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Predikatie over 1 Petrus 2 vers 7 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 25 oktober 2015 
 
 Voorzang Psalm 19 : 6. 

Votum. 
 Zingen Psalm 16 : 3. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing 1 Petrus 2 
 
  1 Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en 
nijdigheid en alle achterklappingen; 
  2 En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de rede-
lijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; 
  3 Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. 
  4 Tot Welken komende als tot een levenden Steen, van de mensen 
wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, 
  5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een 
geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden 
op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. 
  6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een uiters-
ten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem ge-
looft, zal niet beschaamd worden. 
  7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen 
wordt gezegd: De Steen Dien de bouwlieden verworpen hebben, 
Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks, en een Steen des 
aanstoots, en een Rots der ergernis; 
  8 Dengenen namelijk die zich aan het Woord stoten, ongehoor-
zaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. 
  9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, 
een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de 
deugden Desgenen Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht; 
10 Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eer-
tijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 
11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u 
onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen 
de ziel; 
12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen 
zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede 
werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der be-
zoeking. 
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13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; 
hetzij den koning, als de opperste macht hebbende; 
14 Hetzij den stadhouders, als die van hem gezonden worden tot 
straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. 
15 Want alzo is het de wil van God, dat gij wel doende den mond 
stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; 
16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boos-
heid, maar als dienstknechten Gods. 
17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den 
koning. 
18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet 
alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden. 
19 Want dat is genade, indien iemand om de consciëntie voor God 
zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. 
20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daar-
over geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en 
daarover lijdt, dat is genade bij God. 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons ge-
leden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen 
zoudt navolgen; 
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond 
gevonden; 
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, 
niet dreigde, maar gaf het over aan Dien Die rechtvaardiglijk oor-
deelt; 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, 
opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven 
zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 
25 Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot 
den Herder en Opziener uwer zielen. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 108 : 2 en 6. 
 
1 Petrus 2 vers 7, de eerste woorden, daar luidt het Woord van God: 
U dan, die gelooft, is Hij dierbaar. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. U dan, die niet gelooft. 
2e. U dan, die gelooft. 
3e. U dan, die Hij dierbaar is. 
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Gemeente, het 2e hoofdstuk van de 1e Petrusbrief komt na het 1e 
hoofdstuk. Ja, als vanzelf, zult u zeggen. Maar in dat licht moeten 
we die eerste woorden van de apostel Petrus beschouwen. Zo legt 
dan af. De apostel Petrus stelt het leven, het natuurlijke, het zondige 
leven, het leven van ons allemaal, zoals wij geboren geworden zijn 
in deze wereld, voor als een leven met een mantel aan, een kleed 
aan. En de mantel die wij dragen, dat is een mantel van kwaadheid, 
van alle bedrog, van geveinsdheid, van nijdigheid en alle achterklap-
pingen. Ik heb me bij de voorbereiding af zitten te vragen: “Waarom 
zou de apostel Petrus nu juist deze zonden noemen?” Wel, ik dacht: 
omdat het dit is: dit zijn nu volwassen zonden. Dit zijn zonden van 
een ver gevorderd stadium. Zonden van een mens bij wie het gewe-
ten niet meer spreekt. Hebbende hun geweten als met een brand-
ijzer toegeschroeid. Een mens die is overgelaten aan zichzelf. Het 
zijn zonden waarin tot uitdrukking komt wat er in ons hart leeft, wie 
wij nu zijn. Namelijk dit: mensen vol van haat, vol van bedrog, vol 
van vijandschap. Mensen die in onze diepe val in Adam het gebod 
van God terzijde hebben geschoven, waar de Heere gezegd had: 
“Gij zult liefhebben de Heere, en de naaste als uzelf”. Dat wij men-
sen zijn die in het diepst van ons hart God en onze naaste haten. 
Dat is een vreselijke werkelijkheid. Dat is een afschuwelijke zaak. 
En ik wou u vanmiddag toch wel vragen of die vreselijke werkelijk-
heid voor u alleen theorie is gebleven, of dat het de praktijk van uw 
bestaan is geworden? Dat u hier op deze plaats zit en het zeggen 
moet: “Voor het aangezicht van God heb ik niets goeds aan te 
dragen”. Ja, dat is heel erg. Niets goeds aan te dragen. Maar weet u 
wat nog erger is? Dat is in plaats van niets goeds aan te dragen, wel 
zoveel kwaads aan te dragen. Die mantel van zonden, die past zo 
goed bij ons hart. Uit het hart van de mens komen voort boze be-
denkingen, allerlei zonden, allerlei ongerechtigheid. 
En de apostel zegt: “Zo legt dan af”. Die mantel moet u kwijt. Dat le-
ven moet worden losgelaten. Dat is een oproep, dat zal in de natuur-
lijke mens toch alle vijandschap wakker roepen. Want die mantel zit 
zo lekker en het past ons zo goed. We vermaken ons er zo heerlijk 
in, het leven van de zonde en van de ongerechtigheid. 
Dus als de apostel zegt: “Zo legt dan af”, dan spreekt hij daarin een 
bepaald volk aan. Een bijzonder volk. Een volk dat genoemd gewor-
den is in vers 23 van het vorige hoofdstuk: “Gij die wedergeboren 
zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het le-
vende en eeuwig blijvende Woord Gods”. Dus in wier hart een won-
der heeft plaats gegrepen, die van iets gewagen kan, dat de Heere 
Zich niet onbetuigd gelaten heeft in uw bestaan. En dan is het dat 
de apostel zegt: “In de praktijk van elke dag moet gezien worden 
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wat er nu in het hart leeft”. De theorie, de leer, de geloofszekerheid, 
de zaligheid, het gaat nooit om buiten de praktische beoefening 
daarvan. Zonder heiligmaking is het immers onmogelijk dat een 
mens God zal zien. Zo legt dan af. Dat moet los gelaten worden. 
O ja, dat zal inderdaad de mens van zichzelf nooit doen. Nee, maar 
ja, dat is natuurlijk een theorie op afstand. Ik wou het u eens vragen, 
zomaar dichtbij, naast u komen zitten in feite, en u zeggen: “Ach, ik 
ben net als u, een mens, vleselijk, verkocht onder de zonde”. Hebt u 
er ook zo’n plezier in, dat kwaadspreken? Gaat het bij u ook zo van-
zelf, dat liegen en bedriegen? Bent u ook zo’n mens die graag een 
façade ophoudt, een toneelspel ophoudt, een geveinsdheid aan de 
dag legt? Zit u ook zo vol met nijdigheid, afgunst, jaloezie? Kijkt u 
ook zo naar de mensen om u heen? O ja, en die achterklappingen. 
