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Predikatie over Hoséa 3 vers 1 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Urk – 8 november 2015 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 98 : 2. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Hoséa 3 
 
  1 En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom heen, bemin een vrouw die 
bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de 
kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen 
de flessen der druiven. 
  2 En ik kocht haar mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een 
halven homer gerst. 
  3 En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen naar mij blijven zitten (gij zult 
niet hoereren, noch aan een anderen man geworden), en ik ook naar u. 
  4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning 
en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod 
en terafim. 
  5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken den HEERE, 
hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEE-
RE en tot Zijn goed-heid, in het laatste der dagen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 31 : 17 en 19. 

 
Hoséa 3 het 1e vers, deze woorden: 
 
Bemin een vrouw. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest naar 
aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Bemin een vrouw die zondig is. 
2e. Bemin een vrouw die schuldig is. 
3e. Bemin een vrouw die onwaardig is. 

 
Hoséa is onder het beslag van het Woord van God. Dat zie je trouwens in 
dit hoofdstuk, dat dat Woord van God overal boven verheven is. En Gods 
Woord zal bestaan in eeuwigheid. Al zegt heel de wereld: “Dit gaat tegen 
alle vormen van fatsoen in. Dit kan niet bestaan”. Al duizelt het je bij het 
lezen van dit hoofdstuk: “Hoe is het mogelijk dat Hoséa zo een bevel van 
de almachtige God ontvangt om deze vrouw te beminnen?” Laat dit staan, 
dat Gods Woord in eeuwigheid bestaat en dat het geen duimbreed wijkt, en 



 2 

dat dat Woord van God, ook hier, vol is van genade, van ontferming. Dat is 
dat in dat Woord van God schittert dat vrije, soevereine welbehagen Gods. 
De HEERE zeide tot mij… Ofwel, het is een Bekende Die tegen Hoséa 
spreekt. Hij weet Wie het is. Hij hoort de stem en hij kent de klank van die 
stem. De HEERE, de God van de eed en van het verbond. De God Die het 
gezworen heeft bij Zichzelf, en Die niet liegen kan. De God Die naar Hoséa 
heeft omgezien, terwijl Hoséa het helemaal niet verdiend had, terwijl Hoséa 
het zich waardig had gemaakt dat de Heere hem weg zou stoten, voor 
eeuwig weg zou stoten. Maar de Heere heeft vrijmachtig door getrokken in 
het leven van Zijn kind en van Zijn knecht, Zijn genade groot gemaakt, 
gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw, de trouw aan het verbond, de trouw 
aan Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat heeft Hij niet geschonden. 
Hij kent de stem des Heeren. 
Dat wou ik u vanmorgen toch maar vragen. Of de stem die Hoséa gehoord 
heeft in zijn leven voor u ook geen vreemde, geen onbekende stem meer is 
gebleven? Dan zult u zich wellicht niet zo verbazen over dit bevel van God 
aan Hoséa, dat hij deze vrouw moet beminnen. O ja, waar de zogenaamd 
fatsoenlijke wereld zegt: “Dit kan toch niet bestaan!” En waar wij ons wel-
licht verbazen over deze bevelen van God, verbazen we ons dan toch veel 
meer over dat wonder waar het naar heen wijst, dat Hoséa hier het type is 
van die gezegende Heere Jezus Christus. En dat die Heere Jezus Christus 
uit de mond Zijns Vaders gehoord heeft: “Bemin een vrouw”. Heb een volk 
lief. Dat volk dat de Vader lief gehad heeft van voor de grondlegging der 
wereld. Weet u wat voor volk dat is? Een volk dat naar de Heere niet vraag-
de, en een volk dat naar de Heere niet zocht, een volk dat van Hem niet 
wilde weten, een volk dat Hem vijandig gezind is, een volk dat een hart 
heeft dat vol is van haat en vijandschap tegen deze God. 
Maar de Heere heeft tegen Zijn Zoon gezegd: “Bemin een vrouw, heb dat 
volk lief met een onwankelbare en onverbrekelijke liefde”. Ja, want als je nu 
naar het natuurlijke leven kijkt of naar de orde der schepping, dan hoop je 
allemaal in je leven wellicht dat er op zeker moment iemand je levenspad 
kruist. Die jongen ziet uit naar dat meisje, en dat meisje ziet uit naar die 
jongen. En wat zou het groot zijn, wat zou het schoon zijn als wanneer de 
verliefdheid is over gewaaid, dat daar een liefdeband gevonden wordt en 
dat je samen overeen gekomen bent dat die liefde wederzijds is. Je houdt 
van elkaar. Is dat geen basis, geen goede grond voor het huwelijk! Jazeker! 
Boven alles als je weten mag dat je elkaar uit de handen des Heeren ont-
vangen hebt. 
Laat ik dat tussen twee haakjes maar zeggen. Kohlbrugge zegt: “Wie zelf 
een vrouw kiest, die moet maar zien wat er van komt. Maar wie haar van de 
Heere krijgt, het zal hem wel gaan”. Dat moet je nooit meer vergeten, hoor, 
nooit meer! 
Maar hier in Hoséa 3 stijgt een wonder uit boven dat wonder van de liefde, 
wat tot op deze dag, terwijl de mensheid verkilt en verkoelt, toch gevonden 
wordt. En dat wonder zit ‘m in dat eenzijdige. O ja, zelfs in de dagen van de 
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Reformatie was daar al tegenstand tegen, en wilde de mens het bij zichzelf 
zoeken. Weet u, dan werd er nog wel een verkiezing beleden, maar dan 
zeiden ze: “God heeft verkoren, omdat Hij van tevoren gezien heeft dat er 
mensen in Hem geloven zouden”. Dus dan ligt de grond in dat geloven van 
de mens. Welnee, zegt Hoséa 3, de grond ligt in de liefde Gods, in het hart 
van God. En als nu in dat natuurlijke leven van die wederzijdse liefde geen 
sprake meer is, och, hoe vreselijk en hoe aangrijpend dat de liefdeband ge-
broken kan worden, en dat je de liefde kunt opzeggen. Want, o ja, die ander 
heeft je zoveel verdriet en zoveel smart aan gedaan. Er was nog een 
wankeling. Er was nog een onzekerheid. In het geestelijke leven en in het 
zalig worden van Gods volk, als het van uw en mijn geloven en van uw en 
mijn kiezen af zou hangen, als de grond lag in onze liefde voor God. Maar 
de zekerheid en de vastigheid ligt in dat eenzijdige. 
