordt in de vraag afgestoken naar de diepte, naar een gemoedstoe-
stand. Waarom is het van node? Ofwel, de vraagsteller gaat er in de 
Heidelberger vanuit dat een echt christen het gebed nodig heeft. 
Wat zou dat eigenlijk zijn, bidden? Bidden is ademhalen. Dat is de 
ademhaling van de ziel. Zoals ik niet aan u hoef te vragen: “Hebt u 
naar het lichaam de ademhaling van node?” Dan zegt u: “Ja dat is 
vanzelf, als ik ophoud met ademen, dan houd ik ook op te leven”. 
Nou, zo is die vraag eigenlijk gesteld. Hebt u het gebed van node? 
Als daar leven gewerkt is in het binnenste van uw ziel, in uw hart, 
dan zult u zeggen: “Ja, want als ik niet bidden zal, dan zal ik ster-
ven, want als mijn ziel niet ademt, dan kwijn ik weg, dan gaat het 
geestelijke leven dood”. 
Waarom is het gebed de christenen van node? 
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Ja, en terwijl ze dat gebed nodig hebben, is daar ook nog de op-
dracht. Ofwel, de lieflijke nodiging in het Woord des Heeren. Stort 
voor Hem uit uw ganse hart, en roep Mij toch aan. Mensen, bidt en u 
zal gegeven worden. Ofwel, dat is de heilige God Die in Zijn belofte-
woord als het ware stuwen wil, opdat u velen gedurig de knieën zult 
buigen en het van Hem alleen zult verwachten, Hem nodig zult 
hebben al de dagen van uw leven. 
Waarom is het gebed de christenen van node? Ja, daar wordt heel 
specifiek de christenen aangesproken. Dat heeft tegelijkertijd een 
schifting, een scheiding in zich. Daar staat of valt het christendom 
mee. Bent u een waarachtig christen? O, u zegt: “Ik weet hier van, ik 
weet daar van”. U zegt: “Ik weet hiervan nog niet en daarvan nog 
niet”. Allerlei kenmerken of ideeën en gedachten. Wat kan het moei-
lijk zijn. Wat kunnen dat onbeantwoorde vragen zijn. Maar dit is een 
vraag die een ieder van ons beantwoorden kan. Een christen bidt. 
Een mens die geen christen is, die bidt niet. Maar u zegt: “Ja maar, 
aan de tafel bidden we allemaal, en voor het slapen gaan bidden we 
allemaal, en in de kerk bidden we allemaal”. Ja, dit volk eert Mij met 
de lippen, maar het hart is verre bij Mij vandaan. Het gebed gaat 
over het hartelijke gebed, waar het hart achter zit. Weet u, dat is als 
een reactie op het spreken van de eeuwige God. De woorden van 
God zijn ook nooit koud, gevoelloos of onbewogen. De woorden van 
God, daar schuilt altijd een Goddelijk hart, vol van bewogenheid, 
achter. Dat maakt de woorden van God zo vol van vet en merg. Dat 
maakt de woorden van God zo heerlijk en begeerlijk voor het arme 
hart. Dat troost dan ook het arme schreiende hart dat tot Hem vlucht 
en zucht. Nou, en als reactie op dat hartelijke spreken van God, zijn 
daar de christenen met hun hartelijk bidden. Ofwel, dat is het gebed 
dat zo gemeend is en zo oprecht is. Dat gebed dat door God de Hei-
lige Geest in hun hart wordt uitgewerkt en uitgezegd. Dus als er 
staat: “Waarom is het gebed de christenen van node”, omdat ze dat 
nodig hebben, dan schuilt daar tegelijkertijd achter dat wat ze nodig 
hebben, dat wordt ze gegeven. Bij het bevel geeft de Heere de ver-
vulling. Hij schenkt Zijn Heilige Geest aan al diegenen die Hem daar 
om smeken. En die Heilige Geest bidt voor ze met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. Ja, dat is ook zo’n wonderlijke zaak. Daar heb je het 
weer. Het gaat over het hart. Dan kan het weleens wezen dat de 
mond onbewogen is. Dan kan het weleens wezen dat er geen geluid 
wordt uitgebracht, maar dat het hart bidt, diep vanbinnen in de stilte. 