Die mond en tong gebruiken om de naaste neer te halen. Past dat 
ook zo goed bij uw bestaan? Sluit dat zo goed aan bij uw vlees? 
Maar ik wil u ook dit vragen: Hebt u er ook last van? Want weet u, al 
die zonden die de apostel hier opnoemt, dat zijn zonden die zo 
rechtstreeks ingaan tegen de orde der schepping, die zo ingaan te-
gen het gebod van God: “Zijt heilig, want Ik, de Heere uw God ben 
heilig”. Het gaat zo radicaal in tegen dat waartoe wij nu geschapen 
zijn op Gods wereld. Geschapen om Hem in alles de eer te ge-ven. 
Die tong, die wij nu gebruiken voor onze achterklappingen, die wij 
nu gebruiken voor alle bedrog. Die tong hebben wij van de Heere 
gekregen om Hem groot te maken, Hem lof te zingen, om met de 
schepping en de natuur mee te juichen: “Het ruime hemelrond, 
vertelt met blijde mond Uw eer en heerlijkheid”. Daar zijn wij voor op 
Gods wereld. 
En dat hart van ons moest van liefde branden voor Hem, in plaats 
dat het nu in beslag genomen wordt door alle kwaadheid, geveinsd-
heid, nijdigheid. 
Hoe vreselijk is het met u en mij gesteld! 
En als je daar nu een indruk van hebt, dat nu hebt thuis gekregen 
wie je geworden bent in je val in Adam, hoe zul je je ooit tot God be-
keren? Hoe zal het ooit terecht komen in uw leven? 
Kunt u er ook niets meer mee, met die zogenaamde lieve theologie? 
Die zo bikkelhard is, omdat het tegen een mens in zijn ellende zegt: 
“Je moet God aannemen, je moet Jezus aannemen, je moet kiezen, 
je moet grijpen, je moet geloven in Hem”. Dat je zegt: “Hoe zal ik ge-
loven, hoe zal ik kiezen, terwijl ik de dodelijke keus reeds gemaakt 
heb? Hoe zal ik Hem aannemen, terwijl ik de duivel aangenomen 
heb als mijn koning in mijn leven, terwijl ik elke dag voor hem een 
knieval maak? Hoe zal het ooit? Hoe zal het ooit?” Ja, inderdaad! 
Dat is ook niet iets wat uit ons komt, toch! Gode zij dank. De apostel 
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wijst op de grond der zaak, het achterliggende. Hij zegt: “En als 
nieuwgeboren kinderkens”. Kijk, zoals daar een mens geboren 
wordt uit een vrouw, een nieuw geboren kind, een nieuw leven wat 
er voorheen niet was, dat op de aarde nog niet gevonden was, die is 
daar op de wereld gezet. Dus iets wat niet was, is gekomen. Het is 
alles geheel nieuw. 
Nou, zo legt de apostel Petrus het uit, dat geestelijke leven. Als daar 
een mens is die af mag leggen deze zonden en ongerechtigheden, 
dan is dat het gevolg van het nieuw-geboren zijn. 
En zoals het in het natuurlijke zo is, zo is het geestelijk niet anders. 
Dat dat geboren worden ons is overkomen, ons is gebeurd. Daar 
zijn wij geheel passief in geweest. Wie van ons kan hier zeggen: “Ik 
heb voor het leven gekozen. Ik wilde wel graag geboren worden. Ik 
heb zelf het uur van mijn geboorte bepaald”?  Welnee, wij zijn daarin 
geheel en al onderworpen geweest aan onze Schepper en Formeer-
der, Die onze tijden heeft bepaald en onze tijden in Zijn hand heeft. 
Niemand kon zelf over het uur van zijn geboorte beschikken en 
beslissen. 
Wel, daar wijst de apostel op. Als wil hij wijzen op de grote welda-
digheid die de Heere de gelovigen te beurt heeft laten vallen, terwijl 
er van al die mensen niet één was die zei: “Ik wil wel en ik zal wel”. 
Nee, terwijl juist van al die mensen gold: “Maar gij hebt niet gewild 
dat de Heere Koning over u zijn zou”. De Heere heeft een gewillig 
volk gemaakt op de dag van Zijn heirkracht. 
Als nieuwgeboren kinderkens. Weet u, dat houdt ook tegelijkertijd in 
dat het zo nieuw is, nieuw wat er eerst niet was. Het oude moet 
voorbij gegaan zijn. Het is alles nieuw geworden. 
Nieuw geboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke, on-
vervalste melk, opdat gij door dezelve op moogt wassen. Zijt zeer 
begerig. Alweer een beeld uit de natuur, uit de schepping. Wanneer 
is een kind gezond? Als het huilt wanneer het honger heeft. Wan-
neer is een kind gezond? Als het zich wil laten voeden aan de moe-
derborst. Wanneer is een kind gezond? Als het verkwikt en verza-
digd raakt door het voedsel dat het tot zich neemt. En hoe past die 
moedermelk nu bij dat pasgeboren kind! En als dat kind gedronken 
heeft, dan geldt Psalm 131 zo wonderlijk kostelijk: “Gelijk het pas 
gespeende kind zich stil bij zijne moeder vindt”. Want daar, zoals dat 
kind gedrukt aan de borst van moeder, verheugd en verblijd gerust 
gesteld is, zo zal het in dat nieuwe leven in de herschepping ook 
moeten wezen, zegt Petrus. Dat dan alleen verzadiging van vreugde 
daar is, waar dat Woord van de levende God de melk geweest is 
waardoor gevoed geworden is. 
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En zoals een nieuw geboren kind begerig is naar die moedermelk, 
zo zal dat nieuwe leven, wat uit God geboren is, ook begerig zijn 
naar dat Woord, dat Evangeliewoord. Daar heb je een toets. Dan 
kun je zeggen: “Wie zal weten wederom geboren te zijn? Wie zal 
weten een kind van God te zijn?” Wel, dit is de praktijk, zegt Petrus. 
