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Predikatie over Lukas 17 vers 32 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 30 augustus 2015 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 49 : 7. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Lukas 17 vers 20 t/m 37 
 
20 En gevraagd zijnde van de farizeeën, wanneer het Koninkrijk 
Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Konink-
rijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat; 
21 En men zal niet zeggen: Ziehier of ziedaar. Want zie, het Konink-
rijk Gods is binnen ulieden. 
22 En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer 
gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, 
en gij zult dien niet zien. 
23 En zij zullen tot u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Gaat niet 
heen, en volgt niet. 
24 Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel 
bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de 
Zoon des mensen wezen in Zijn dag. 
25 Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden van dit 
geslacht. 
26 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook 
zijn in de dagen van den Zoon des mensen: 
27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwe-
lijk gegeven, tot den dag op welken Noach in de ark ging, en de 
zondvloed kwam en verdierf hen allen. 
28 Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot: zij 
aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouw-
den; 
29 Maar op welken dag Lot van Sódom uitging, regende het vuur en 
sulfer van den hemel, en verdierf hen allen. 
30 Even alzo zal het zijn in den dag op welken de Zoon des mensen 
geopenbaard zal worden. 
31 In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in 
huis, die kome niet af om hetzelve weg te nemen; en wie op den 
akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. 
32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. 
33 Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; 
en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. 
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34 Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op één bed zijn: de een zal 
aangenomen en de ander zal verlaten worden. 
35 Twee vrouwen zullen tezamen malen: de ene zal aangenomen 
en de andere zal verlaten worden. 
36 Twee zullen op den akker zijn: de een zal aangenomen en de 
ander zal verlaten worden. 
37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij 
zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden ver-
gaderd worden. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 1 : 1 en 3. 

 
Lukas 17 het 32e vers, daar luidt het Woord van God: 
 
Gedenkt aan de vrouw van Lot. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Zij is een voorbeeld. 
2e. Zij is een toonbeeld. 
3e. Zij is een schrikbeeld. 

 
Gemeente, daar klonk de vraag van de farizeeën. De vraag was 
deze: “Wanneer komt het Koninkrijk Gods?” Is dat een vraag die u 
ook weleens bezig houdt? Een vraag uit angst misschien, uit ver-
twijfeling. Of een vraag die voortkomt uit de gedachte: Maar het 
leven heeft nog zoveel moois en zoveel schoons te bieden. Als je 
jong bent. Als je net getrouwd bent, of die nieuwe baan, dat nieuwe 
huis. Als er in het leven nog zoveel is wat je toelacht. Dat je diep in 
je hart zegt: “Laat alstUblieft de dag van Uw wederkomst nog maar 
een poosje uitblijven”. Ofwel, met andere woorden: Als je nog pers-
pectief hebt in deze wereld, op de aarde, perspectief hier beneden 
en je ogen en je oren en je handen nog uit gaan naar de dingen van 
deze wereld. 
Is dat een vraag die je bezighoudt: “Wanneer komt dat Koninkrijk 
Gods?”, en probeer je je ogen toe te sluiten voor alles wat er in de 
wereld aan de hand is, waar we dag aan dag door opgeschrikt wor-
den; waarin dag aan dag betoond wordt dat het Woord van God de 
waarheid is en het Woord van God in vervulling gaat. De wereld 
staat in brand. De wereld wordt verscheurd aan alle kanten en de 
menselijke vrede blijkt geen stand te houden. Dag aan dag horen 
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we van moord en doodslag, van geweld aan alle kanten. Dag aan 
dag horen we van het optrekkende gevaar van de machten van de 
antichrist. Dag aan dag lijkt het wel dichterbij te komen en lijkt de tijd 
dat we in vrijheid hebben kunnen leven steeds korter en korter te 
worden. Dag aan dag. 
Maar ja, als je je ogen er voor dicht doet en als je wegzwijmelt in de 
droom van je toekomst, van je voorstelling van wat je allemaal nog 
te wachten zou kunnen staan in dit leven. Ja, dan ben je wellicht de 
zin van de realiteit kwijt. Het zou ook best kunnen wezen dat die 
vraag u zo bezig houdt als u juist wél ziet op alles wat er gaande is. 
Dat u het bang in uw hart zegt: “Zal nu de duivel nog winnen? Zal nu 
de vorst der duisternis het laatste woord blijken te hebben? Waar 
blijkt Uw trouw, Uw macht en Uw eer, o eeuwige God?” Als je ziet 
dat de mens der wetteloosheid opstaat en de wetten die worden uit-
gevaardigd, dwars ingaan tegen de wet van God. Is het dan bij je, 
een diep verdriet, een ontsteltenis: “Hoe wordt Uw Naam dag aan 
dag vreselijk gesmaad en vreselijk gelasterd”. En dan niet alleen kij-
ken naar de mensen om je heen. Maar hier dan, in dat hart en in je 
gedachten! Schrik je er nog weleens van, van wat er is over geble-
ven? Of schrik je er nog weleens van dat het niet opknapt, dat je 
maar zo’n slecht en zo’n zondig mens bent? Dat je die gedachten 
niet beteugelen kunt en dat die begeerten in je hart nog zo vuil zijn. 
Zeg je: “Och, wanneer, wanneer zal deze wereld ten einde komen? 
Wanneer zal de ongerechtigheid door God gestraft worden?” Maar 
ook: “Wanneer zal het zijn dat ik dit zondige vlees zal mogen afleg-
gen, om de Heere volmaakt te kunnen dienen?” 