En dan zingt de psalmist: “Als het aan woorden mij ontbreekt, wat 
de overdenking in mij spreekt”. En weet u, ik las bij Kohlbrugge, dat 
is ook zo schoon. Hij zegt: “Een waarachtig christen moet zich dag 
en nacht beschuldigen dat hij zo biddeloos is. En weet je waarom hij 
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zich daar zo van beschuldigen moet? Omdat hij dat zo gevoelt, zo 
meemaakt. En weet je waarom hij dat zo gevoelt en meemaakt? 
Omdat de Heilige Geest in hem is, Die hem dat leert zien en hem 
dat doet verstaan. En terwijl hij klaagt over zijn biddeloosheid, gaat 
daar het gebed, gewerkt door de Heilige Geest, uit van het hart en 
op tot God, zonder dat hij er erg in heeft meestentijds. Af en toe kan 
hij het merken en zal het hem opvallen, zal het wezen dat daar ge-
voeld wordt dat er een geopende toegang tot de troon der genade 
is”. Maar dit is het geheim, dat het een onhoorbaar, en wellicht door 
ons zo vaak onopgemerkt bidden is, wat in het diepst van de ziel 
zich afspeelt. 
Waarom is het van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der 
dankbaarheid is, welke God van ons vordert. 
Kijk, daar zit je alweer met een zaak. Toen de wet besproken ging 
worden in het stuk der dankbaarheid, bleek dat de heilige wet en het 
onderhoud daarvan het eerste stuk van de dankbaarheid is. En hier 
staat: “Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid”. 
Moeten we dan het gebod en het gebed tegen elkaar afwegen, en 
de vraag stellen: “Welke van de twee zal er nu belangrijker zijn?” 
Nee, maar zet het naast elkaar en zie het zo: We zijn een mens 
omdat we een ziel en een lichaam hebben. En we zijn een christen 
omdat daar het gebed en het gebod in het leven is. Het gebod 
zonder het gebed, och, dat is dood. Maar het gebed zonder het ge-
bod, dat is net zo goed dood. O ja, want wat zal het gebed wezen? 
“Leer mij naar Uw wil te handelen, ik zal dan in Uw waarheid wande-
len; neig mijn hart en voeg het sâam, tot de vreze van Uw Naam”. 
Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid. 
Kijk, dan ben je meteen bij een zaak waar je misschien nog nooit op 
gelet heeft. Weet u wat echt bidden is? Echt bidden, dat is danken, 
dankbaarheid. Dankbaarheid die wordt uitgedrukt in aanbidden. God 
de lof geven. Ja, van nature zijn wij mensen die altijd maar kijken op 
wat een ander heeft en wat wij niet hebben. Maar als je nu door de 
Heilige Geest van God bent aangeraakt, mensen, als je nu weet 
waar je zonden en schuld gebleven zijn, als je nu bevrijd bent van 
de straf der zonden, en als de Heere in de hemel je een goedguns-
tig Vader blijkt te zijn, wat zul je dan op het bezit van een ander zien 
die huizen, geld en goed heeft, wat vergankelijk is. En wat zul je dan 
op je eigen armoede naar het vlees, naar het lichaam zien! Die rijk-
dom is toch onwaardeerbaar, als je een schat in de hemel hebt! 
Och, wat is de wereld dan arm, straatarm. Al wassen ze zich aan 
een gouden kraan. Al rijden ze in de duurst mogelijke auto’s. Wat 
zijn ze straat- en straatarm. Want ze zijn dwazen, omdat ze niet be-
seffen dat de Heere haastig hun ziel van ze af zal eisen en ze voor 
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Zijn aangezicht geopenbaard zullen moeten worden. Ach ja, er is 
reden te over tot dankbaarheid. Zeker wel als je je in de weg van het 
gebed als een Petrus leert kennen: “Ik ben een zondig mens”. Laat 
dat tot u doordringen! Hij zegt niet: “Ik wás een zondig mens”. Nee, 
de Heere houdt er in die zin aan deze kant van het graf geen jui-
chend christendom op na, wat het oude achter zich heeft gelaten en 
nooit meer in zonde valt, ofzo. Nee, de Heere heeft een volk op aar-
de wat dag aan dag klagen moet: “Ik ellendig mens, wie zal mij nu 
verlossen uit het lichaam dezes doods?” Inderdaad, ik ben een zon-
dig mens. Maar de apostel juicht er bij: “Ik dank God, door onze 
Heere Jezus Christus”. Dus wat ik ben, dat ben ik niet door mezelf. 