Nieuw geboren, dat betekent hongeren naar dat Woord van de le-
vende God. Kijk, dan wordt het ineens heel praktisch. Heel dichtbij 
voor het leven van elke dag. Waar onze Bijbels onder een stoflaag 
komen te liggen. En waar onze gebeden opdrogen. Waar de dagen 
voorbij gaan, de uren zich aaneen rijgen zonder dat we begerig zijn 
naar het onvervalste Woord van de levende God. Waar we ons nog 
met het allerlei van de wereld kunnen voeden. Waar we nog verza-
diging vinden in de dingen van de tijd. En dat het niet is. Dat is een 
slecht teken. Dat is een afgrijselijk kenmerk. O, vreselijk is dat. Geldt 
dan van u wellicht de keerzijde van ons tekstwoord: “U dan, die niet 
gelooft”? Bent u een mens die in deze dag wordt aangewezen, dat u 
nog altijd een oude bent, een mens in zijn natuurstaat? Weet u hoe 
dat voor de dag komt, waar dat uit blijkt? Wel het vervolg van vers 7 
zegt: “Maar de ongehoorzame”. Zo zet de apostel Petrus de mens 
neer. Welke mens? Die niet gelooft. Wat niet gelooft? Die niet ge-
looft dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig 
te maken. U zegt: “Ja, dat geloven ze buiten de kerk natuurlijk niet. 
Die met het mooie weer op zondag aan de boulevard wandelen. En 
die in de bossen de lucht opsnuiven, maar die niet onder de bedie-
ning van het Woord komen. Die de Bijbel niet lezen en die niet bid-
den. Ja, dat zijn zeker de ongehoorzamen, die de Heere Jezus 
Christus verwerpen”. Ja, die ook. Maar weet u wie nog meer? Die 
eigengerechtigen. Die zoveel kunnen aandragen voor het aange-
zicht van God. Die zich in een pronkmantel voorstellen: “Ik heb dit 
gedaan, ik heb dat gedaan”. Maar één ding, één beslissend, cruciaal 
ding hebben ze niet gedaan. Ze hebben niet geloofd in de Heere 
Jezus Christus. En als die straks voor het aangezicht van de he-
melse Rechter zullen staan, zullen ze het Hem toezeggen: “Maar wij 
hebben in Uw Naam dit en dat, wij hebben in Uw Naam zoveel ge-
daan”. En dan zal Hij moeten zeggen: “Maar Ik heb u nooit gekend”. 
Wat een aangrijpende zaak, dat je in de kerk kunt zitten, dat je 
onder de bediening van het Woord kunt zitten, dat je de prediking 
van het Woord kunt toestemmen. Laat ik maar bij mezelf blijven: dat 
je het Woord van God zelfs kunt prediken. Maar als dat in ons leven 
niet gevonden wordt, te geloven dat Jezus in de wereld gekomen is 
om zondaren zalig te maken; als we nooit in ons leven de Naam van 
de Heere Jezus Christus hebben leren spellen voor onszelf, dat Hij 
onze Borg en Middelaar is. Als we niet weten dat het bloed van de 
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verzoening op ons bestaan is afgedropen, en de mantel van Zijn ge-
rechtigheid ons is omgehangen. Hoort wat het Woord van u en mij 
dan zegt. “de ongehoorzamen”. Ja, Petrus zoekt ze vooral in de 
kerk. Hij zoekt ze vooral in de godsdienst. Want hij zegt van de 
ongehoorzamen: “De steen die de bouwlieden verworpen hebben, 
Deze is geworden een hoofd des hoeks, een Steen des aanstoots, 
een Rots der ergernis”. De Steen, Wie is die Steen? Niemand an-
ders dan de Heere Jezus Christus. Die Steen Die als een Funda-
ment dient, waar het gebouw van Gods gunstbewijzen vast op ge-
hecht staat. Maar de Steen Die ook als een hoeksteen dient, waarop 
het ganse gebouw leunen en steunen kan, zonder dat het bezwijken 
zal. En die Steen is verworpen. Weet u wat dat betekent? Als waar-
deloos, als ongeschikt, als onbruikbaar terzijde geworpen. Zie je het 
voor je, zo’n metselaar? Elke baksteen gaat door z’n handen, waar 
een stuk af is, die door de midden is, die gooit hij terzijde. Wel, zo, 
zegt de apostel Petrus, zo is die enige, die geschikte Heere Jezus 
verworpen, als onnuttig terzijde geworpen. Door wie? Door de 
bouwlieden. Dat zijn die die verstand van bouwen zouden moeten 
hebben. Dat zijn die die die Hoeksteen hartelijk zouden moeten heb-
ben aanvaard en hebben moeten zeggen: “Dit is het waar we naar 
uit hebben gezien, een geschikter Fundament en een geschikter 
Hoeksteen wordt er niet gevonden”. 
Waar ziet de apostel op als hij de bouwlieden noemt? Wel die die in 
de dagen van de Heere Jezus Christus maar één doel voor ogen 
hadden? Hij moet dood. Hij moet zo snel als mogelijk uit de weg 
worden geruimd. Waarom? Wel, omdat Hij is een Steen des aan-
stoots en een Rots der ergernis. Ze blijven zich er maar aan stoten, 
en ze blijven er zich maar aan ergeren. Waarom? Omdat waar die 
Naam gepredikt wordt, hun naam als vanzelf in de modder zakt, hun 
naam als vanzelf ontbloot en ontdekt wordt als waardeloos. En dat 
kunnen ze niet velen. Dat hun godsdienst onderste boven wordt ge-
haald. 
En wat toen gold, die haat en die vijandschap tegen de Heere Jezus 
Christus is nog spring- en springlevend. Want het doet zo’n pijn voor 
de mens als hem zijn godsdienst wordt af genomen, als hij te kijk 
wordt gezet, als hij meende bekleed te zijn met allerlei gerechtig-
heden, mantels waarvan hij dacht dat het voor Gods aangezicht be-
staan kon. Maar als in de prediking van het Woord Hij als een enig 
Zaligmaker en Middelaar wordt aangewezen, waar al onze klederen, 
onze mantels ons worden afgerukt en we naakt voor het aangezicht 
van God worden neergezet, als we onderste boven gaan met heel 
onze godsdienst en onze bekering ineens op de tocht komt te staan, 
als ons kiezen en ons doen en laten ineens niet meer ter zaken blijkt 
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te doen. Maar als Hij telkens opnieuw wordt aangewezen, voel je 
van binnen het verzet, het verzet van uit genade alleen zalig te 
worden, voel je het van binnen dat je een hater bent van het kruis 
van de Heere Jezus Christus, voel je het van binnen dat wij allemaal 
zo rooms zijn aangelegd: we willen wel werken, we willen wel wat 
doen. 