Wil je dat laatste kunnen zeggen, dan moet er wel wat in het leven 
gebeurd zijn. Of niet? Dat gevoel je ook wel. Misschien is dat nu wel 
de angst die bij je is: “Laat die dag van Zijn wederkomst nog maar 
uitblijven, want ik kan God niet ontmoeten. Het is niet goed tussen 
de Heere en mijn ziel. Wie zal in Zijn gericht kunnen bestaan? Onze 
God, een eeuwige Gloed, een verterend Vuur. Niemand zal bij Hem 
kunnen wonen”. Is dat het wat je bezighoudt bij dagen en bij nach-
ten? Dat Koninkrijk Gods. 
Weet u wat ik onderlaatst hoorde van een oude christin? Ze zei: “Zo 
zat het in mijn leven, twee dingen wist ik zeker: de dood komt en het 
oordeel Gods komt. De bange vraag was alleen voor mij, zei ze: 
Wat zal er eerst zijn? Zal ik eerst sterven, of zal eerst het oordeel er 
zijn, opdat ik uit het oordeel en uit het gericht zal zijn weggenomen, 
en als ik dan sterven moet, dat ik voor God onbevlekt zal mogen 
staan in het bloed van de Heere Jezus Christus”. Zijn dat de twee 
zekerheden van je bestaan? De dood komt en het oordeel komt. En 
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wil ik voor God kunnen bestaan, dan zal een Ander voor mij in dat 
oordeel geweest moeten zijn, nietwaar! 
Ze vroegen de Heere Jezus: “Wanneer komt het Koninkrijk Gods?” 
En Hij heeft hen geantwoord en gezegd: “Het Koninkrijk Gods komt 
niet met uiterlijk gelaat”. Nee, zoals de wereldmachten gewoon zijn 
om op te trekken, met veel vertoon, met veel geweld en met veel la-
waai, zo zal het Koninkrijk Gods niet worden opgericht. Niet met 
uiterlijk gelaat. Dat betekent: dat Koninkrijk Gods wordt innerlijk op-
gericht, in het hart, in de ziel van een mensenkind. God werkt door 
de werking van Zijn Heilige Geest haast zo onzichtbaar, haast zo 
onmerkbaar. Maar de gevolgen van dat werk des Heeren zullen niet 
uitblijven in het leven van zo’n mensenkind. Niet met uiterlijk gelaat. 
Maar dan, waar de wereld wellicht niets van verwacht, en waar de 
wereld wellicht smalend en honend naar kijkt… Dan heeft de Heere 
geboden dat de prediking van het Woord zal uitgaan. En dat Woord, 
wat u al zovele jaren hoort en wat u wellicht van buiten kent, waar u 
zich wellicht onder vervelen gaat, dat Woord, daaronder behaagt het 
de Heere nu om te bekeren die geloven. O nee, gaat niet met al die 
dwaalgeesten mee die zeggen: “Zie, hier moet je zijn, of zie, daar 
moet je zijn”. Nee, dat is niet aan de orde. De Heere laat overal de 
prediking van het Woord uitgaan en overal worden ze onder dat 
Woord getrokken uit de duister tot Gods wonderbaar licht. 
En als dat er zo staat: “Gods Koninkrijk komt niet met uiterlijk ge-
laat”, dan is daar toch een vraag bij, of niet? Is nu dat innerlijke 
werk, dat innerlijke wonder in uw bestaan er al? Weet u ervan dat de 
Heere Zich niet onbetuigd liet onder de prediking van het Woord? 
Weet u ervan dat Zijn wonderwerk doorgang vindt en gevonden 
heeft in uw bestaan? Hoe merk je dat dan? Waar blijkt dat dan uit? 
Wel dit: Dat wat u een lust was, dat is een last geworden, en wat uw 
last was, dat zal uw verlustiging wezen. Die saaie dienst des Hee-
ren, dat is nu uw leven. En als u dat moet missen, dan zegt u: “Dat 
is mij nu bitterder dan de dood”. Wie eens in zijn leven dat vriende-
lijk aangezicht van God in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, ge-
zien heeft, die zal het moeten erkennen: “Dat was nu de mooiste 
dag van mijn leven, dat was het zoetste ogenblik uit mijn hele be-
staan, daar zou ik al het andere wel voor in willen leveren. Och, 
Heere, dat U nog eens Uw aangezicht zou vertonen; dat U nog eens 
op Uw eigen werk terug zou komen”. Is dat de bede die bij u is? Ken 
je in dat licht de vraag: “Wanneer komt het Koninkrijk Gods? Wan-
neer zal ik Hem blijvend mogen aanschouwen, en zal er niets meer 
scheiding maken tussen Hem en mijn ziel?” 
De Heere Jezus heeft het gezegd: “Het Koninkrijk Gods komt niet 
met uiterlijk gelaat”. En dan gaat Hij Zijn discipelen aanspreken. Zijn 
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discipelen gaat Hij vertellen van alles wat er plaats gaat grijpen. 
Maar wat boven alles plaatsgrijpt is dit, dat in de dag van de Zoon 
des mensen het zal zijn gelijk de bliksem, die van het ene einde 
onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt. Alzo 
zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. In die grote dag, in 
die finale dag. Dan zal Hij gezien worden voor aller oog. En al de 
geslachten van het aardrijk zullen over Hem rouw bedrijven. Al die-
genen die Hem doorstoken hebben en die Hem niet als Koning in 
hun leven begeerd hebben. Ja, die zullen daar neervallen onder dat 
vertonen van Wie Hij is in Zijn macht en in Zijn Majesteit. 