Bemin een vrouw, waarvan de Heere van tevoren al zegt: “Ze zal jou niet 
beminnen, nee, ze bemint alleen zichzelf”. Weet je waar dat uit blijkt, dat zij 
zichzelf bemint? Dat ze overspel doet. Want in al dat overspel doen, in al 
dat hoereren met zovele mannen, gaat haar hart niet uit naar al die man-
nen, maar gaat haar hart slechts uit naar haarzelf, naar de bevrediging, de 
verzadiging van haar begeerten en behoeften. “Zo een vrouw heb je te be-
minnen”. Nou, als je dat van tevoren al zou weten, dan zou je zeggen: 
“Daar zal ik nooit aan beginnen”. 
Schittert hier niet het wonder van genade! Je zou er nooit aan beginnen. 
Maar met eerbied gesproken, de Heere is er wel aan begonnen. En waar 
Hij het begint, daar zal Hij het ook af maken. Dat blijkt uit het vervolg van 
dat hoofdstuk. 
Bemin een vrouw. Weet u wat dat woordje “beminnen” zegt? Heb haar 
hartelijk lief. Dus de daden van liefde die daaruit voortkomen, hebben de 
grond in het hart van Hoséa, of in het hart van de Heere Jezus Christus, en 
in het hart van God. En wat is er nu in de liefde? In de liefde kan weleens 
strengheid zijn, daar kunnen weleens straffen zijn. Als u een gezin mag 
hebben en u hebt uw kinderen lief, dan hebt u ze te tuchtigen, dan hebt u 
ze te oefenen, te waarschuwen. Dan kun je niet alles over een kant laten 
gaan. Als u ze lief hebt, dan hebt u ze niet over voor het verderf, en dan 
hebt u ze niet over voor een zedeloos leven. Nee, dan tracht u, dan zoekt u 
ze te richten naar het eeuwig blijvende Woord van God. Als u ze lief hebt, 
dan waarschuwt u ze dat het zo niet blijven kan, maar dat ze tot God be-
keerd moeten worden. Dat ze dan pas alleen gelukkig zijn als ze verzoend 
met hun Schepper mogen leven. Dan gelukkig als het bloed van de Heere 
Jezus op hun leven en op hun geweten is gesprengd. 
En die liefde van Hoséa blijkt uit het vervolg. Hij heeft haar hartelijk lief, en 
de daden der liefde die daar uit voort komen zijn voor haar bestwil, omdat 
hij het beste voor haar zoekt. 
Bemin een vrouw, die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel 
doet. Dus terwijl zij een vriend heeft, terwijl haar man (…..) Hoséa is die 
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haar bemint, is zij degene die overspel doet. Dus onder die deken van het 
beminnen van Hoséa, zondigt zij zich steeds uit. 
Is daar uw leven in getekend, gemeente? Is dat de droeve conclusie die u 
hebt aan te brengen in het huis des Heeren op deze dag? Ik weet het wel, 
dat roomse vlees zit er bij ons allemaal in. O, wat willen we graag goede 
werken doen. Wat willen we graag wat wezen en wat betekenen voor het 
aangezicht van God. Maar de Heere zegt in Zijn Woord: “Geen vrucht uit u”. 
Ben je er achter gekomen in de gang van het leven, dat je onder de scherp-
ste wetprediking je uitzondert? Dat je onder de liefelijkste nodigingen van 
het Evangeliewoord je vandaan zondigt. Dat je dag aan dag afhoereert. 
Weet u hoe? Och, je hebt zovele goden in je leven. Want wat is de wereld 
aanlokkelijk. Wat is de tijd aantrekkelijk. Wat heeft de wereld veel schoons 
te bieden. En wat ziet de zonde er glansrijk uit. Ja, aan de voorkant wel, 
maar aan de achterkant is ze altijd zuur en bitter, geeft ze een akelige na-
smaak van zich. Maar ja, welk mens let er op! En wat zwichten we voor de 
influisteringen van de duivel. Wat gaan we gemakkelijk mee en op pad met 
al zijn verlokkingen en verleidingen. 
Maar juist worden hier diegenen aangesproken die van genade weten in 
hun leven. Genade! Hoséa wist van genade. Dus Hoséa kwam niet meer 
boven die vrouw uit. Je hoort ook helemaal geen commentaar van Hoséa. 
Is dat geen wonder! Je hoort hem ook niet zeggen: “Ja, waarom zo één? 
Waarom zo’n publieke vrouw? Dan word ik te schande. Wat zal dat bete-
kenen? Wat zullen de mensen wel niet van mij zeggen?” O nee, die zich de 
grootste der zondaren weet, en die weet dat hem barmhartigheid geschied 
is, die kan niet meer boven een hoer en een tollenaar uit komen. Hoséa ook 
niet. U nog wel? U nog wel? Of zegt u: “Och, wat is dat vreselijk. In mijn 
leven te weten bemind te zijn. Bemind van God in de Heere Jezus Chris-
tus”. Is die liefde Gods in uw leven niet onbetuigd gebleven? Heeft de 
Heere het niet stil gehouden, maar het u meegedeeld Wie Hij voor u is, Wie 
Hij voor u zijn wil? Weet u er van wat genade inhoudt, dat u het pak van 
zonden en schuld kwijt raakte aan de voet van Golgotha’s kruis? Kwam u in 
al uw onwaardigheid en vuilheid op die plaats waar God vrede maakt in het 
bloed van de Heere Jezus Christus, waar de gerechtigheid en de vrede el-
kaar gekust hebben? Och, dan zul je het weten: “Nochtans overspel doet”, 
staat er. Er staat niet: “Nochtans een vrouw die overspel gedaan heeft”. Dat 
is iets wat achter de rug is. Nee, dit is de praktijk. Dit is het heden van haar 
bestaan. 