Nou, dat werken, daar wijst de apostel niet op. Geen werken om iets 
te verdienen voor Gods aangezicht. Maar als hij hier zegt: “Zo legt 
dan af”, dan zegt hij dat tegen mensen waarvan hij zeggen wil: “Op-
dat ge in uw leven de dankbaarheid aan Hem betonen en bewijzen 
zou”. Is Hij het immers niet waardig dat ge heel uw leven in Zijn 
dienst besteedt. Hij Die naar u heeft om gezien, terwijl u lag te 
sterven in uw bloed, terwijl u gestorven lag in het graf van zonde en 
dood, terwijl er in u niets naar de Heere zocht en vroeg. Hij heeft u 
opgezocht. Hij heeft naar u om gezien. Hij heeft door onwederstan-
delijke genade u wederom geboren laten worden. U kwam openbaar 
in uw ongehoorzaamheid. Maar Hij heeft gehoorzaam gemaakt. Wel 
zo gehoorzaam dat u in geen ander meer het leven, het geluk en de 
zaligheid ziet en vindt, dan in de Heere Jezus Christus. 
Wat geldt het van de mens, de natuurlijke mens, dat Hij, de Heere 
Jezus Christus, geen gedaante en geen heerlijkheid heeft dat wij 
Hem zouden begeerd hebben. Maar wat geldt het van de wederom 
geborene? Alles aan Hem gans begeerlijk. 
Is er een streep gegaan door al het uwe? Heb je je eigen gerechtig-
heid als waardeloze stenen moeten wegwerpen? Waren dat bak-
stenen die gebroken waren, waar de stukken af waren, die ondeug-
delijk en onbruikbaar waren? Moest je wegwerpen wat het uwe was, 
opdat je naakt voor de levende God terecht kwam? 
O ja, de ongehoorzamen worden getekend in hun verwerpen. Maar 
de gehoorzamen worden getekend in hun omhelzen, hun aanne-
men, hun aanvaarden van de Heere Je-zus Christus. Nieuw gebo-
ren kinderkens. 
Wanneer is zo’n nieuw geboren kind gezond? Wel, het wordt elk 
ogenblik gewogen. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling. Het 
moet groter worden. Het moet tot de volwassenheid komen. 
Wel, zo is het geestelijk gezien niet eens anders. Nee, want de 
apostel zegt: “Opdat gij door dezelve moogt opwassen”. U dan, die 
gelooft. Zo stelt de apostel het in ons tekstwoord. U dan, die gelooft, 
dat is een mens die moet opwassen in de genade en in de kennis 
van de Heere Jezus Christus. Die wordt gevoed met melk, maar die 
moet onderhand gevoed worden met vaste spijze. 
Weet u wat daar voor een tekening in ligt, een trek in ligt? En dat 
wou ik u ook vragen. Of dat wellicht de praktijk van uw bestaan is? 
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Waar het in dat begin zo is, dat je zo lieflijk vertroost wordt, dat de 
bevindingen zovelen zijn, de gemoedsgesteldheid is zo teer, het hart 
is zo ontvankelijk. O ja, het is zo goed en zo zoet om nabij God te 
wezen. Maar dat je gaandeweg de leerschool van de Heilige Geest 
deze les moet leren, dat de rechtvaardige uit zijn geloof zal leven. 
Dat betekent dit: dat hij gevoed wordt door het Woord van de le-
vende God, en zijn troost en zijn vastigheid vindt in de Schriften. Dat 
hij er achter komt dat al onze aandoenlijkheden en onze bevindin-
gen zo’n moerasgrond kunnen zijn, zo’n drijfzand. Maar dat de enige 
vastheid ligt in het spreken des Heeren. Geen wonder dat de psal-
mist het uitzingt: “Maak in Uw Woord mijn gang en mijn treden vast”. 
Als nieuw geboren kinderkens. 
En wat is dat nu voor een onvervalste melk die de apostel voor-
schrijft, waar hij naar heen wijst? Is dat iets waarvan je kunt zeggen, 
omdat je het in de boeken hebt gelezen: “Ja, dat zal wel goed en 
nuttig zijn. Dat is iets, ja, daar schiet je wat mee op. Daar kun je op 
groeien, op groter worden”. Nee, de apostel zegt: “Indien gij anders 
gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is”. Ofwel, u kent de 
smaak van die onvervalste melk. U kent de smaak, het proeven en 
het smaken van de goedertieren God. Het heeft uw hart verkwikt. 
Het heeft u opgebeurd. Het heeft u verzadigd, verzadiging van 
vreugde gegeven. 
Is dat niet een ernstige trek in onze tijd! Dat je misschien vanmiddag 
wel zeggen moet: “Och, wierd ik derwaarts weer geleid”. Heb je het 
meegemaakt in je leven, hoe goed en hoe aangenaam het was om 
met God te verkeren? Heb je inderdaad de goedertierenheid des 
Heeren gesmaakt aan je eigen hart en leven? Je had nog nooit zo 
lekker geslapen. Je had nog nooit zo’n vrede in je hart gevoeld. Je 
had nog nooit zo’n rust van binnen als toen, toen de Heere over-
kwam en Hij Zich bekend maakte hoedanige God Hij is. Indien gij 
anders gesmaakt hebt. 
Tot Welke komen als tot de levende Steen, van de mensen wel 
verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. 
Ach ja, de mensen hebben Hem wel verworpen, maar God heeft 
Hem uitverkoren. Dat betekent dit: de zaligheid is in geen ander, en 
er is geen andere Naam onder de hemel gegeven, door Welke wij 
moeten zalig worden. 
En er is een kenmerk voor die die geloven. Er zijn twee zaken, twee 
kanten van een en dezelfde zaak, die horen bijeen. U dan die ge-
looft, is Hij dierbaar. Dat kan niet anders. Als Hij u niet dierbaar is, 
gelooft ge niet. Maar die wel gelooft, die weet het, Hij is van God 
uitverkoren, en alleen in Hem is er een hoop op zaligheid, alleen in 
Hem is er een weg tot het behoud. 