Heb je er trouwens nog besef van, als het onweert, dat het Gods 
stem is die klinkt? Heb je er nog besef van wat het is als God Zijn 
bliksem uitzendt? Wie is tegen die macht en tegen die Majesteit 
gewapend? Hoevelen zijn er niet doodgebliksemd door al de eeu-
wen heen! En als Hij in die grote dag zal verschijnen als een blik-
sem, dan is dat zo ontzaglijk, zo vreselijk majesteitelijk. Daar zal 
inderdaad niets tegen bestand zijn. Al de wapens van de wereld en 
de godsdienst zullen uit handen vallen, en Hij zal de Machtige, de 
Majesteitelijke blijken. 
Maar voordat het zover is, zegt de Heere Jezus tegen Zijn discipe-
len, dat Hij eerst moet lijden, veel lijden en verworpen worden van 
dit geslacht. 
En dat, wat toen nog te gebeuren stond, dat is gebeurd, dat is ge-
passeerd. De weg van Zijn lijden en van Zijn sterven heeft Hij achter 
Zich gelaten. Hij heeft gekropen in de hof als een worm en geen 
man. Hij heeft gestaan als de Onschuldige op Gabbatha en werd 
schuldig verklaard. Hij hing aan het vloekhout der schande op Gol-
gotha’s heuvel. Hij beladen en belast met de zonden en de schuld 
van Zijn volk. Hij hing daar onder de volle uitgieting van de Godde-
lijke toorn. En die weg heeft Hij tot het einde toe gehouden. En daar 
waar de vijandschap dacht Hem gedood te hebben, Hem gebroken 
te hebben, daar bleek de deur geopend tot deze almachtige verto-
ning. Want de Heere Jezus Christus kon van de doden niet gehou-
den worden, maar Hij is uit de doden opgestaan. En Hij heeft het 
gezegd: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. En al die 
macht van Hem in de hemel en op de aarde, die blijkt tot op de dag 
van vandaag. 
U zegt: “Nou, maar er is zoveel in de wereld wat de toets van Gods 
Woord niet kan doorstaan. Waar blijkt dan Zijn macht?” Hier blijkt 
Zijn macht, dat Hij lankmoedig is over deze wereld. Hier blijkt Zijn 
macht, dat Hij nog niet is opgestaan om ons te straffen om onze 
zonden. Terwijl er in het Woord staat dat wij Hem moede maken met 
onze ongerechtigheden; heeft Hij ons nog gedragen en verdragen, 
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en laat Hij tot op de dag van vandaag Zijn Woord nog uitgaan tot 
slechte mensen, tot zondige mensen. En dat Woord zegt: “Zo gij Zijn 
stem heden dan nog hoort, gelooft Zijn heilrijk en Zijn troostrijk 
woord; verhardt u niet, maar laat u leiden”. En dat Woord is nu door 
al de eeuwen en door heel de geschiedenis heen hetzelfde, dat de 
mens gewezen wordt op God. 
Maar ja, zoals de mens door al de eeuwen heen doof geweest is 
voor dat Woord, zo ook nu nog. 
De Heere Jezus wijst terug, gelijk het geschied is in de dagen van 
Noach, alzo ook in de dagen van de Zoon des mensen. Toen Hij op 
deze wereld rondwandelde. Maar ook in die dag van de Zoon des 
mensen, als Hij zal weerkomen op de wolken van de hemel. Want 
als Hij komt, zal Hij dan nog geloof vinden op de aarde? Temidden 
van onze godsdienstigheid, zal Hij geloof vinden? 
Weet u wat geloof is? Zeker wel in het licht van deze vreselijke toe-
komstvoorspelling van de Heere Jezus. Weet u wat geloof is? Dat is 
dit, wat Jakob deed: “Ik laat U niet gaan, tenzij dat Gij mij zegent”. 
Geloven dat is met al je ongeloof en met al je onhebbelijkheid bij de 
Heere zijn en bij de Heere blijven. Hem niet los kunnen laten. Hem 
aan te roepen in je nood, opdat je Zijn gunst zou vinden, oneindig 
groot. 
Ja, in de dagen van Noach. Honderdtwintig jaren lang heeft God ge-
duld geoefend. Honderdtwintig jaren lang heeft de Heere de predi-
king van het Evangelie laten klinken. Want honderdtwintig jaren lang 
sloeg Noach met de hamer op de ark om de spijkers daarin te slaan. 
En al die kloppen, die gehoord werden tot in de verre omtrek, waren 
een roep: “Als deze ark gereed is, dan zal de Heere de wereld 
slaan, en alleen in deze ark is behoudenis, is veiligheid en is red-
ding”. 
Maar waar waren de mensen mee bezig in de dagen van Noach? 
Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk 
gegeven. 
U zegt: “Wat is daar nu weer verkeerd aan? Dat zijn toch de goede 
en normale dingen van het leven!” Jazeker! Dat is ook zo. Maar 
weet u wat de Heere Jezus hier tekent? Hij tekent hier: dit was nu 
het totale leven van dat geslacht. Ze hadden geen hoger levensdoel 
dat eten en drinken en trouwen. Ze hadden geen hoger levensdoel 
dan de dingen van het vlees, van het lichaam. Ze staarden zich 
blind op het hier en op het nu, en ze zochten een Paradijs op te 
richten op deze aarde. En ze dachten niet aan God en aan Zijn 
oordeel. En ze lieten zich niets gelegen liggen aan het gebod des 
Heeren, om tot Zijn eer te leven. 
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Zo tekent de Heere Jezus het geslacht in de dagen van Noach. 
Maar ook in de dagen dat Hij op aarde rondwandelde. Terwijl de 
tempel volstroomde. Terwijl de een nog vromer en godsdienstiger 
was dan de ander. En de Heere Jezus zegt: “Uit de aarde aards en 
niets anders wordt er bij de mensen gevonden”. 