En de HEERE zegt erbij: “Zo bemin Ik nu de kinderen Israëls. Maar zij zien 
om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven”. Weet je wat 
de Heere Jezus Zelf van die kinderen Israëls heeft gezegd? “Die Mij lief-
hebben, dat is Abrahams zaad”. God is bij machte om uit die stenen Abra-
ham kinderen te verwekken, die de vreze voor Zijn Naam in hun hart dra-
gen. Hoor je er bij, bij die kinderen Israëls? Dit is een belofte voor dat volk 
van Israël. O ja, want er zal een dag komen dat gans Israël zal zalig 
worden. De Heere heeft dat volk niet los gelaten. Dat blijkt ook wel door de 
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eeuwen heen. Wie had gedacht dat ze zouden overleefd hebben, tot nu 
toe! Nee, de Heere zal Zijn woord aan hen vervullen. Inderdaad, ze zullen 
die Messias belijden en erkennen, Die ze doorstoken hebben. Maar in die 
oudste Broeder in Israël worden ook die meegerekend die uit de heidenen 
worden toegebracht. 
Die zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Weet 
u wat dat voor flessen zijn? Dat is de zwijmelwijn. Dat is de alcohol waar je 
door buiten zinnen raakt, weg bij je gezonde, frisse, heldere verstand van-
daan. Dan ben je toch ineens tot dingen in staat, die had je in je nuchtere 
dagen niet voor kunnen stellen. Nou ja, wat zijn die nuchtere dagen van ons 
eigenlijk in onze natuurstaat? Dat zijn ook dagen waarin we de zwijmelwijn 
van de duivel telkens opnieuw indrinken, waarin we ons vermaken in alles 
wat ons als een droom voor de ogen gespiegeld wordt. En we hebben er 
geen erg in, de ernstige, bittere realiteit dat God ons om al die dingen zal 
doen komen in het gericht. En dan? Is dat niet de maatschappij, de prak-tijk 
van vandaag. Is het niet juist die flessen der druiven die zijn duizenden 
verslaat! Is het niet juist die zwijmeling waarin de duivel er al velen heeft 
meegesleept naar de afgrond, naar het verderf! Hoevelen zijn er wellicht 
ook hier ter plaatse omgekomen in deze weg. Dat is het wat de dui-vel 
zoekt, onze dood en onze ondergang. En terwijl we heerlijke slokken ne-
men van die flessen der druiven, hebben we het niet in de gaten. Maar God 
heeft het wel in de gaten. Als God niet zou ingrijpen, och ja, ook de verkore-
nen, ook de beminden des Heeren zouden mee wegzakken en mee 
verloren gaan. 
Bemin een vrouw. Weet u hoe dat beminnen gegaan is? Dat is op rechts-
gronden geschied. Er staat: “En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen en 
een homer gerst en een halve homer gerst”. Ik kocht ze mij. Weet u wat dat 
betekent? Och, die vrouw had al zovele onwettige mannen gehad. Maar 
deze man is haar wettige man. Er is voor haar betaald. En als dat er staat, 
hoe moet dan schitterend en heerlijk worden heen gewezen naar die dure 
prijs van het hartenbloed van de Heere Jezus Christus wat betaald is op 
Golgotha’s kruis. Ik kocht ze Mij. O nee, Hij heeft dat volk van Zijn Vader 
gekregen en dat is niet in een weg van onrecht gegaan, dat is niet in krom-
me, slinkse wegen gegaan. Maar Sion wordt door recht verlost. De Heere 
heeft rechte sporen getrokken, en de Heere heeft geëist, dat op de laatste 
penning toe voldaan zal worden voor dat volk. En Hij heeft voldaan. Hij kon 
het naar waarheid uitzeggen aan het vloekhout der schande: “Het is vol-
bracht”. Hij had het volbracht. Zijn Vader had niets meer te eisen. En Zijn 
volk had geen schuld meer. Het was voor eeuwig vrijgemaakt. 
En ik kocht ze Mij. Brengt dat in uw leven een zaak in herinnering? Een 
heerlijke, glansrijke zaak. Waar je schuldig stond voor het aangezicht van 
God, en waar je geen penning had om te betalen. Waar het recht van God 
eiste, en waar de vloek des Heeren over je bestaan brandde. Waar als het 
ware de hel voor je geopend werd en je om moest komen. Omkomen 
vanwege je ongerechtigheden. Waar je de Heere geen schuld ergens meer 
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van kon geven, maar Hem gelijk moest geven. Uw doen is rein en Uw 
vonnis is gans rechtvaardig. Dat je het eens moest worden met de sprake 
Gods in je leven: “De ziel die zondigt, die zal sterven”. Heb je weleens aan 
de heilige voeten Gods gelegen in je onheiligheid? En is in het licht van Zijn 
heiligheid je schandelijkheid zo helder je voor de ogen gesteld dat je er niet 
meer onderuit kon? Wat werd het zwart in je leven! Wat heb je als een veld-
hoen op de bergen omgezworven! Wat kon je nergens rust vinden! Wat 
waren nu al de gerechtigheden die je dacht aan te kunnen brengen? Het 
was vals geld. Het deed niet ter zake. Het brandde allemaal weg als stop-
pelen in het heilig vuur van Gods gericht. Hield je niets meer over dan 
alleen maar lege handen vol zonden en schuld? 
Ik kocht ze mij. Weet je wat dat betekent? Daar is die vrouw bij geweest. 
Wij leven in een tijd waarin het zou kunnen wezen dat je denkt dat dat ook 
in de mist of in de schaduw kan geschieden. Er is een leer ingedrongen in 
de theologie, die ver weg is bij de leer van de Reformatie vandaan. Alsof 
niet ieder kind van God iets weten zou in zijn leven. Nou ja, vraag het eens 
aan die blind geborene. Die zegt: “Dit weet ik, ik was blind en nu zie ik”. En 
in het licht van ons hoofdstuk: “Dit weet ik, ik was ongehuwd, maar ik ben 
gekocht, aangehuwelijkt aan die gezegende Heere Jezus Christus”. Laat ik 
er dit van mogen zeggen: ach, mensen, waar je wellicht ook rust in vindt, 
waar je je ook in vermaakt, waar je blijdschap in hebt; rust alstublieft niet 
voordat u deze rust kent en vindt in uw eigen hart en leven. 
Ik kocht ze mij. Die vrouw heeft een kwitantie ontvangen uit Hoséa’s han-
den: “Kijk eens, ik heb voor je betaald”. Heb je een kwitantie ontvangen uit 
de handen van die gezegende Heere Jezus Christus? Ofwel, heeft Hij Zijn 
wonden aan u getoond? Zijn wonden: “Dit deed Ik voor u, daar gij anders 
de eeuwige dood had moeten sterven”. 