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Maar bij God uitverkoren én dierbaar. Weet u wat dat betekent? De 
Heere heeft Hem niet alleen apart gezet als de enige Naam onder 
de hemel gegeven. Maar de Heere ziet Hem met dierbaarheid aan, 
met vriendelijkheid, met lieflijkheid. De Heere heeft een welgevallen 
in wat Hij in Hem ziet, in het werk wat de Heere Jezus Christus ver-
worven heeft. 
En dan is de apostel Petrus bij de kern van de zaak. Hij zegt: “Dan 
alleen zult ge dierbaar zijn in het oog van God. Als u hebt afgelegd 
de mantel van kwaadheid, maar u is aan gedaan de mantel van de 
gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want deze Uitverkore-
ne is in het oog van God dierbaar, en al Zijn volk is even dierbaar in 
Gods heilig oog”. 
Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een gees-
telijk huis en tot een heilig priesterdom. 
Wat zou dat nu weer betekenen? 
Wel, een huis moet vast staan. Als in onze dagen een huis gebouwd 
wordt, dan is het cruciale wat voor fundament daar onder ligt. Nou, 
zo, zegt de apostel, wordt ge gebouwd op dat enig Fundament, op 
de Heere Jezus Christus, tot een geestelijk huis. Dat is dus een 
onzichtbaar huis in feite. Niet vleselijk, niet lichamelijk, niet een huis 
zoals wij langs onze straten zien. Maar geestelijk. God bouwt zielen 
als levende stenen op dat enig Fundament, opdat ze, op dat Funda-
ment gebouwd, onwrikbaar, onbewegelijk zijn, niet meegevoerd kun-
nen worden, niet meegesleept met allerlei wind van leer, met allerlei 
dwalingen, vast gehecht op de Heere Jezus Christus. 
En waartoe is dat nu dat dat gebeurt? Wel, opdat zij zouden zijn een 
heilig priesterdom. Want daartoe heeft de Heere een volk op de aar-
de, en een volk in de hemel, opdat ze een heilig priesterdom zouden 
zijn. Opdat ze, net als de priesters, Gode dank en lof zouden offe-
ren. Ja, hun offers voor Zijn aangezicht te mengen. Een heilig pries-
terdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aange-
naam zijn door Jezus Christus. 
Dat is ook wat! Petrus zegt niet: “Die zijn Gode aangenaam, als u 
maar geestelijke offeranden brengt”. Nee, die zijn alleen aangenaam 
door Jezus Christus. Dus zelfs de beste werken zijn met zonden be-
vlekt, en zelfs de beste werken, die gereinigd moeten worden van 
de schuld en de zonden, zijn alleen dan aangenaam voor het oog 
van God door Jezus Christus. 
De Heere wil van Zijn volk ontvangen geestelijke offeranden. Dan 
kom je bij een tere zaak, een gevoelige zaak. Die twee dingen heeft 
de apostel voorgesteld, een geestelijk huis en een heilig priester-
dom. Dat huis staat vast, en alleen in die vastigheid zal er ook een 
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heilig priesterdom zijn. Dus in de zekerheid van het geloof wordt 
God geloofd en God geëerd. 
Dan ben je toch bij een pijnpunt, een akelig pijnpunt in onze dagen, 
waar het lijkt alsof de twijfel de grootste zekerheid is, en die het 
meest slingert en schudt, die wordt voor het hoogste kind van God 
gehouden. Waar een mens het zegt: “Hoe zal ik het ooit zeker we-
ten?”, die mens uit een roomse gedachte. Is het zelfs niet in een of 
ander concilie vastgelegd door de roomse kerk, dat een mens nooit 
zeker kan zijn van zijn zaligheid. Hoe tegen de Schrift in! Hoe tegen 
het Woord van God in! In de Heere Jezus Christus is vastigheid en 
zekerheid. En mag ik u nu eens vragen. Als Hij, die Heere Jezus 
Christus u geopenbaard geworden is. Laten we het op dat uur hou-
den. Dat ogenblik waar alles u ontviel en niemand zorgde voor uw 
ziel, waar u meende te zullen sterven onder het zwaard van Gods 
recht, waar de Heere over kwam en Zijn Zoon u schonk, hangende 
aan het vloekhout der schande, bloedende uit Zijn wonden. Het 
kwam van Zijn stervende lippen af: “Ik voor u, daar gij de eeuwige 
dood had moeten sterven”. Is het in dat ogenblik geweest dat er nog 
enige twijfeling in u was? Is het, toen de Heere over kwam met Zijn 
genade en Zijn heil, zo geweest dat u het uitriep: “Ik zal het nooit 
zeker weten, wat moet ik hier mee”? Of hebt u toen op uw knieën 
God gedankt voor Zijn ongedachte gunstbewijzen? Hebt u Hem toen 
lof gezongen, dat Hij naar u had om gezien? Ja toch! Toen zei u het 
uit: “Waarom was het nu toch op mij gemunt, daar zovele anderen 
gaan verloren?” Daar doet de Heere Zijn zaligmakend werk voor, 
opdat er geestelijke offeranden worden opgeofferd die Gode aange-
naam zijn door Jezus Christus. 
En als nu de Naam en de Persoon van de Heere Jezus Christus in 
uw leven onder een deksel terecht gekomen is, als u in de donker 
zit, in de mist, bent u het dan niet die verachterd bent in de genade! 
Bent u het dan niet die weggedreven bent van het spoor der ge-
rechtigheid! Hebt u niet de plaats van vrede en troost los gelaten! U 
hebt als een schaap gedwaald in ’t rond. Hij is Dezelfde gebleven. 
Maar u, de schuld ligt bij u, altijd bij u. Maar hoe vreselijk, terwijl die 
schuld bij u ligt, dat de uitkomst daarvan zo God-onterend is. Want 
er komt geen Psalm meer over uw lippen, die u van harte zingt. Er 
komt geen offerande, geestelijke offerande die Gode aangenaam is 
door Jezus Christus meer uit uw bestaan voort. O, hoe noodzakelijk 
zal het zijn, zoals de Heere ingreep in de mensen in hun natuur-
staat, hoe de Heere u vond terwijl u lag in uw bloed om weg te ster-
ven, dat de Heere opnieuw ingrijpt, dat de Heere het Zelf weer doet, 
dat Hij terug komt op Zijn eigen werk. God de Springader van het 
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leven verlaten. U verkeert in grote nood, en het is tot oneer van de 
heilige God. 