Nee, ik heb alleen maar tegen gezeten. Maar wat ik ben, dan ben ik 
door die Ander. Mijn Heere en mijn God, zei Thomas. 
Het voornaamste stuk der dankbaarheid. Wie zijn zondige aard in 
moet leven, gevoelen moet, ach, die heeft dankbaarheid te over. Of 
niet? En dan die man, die melaatse: “Zo Gij wilt, Gij kunt mij reini-
gen”. En als je dan in je leven hebt ondervonden dat de Heere uit 
zovele benauwdheden verlost heeft, en dat de Heere je nog nooit 
aan jezelf heeft overgelaten. Zo vaak heb je gedacht: “Dit wordt mijn 
end, dit wordt mijn dood, dit wordt mijn ondergang. Nu gaat het hele-
maal mis”. En de groter Hoorder van het gebed gaf een uitweg, die 
je nooit had kunnen bedenken. Ja, want de Heere werkt boven bid-
den en boven denken. Dus het ware gebed is geen regel om Hem 
voor te schrijven, maar het ware gebed is een hangen, een afhan-
gen van het welbehagen van God. 
Reden te over. En wie heeft er geen reden tot dankbaarheid te over 
als je biddende op je knieën zicht ontvangt op die Heere Jezus Die 
in de woestijnen vertrok en aldaar bad. Die Heere Jezus Die niet al-
leen daar gebeden heeft, maar tot op dit ogenblik toe bidt aan de 
rechterhand van Zijn Vader. Wie heeft geen dankbaarheid te over 
als hij beseft dat de Heere Jezus zelfs aan het vloekhout der schan-
de bad voor de zondaren: “Vader, vergeef het hun, want zij weten 
niet wat ze doen”. 
En die Heere Jezus Die nu aan ’s Vaders rechterhand is, Die zegt: 
“Ik wil dat U ze bewaart in de wereld, en Ik wil dat ze bij Mij zijn die 
Gij Mij gegeven hebt”. En dat gebed zal van God verhoord worden, 
vanwege Zijn bloed. 
O ja, het voornaamste stuk der dankbaarheid. Want wie zal in zijn 
gebed niet danken dat de Heere niet alleen om Jezus’ wil horen kan, 
maar ook om Jezus’ wil horen zal. 
Welke God van ons vordert. Weet je wat dat betekent? Laat ik het 
zo zeggen. Weet u wat de Heere zo graag ziet? Zoals een vader dat 
bij zijn kind zo graag ziet. Dat het kind in al zijn nood en in al zijn 
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moeite vader om hulp zal vragen. Dat het een afhankelijk en een 
aanhankelijk leven heeft. O ja, want daarin blijkt het dat je kind je als 
een vader waardeert. En in de hulp en in de bijstand die je geven 
mag, blijkt hoe je een vader bent, met een hart dat klopt voor het 
kind. Nou, zo is het dat God het van ons vordert. De Heere ziet Zijn 
kinderen zo graag aan Zijn troon. Zo is het eigenlijk. Om Hem te 
bidden. God om Zijn genade en de Heilige Geest te bidden, Die Hij 
alleen geven zal diegenen die Hem met hartelijke zuchten zonder 
ophouden daarom bidden en daarvoor danken. 
Met hartelijke zuchten zonder ophouden. Ja, dan ben je er weer: zo 
biddeloos, zo weinig je handen vouwen. Zie hier dan het wonder, 
dat die christenen ook werkelijk zonder ophouden bidden, omdat de 
Heilige Geest voor ze bidt. En dat het hartelijke zuchten zijn, omdat 
die uit het hart opkomen en voortkomen. 
Hem bidden en daarvoor danken. Dat is ook z’n opmerkelijke zaak. 
Ja, want bij het echte gebed hoort de dankzegging daarbij. Weet u 
wat dat betekent? Dat je niet alleen bidt, alsof je bent overgegeven 
aan een een of ander grillig God Die maar doet naar dat Hij wil, en 
dat je maar moet afwachten of het ten goede of ten kwade uit valt. 
Nee, maar dat je tot die God bidden zou Die Zich in Zijn Woord ge-
openbaard heeft hoedanig Hij nu is. En dat Hij doet wat Hij zegt en 
wat Hij belooft. 