Wat dunkt u van de Christus? Dat is de beslissende vraag op weg en reis 
naar de eeuwigheid. O ja, het is een heel voorrecht als u als gehele ge-
meente zou zeggen: “Hij is dé Zaligmaker, en inderdaad, een andere weg 
ter zaligheid is er niet”. Maar het zal hier over gaan, dat u zult mogen zeg-
gen: “Hij is mijn Zaligmaker, mijn Goël”. Of het met Thomas mee zou uit-
zeggen toen hij die wonden zag: “Mijn Heere en mijn God”. 
Ik kocht ze mij. Heb je er een indruk van gekregen wat het Hem gekost 
heeft om je vrij te kopen? Om je schuld te verzoenen en de straf weg te 
dragen voor het aangezicht van die rechtvaardige en eisende God, Die Zijn 
deugden verheerlijken zal tot in alle eeuwigheid toe. 
Ik kocht ze mij. Ja, die vrouw heeft een kwitantie, maar het orgineel is in 
Hoséa’s handen. Het orgineel houdt hij vast. Ofwel, Hoséa heeft voor haar 
betaald, en dat kan hij nu aan iedereen laten zien. 
Wat had ze met veel mannen overspel bedreven! En wel-licht zouden er in 
de tijd die volgde mannen op Hoséa aan komen en zeggen: “Maar ze is 
mijn vrouw, ik heb met haar overspel bedreven”. En dan kon Hoséa de 
kwitantie laten zien. Weet u wat ik daarmee zeggen wil? Je kunt het mee-
maken in de gang van het geestelijke leven, dat de duivel op je aanstormt 
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en dat hij het zegt: “Wat heb je vele dagen zonder getal naar mij geluisterd, 
met mij gehoereerd. Wat ben je in mijn sporen en wegen gegaan, je bent 
van mij”. En de Heere Jezus heeft de kwitantie op zak: “Nee hoor, dit volk 
heb Ik Mij gekocht met Mijn eigen bloed”. En die vrouw had de kwitantie op 
zak, opdat je het in het aangezicht van de duivel zult kunnen slingeren: “Er 
is voor mij betaald. Je hebt geen recht van spreken meer, satanas”. Is dat 
het niet wat Luther de duivel toe siste en -snauwde, toe schreeuwde als hij 
onder de aanvallen, de verzoekingen van de duivel terecht kwam. 
Och, als je in je leven geen last hebt van al je voorgaande mannen, van al 
die zonden die je ordentelijk voor ogen worden gesteld, het zou eens 
nagekeken moeten worden. Want dat kopen hoort bij het geestelijke leven. 
Maar ook dat door de duivel in twijfel trekken van dat gekocht zijn. Ook dat 
hoort er bij. Want hij wil altijd, die mensenmoorder, twijfeling teweeg bren-
gen. En als daar een volk des Heeren is wat hij niet in de hel kan krijgen en 
wat hij niet van de hemel kan weerhouden, dan zal hij er alles aan doen om 
hun levensreis zo bitter als mogelijk is te maken. 
Maar ik kocht ze mij. Er is voor haar betaald. 
Weet u waar ik aan denken moet? Dat is zoiets aangrijpends in Job. Daar 
komt de duivel voor de troon van God. En dan vraagt hij: “Is het om niet dat 
Job God vreest!” Is het u weleens opgevallen dat in dat Nieuwe Testament 
nergens meer gezegd wordt dat de duivel voor de troon van God nadert! Hij 
heeft er ook niets meer te zoeken. Toen hij voor Job bij het aangezicht van 
God terecht kwam, was er in de tijd nog niet betaald met het bloed van 
Christus. Job lag wel opgeborgen in die Vrederaad. Hij heeft de dag van 
Christus van verre gezien, geloofd en omhelsd. Maar het was in de tijd nog 
niet geschied. 
Het is geschied, het is een terug zien, een terug kijken, die daad Gods is 
bevestigd, dat weet van geen wankelen. Nu heeft de duivel niets meer in te 
brengen voor het aangezicht van Zijn Vader. 
Dat wou ik wel tot troost zeggen voor diegenen die zich zojuist getekend 
vond in die woorden “nochtans overspel doen”. Die zichzelf dag aan dag 
maar tegenvalt, en die zegt: “Hoe ben ik aldus? Ik ellendig mens, wie zal 
mij nu verlossen uit het lichaam dezes doods?” Gekocht! Gekocht! De dui-
vel moest je loslaten. En hij moest je zo loslaten dat hij je voor eeuwig niet 
meer vast zal kunnen grijpen. En gekocht, vast in de handen van de Heere 
Jezus, in het hart van de Heere Jezus, en vast in het hart van God de 
Vader. Daarom zul je nooit meer losgelaten worden. 
Maar waar wordt die vrouw nu voor gekocht? Dat is ook een tekening. Dat 
is ook een bevindelijke les. Zo’n dure prijs van Christus’  hartenbloed, staat 
hier tegenover vijftien zilverlingen. Weet u wat dat voor prijs is? Dat is de 
helft van de prijs van een slaaf. Zo’n waardeloze slaaf, daar gaf je dertig 
zilverlingen voor, als je er tenminste brood in zag. Maar zij wordt gekocht 
voor vijftien zilverlingen. Een halve slavenprijs. Opdat ze weten, beseffen 
zou hoe onwaardig ze is. Waardeloos in zichzelf. Geen bestaansrechten, 
geen bestaansgrond. Niets om op te kunnen leunen en steunen. Je bent 
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nog geen eens een slavenloon waard. Tekent dat niet tegelijker tijd de 
grootheid, de liefde en de genade van God! Dat Hij geen beste men-sen 
zoekt, maar dat Hij slechte mensen zoekt. Die in het stof ligt neergebogen, 
die wordt door Hem weer opgericht. De Heere ziet om naar hetgeen niets 
is, waardeloos in eigen oog. O ja, ze zijn van waarde voor het aangezicht 
van God, omdat hun ziel en zaligheid het bloed van de Heere Jezus Chris-
tus heeft gekost. 
En een homer gerst en een halve homer gerst. Wat een karige maaltijd! 