U dan, die gelooft, zegt de apostel. Wel, en dat geloof is vervat in de 
Schrift. Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, uitverkoren en dier-
baar. Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Die in Hem 
gelooft. Ja, we worden met alles, maar dan ook met alles be-
schaamd. Als je in de wereld leeft en ademt, als je op je geld en je 
goed vertrouwt, als je op je kracht en je wijsheid vertrouwt, je wordt 
er mee beschaamd. Want straks sta je naakt en geopend voor de 
levende God. Dan kan je geld en goed, je kracht en wijsheid je niet 
meer redden. Je wordt er mee beschaamd. Maar hoe word je ook 
met je eigengerechtigheid beschaamd! Dat je wellicht als de rijke 
jongeling zegt: “Maar ik heb de wet van God onderhouden, al die 
geboden heb ik op zak”. Dat je het uitroept: “Ik heb deze deugd en 
die gerechtigheid teweeg gebracht”. Straks voor het aangezicht van 
God te staan, en dan geen bedekking voor je zonden te hebben. 
Wat zal het dan vreselijk zijn om te vallen in de handen van de le-
vende God. 
Maar hier zegt de apostel Petrus tegen een mens, die misschien wel 
met knikkende knieën, omdat hij walgt van zichzelf en gedurig niet 
weet hoe hij het heeft, en het zeggen moet: “Opknappen doe ik 
maar heel niet, het wordt veeleer slechter”, hij zegt tegen zo een 
mens: “Die wel in Hem gelooft, die wordt niet beschaamd”. 
In Hem geloven, weet je wat dat is? Dat is voordeel trekken uit Zijn 
Wezen, uit Zijn Persoon, uit Zijn werken. Dat is getroost, gevoed, 
gespijzigd worden met Wie Hij is en wat Hij voor u heeft willen doen. 
Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. O nee, want als ik 
dan voor het aangezicht van God moet verschijnen, och, dan slaat 
de schrik mij om het hart, als ik aan dat ogenblik denk. Maar als ik 
daar sta, terwijl ik mijzelf moet afschrijven, waardeloos moet achten 
en ik mijn hoofd niet eens durf opheffen om die heilige God in het 
gezicht te zien, dan is Hij het, die Heere Jezus Christus, in Wie gij 
geloofd hebt, Die tussentreedt en tot Zijn Vader zegt, voordat het 
oordeel en het vonnis klinken kan: “Ga weg van Mij, ga uit van Mij, 
gij die de ongerechtigheid werkt”, dat Hij voor het aangezicht van 
Zijn Vader het uitzegt: “Ik heb ook voor deze verzoening teweeg 
gebracht”. 
Och, in je schamelheid, in je schandelijkheid in wie je bent en in wie 
je blijft, hoor je de apostel klagen: “Ik ben vleselijk, verkocht onder 
de zonde, en wie zal mij nu verlossen uit het lichaam dezes doods?” 
Als je dag aan dag je bestaan terug krijgt, och, wie zal rechtvaardig 
zijn in dat gericht?! Alleen die die in Hem gelooft. Die geen eigen 
rechtvaardigheid teweeg zoekt te brengen, maar wiens rechtvaar-
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digheid in Hem is. Dat de rechtvaardige Heere Jezus voor u staat. 
En als de Vader u ziet, dan ziet Hij eerst Zijn Zoon. En als Hij Zijn 
Zoon ziet, dan zal Hij niet toornen. Want Zijn Zoon, zei de apostel 
Petrus,  is Hem uitverkoren én dierbaar. 
U dan, die gelooft, is Hij dierbaar. Dus Hij is niet alleen voor de 
Vader dierbaar, maar ook voor die die gelooft. 
Dat wou ik u ook vragen vanmiddag. Wat is de dierbaarheid van de 
Heere Jezus Christus voor u? Is Hij voor u waardevol, van grote 
betekenis? Ja, van eeuwigheidsbetekenis. Is Hij uw een Zaligmaker, 
is Hij uw Redder, uw Verlosser? Is Hij het Die het voor u begint en 
voleindigt? Is Hij het Die in Zijn lijden en sterven voor u heeft 
betaald? En is Hij het Die u beloofd heeft een geopende toegang tot 
de troon der genade? En is Hij het Die u beloofd en toegezegd 
heeft: “Ook voor u is een plaats bereid, Ik ga heen om uw plaats te 
bereiden. En als dat geschied is, zo kom Ik weder en zal u tot Mij 
nemen”. Is Hij u dierbaar? Laten we daar over nadenken terwijl wij 
zingen, opdat het Woord van God ons zometeen antwoord geve op 
die vraag. 
 
Psalm 62 : 8 
 

Eenmaal sprak God tot mij een woord, 
Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord: 
Dat 's HEEREN zijn de sterkt' en krachten. 
Ook is bij U de goedheid, Heer'; 
Dies heeft van U elk sterv'ling weer 
Vergelding naar zijn werk te wachten. 

 
De apostel heeft gezegd in het 4e vers: “Tot Welken komende…” Ja, 
dat is eens beslissend, maar toch telkens ook opnieuw. Want waar 
vindt uw hart alleen rust? Alleen in Hem. Wat zijn in de dagen van 
de donkerheid, die u wellicht beleeft, de beste dagen van uw leven 
geweest? Zie eens terug. Wel, toen u tot Hem mocht komen in het 
ge-loof, en die dierbare Heere Jezus Christus tot u kwam en Zichzelf 
aan u bekend maakte. Ach, als u in Hem gelooft, dan zult ge ook 
naar Hem verlangen. Dan zullen de genegenheden van uw hart tot 
Hem uitgaan. Ken je dat zuchten, vlak voor het slapen gaan op bed? 
Och, Heere, vertroost mijn ziel in haar geween. Ken je dat bezig zijn 
met die dingen, zomaar onder je werk, onder het huishouden, wat je 
bezig houdt. Dat de Heere Zich opnieuw bekend zal maken in de 
Heere Jezus Christus. Die is Hij dierbaar. 