Gemeente, als de Heere Jezus nu Zijn oog over ons laat gaan in 
deze dag. Zal dit ook de schrikbarende conclusie zijn? Ik vrees het. 
Want u bent al zovele, talloze keren zelfs, geroepen, opgeroepen, 
genodigd tot dat heil dat daar in de Heere Jezus is. Maar u hebt niet 
begeerd dat Hij Koning over u zijn zou. U kunt nog doorleven. U 
kunt nog lachen in de wereld. U kunt zich nog vermaken in het leven 
van elke dag. Weet u wat het is als u hier onbekeerd onder de 
bediening van het Woord zit? Het is een slag in het aangezicht van 
die goedgunstige God, niet willende dat enigen verloren gaan, maar 
dat zij tot bekering komen. Die God Die hoont u en Die tergt u met 
uw ongelovigheid en met uw onbekeerlijkheid. En terwijl dat kruis 
van Golgotha hoog wordt opgericht in de prediking van het Woord 
en Hij, die bloedende Borg, aan u vertoond wordt, en u blijft koud en 
onbewogen, u blijft dezelfde; en de lieflijkste lokkingen glijden langs 
uw rug af. Het is een slag in het aangezicht van deze gezegende 
Borg en Middelaar. En wat denkt u, is er dan nog een weg ter ontko-
ming, als u de enige Weg tot het behoud al zovele jaren hebt ver-
acht en hebt versmaad? Is er dan nog ontkoming, als u deze liefdes-
uiting Gods in de Heere Jezus Christus maar zo gemakkelijk naast u 
neer kunt leggen? En u schuift het wellicht op uw onmogelijkheid: 
“We kunnen het niet”. U schuift het wellicht op allerlei oorzaken. 
Maar schoven al die zogenaamde oorzaken, om u bij Jezus van-
daan te houden, u maar eens naar de troon der genade, om uw 
onmogelijkheid en uw ongelovigheid en uw onbekeerlijkheid voor 
Zijn aangezicht uit te klagen. 
Het zal zijn als in de dagen van Noach. En toen Noach in de ark 
ging, toen kwam de zondvloed en verdierf hen. Nee, daar staat geen 
punt. En verdierf hen allen, en dán een punt. Er wordt er niet één 
overgeslagen. Er zal geen mens in die dagen, maar ook in onze da-
gen, het gericht van God kunnen ontgaan. 
Zie je wat daar gebeurd is? Al hun koninkrijken kwamen steeds 
dieper onder water te staan. Al het prachtige bestaan wat ze had-
den opgebouwd, het verdween in de kolkende golven. Zie je die 
mens in doodsbenauwdheid en in angst. Dan weer onder water, dan 
nog even lucht happen. Zo zijn zij allen verdorven. En waar de 
Heere al die jaren geroepen had in de prediking uit Noachs mond en 
uit Noachs hand, met die hamer in zijn hand, en zij doof waren voor 
het woord van God, zo is nu de Heere doof voor hun roepen. Want 
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de deur is achter Noach gesloten door God Zelf. De volheid van Zijn 
volk, van Zijn gemeente was in de ark gegaan. Hij verdierf hen allen. 
Staar je toch niet blind op nu, maar denk eens aan morgen, men-
senkind. Morgen als je sterven gaat. Morgen als je het leven los 
moet laten. Wat dan? Hoe zal het u dan vergaan? En verdierf hen 
allen. Mag het tot in uw hart doordringen en dat de angst u om het 
hart zou slaan? 
Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, 
ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden. O 
ja, wat zijn ze druk geweest in Sodom. Wat zijn ze bezig geweest 
hier op aarde. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende 
het vuur en sulfer van de hemel en verdierf hen allen. 
Zie je daar een oorzaak, waarom de Heere Zijn lankmoedigheid nog 
uitgebreid heeft tot op deze dag? Hij heeft op Zijn wereld nog volk. 
Volk zoals Lot. Lot was in Sodom. En zolang Lot in Sodom was, kon 
de stad niet verdorven worden, kon de Heere Zijn oordeel niet uit-
gieten. Eerst moest Zijn kind en Zijn knecht daar uit worden ge-
haald, verlost worden, in veiligheid worden gebracht. Want om 
Jezus’ wil uit het oordeel en uit het gericht weggenomen. Ja, en toen 
dat gebeurd was, regende het vuur en sulfer van de hemel en ver-
dierf hen allen. 
Schrik er eens van als je dat voor ogen ziet. Die mensen in hun 
prachtige leven, met hun mooie kleding aan, daar regende het vuur 
en sulfer. Wat is dat geweest! Dat trof een gezicht. Dat trof een 
mens. Dat viel neer op de aarde. En niet één kon het ontgaan. 
Laat het ons een wonder zijn dat het nu nog water regent van de 
hemel. Niet meer schelden hoor, als je er nat van wordt. Wees ver-
baasd dat het nog geen vuur en sulfer is. En als je dit tot je door laat 
dringen, vuur en sulfer heeft het geregend van de hemel, kun je dan 
nog aan zo’n gebruik meedoen aan het einde van het jaar, dat je 
vuur terug schiet naar boven? Als de lankmoedigheid Gods weer 
een jaar lang groot geweest is over je, zul je die goedigheid beant-
woorden met vuur? Laat liever uw lied opklimmen tot de hemel: 
“Wat heeft U bewogen, o God, om mij nog te verdragen?” 
En verdierf hen allen. Weer niet één uitgezonderd! Evenzo zal het 
zijn in de dag op welke de Zoon des mensen zal geopenbaard wor-
den. 