Dat wou ik u eens vragen. Zomaar tussendoor. Heeft de Heere 
weleens een woord in je leven laten vallen? Weet u, als dat een 
woord van de levende God geweest is, dan heeft dat in de uitwer-
king een kenmerk. Dan ga je niet op dat woord zitten, daarop leunen 
en steunen. Dan ga je niet zeggen: “Nou, dan heb ik dat maar mooi, 
nu kan ik gerust wezen”. Nee, maar waar het waarheid is in het bin-
nenste, dan zal het van God gesproken woord je uitdrijven tot de 
troon der genade, dat dat woord vervuld zal worden, dat de Heere 
waar zal maken wat Hij heeft toegezegd. En heb je dan in je leven 
weleens meegemaakt dat dat altijd dwars door onze dood heen 
gaat? Dat er van ons niets overblijft. En dat het zo wordt, dat je 
haast de wanhoop nabij zult zijn. En dat de duivel je op de nek vliegt 
en zegt: “Zie je wel, het is tevergeefs om op God te hopen”. En dat 
de duivel in je hart fluistert: “Je hebt toch te lang en te veel gezon-
digd. Voor jou zal het toch niet kunnen”. Maar dat de Heere betoont, 
dwars door onze dood heen, waar wij met al het onze wegzakken, 
dat Hij leeft en dat Hij regeert en dat Hij toch doet wat Hij gezegd 
heeft. Inderdaad, want geen van Zijn woorden, ook in het hart en in 
het leven van een mens uitgesproken, zullen ooit ter aarde vallen. 
Ach, mensen, als je dat wonder in je leven weleens hebt meege-
maakt, dat de Heere spreekt tot mensenkinderen, door Zijn Woord, 
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opdat zij tot Hem zullen spreken en Hem Zijn Woord zullen voor 
houden. Och, wat is dat een zaligheid, als God in die weg de Hoor-
der van het gebed blijkt te wezen. Dan zul je uit moeten roepen: “U 
bent een betrouwbaar God, betrouwbaar omdat U Zich aan Uw 
eigen Woord en toezegging hebt gehouden”. 
Inderdaad, wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam en 
van Hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de ware God van 
harte aanroepen. Je zegt: “Maar, dat doen we toch allemaal, we zijn 
kerkelijke mensen, en we hebben de Bijbel in ons huis! We eren 
toch die ene God!” Nou, dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar 
de vraag. Het is namelijk die God Die Zich in Zijn Woord ons ge-
openbaard heeft, om al hetgeen Hij ons geboden heeft te bidden. 
Ziet u dat? Hij heeft Zich in Zijn Woord aan ons geopenbaard. 
Wat is eigenlijk uw gedachte van die God? Ach, als de Heere zegt: 
“Zoek gedurig Mijn aangezicht”. En dat Hij het aangeeft dat Hij Zich 
zal laten vinden. En wij? We vouwen onze handen en we denken er 
stiekem bij: “Ach ja, het zal toch wel niet gebeuren”. En we denken 
er hei-melijk bij: “Maar dit gebed wordt toch niet verhoord, de Heere 
zal mij wel aan mezelf overlaten”. Bedenk het wel, dat is tot Gods 
oneer. Want Hij wil gebeden zijn naar de regel van Zijn Woord. En 
kunt u iets kwaads van die God zeggen, Die Zich in Zijn Woord aan 
ons geopenbaard heeft? Blijkt niet van de eerste tot de laatste 
bladzijde van Gods Woord toe dat Hij goed is. Dat Hij vol van liefde 
en mededogen is. Dat Hij een God vol van ontferming en genade is. 
En wellicht niet in uw leven, maar hebt u het gezien in mensenkin-
deren om u heen, die het erkennen moesten dat ze nog slechter en 
nog vuiler waren dan u, waar de Heere Zijn genade in heeft uitge-
stort. Die het u toegezegd hebben: “Inderdaad, Hij heeft gehoord 
mijn gebed, mijn roepen tot Hem”. Wat zal dat voor Saulus van 
Tarsen een wonder geweest zijn. Daar lag hij te zuchten, te kermen, 
wie zal het zeggen, wat heeft hij gebeden daar op dat bed in dat 
huis in De Rechte straat. Maar God zegt: “Zie, hij bidt”. En het wordt 
hem toegezegd bij God Zelf vandaan, dat het vrede was tussen God 
en zijn ziel. Wat zal Saulus het wonder niet op gekund hebben wat 
daar gebeurd is, dat de Heere inderdaad blijkt te zijn die God Die 
Zich in Zijn Woord ons geopenbaard heeft. 