Wel, is Hij u ook werkelijk dierbaar? Overdenk eens Zijn heerlijke 
Namen: Jezus Christus. Is Hij u dierbaar, dat de Vader Hem heeft 
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gezalfd van voor de grondlegging der wereld, om Zaligmaker te zijn? 
Is die Heere Jezus Christus u dierbaar, Die Zijn volk van eeuwigheid 
af van de Vader ontvangen heeft en aan Zijn hart, ja, in Zijn hart 
heeft gedrukt? Is Hij u dierbaar, dat ge van eeuwigheid tot eeuwig-
heid veilig opgeborgen ligt in Hem, in Zijn Middelaarshart, in Zijn 
Borgtochtelijk hart? Is Hij u dierbaar, Die in het vlees gekomen is, 
Jezus, Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden? Is dat een 
dierbare gedachte voor u, dat Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid, 
maar ook in de dagen van Zijn omwandeling aan u persoonlijk heeft 
gedacht? Heb je je daarover weleens verbaasd, toen dat bloed en 
de gerechtigheid van Christus u werd toegepast? Dat aan het vloek-
hout der schande hij bad voor Zijn volk, Hij bezet was met de zaak 
en de zaligheid van Zijn volk. En dat u daar bij hoorde. Dat het je 
duizelen ging. Dat u zeggen moest: “Eer iets van mij begon te leven, 
was alles in Zijn boek geschreven, ja. Maar heeft Hij ook voor mij 
reeds voldaan aan het vloekhout der schande”. Is dat een zoet 
overwegen, een zoet spellen, waar uw eigen naam u tot schande 
geworden is, en waar uw eigen naam verdwijnen moet. Waar u 
geen eer en heerlijkheid naar uzelf kunt toe halen, maar dat u het 
uitroept: “Hem komt toe alle lof en eer in alle eeuwigheid. Deze 
Heere Jezus, Hij is mijn Liefste, Hij is mijn Vriend”. Is Hij u dierbaar? 
Maar niet alleen in Zijn Namen. Is Hij u ook dierbaar in Zijn ambten? 
Is Hij u dierbaar als Profeet, omdat u telkens naar dat Woord terug 
moet, en Hij in dat Woord ontvouwt wat tot uw zaligheid en tot uw 
vrede is dienende. Is Hij u dierbaar, dat Hij de Schriften verklaart 
aangaande Zichzelf, Wie Hij is. Dat zelfs de Schriftgeleerden in de 
tempel zich ontzetten moesten, wat Hij teweeg bracht, wat Hij te ver-
tellen had. Is Hij u dierbaar als Profeet? 
Maar in het bijzonder wel, is Hij u dierbaar als Priester? Dat Hij ge-
dragen heeft de straf die u vanwege uw zonden dragen moest, 
waaronder u eeuwig had moeten verzinken. Het is op Hem gelegd 
geworden. Dat Hij u gekocht heeft. Gekocht, dat is een wettige zaak. 
Daar kan de duivel niets meer tegen inbrengen. Daar kan de wereld 
niets meer van af doen. Daar kunnen uw zonden zelfs niets aan af 
doen. Nee, dat volk in hun zonden en ellenden gekocht, wettig tot 
Zijn eigendom gekocht en aangenomen. Hij heeft betaald tot de laat-
ste penning toe. En Hij hoeft nooit meer iets daarvan af te geven. De 
kwitantie is voor het aangezicht van de levende God. 
Maar is Hij u ook dierbaar als Koning? Daar heb je een heel punt, 
hoor. Ja, als Koning is Hij nog wel dierbaar als het gaat om het red-
den, het verlossen uit de klauw, de macht van de duivel. Hij is wel 
dierbaar als het gaat om ons te verlossen en te redden van dood en 
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verderf, opdat we in de hel niet weg zullen zinken. Maar ook op uw 
levensweg, is Hij u dierbaar? 
Dan ben je ineens weer bij dat eerste woord van de apostel: “Zo legt 
dan af”. Of houdt u zo graag uw leven aan de hand? Wilt u zo graag 
van twee wallen mee-eten? Wilt u zo graag de Heere dienen, maar 
ook de Mammon? Het zal niet gaan. Het is van tweeën één. Het 
moet een geheiligd volk zijn. Een apart genomen volk. Een volk 
waar Hij Koning over is. Dat betekent: Hij bepaalt de koers, en Hij 
bepaalt de kleur en de inrichting van het bestaan. Hij bepaalt alles. 
Ook in dat opzicht inderdaad: “Maak in Uw Woord mijn gang en tre-
den vast. Leer mij naar Uw wil te handelen, ik zal dan in Uw waar-
heid wandelen. Leer mij te volgen overal waar Gij heen gaat”. Want 
de Heere Jezus houdt er een volgzaam volk op na. Ja, zo behoort 
het te wezen. Hem te volgen. Is Hij u dierbaar? 
Ja, wat zal Hij dierbaar zijn in Zijn drie ambten, temidden van de 
gevaren en alles wat dreigt. Hij is Koning deze Profeet en Priester. 
Hij gaat voorop. Och, mensen, niet alleen in het leven, hoe moeite-
vol het wellicht ook is, en wat u allemaal ook mee moet maken. Als 
u Hem maar volgt. En als de dood komt, en als u aan de oever van 
de doodsjordaan staat, en de golven slaan, en het bruisen uw ziel 
geweld aan doen, weet dan dit dat Hij ook daarin Koning is. Hij is 
dwars door die doodsjordaan heen gegaan, en Hij heeft Zijn volk 
een weg bereid naar het hemelse Sion. En deze Koning zal ze niet 
verlaten en niet begeven, ook in dat laatste uur niet. Hij zal ze bij de 
hand vatten en ze veilig in dat Koninkrijk brengen. 
Is Hij u ook dierbaar in Zijn naturen? Dat u het wonder niet uit kunt 
wonderen dat God Zelf ons vlees en bloed heeft aangenomen, doch 
zonder zonde. Dat Hij in de menselijke natuur geleden heeft waar-
voor geleden moest worden, omdat in de menselijke natuur gezon-
digd was. Heeft de Heere Zich daarin niet wonderlijk vernederd. Ver-
nederd, ons gelijk geworden, opdat wij opgetrokken zouden kunnen 
worden naar Boven toe. 