Die Heere Jezus, Die u telkens geopenbaard geworden is in de 
prediking van het Woord, en Die u weigert te geloven wellicht, Die 
zal straks geopenbaard worden. Dan gaan de sluiers van de wolken 
weg. Dan zullen de sluiers van Zijn gelaat wegvallen, en dan zal Hij 
gezien worden van aller oog. En dan zal het zijn dat er geen omme-
keer meer is. Dan zal dat geschreeuw ten hemel opklinken van de 
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mensen die verdorven worden onder dat recht van God. Maar er is 
geen behoudenis meer. Ach, erken dan toch in deze uw dag wat tot 
uw vrede is dienende. 
Wat zal u eerst overkomen, het oordeel Gods of de dood? Ach, dat 
het wezen mag dat de Heere hier met u afrekent, opdat dat oordeel 
over u geen macht meer heeft, maar de Heere u zal inhalen in de 
gewesten van vreugde. 
Op de dag van de Zoon des mensen. O ja, en dan? Als die dag zal 
komen als een dief in de nacht, zo ongedacht en van velen onver-
wacht, wat zal je dan zijn? Waar zul je dan aan denken? Waar zul je 
dan mee bezet zijn? Nou, over die dag gaat het als ons tekstwoord 
zegt: “Gedenkt aan de vrouw van Lot”. Die vrouw van Lot is daar 
neergezet. Neergezet op die plaats waar het oordeel van God over 
Sodom gekomen is. Die vrouw van Lot is daar neergezet, opdat zij 
een voorbeeld wezen zou. Een voorbeeld voor u en voor mij. Een 
voorbeeld van wie wij nu zijn in onze diepe val in Adam, opdat we bij 
die vrouw van Lot, bij die zoutpilaar, door de knieën zouden zakken. 
Want weet u, die vrouw van Lot…, nee, kijk er maar niet op neer, 
maar kijk er door naar boven: “Heere God, wie ben ik?” Die vrouw 
van Lot, van haar gold het woord: “Een schat op de aarde”. Haar 
leven, haar Paradijs was hier. Haar leven was Sodom. En toen 
Sodom door zwavel en vuur verteerd zou worden, wat bleef er voor 
haar nog over? Dat was voor haar toch de dood! Of niet? Een toe-
komst had ze niet. Een verwachting had ze niet. Dit was het een en 
het al. En zoals Lot werd geroepen uit Sodom vandaan, en zoals 
Lots aangezicht gericht werd naar Zoar, en zoals Lot in beweging 
komen moest opdat hij in veiligheid gebracht zou worden, zo zou 
zijn vrouw worden verhard. Haar hart was er zo ver bij vandaan. 
Haar hart lag daar in Sodom. Haar hart was daar waar de zonde 
gediend wordt. Het trok dwars tegen het Woord van de levende God 
in. Het trok zelfs haar blik terug naar Sodom. Gedenkt aan de vrouw 
van Lot. Ze is een voorbeeld. 
Weet u wat de verklaarders zeggen? Er heeft een zoutpilaar ge-
staan in die streken, tot in de dagen van Flavius Josephus. Zovele 
eeuwen door is daar die prediking, dat getuigenis van die zoutpilaar 
geweest. Een voorbeeld voor u en voor mij. Want je hebt al zo vaak 
de wet van God gehoord, en de wet zegt tegen u: “De zonde baart 
de dood”. En morgen? Morgen gaat u zomaar weer terug naar de 
zonde. Morgen gaat u zomaar weer terug naar de wereld. Wat een 
vreselijk voorbeeld. 
Ze is ook een toonbeeld, die vrouw van Lot. Gedenkt aan haar. 
Staat nu eens stil bij die zoutpilaar. Wat een toonbeeld voor ons 
allen. Ze is Sodom uitgegaan, maar ze is nooit in Zoar aangekomen. 
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Daar in de wildernis, daar eindigde haar leven toen ze haar blik 
richtte naar dat in brand staande Sodom. Wat een toonbeeld van 
Gods heilig recht. Wat een toonbeeld van Gods oordeel en vonnis 
over haar. En wat een voorbeeld, juist wel voor u en mij als kerk-
mensen, gewend aan de prediking van het Woord. Wellicht een 
eindje op weg. Met de wereld niet meer helemaal mee kunnen. 
Maar toch…! Uitgegaan uit Sodom en niet in Zoar aangekomen. De 
dood gevonden met Zoar, de plaats des behouds, voor zich. Vlak in 
het zicht en vlak in het bereik, zou ik haast willen zeggen. Zelfs de 
Heere Jezus zegt in het Woord: “Nabij u in het Koninkrijk en nabij u 
is het Woord”. Wat toont het onze zondigheid aan, dat die Heere 
Jezus in de prediking van het Woord u zo dichtbij wordt voorgesteld, 
dat Hij als voor het aangrijpen is. Maar onze handen hangen zomaar 
langs onze lichamen af en wij begeren Hem niet. Zo dichtbij en toch 
eeuwig buiten. Wat zal dat zijn! Zoals die man het zei: “Gij hebt mij 
bijna bewogen een christen te worden”. Maar bijna is helemaal niet. 
En helemaal niet is totaal buiten. En totaal buiten is eeuwig verloren. 