Een beetje gerstenbrood eten. Weet je wie dat eten moet? Die vrouw. En 
wat had die vrouw nu allemaal gegeten in d’r leven? Ze had aan de feest-
maaltijden gezeten. De flessen der druiven waren volop leeg gegoten. O, 
wat had ze zich vermaakt. Wat was het heerlijk en aangenaam geweest. Ze 
wordt op rantsoen gezet. Ofwel, er gaat een kaalslag over d’r leven. Een 
ontdekking, een ontgronding, een ledigmaken. Ze moet leren tevreden te 
zijn, het een wonder te achten dat ze nog gerstenbrood eten mag. Op dat 
rantsoen wordt ze gezet. En weet u hoeveel rantsoen het is? Het is precies 
genoeg om die vele dagen door te komen. Want ja, dat ze gerstenbrood 
moet eten, dat is zo erg niet. Als ze maar bij Hoséa is! Als je maar bij je 
beminde bent. O ja, je zult liefde hebben tot die vrouw. En een meisje, je 
zult liefde hebben tot die jongen. Er zal liefde zijn. Wat maakt het uit of het 
ergens een krot is wat je bewonen kunt. Als je maar samen bent. Wat zie je 
uit naar die trouwdag. Bijeen te zijn, al moeten we armoede doorstaan. Ach, 
wat geeft het. We zijn samen. 
Maar tegen deze vrouw zegt Hoséa: “Ge zult vele dagen naar mij blijven 
zitten”. Ofwel, vele dagen zul je daar neerzitten en ik zal er niet zijn, en in al 
die dagen zal het verlangen en uitzicht alleen wezen naar mij toe. 
Weet u waar dat voor nodig is? Ze moet ergens achter komen. Ze moet 
weer komen achter die eenzijdige liefde van God. Ze moet er achter komen 
dat ze schuldig is en dat ze onwaardig is. Wat zal er in die vele dagen ge-
beuren? Het zal haar thuis bezorgd worden wie ze geweest is. Daar zit ze 
in de stilte. En in de stilte ga je denken, dan ga je malen. Dan komt het 
allemaal terug. Daarom wil de duivel hebben dat je altijd muziek aan hebt. 
Daarom wil de duivel hebben dat je altijd samen met je vrienden bent, en 
dat je maar lacht en dat je maar doet. Want denk erom, hij is er zo vuur-
bang voor dat je eens in de stilte terecht zou komen en dat je in de stilte 
eens zou gaan nadenken. En dat je eens ontdekkingen zou doen. Dat je 
jezelf eens zou zien als in een spiegel en dat je eens schrikken zou en eens 
walgen zou van wie je nu geweest bent. Het ordentelijk voor de ogen stel-
len. Dat gebeurt in die verlating, in die stilte, waar ze het door moet maken, 
dat leven, dat eertijds, waar ze doorheen is gewandeld, doorheen is gehup-
peld. O, waar ze toen om gelachen heeft, daar zal ze nu om moeten huilen. 
En wat ze toen niet begeerde, daar zal ze nu naar uit moeten leren zien, 
naar uit moeten leren gaan, opdat haar hart worde afgesneden van al die 
mannen met wie ze gehoereerd heeft, en haar hart verbonden zou worden 
aan die ene man, aan Hoséa, die haar gekocht heeft. 
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Dat hart van ons moet gebonden worden aan die enige Naam Die onder de 
hemel tot zaligheid gegeven is. We moeten geen andere man in ons leven 
meer begeren dan Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding. Wat 
moet er een kaalslag over ons leven gaan om alles kwijt te raken, alles te 
verliezen, opdat we deze Christus gewinnen zouden. 
Vele dagen blijven zitten. Niet hoereren en nog een andere man geworden. 
Nee, je niet vermaken met je oude leven, maar daar maar stilletjes blijven 
zitten. Maar weet je, dat vind ik zoiets wonderlijks, ze had wel iets bij zich. 
Hoséa was weg, maar ze had de kwitantie. Ze kon terugzien op dat gekocht 
zijn. Zijn eigendom zijn. Ze was van hem. En weet u wat ook zo schitterend 
en wonderlijk is? Hoséa zegt: “Gij zult velen dagen naar mij blijven zitten, 
en ik ook naar u”. Weet u wat dat betekent? Hoséa gaat wel weg en hij laat 
haar wel achter, maar Hoséa’s hart gaat niet uit naar andere vrouwen, en 
Hoséa’s bestaan is niet een leven vol van zonden zoals zij dat geleefd had. 
Nee, hij bemint haar. Dat betekent: zijn hart blijft naar haar uit gaan. En in 
die vele dagen dat zij alleen zit, is hij ook alleen, om het zo te zeggen. De 
hunkering in zijn bestaan is naar die vrouw, maar voor haar bestwil komt hij 
nog niet terug en laat hij haar nog in de stilte en in de eenzaamheid. 
Het zou best eens kunnen wezen dat in de gang van het geestelijk leven de 
kaalslag over je leven is gegaan. Dat je het gevoelt verlaten te zijn van 
God. En waar je eens dat liefelijk aangezicht des Heeren hebt gezien, het is 
nu zo verborgen voor je. En waar je eens zo geproefd en gesmaakt hebt 
dat de Heere goedertieren is, en waar het waarheid geworden is in je leven 
“u dan die gelooft, is Hij dierbaar”, dat je nu moet zeggen: “Hoe ben ik 
aldus?” Wat een eenzaamheid. Wat een stilte. Wat een benauwdheid. En in 
die stilte krijg je jezelf terug. Graaf maar dieper mensenkind, ge zult meer 
gruwelen vinden. Hoe meer het open gelegd wordt wie je bent, wie je 
geweest bent, wat er vanbinnen leeft, hoe meer je walgt van jezelf. En er is 
er maar Eén Die je verheugen, verlustigen kan, en dat is die Meerdere 
Hoséa, de Heere Jezus Christus. Want al je nood en ellende is opgelost in 
de aanwezigheid van Hem en in de toeknik van Zijn vriendelijk aangezicht 
en in de klank van Zijn zoete, liefdevolle stem. 