En die God, Die Zichzelf geopenbaard heeft, Die heeft geboden te 
bidden om al hetgeen Hij ons geboden heeft. Dat betekent dat wij 
niet onze verlanglijstjes hebben mee te brengen. Nee, een recht-
schapen vader zal zijn kind veel onthouden. Want wat is een kind 
dwaas in zijn verlangens en in zijn begeerten. Wat heeft een kind er 
weinig erg in dat het tot zijn schade is als vader er aan toe zou ge-
ven. O ja, ondoorgrondelijk zijn de wegen die de hemelse Vader met 
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Zijn volk houdt. Onbegrijpelijk zo menigmaal, dat je zegt: “Hoe is het 
mogelijk, dit wordt mij onthouden”. Maar wat schuilt daar een wijs en 
een hoog beleid achter. 
Wat heeft de Heere nu geboden te bidden? Nou, dat vind ik zo 
schoon samengevat in wat die melaatse zegt: “Zo Gij wilt, Gij kunt”. 
Weet je wat daar tegelijk voor belijdenis bij zit? “Ik kan het niet”. 
Zeker als het op een kruispunt aan komt in je leven. Zeker als het op 
de doodsjordaan aan komt in je leven. Ik kan het niet. Je kunt geen 
stap. Niets! Je bent onbekwaam om iets te doen. Indien Gij wilt, Gij 
kunt. Inderdaad. 
En staat het Woord van God niet vol van wonderdaden! Heeft de 
Heere niet vele zieken, zwakken, zelfs doden genezen en opgewekt. 
Heeft de Heere Zijn volk niet uit vele klauwen van de Egyptenaars, 
of wie dan ook, bevrijd en verlost. Heeft de Heere Zijn Kerk niet 
bewaard door al de eeuwen heen. Heeft de Heere u en mij niet 
gedragen tot hiertoe! 
Om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft. Dat is wat naar Zijn 
Woord is. Wat tegen Zijn Woord in gaat, o ja, daarin zal Hij ons niet 
horen en verhoren, nee. 
Kijk nu eens naar de wereld om je heen. Misschien sta je er wel ja-
loers naar te kijken. Wat hebben ze veel! Maar ze weten niet dat het 
hun ondergang verzwaren zal. Wil je het dan nog hebben? Wil je 
dan nog met ze ruilen? Die al het goed en al het geld van de wereld 
bezitten en er geen erg in hebben dat het als een molensteen om 
hun hals is, die ze mee zal sleuren de eeuwige nacht in. Wat een 
wijs God en Vader, om veel aan Zijn kinderen te onthouden. 
Ja, alleen de enige ware God. En ten andere in dat gebed onze 
nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Ja, zegt een zieke, 
dat ik weet dat ik ziek ben. Ja, zegt een arme, dat ik weet dat ik arm 
ben. En zegt een stervende, dat ik weet dat ik sterven ga. Is dat 
onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen? Nee, welnee, 
al die tegenslagen, en al die moeiten, en al dat verdriet in het leven, 
het is een gevolg. Een gevolg van onze nood en ellendigheid. Dat 
betekent, de Heidelberger steekt af naar de diepte, en stelt u de 
grondvraag: “Waar komt eigenlijk al de moeite en al het verdriet 
vandaan?” En gaat dan niet als vanzelf de hand in eigen boezem: 
“Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad was in Uw oog”. Weer 
die belijdenis van Petrus: “Ga uit van mij, want ik ben een zondig 
mens”. Opdat je in de plicht van het gebed die enige ware God aan-
roept als een rechteloos mens. Wie weet hoe ver doorgeleid en 
ingeleid in de heilgeheimen van het verbond der genade. Maar nog 
steeds een zondig mens in jezelf. Ofwel, God vindt in u en mij geen 
oorzaak om ons te horen en te verhoren. 
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Recht en grondig. Dus dat we onszelf kennen op Bijbelse gronden, 
wat de Bijbel van ons zegt. Nou, en dat is niet best. En bedenk dan 
maar, als je je handen vouwt en tot God durft te roepen, dat de 
apostel zegt: “Hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen ze 
bedrog en slangenvenijn is onder hun lippen”. Opdat je jezelf recht 
en grondig kennende, zelfs in je gebeden, het reinigend bloed van 
Jezus, Gods Zoon, van node hebt. En opdat het je in al je gebeden 
daarom gaat, opgeborgen te zijn in de voorbede van deze Heere 
Jezus Christus. Want anders zal God nooit kunnen horen. 