Hoe vaak bent u al bijna bewogen een christen te worden? Hoe 
vaak zijn de tranen over uw wangen gegaan? Hoe vaak is uw hart in 
beroering geweest? Hoe vaak is het geweest dat u het bij uzelf 
dacht: “Ja, het zal toch anders moeten worden in mijn leven”? Hoe 
vaak is het geweest dat de Heere bemoeienis met u hield? Hoe 
vaak hebt u wonderheden meegemaakt, uitgered en uitgeholpen op 
die kruispunten in het leven wellicht, en bent u van dat ziekbed ge-
nezen geworden en hebt u het gezegd: “Nu zal ik mijn leven in Zijn 
dienst besteden”. Maar wat is er van terecht gekomen? O ja, mis-
schien is dat wel een zaak die u tot diepe droefheid maant. Dat u het 
zeggen moet voor het aangezicht van God in deze dag: “Ik gevoel 
me die vrouw van Lot. Wat ga ik nog veel uit naar de dingen van de 
wereld”. Terwijl u wellicht in uw leven kunt gewagen van wat God 
aan uw ziel gedaan heeft. Is daar een wonder gebeurd? Dat wonder 
wat getekend geworden is, dat de Heere Jezus zegt: “Het Koninkrijk 
Gods is binnen ulieden”. Is het gebeurd in uw leven dat u eens 
Anderen geworden bent? Waar al de schoonheid van de wereld 
voor u ophield, en de leegte van het vermaak hier beneden u toege-
past werd. En dat u er achter kwam dat alleen in Hem verzadiging 
van vreugde is. Is het gebeurd in uw leven, dat u gezocht hebt de 
ark der behoudenis, dat u gezocht hebt het Zoar des behouds. Is het 
gebeurd dat u niet rustte voordat u van uw zonden verlost geworden 
bent, en heeft de Heere Zich in die weg niet onbetuigd gelaten? 
Heeft Hij u van dood levend willen maken? Heeft Hij Zijn Zoon toe-
gepast aan uw hart? Is dat kruis opgericht in uw bestaan, dat u het 
zeggen moest: “Ook voor mij”? Omdat Hij Zichzelf aan u weggaf: “Ik 
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voor u, daar gij anders eeuwig had moeten sterven”. En nu? Nu 
moet u wellicht klagen. Zo vast in de wereld. Weet u wat die oude 
christin tegen me zei? Die bezet was met die vraag: Wat zal eerst 
komen, de dood of het oordeel? Ze zegt: “En nu ik uit het oordeel 
ben weggenomen en ik voor de dood niet meer hoef te vrezen, nu ik 
sterven kan, nu wil ik niet meer sterven, nu wil ik leven. Nu ik oud 
geworden ben, nu wil ik helemaal niet meer weg van hier”. Ze zei: 
“Heb je gezien hoe een onmogelijk mens dat ik ben?” 
Weet je wie er voor de vrouw van Lot uit liep? Lot zelf. Hoe is Lot 
eigenlijk uit Sodom weggegaan? Die is er aan zijn armen uitge-
sleurd, uitgetrokken. Die ging ook niet. Die bleef ook maar zitten. En 
terwijl hij dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft, is hij 
blijven wonen in Sodom. O ja, daar zie je nu getekend in het leven 
van Lot dat het enkel loutere genade is waardoor een mens uit 
Sodom weggehaald en in Zoar ingebracht zal worden. Dat God het 
doet van het begin tot het einde toe. Dat het waarachtig is: “Ik ben 
de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde”. Als het van u, kind 
van God, vandaag zou moeten afhangen, ge zoudt vandaag uzelf 
druk maken om u met haast in de dood en in de eeuwige nacht te 
jagen. Maar God houdt Zijn eigen werk vast en Zijn eigen werk in 
het leven. Lot werd weggehaald uit Sodom en Lots blik werd gericht 
naar Zoar toe. En hij heeft zich gehaast om daar naar toe te gaan. 
Och, geve de Heere dat u daar van afgebracht wordt, van alles van 
hier en van nu, en dat uw blik omhoog zou wezen, zoals de apostel 
het zegt: “Onze wandeling is in de hemel, waaruit wij ook de Zalig-
maker verwachten”. Dat dat uw leven zou tekenen, om met haast 
aan te komen op die plaats waar geen inwoner meer zegt: “Ik ben 
ziek”. En zoals de apostel het voorstelt als een loopbaan: “Ik jaag er 
naar, of ik het ook grijpen mocht”. Dat zal blijken in het leven van 
elke dag. Dan kun je hier in Voorburg, of waar je dan ook woont, wel 
middenin Sodom zitten, maar dan zal het blijken dat je er wel wóónt, 
maar dat je er niet lééft, omdat je leven elders is. Kijk, die vrouw van 
Lot woonde er niet alleen, die leefde er. En daarom heeft ze er de 
dood gevonden. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Wat een toonbeeld! 
Ten laatste is ze een schrikbeeld. 
Maar laten we eerst samen zingen van Psalm 26 het 9e vers. 
 

Wanneer G' Uw arm verheft, 
Den snoden zondaar treft, 
Wees Gij dan, Heer', mijn Toeverlaat; 
Doe mij met hem niet sneven; 
O neen, behoed mijn leven, 
Als Gij den man des bloeds verslaat. 
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Ze is een zoutpilaar geworden. Daar waar de huilende wildernis 
spreekt van het oordeel van God. Wat heeft daar niet geklonken 
door de straten van Sodom en in de huizen van Sodom! Waar de 
mens de natuurlijke liefde verlaten had. Net als in onze vreselijke 
dagen. Waar de mens niet rekende met God en Zijn oordeel. Wat is 
daar gelachen. Wat zal de drank rijk gevloeid hebben. Wat waren de 
maaltijden goed en vet. Wat heeft de mens de genadetijd er vreselijk 
doorgebracht. 
En als je nu stilstaat bij die zoutpilaar, kijk dan eens naar die kant. 
Waar is Sodom nu? Wat is er van over gebleven? Een dorre, dode 
akker die spreekt van de toekomst van de zondaar. Geen zondaar 
zal ’t gewis verderf ontkomen. 