Maar nu, nu roep je het uit, verslagen van hart wellicht: “Zou God Zijn ge-
nade vergeten, zou Hij nu nooit meer van ontferming weten, zouden Zijn 
beloftenissen verder hun vervulling missen?” En je zegt: “De hemel is van 
koper en de aarde, ach, die is ook zo hard onder mijn voeten, ik kom er niet 
door. Wat ben ik voor een mensenkind? Het lijkt wel alsof het alles inbeel-
ding geweest is, of het nooit waarheid was in mijn binnenste”. Hoor hier dan 
dat schitterend woord: “En ik ook naar u”. Ofwel, die Heere Jezus Christus, 
Die Zich verborgen lijkt te houden voor de waarneming van uw hart, dat is 
die Heere Jezus Die naar u hunkert, kind Gods, Die naar u verlangt, naar u 
uitziet, Die begeert om met u samen te zijn, om met u gemeenschap te 
houden. Hij ziet uit naar die dag. Maar voor uw bestwil, tot uw nut, zal het 
wezen dat de dagen nog voort zullen duren. Opdat ge, wanneer Hij komen 
zal, het uit zult mogen zeggen: “Ik dank U dat Gij toornig op mij geweest 
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zijt, maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij”. Ik dank U, want wat zal 
dat een blijde dag zijn. Kijk, hoe donkerder en hoe bitterder die dagen van 
het verlaten geweest zijn, hoe heerlijker, schitterender en helderder die dag 
zal wezen dat Hij Zich opnieuw zal vertonen en dat Hij opnieuw Zijn vrien-
delijk aangezicht naar u toe zal keren, en opnieuw van liefde zal spreken en 
niet van oorlog, niet van nijd en niet van twist. Als Hij u omhelzen zal met 
Zijn liefdevolle armen en u aan Zijn hart zal drukken: “Gij zijt van Mij”. Ach, 
mensen, wat zal dat een zaak van verheuging en van verwondering wezen. 
Zie je daar naar uit? Wacht op de Heere, godvruchte schaar, houdt moed, 
Hij is getrouw, de Bron van alle goed. O ja, ik blijf de Heere verwachten, 
zingt de psalmist, mijn ziel wacht ongestoord. 
Weet u, er ligt nog een zaak in. Waarom is het hier niet als een hemel? 
Opdat u zult weten dat er geen twee hemels zijn, maar dat er maar één 
hemel is, en die is daar. Opdat ge los gemaakt, los geweekt zult worden 
van deze wereld, waar onze handen zo naar uitgaan, naar grijpen willen. 
En opdat u zult verwachten de dag van Zijn toekomst. Dat u reikhalzend 
zou uitzien om bij Hem te zijn. Is dat niet zeer verre het beste! 
 
Laten we eerst samen zingen, Psalm 69 het 7e vers. 
 

Hoor mij, o HEER'; Uw goedertierenheid 
Is goed; zie mij dan aan met gunstig' ogen; 
Hoe teer, hoe groot is mij Uw mededogen! 
Verhoor Uw knecht, die hete tranen schreit. 
Verberg voor hem Uw aangezicht toch niet; 
Want ik bezwijk door angst en tegenheden; 
Ai, haast U mij ter hulp, in mijn verdriet; 
De nood klimt hoog; verhoor mijn smeekgebeden. 

 
Daar zit die vrouw, inderdaad naar dat we dat versje gezongen hebben, ze 
schreit hete tranen. Dat zijn de tranen die in Gods fles worden vergaard. 
Niet die krokodillentranen van ons. Niet die vermeende kennis der ellende. 
Niet die bewogenheid van ons doet ter zake. Maar dit zijn de tranen die we-
gen bij God. De tranen van het verlangen, van het uitzien naar die geze-
gende Heere Jezus Christus. Wat heeft het dan te zeggen voor dat volk van 
Israël? Het is liberaal of het is orthodox. Het leeft bij de wet of het leeft 
zonder de wet. Het predikt gebondenheid of vrijheid. Kijk maar naar die 
staat Israël. Wat is het ver weg bij de kennis van de Messias. Wat is het ver 
weg. Maar er zal een tijd komen dat de Geest der genade en der gebeden 
zal worden uitgestort, en dat ze weten zullen Wie ze doorstoken hebben. 
En ze zullen over Hem rouw bedrijven, tranen laten. Hem gedood. Hem niet 
nodig gehad. Hem niet begeerd als een Middelaar, als een Verlosser. Het 
uitgeroepen: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Uitgeroepen in 
het ongeloof. En wat is er van gebleken in de eeuwen her. Maar het dan in 
het geloof leren bidden: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. 
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Inderdaad, gans Israël zal zalig worden, en dat gaat in een weg van kaal-
slag, van ontdekking en ontlediging. 
O ja, wat ligt daar een tekening in, voor u, voor jou. Onbekeerd wellicht. 
Onverzoend met God. Weleens in de vraag gezeten: Als je nu je ogen sluit, 
als je adem stokken zou, waar zul je dan je ogen open doen? Die rijke man 
had er nooit erg in gehad, maar hij deed zijn ogen open, zijnde in de pijn, 
omgeven door de pijn. Waar hij ook voelde, waar hij ook zag: pijn! Van 
binnen en van buiten. Dat is je toekomst. Dat is je voorland. En het is je 
eigen schuld, want je hebt gedaan dat kwaad was in Zijn oog. En nu wordt 
u nog gepredikt. Hij wordt je nog voorgesteld, een milddadig, die vriende-
lijke Heere Jezus, Die gezegd heeft: “Laat de kinderkens tot Mij komen, 
verhindert ze niet, derzulken is het Koninkrijk der hemelen”. Die het gezegd 
heeft: “Komt herwaarts tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust 
geven”. Is er ooit één door Hem afgewezen? Zijn zij niet allemaal welkom 
geheten! Heeft Hij niet vele zieken genezen, doden opgewekt. Heeft Hij niet 
getoond wat er in het hart van God is. O, die tot Hem de toevlucht neemt, 
die zal niet beschaamd uit komen. 
Maar u zegt: “Ja, dat kan best zijn, maar ik heb er een week lang ernstig 
om gebeden, en er is niets gebeurd”. Dus het is Gods schuld? “Ik heb er 
een jaar lang mee geworsteld, maar er gebeurde niets”. Dus het is Gods 
schuld? “Ik zit mijn levenlang al met die vraag. Ik roep er wel om, ik vraag 
er wel om, maar het blijft stil”. Dus het is Gods schuld? 