Opdat wij ons voor het aangezicht Zijner Majesteit verootmoedigen. 
U weet het wel, dat ze het Augustinus eens vroegen: “Noem de drie 
kenmerken van een waarachtig christen eens op”. Hij zegt: “In de 
eerste plaats ootmoed. En ten tweede ootmoed. En ten derde oot-
moed”. Ja, die hoogmoed kruipt overal maar tussendoor. En dat is 
nu net het venijn in ons aller bestaan. Zeker wel na ontvangen ge-
nade. Maar voor het aangezicht Zijner Majesteit. Wat een woorden! 
Zijner Majesteit. Weet je wat die woorden willen doen? Groot hoor. 
Je hebt met een groot God van doen. En wij? Niets! Zo klein! Ver-
ootmoedigende. Het past ons om door de knieën te gaan. Ach ja, en 
daar aan Zijn voeten te liggen in een uitlevering. Hij doe met mij wat 
goed is in Zijn heilige ogen. En wat Hem goed is, dat is het laatste 
nog. 
 
Maar zingen we eerst samen van Psalm 34 het 3e vers. 
 
Zij sloegen 't oog op God; 
Zij liepen als een stroom Hem aan; 
Hij liet hen nimmer schaamrood staan; 
Hij wendde straks hun lot. 
Hij die door smart op smart 
Gedrukt werd, zond tot God zijn beê; 
Terstond verdween 't ondraagbaar wee 
Uit zijn benepen hart. 
 
Ik hoop dat je veel moet uitroepen onder je gebed: “Heere, ik kan 
niet bidden, leer Gij mij bidden”. Ik hoop dat je veel beseft, ziende op 
je gebed, dat je als op een moerasgrond staat en dreigt weg te zak-
ken en te stikken, vanwege dat gebed, dat voor God nooit kan be-
staan. 
Maar dat ware gebed, dat God aangenaam is en van Hem verhoord 
wordt, dat is een gebed in geloof. En wat is het geloof? Dat is een 
steunen en leunen op het spreken van de eeuwige God. Weet u wat 
we een beetje kwijt zijn in onze dagen, waarin zoveel emotie en ge-
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voeligheid de boventoon lijkt te voeren? Dat de vastigheid van het 
christelijk leven deze is, dat God het gesproken heeft en het daarom 
ook doen zal. Weet u waar de enige rust en de enige troost voor uw 
bestaan in ligt, voor leven en sterven beide? In wat God in Zijn 
Woord ons toezegt. Weet u wat het ware leven, het ware geloof is? 
Dat hangt aan Gods spreken. Terwijl het van binnen en van buiten 
allemaal schreeuwt: “Gods Woord is niet waar”. En het Woord zegt: 
“Het is wel waar”. Zo stond Luther daar: “Delf vrouw en kind in ’t 
graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u toch geen gewin, wij 
gaan ten hemel in, want Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en 
het zal geen duimbreed wijken”. Ach, wat waren we dan al gehol-
pen, als in ons leven, door welke omstandigheid dan ook, alles op 
de tocht staat en we van alle kanten heen en weer geslingerd en 
geschud worden; dit alleen de vastigheid is, wat de Heere spreekt, 
en dat Hij nooit van Zijn Woord af zal kunnen. Och, mensen, wat 
dan ook vliedt of bezwijkt, dit blijft altijd maar weer. En we waren ook 
geholpen als we in al onze noden gedurig de toevlucht tot dat spre-
ken van God zouden nemen. 