Als je dan straks terug mag zijn in je woning, temidden van je rijk-
dommen, temidden van je geluk, alles wat je krampachtig vast 
houdt, als je dan het boekje van je bankrekening weer eens door 
kijkt en je rijk rekent. Besef dat eens: wat is er van Sodom over-
gebleven? Wat zal er van over blijven, mensenkind, van wat je nu zo 
staat te poetsen, waar je nu zo mee pronkt, waar je nu zo aan 
hangt? Wat zal er van over blijven? Het is ijdelheid, al ijdelheid waar 
de mens zich mee vleit. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ja, ze 
hadden vaste woningen gebouwd, terwijl het een tent had moeten 
zijn, en de pinnen niet te vast ingeslagen mochten wezen in de aar-
de. Het moest verlaten worden, maar ze dachten er niet aan. 
Sodom verwoest onder de toorn van God. Dat is uw en mijn voor-
land indien wij ons niet bekeren. Vind je het niet aangrijpend dat we 
daar gewoon zo gemakkelijk onder kunnen verkeren? Vind je dat 
niet opmerkelijk, dat ons dat nauwelijks in beweging brengt? Vind je 
dat niet vreemd, dat dat ons niet uit de slaap houdt? Kun je zien hoe 
koud en onbewogen wij zijn. 
Maar weet je wat het wonder van Gods genade is? God is bewogen! 
Ja, daar zal het kind van God wel achter komen. Als er één enkele 
reden in mij gezocht werd, dat dat aangedragen moest worden tot 
mijn behoud, dan was het eeuwig verloren. Maar God is in Zichzelve 
bewogen, Hij heeft een weg ter ontkoming en een weg des behouds 
uitgedacht. Kijk eens naar de andere kant, Zoar. O ja, de vrouw van 
Lot heeft er naar gekeken. Hoe vaak heb je er al naar gekeken in de 
prediking van het Woord? Misschien er wel naar geluisterd uit de 
mond van een kind van God. Hoe vaak heb je het al gezien op het 
sterfbed van een kind des Heeren, dat die naar Huis gedragen werd. 
Hoe vaak ze heeft gekeken, maar ze is er nooit gekomen. 
Maar Lot heeft gekeken naar Zoar, met een blik die sprak: “Was ik 
er al maar”. Met een blik die naar verlangen zag. Die daar wenste te 
wezen, omdat God die plaats had aangewezen als een plaats van 
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het behoud: “Zoar ligt daar”. En zie eens, daar is het vuur en het 
sulfer niet over gegaan. Nee, die stad is op haar plaats blijven staan, 
en een veilige toevlucht is het gebleken voor Lot. 
En nu? Hoe vaak is u de heerlijkheid van een kind van God al voor-
gesteld?! Hoe vaak is het u al nabij het hart gebracht, welk een 
zaligheid er in het ware geloof in de Heere Jezus Christus ligt. “Hoe 
zal ik daar ooit komen?” zegt u. Vrees je dat je net als de vrouw van 
Lot met Zoar in het aangezicht zult vergaan? Vrees je omdat je je-
zelf hebt leren kennen in je onmogelijkheden? Weet u wat het won-
der is wat in deze dag helder moet worden voorgesteld? Daar staat 
een zoutpilaar in die huilende wildernis. Maar er staat niet alleen 
een zoutpilaar. Nee hoor. In die huilende wildernis van ons leven en 
in die huilende wildernis van deze wereld heeft God een ander teken 
opgericht. Daar staat Golgotha’s kruis. Daar is de Zoon van God 
aan gehangen geworden. Hij is het Die beladen is geworden met de 
last van de zonden en de schuld van Zijn volk. En wat is er eigenlijk 
over Hem uitgestort? De zwavel, het sulfer, het vuur van Gods 
toorn. Is Hij niet gegaan tot op de bodem van de hel, om de kop van 
satanas te vermorzelen! Heeft de Heere de fiolen van Zijn toorn niet 
volkomen op Hem uitgegoten! Heeft Hij de drinkbeker der toorn 
Gods niet tot de laatste druppel toe leeggedronken! Ja, Hij heeft het 
alles, maar dan ook alles volbracht. Wat een vreselijke gang is dat 
geweest, voor mensenkinderen die bewust hun vuisten hebben ge-
bald tegen de Hemel, en het gezegd hebben: “Wij hebben U niet als 
God in ons leven begeerd, wij wensen U niet als een Vader en als 
een Koning in ons bestaan”. En voor zulke mensenkinderen riep de 
Heere Jezus het uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij ver-
laten?” Hij Die voor de zondaars gebeden heeft: “Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen”. En die Heere Jezus Christus, 
Die aan dat vloekhout der schande Zijn bloed heeft gestort, Zich 
doodgeliefd heeft tot de eer en de verheerlijking van de deugden 
van Zijn Vader, maar tot heil en zaligheid van Zijn Kerk daarbij. Hij is 
het in Wie alleen redding en ontkoming is. Hij is het waar Zoar naar 
heen verwees. De plaats van het behoud is aan de voet van Gol-
gotha’s kruis. Het is niet een zaak dat u opgeroepen wordt: “Klim 
maar op naar de hemel en zoek maar wat nader tot God te komen, 
en doe maar uw best en reformeer uw bestaan maar. Wie weet zal 
de Heere Zich tot u wenden”. Nee, dit is toch het ontzaglijk wonder, 
dat als je daar op die grond, op die huilende wildernis van wat er 
van Sodom en van je leven is overgebleven staat, dat Hij daar mid-
denin gekomen is. Dat God Zelf, in het aangezicht van Zijn Zoon, 
van de hemel is afgedaald naar beneden toe, onder ons gewoond 
en de mensen in alles gelijk geworden, doch zonder zonde. En Hij 
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Die zo laag is afgedaald, Hij is het ook Die ze van beneden af mee-
neemt naar Boven toe. Want anders komen ze er nooit. 