Weet je wat die vrouw leren moest? Dat ze het niet waardig is, dat God 
naar een mens omziet. Dat Hoséa naar haar zou omzien. Weet je wat we 
leren moeten? Dat de Heere God niet een een of andere lieve oude opa is 
Die maar ogenblikkelijk bewogen door onze smeking op ons bevel tot ons 
zal komen en ons zal meedelen en schenken waar we zo begerig naar zijn. 
We weten nauwelijks waar we naar verlangen als we naar genade leren 
verlangen. Nee, de Heere laat het wel weten in het leven dat ge er geen 
recht op hebt, dat ge slechts recht hebt op de straf. Opdat u leren zou hoe 
grondeloos diep de barmhartigheden Gods zijn die in Zijn hart nu zijn. 
Vele dagen, want de kinderen Israëls… Er wordt naar dat volk gewezen, en 
in dat volk naar de mensheid, ook de heidenen. Maar ook naar u die de 
verschijning van de Heere Jezus Christus hebt leren lief krijgen. Misschien 
heb je wel gehuppeld. Ja, dat zit er wel in. In die eerste liefde heb je gehup-
peld van zielevreugd. Je had je wens verkregen. Wat was het goed en zoet 
in die eerste liefde. Elk psalmversje was tot troost. Elk tekstwoord was tot 
bemoediging. De prediking was rijk en vol. Je ademde op, je at en je dronk. 
En je dacht: “Het zal nooit meer anders worden”. Maar heb je weleens met 
Ruth staan staren over de kaal geschoren velden? Alleen maar stoppels en 
zwarte grond en geen aren meer om te lezen. Niets meer. 
De kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten. En er wordt telkens dat 
woord “zonder” herhaald. Zonder, zonder, zonder, zonder. Dat laat iets zien 
van de totale leegte waarin ze achter blijft. Opdat u, onverzoend met God, 
geen andere weg meer uit zou kunnen dan heengestuwd naar Gods 
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rechterstoel. En opdat u, kind van God, zou leren wat het is: “De rechtvaar-
dige zal uit zijn geloof leven”. Ja, dat gevoel en die bevinding is groot, is rijk, 
waar het is naar het Woord. Wat is het wat dat aangaat stil in onze da-gen, 
jammerlijk, akelig stil. Maar al die bevindingen zijn de grond niet. Die 
wensen slechts heen te wijzen naar de grond. Dit is de grond: de rechtvaar-
dige leeft uit zijn geloof, want u die gelooft is Hij dierbaar. Christus Jezus de 
Heere, Dat is de Rots der eeuwen, de vastigheid onder het bestaan, het 
leunsel en steunsel van Zijn Kerk. Want als u straks in het uur van uw 
sterven al uw bevindingen los moet laten, al uw vermeende belevenissen 
die vliegen weg als voor de wind. Wat blijft er dan over? Is Hij het dan Die 
maken zal dat u die weg niet alleen zult hoeven gaan, maar dat Hij u vast 
houdt? 
De kinderen Israëls blijven zitten zonder, zonder, zonder. Kijk, dat is iets in 
onze dagen, dat willen we ook maar graag overslaan. “Moet het nu zo diep, 
en moet het nu door de ellende? Moet de wet eigenlijk nog wel gelezen 
worden? Dat is toch oudtestamentisch! Dat is allemaal achterhaald”. Het is 
Gods orde! Het is Gods gang. Daarna, staat er. Dus als dat zijn vruchten 
heeft afgeworpen, zijn noodzakelijke vruchten, daarna zullen zich de kinde-
ren Israëls bekeren. Weet je wat ik zo wonderlijk vind? Dat is trouwens 
steeds in dat hoofdstuk. God noemt dat volk de kinderen Israëls. Van ver-
kiezingswege horen ze er al bij. Bij God vandaan tellen ze reeds mee. Ze 
zijn Zijn volk van voor de grondlegging der wereld, Altijd vast gelegen in de 
handen van de eeuwige God. 
En weet u wat er gebeuren zal met die kinderen Israëls? Zij zullen zich 
bekeren en ze zullen zoeken. Dat moet je altijd bij elkaar houden: bekeren 
en zoeken. Want als je bekeren zonder zoeken er op na houdt, dan is het 
een bekering van de kroeg naar de kerk. Dan word je als de rijke jongeling, 
die de wet gaat onderhouden en die op de wet gaat leunen en steunen. O 
ja, wat is een bekering zonder zoeken? Dat is een vermeende zaligheid, 
een vermeende gunst van God, terwijl het je nooit om de Heere Jezus 
Christus te doen geweest is. 
Maar ook niet zoeken zonder bekering. Ook dat wordt in onze dagen wel 
gepredikt, Als zou de Naam van Jezus een een of andere vrome saus over 
ons zondig en ongodsdienstig bestaan wezen. Alles aan de hand houden. 
Nee, dat gaat niet. Bekeren wil zeggen: alles los laten, alles achter laten in 
de wereld en in de godsdienst wat geen God in Christus is. En die lege 
handen, want in de bekering alles los gelaten, die strekken zich uit, zoeken. 
Dat gaat uit naar die ene Naam. Want één ding is nodig, de Heere hun 
God. 
U zegt: “Ja maar, hoe zal ik de Heere God zoeken? Hoe zal ik voor Zijn 
aangezicht komen en bestaan? God is een verterend Vuur en een eeuwige 
Gloed”. Ik hoop dat je dat nu weet en dat je er zo over denkt. Dat je niet een 
een of anderen goedkope liefde er op na houdt: God zal het wel door de 
vingers zien en God neemt nu eenmaal zondaars aan enzo. Nee, hoe zal je 
voor de Heere God bestaan en verschijnen? 
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Daarom wordt in één adem erbij genoemd: “De HEERE, hun God, en 
David, hun Koning”. Ofwel, Die uit de lendenen van David is voortgekomen, 
die Meerdere Salomo, Wiens troon bestaan zal in alle eeuwigheid. Die zoe-
ken. Het is…, dat komt door de woorden, die moeten na elkaar geschreven 
staan, maar het is in feite één zaak: God zoeken in de Heere Jezus 
Christus. Want je kunt voor God niet bestaan buiten deze Jezus. David, hun 
Koning. Ofwel, Die Overwinnaar is in de strijd, Die verlossen kan uit de 
klauwen van de duivel, en Die ze leiden zal door dit leven naar het eeuwig 
zalig licht. Die zoeken. 