Maar hoe dik is die laag stof op uw Bijbel eigenlijk? Ik bedoel dit: ja, 
dat Woord lezen uit gewoonte, uit sleur. Dat is allemaal best natuur-
lijk. Een goede gewoonte. Zo heet dat dan. Maar heb je het ook 
nodig? Zoals je grijpt naar die boterham, omdat je trek hebt, en dat 
je drinkt, omdat je dorst hebt. Heb je dat Woord nodig? Is dat je eten 
en drinken? Want een ziel die ademt in het gebed, die ziel eet en 
drinkt uit het Woord van de levende God. Is dat het wat je weleens 
opbeurde temidden van al de omstandigheden? Heb je het nooit ge-
hoord bij dat volk van God, waar dan ook en wanneer dan ook? Ach 
ja, wat was het moeilijk in hun bestaan. Maar God sprak en zij hie-
ven hun hoofd omhoog. Het zou terecht komen, want de Heere wist 
er nog van af. Kijk, mensen, daar alleen ligt de troost in ons bezwij-
kend en wegkwijnend leven. En als je straks op je doodsbed ligt, als 
het straks naar het einde gaat en alles je ontvalt, de gevoeligheden, 
de bevindingen, de gebeden; als alles wegwaait alsof het er nooit 
geweest is wellicht, dan is dit het alleen: “Op Uw Woord heb ik ge-
hoopt”. Dat is het derde, dat wij deze vaste grond hebben. Hoe 
weten we dat? Uit het Woord. Of we het nu geloven of niet. Of we 
het kunnen bekijken of niet. Dat is beter gezegd misschien. Die 
vaste grond hebben wij, zegt de Heidelberger, tegen de christenen. 
Of je je nu van alles en iedereen verlaten gevoelt. Of je het uit moet 
roepen: “Zou God eigenlijk nog wel weten van mijn droevig lot?” De-
ze grond, dat is dit fundament, deze vaste bodem, is onder het leven 
van de christenen. De vaste grond is dat Hij, God in de hemel, aan 
Wie ik nooit raken kan, ons gebed, niettegenstaande wij zulks on-
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waardig zijn dat Hij het ooit verhoort, om des Heeren Christus wil 
zekerlijk wil verhoren, gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft. 
Weet je wat dat voor een geloof is? Dat roept tot God, wetende op-
geborgen te zijn in die Voorbidder aan de rechterhand van de Va-
der. Dat roept onbeholpen tot God in het geloof dat de volmaakte 
Bidder daar is en bij Zijn Vader pleit voor Zijn volk. 
Weet je wanneer? U zegt: “Ja, als ik het moeilijk heb en als het 
tegen zit”. Nee, altijd! En die Heere Jezus, Die altijd voor Zijn volk 
bidt, Die zegt tegen u en mij: “Bidt zonder ophouden”. Want als je 
daar een blik hebt geworpen, op Wie Hij is, de Vader en de Zoon, en 
ingeblikt hebt in die heerlijkheid daar Boven; kijk eens om je heen en 
kijk eens naar binnen, och, mensen, we dag en nacht te bidden heb-
ben vanwege de ellendige toestand waarin wij verkeren. 
Om des Heeren Christus wil. Weet je wat daar staat? De Vader 
hoort omdat Hij de Christus is, Zijn Zoon. Dat is: gezalfd. Dus de Va-
der staat daar achter. Die heeft Hem gezalfd tot dat borgtochtelijke 
werk. En daar hebben we van gelezen, van een gang in Zijn borg-
tochtelijk werk. Hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. Weet u, 
daar ligt ook nog zo’n troost in, zo’n ontzaglijke troost. U in de woes-
tijn van het leven, Hij is er ook geweest, hoor. Dat betekent dat Hij 
medelijden kan hebben in al onze zwakheden en in al onze noden. 
Hij weet overal van. Hij was er Zelf bij. U zegt Hem niet iets 
vreemds. Hij weet in wat voor een toestand u en ik verkeren. En dat 
is dan ook het laatste: Wat heeft ons God bevolen van Hem te bid-
den? Hij heeft bevolen te bidden, dat waar we nu middenin zitten, 
opdat we van God gehoord en uitgeholpen zouden worden, alle 
geestelijke en lichamelijke nooddruft. Ziet u! Er staat niet: onze 
verlanglijst. Ik wil graag geestelijk meer leren. Ik wil graag lichamelijk 
geholpen worden. Weet ik ‘t. Nee, nooddruft. Dat is dat wat onont-
beerlijk is. Dat zie je in het menselijk leven ook. Waar geen eten en 
drinken is, daar vallen doden. Zo is het geestelijk gezien precies het-
zelfde. Nooddruft! Kijk, als er dan in het Woord van God een belofte 
staat voor al Gods kinderen, dat uw brood zeker is en uw water 
gewis, dan gaat dat over het geestelijke en het lichamelijke. Brood 
en water. En dan zullen wij Hem daar om aanroepen, dat we niet 
sterven zullen, niet bezwijken zullen, niet om zullen komen, alsof we 
uit Gods handen zijn gevallen. Weet u waarom dat is? Niet omdat 
wij zo graag willen leven. Ja, dat willen we wel. Maar daar gaat het 
niet om. Dat is de zaak niet die bedoeld wordt. En omdat wij zo 
graag zalig willen worden. Ook dat is ondergeschikt. Aan dat wat de 
Heere Jezus in het volmaakte gebed ons Zelf geleerd heeft. Name-
lijk dit: “Uw Naam worde geheiligd”. Want als de Heere één van Zijn 
kinderen geestelijk of lichamelijk zou doen bezwijken, dan zou Gods 
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Naam daarin ontheiligd worden, dan zou Zijn eer worden aangetast. 