Is Hij u ook dierbaar in Zijn staten? Dat u daar niet op uitgetuurd 
raakt, dat Hij in Zijn vernedering de zaligheid voor u verwierf, en dat 
Hij in Zijn verhoging de zaligheid u toeschikt. Dat Hij Die betaalde 
ook uitbetaalt het loon der gerechtigheid. Wat Hij verdiend heeft, 
schikt Hij ook toe. 
O ja, is Hij ook dierbaar in Zijn weldaden, in Zijn weldadigheden over 
uw hele leven? Hij is het Die riep. Hij is het die rechtvaardigde. Hij is 
het Die u heiligt. Is Hij u zo dierbaar dat gij u uitlevert aan Hem? Hij 
doe met mij wat goed is in Zijn heilige ogen, want wat God doet dat 
is welgedaan. Zegt u het mee met de apostel: “Hetzij dat wij leven, 
hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren”. 
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U dan, die gelooft, is Hij dierbaar. Weet u wat dat betekent? Dat 
betekent dit: dat al de liefde en al de genegenheden van het hart tot 
Hem uit hebben te gaan. 
En hoe heeft Petrus Hem voorgesteld? Heeft Petrus iets van Hem 
achter gehouden? Nee, zoals de Heere Jezus Christus Zichzelf ge-
openbaard heeft, zo hebben ook de apostelen en de dienaren van 
het Woord Hem te openbaren, Hem uit te stallen. In volle glorie, zou 
ik zeggen. 
En dan is het zo vreemd… Ja, dat is een of ander degelijk woord, 
om te zeggen: “De Heere Jezus Christus is de meest verborgen 
Persoon in het Goddelijke Wezen”. Dat klinkt misschien rechtzinnig, 
maar het is naar het Woord van God niet vol te houden. Het is een 
heel eigenaardig woord eigenlijk. Want de Heere Jezus Christus in 
nu juist de openbaring van het Goddelijk Wezen. Wat hadden we 
ooit van de Vader geweten? Wat hadden we ooit van God onze 
Schepper en Formeerder geweten als Jezus Christus niet in de 
wereld gekomen was, als Hij vlees en bloed niet had aangenomen. 
Hij is juist de meest geopenbaarde Persoon in het Goddelijke We-
zen. De Heilige Geest kunnen we niet zien. God is in de hemel. 
Maar Hij heeft Zijn vriendelijk aangezicht getoond. Hij heeft Zijn 
vriendelijk hart geopenbaard. Hij heeft met Zijn milde handen de 
zieken aangeraakt en genezen. Hij heeft omgewandeld onder de 
mensen en niets van Zichzelve achter gehouden. En in het gewaad 
van het Woord doorwandelt Hij nog altijd Zijn hof en openbaart Zich 
en maakt Zich bekend. En Hij zegt het tot u en tot mij: “Waarom 
zoudt gij sterven, o mensenkind? Ik ben er. Zie, hier ben Ik. Ik treed 
voor u als de van God Verkorene en Dierbare. En Ik treed voor u, 
niet afschrikwekkend, maar milddadig, vriendelijk, lokkend en nodi-
gend, opdat ge aan Mij alles dierbaar zou achten. Want in Mijn wer-
ken heb Ik zondaren op het oog gehad, zondaren willen zaligen”. Ja, 
waarom? Omdat daarin de deugden Gods verheerlijkt worden. God 
Die in Zijn recht de zonden straffen moet en geen mens kan ontzien. 
Die is het Die in Zijn barmhartigheid om Jezus’ wille zondaren tot 
Zich trekt en aan Zijn Goddelijk hart drukt. 
U dan, die gelooft, is Hij dierbaar. Als Hij niet is geopenbaard in de 
prediking van het Woord, en als Hij niet is geopenbaard aan uw hart, 
hoe zal Hij u dan dierbaar zijn? Hoe kunt ge zeggen van de mensen 
op straat: “Die en die heb ik lief”, terwijl u diegene helemaal niet 
kent. Nee, juist waar in de band van het huwelijk man en vrouw niets 
voor elkaar achter hoeven te houden, hij of zij is mij toch dierbaar. 
Waarom? Wij houden van elkaar. Er is een liefdeband, en die wordt 
niet licht verbroken. Zo is het ook waar de Heere Jezus Zich open-
baart Wie Hij is, daar komt ook de mens openbaar wie hij is. Walge-
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lijk en afzichtelijk. Maar er is een liefdeband, dat de Heere Jezus 
niet zegt: “Gij zijt te walgelijk, ga uit van Mij”. Maar dat die band blijft 
bestaan en die twee aaneen verbonden zijn. En die die gelooft en 
die het kanaal des geloofs heeft ontvangen, waar de Persoon en de 
werken van de Zaligmaker doorvloeien tot in het hart. Wat zal het 
daar in de eeuwigheid zijn?! Hij hier al dierbaar! Och, om Hem daar 
te mogen kennen gelijk ook ik gekend ben, zegt de apostel ergens. 
Weet u wat dat betekent? Zoals de Heere mij kent tot op de bodem 
van mijn bestaan, tot in het meest walgelijke, de meest zwarte uit-
hoek van mijn leven, en dat heeft Hem niet in de weg gestaan. Zo 
zal dat volk in de zaligheid Hem kennen. Dat betekent: tot in de uit-
hoeken van Zijn hart en van Zijn Wezen, zullen ze in mogen blikken 
en verzadiging van vreugde mogen ontvangen, en de Heere de lof 
toebrengen. O ja, waar Hij Zich hier geopenbaard heeft, daar zal Hij 
Zich straks eeuwig openbaren. En dat zal de zaligheid uitmaken, 
Hem te zien en Hem te kennen gelijk Hij is. 
Ik wil de vraag voor het aangezicht des Heeren tot een antwoord 
laten komen. Is Hij u dierbaar? Want dat zal het wezen op weg en 
reis naar de eeuwigheid, van beslissend belang voor het aangezicht 
van God. Wat dunkt u van de Christus? 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 18 : 8 
 

Hun zijt Gij goed, die goedertieren hand'len; 
Oprecht bij hen die in oprechtheid wand'len; 
Gij houdt U rein bij hen die rein zijn; maar 
Verkeerden toont Gij U een Worstelaar; 
Want Gij verlost het volk, door druk gebogen; 
Maar werpt terneer die groot zijn in hun ogen. 
Door U, o HEER', geeft mijne lamp haar licht; 
Mijn God verdrijft den nacht uit mijn gezicht. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 