Nee, die engelen moesten Lot aan zijn handen mee trekken Sodom 
uit. En die Heere Jezus Christus is Dezelfde. Hij zal Zijn volk los-
weken van deze wereld en ze klaar maken voor die hemel, voor dat 
heerlijke dat daar boven wacht. 
Gedenkt de vrouw van Lot, opdat je alles van jezelf zult mogen 
kwijtraken, zult mogen verliezen, daar aan de voet van Golgotha’s 
kruis. Klaag uzelf aan voor het aangezicht van God, als een vrouw 
van Lot, als een zo’n zelfde mens, vol van zonden en schuld. Klaag 
u aan voor het aangezicht des Heeren en zeg het Hem: “Bij mij is 
het niet”, opdat Hij zal betonen dat het bij Hem wel is, en dat Hij Zijn 
genade groot en heerlijk maken zal. 
O ja, in de achterliggende dagen sprak ik een vrouw. Ze zegt: “Hoe 
kom ik tot God bekeerd?” Die vraag wordt me niet zo bar vaak ge-
steld trouwens: “Hoe kom ik tot God bekeerd?” Ze zei: “Ik ben zo 
slecht”. Ik zeg tegen d’r: “Ach, dat moet je niet tegen mij vertellen, 
dat moet je tegen de Heere zeggen”. “Maar ik ben ook zo zondig”, 
zegt ze. “Dat moet je niet tegen mij zeggen, dat moet je tegen de 
Heere zeggen”. “Ik heb helemaal geen behoefte aan de Heere 
Jezus”, vertelde ze. “Dat moet je niet tegen mij vertellen, dat moet je 
tegen de Heere zeggen”. “En er zal een wonder in mijn leven moe-
ten gebeuren”. Heb je Hem dat al bekend gemaakt? Is het oog al op 
Hem geslagen? Ik hef tot U, Die in de hemel zit, mijn ogen op en 
bid. En houd je aan, aan de troon van Gods genade? 
Gedenkt aan de vrouw van Lot. Dat is je toekomst als God het niet 
anders maakt. Daar zal het eindigen, onder het vonnis van God. En 
die vrouw van Lot, in de gewesten van de rampzaligheid, die zal het 
tot in eeuwigheid moeten kauwen: “Met een kind Gods verkeerd, zo 
nabij het Woord van God geweest, Zoar in het oog gehad, en toch 
verloren gegaan”. Dat zal wat zijn! 
Als uw geloofsoog nooit op het kruis van Golgotha gericht zal zijn, 
als dat uw toekomst wezen zal: zo dichtbij geweest en toch eeuwig 
verloren. Och, mag het u in de klem houden, die blik, dat aangezicht 
van dat zouten beeld, van die pilaar, opdat het u aan de troon van 
God gebonden zou houden: “Geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten 
Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf”. 
En die Heere Jezus, Die u nog gepredikt wordt, Die staat haastig te 
komen. En zoals het in de wereld wel blijkt dat de duivel weet dat 
zijn tijd voorts kort is, zo ware te wensen dat wij het tesamen ver-
stonden dat de tijd voorts kort is, opdat wij ons haasten en spoeden 
zouden om ons levenswil. Nu staan de poorten van Zoar nog open, 
ruim en wijd open. Maar weet u wat de naam Zoar betekent? Het 
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betekent: “Kleine”. Weet u wat het Woord zegt van die Heere Jezus 
Christus, de plaats des behouds? Dat er weinigen zijn die dezelve 
vinden. Dat betekent dat de meesten van de hoorders, waar dan 
ook ter wereld, die Naam langs hun rug zullen laten afglijden, en dat 
er weinigen in beweging gebracht zullen worden om het bij de Heere 
alleen te zoeken. Weinigen zijn er die dezelve vinden. Weet u hoe 
weinig dat er zijn? Laat dat nu een bemoediging wezen voor een 
mens temidden van zijn onmogelijkheid. Het zijn er zo weinig dat het 
Woord zegt: “Het is een schare die niemand tellen kan. Velen, als 
het zand aan de oever van de zee en als de sterren aan de hemel”. 
God zal ze toebrengen. Gelijk de bliksem van het ene einde naar 
het andere einde, zo zal de prediking van het Woord zijn, het werk 
van God de Heilige Geest. Het zal onwederstandelijk en overwin-
nend wezen in het leven van een mensenkind. Och, en dat is het 
wat het geluk is van een mens die het zelf niet kan, en van een 
mens die zich niet uit Sodom bevrijden kan, wiens hart in Sodom 
vast verankerd ligt. Dit is het geluk van het Woord van de levende 
God, dat God het Zelf doet, om redenen uit Zichzelf, naar het vrije 
van Zijn welbehagen. Daarom worden ze zalig. 
Lag er iets in Lot? Ach, dan had hij met zijn vrouw als een zoutpilaar 
daar in die huilende wildernis gestaan. Maar er staat maar één zout-
pilaar, opdat in Lots komen te Zoar zou schitteren wat de genade 
van God vermag. 
En in Zoar blijft er maar één lied over: “Door U, door U alleen, om 
het eeuwige welbehagen”. 
 

AMEN. 
 
Slotzang Psalm 46 : 3 
 

Geen onheil zal de stad verstoren, 
Waar God Zijn woning heeft verkoren; 
God zal haar redden uit den nood, 
Bij 't dagen van het morgenrood. 
Men zag de heid'nen kwaad beramen; 
De koninkrijken spanden samen; 
Maar God verhief Zijn stem, en d' aard' 
Versmolt, voor 's Hoogsten toorn vervaard. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