En dat zal nooit kunnen vanwege Zijn volmaakte Wezen en van-
wege Zijn deugden die verheerlijkt moeten worden. Omdat Uw 
Naam geheiligd moet worden. Daarom storten wij voor U uit ons 
ganse hart. En daarom leggen wij voor U neer al onze geestelijke en 
lichamelijke nooddruft. Opdat de wereld zien zal Wie er eigenlijk 
God is. Moest Izébel het niet toegeven! O ja, de raven brachten eten 
bij Elía. Weet u wat ik ergens las? Dat zullen ze wel uit de paleizen 
van Izébel zijn wezen halen. Dat hebben ze vast daar van die prach-
tig gedekte tafels weggehaald en hem koninklijk voedsel hebben 
gebracht daar aan de beek Krith. Inderdaad, de Heere zal Zijn volk 
niet laten omkomen in al hun nood en zielsverdriet. Maar Hij houdt 
in het leven. Ja, weet u hoe lang? Totdat de tijd daar is: Hoe koste-
lijk is in de ogen des Heeren de dood Zijner gunstgenoten. Totdat de 
tijd daar is dat ze ingezameld zullen worden, om daar in de hemel 
dat eeuwige gebed aan te vangen, ofwel, te aanbidden. Te aanbid-
den Hem Die Zich betoond heeft een God van nabij te zijn en niet 
van verre. O ja, wat zijn die gebeden om het aardse, ons dagelijks 
brood, maar klein ten opzichte van al die andere gebeden, dat het 
gaat om de eer en de verheerlijking van God. Weet u wat dat ook 
leren wil? Dat we eens tevreden zullen zijn. Weest vergenoegd als u 
eten en deksel hebt. Zijt vergenoegd, want uw schat is toch elders. 
Of niet? Is die schat diezelfde als waar de apostel van zingt: “Maar 
ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht”. Hij zag uit naar de 
kroon, het wit, de prijs der roeping Gods. Is dat dan ook niet juist 
een kernzaak in het gebed! Och, dat ik daar zal komen, op die 
plaats waar U alles zult zijn en in allen. O ja, als het wel ligt, is dat 
een gebed, in goede en kwade dagen, wat je verstaat aan je hart: 
“Heere, wanneer komt die dag, dat ik U ontmoeten mag, en zien Uw 
aanschijn geprezen”. En Hem in vrede te ontmoeten, dat betekent 
dat je geen vreemde God zult ontmoeten. Maar dat je dat aange-
zicht herkent, zoals Hij Zich hier aan je vertoond heeft in Zijn woor-
den en in Zijn daden. Hoe Hij Zich aan je bekend gemaakt heeft, in 
de Heere Jezus Christus, als een vriendelijk God en een ontfermend 
Vader. Ach, als een vader en zoon met liefdebanden aan elkaar 
verbonden zijn, wat zullen ze dan graag bij elkaar wezen. Dat moet 
het heimwee uitmaken. 
Wat zullen ze dan graag bij Vader in de hemel wezen. 
Zo was het bij die man, die bij de dokter dat bericht kreeg, die het 
zei: “Ach, dokter, u had mij geen beter bericht kunnen brengen. 
Bijna bij Vader. Nog eventjes en ik ben Thuis”. 
 

AMEN. 
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Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 65 : 4 
 
O onze God, o vast vertrouwen 
Van 't allerverste land, 
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen, 
En 't wijdstgelegen strand! 
Gij, Die de hemelhoge bergen 
Doet pal staan door Uw kracht, 
Zodat zij vloed en stormen tergen, 
Gij zijt omgord met macht. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