En ze zullen vrezende komen. Vrezende, dat laat iets zien: wij zijn het niet 
waardig, maar om uw Uws Naams wil HEERE, om Uws grote Naams wil 
vrezende komen tot de HEERE en tot Zijn goedheid. Ofwel, dat is eigenlijk 
hetzelfde als wat er voor staat. De HEERE, hun God, en David, hun Ko-
ning. Nu andere woorden: De HEERE en Zijn goedheid. In de Heere Jezus 
Christus is God enkel goedheid. 
En zul je er achter komen, dat al kom je vrezende aan, het tot je gezegd zal 
worden: “Vrees niet, er is genoeg gedaan, het is volbracht, de prijs is be-
taald”. En dat moet het telkens opnieuw zijn nog. Als je in het leven des 
geloofs het kruis van Christus achter laat als iets voor beginnelingen, dan 
ben je te hoog en dan raak je als vanzelf God kwijt. Dat blijft de kernzaak. 
Dat moet het telkens opnieuw wezen. Dat is de ademtocht van de Kerk. 
Daar heb je eens in leren ademen, dat moet telkens zo blijven totdat je er 
eeuwig in adem zult halen, waar je God zult zien en Zijn Heere Jezus Chris-
tus, van aangezicht tot aangezicht, en waar Hij Zich zal laten kennen gelijk 
ook dat volk gekend is. Dus zoals Hij ze kent tot op de bodem van hun hart 
en bestaan, zo zal Hij Zich daar openbaren en ontvouwen. Het is hier alles 
nog zo bedekt en ten dele, onder een sluier. Maar daar zullen wij zien, 
juicht de apostel uit. Vrezende komen. 
Wanneer gaat dat gebeuren voor Israël? In het laatste der dagen. Wanneer 
gebeurt dat eigenlijk in het leven van een mens? In het laatste der dagen. 
Als je vlakbij de dood bent. Als de dood je in het aangezicht staat uit te 
lachen. Als je gekneld ligt in de banden van de dood, en de angst der hel je 
alle troost doet missen, als benauwdheid alom is en als je niet weet hoe het 
moet, als je één ding zeker meent: Ik ga sterven, ik kom om. Dan, dan is de 
tijd van Gods welbehagen aangebroken. Want in dat ogenblik zal genade 
schitteren zoals ze is, in de diepte en in de hoogte van de inhoud van dat 
woord. 
Weet je wat Da Costa zegt bij die woorden “in het laatste der dagen”? Een 
bekeerde Jood. Kan je zien dat hij meer licht had in die dingen dan wij. Hij 
zegt: “Dat is nu voor het volk van Israël onzekerheid en zekerheid”. In het 
laatste der dagen. De onzekerheid is deze: wie zal zeggen wanneer het 
laatste der dagen is?! Die tijden zijn alleen bij Mijn Vader bekend, zegt de 
Heere Jezus. Maar dat de laatste dagen zullen komen, dat is zeker. Dus 
dat is de zekerheid die in die woorden ligt, die in de belofte ligt opgesloten. 
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Zij weten niet wanneer, maar God weet het wel. En ze zullen komen. Ja, 
opdat zij af zullen hangen van de eeuwige God alleen. 
En als u daar nu mee zit, wanneer zal het gebeuren in mijn leven, en 
wanneer zal het opnieuw gebeuren in mijn leven? Wanneer zal ik weer van 
vrolijkheid in de Heere juichen en zingen, wanneer? Het is in het laatste der 
dagen. Dat is in u de onzekerheid. Ach ja, u kunt het niet maken, u kunt het 
niet grijpen. Uit u vandaan is het niet. Maar bij God vandaan is het de ze-
kerheid. In het laatste der dagen. Op de rand van het graf wellicht, geeste-
lijk, of ook lichamelijk, zal God Zijn Woord bestendig doen zijn en zal Hij 
waarmaken hetgeen Hij beloofd heeft. 
Bemin een vrouw. 
En weet u wat van dat volk geldt? Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst 
heeft lief gehad. En daar zitten we en staan we nu. En de Heere Jezus 
heeft gegeten met hoeren en tollenaren. Is de deur voor Hem wel open 
eigenlijk? Dat is het, als hier hoeren en tollenaren zijn, dan zegt de Heere 
Jezus: “Ik moet heden in uw huis blijven”. Blijven! Om er nooit meer weg te 
gaan, maar om altijd bij u te zijn? Nee, opdat u altijd bij Mij bent. En in dat 
leven der rechtvaardigmaking maakt God dat zij Hem ootmoedig zullen 
vrezen, en zullen begeren naar Zijn wegen te wandelen, in het spoor van 
Zijn geboden te gaan. Want zonder heiligmaking is het onmogelijk dat we 
God zullen zien. 
Bemin een vrouw. Ben je er een van, van dat volk, dat van Hem bemind is? 
Is dat de bodem in je bestaan, dat met geen leed er meer uit te wissen is? 
Al maken ze je midden in de nacht wakker, dat je zegt: “Dit weet ik vast, 
God zal mij nooit begeven”. Daarom: “Niets maakt mijn ziel vervaard”. Is dat 
in je ziel gedrukt, bestendig en vast? Wat God me heeft doen ondervinden, 
wat Hij gedaan heeft aan mijn geest, geen leed zal het ooit uit het geheu-
gen wissen. En wat uit uw geheugen niet te wissen is, dat is uit het Boek 
des Levens des Lam ook niet te wissen. Want die bloedrode inkt, waarmee 
hun namen geschreven zijn, die zijn nergens mee weg te poetsen en die 
zijn voor het aangezicht Gods des Vaders. 
En als er dan één sterft, al is het door het mes van de Islamitische Staat 
daar in Syrië, of waar dan ook, dan is het: Hoe kostelijk is in de ogen des 
Heeren de dood Zijner gunstgenoten. Weer één die zingt tot in eeuwigheid: 
“Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan, om daar met lof Uw grote 
Naam te danken”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 25 : 3 
 

Denk aan 't Vaderlijk meêdogen, 
HEER', waarop ik biddend pleit; 
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Milde handen, vriend'lijk' ogen 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


