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Predikatie over Johannes 20 vers 30 en 31 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 31 januari 2016 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 103 : 8 en 9. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Johannes 20 vers 19 t/m 31 
 
19 Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, en 
als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, 
om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en 
zeide tot hen: Vrede zij ulieden. 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn 
zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden; gelijkerwijs 
Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: 
Ontvangt den Heiligen Geest. 
23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven; zo gij 
iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. 
24 En Thomas, een van de twaalve, gezegd Dídymus, was met hen 
niet toen Jezus daar kwam. 
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere 
gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het 
teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en 
steek mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en 
Thomas met hen; en Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en 
stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden. 
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn 
handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet on-
gelovig, maar gelovig. 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn 
God. 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt 
gij geloofd; zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans 
zullen geloofd hebben. 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoor-
digheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit 
boek; 
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31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de 
Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in 
Zijn Naam. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 40 : 4 en 8. 

 
Johannes 20 vers 30 en 31, daar luidt het Woord van God: 
 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in d e tegen-
woordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn  geschreven 
in dit boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat  Jezus is de 
Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt 
in Zijn Naam. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Het persoonlijk geloof. 
2e. Het bepaald geloof. 
3e. Het bewaard geloof. 

 
Gemeente, wat een belevenissen zijn dat geweest voor de disci-
pelen. Moet je eens nagaan. Ze hadden de Heere Jezus lief. En Die 
ze nu het liefste hadden op de hele wereld, Die is van ze wegge-
gaan. Ja, dat had Hij ze natuurlijk wel voorzegd. Daar had Hij wel 
van gesproken. Maar ach, dat hebben ze nauwelijks kunnen gelo-
ven, de tijd dat Hij nog bij ze was. Maar nu, nu is dat droeve feit toch 
waar geworden. Hij is in het graf gelegd. Want aan dat vloekhout der 
schande heeft Hij geleden en is Hij de dood gestorven. Hij heeft de 
laatste adem uitgeblazen toen Hij gezegd had: “Het is volbracht”. Nu 
is Hij weg. Hoe vreselijk. Hoe aangrijpend. O ja, we kunnen zo 
slecht iemand missen die we liefhebben. Maar Hij Die ze in Zijn 
woord van dit alles gesproken had, Hij is ook Degene Die verkon-
digd heeft waartoe. Want anders konden die discipelen; anders 
konden mensenkinderen zoals u en ik nooit zalig worden. Anders 
konden wij nooit in een nieuwe gemeenschap met God, onze 
Schepper en Formeerder, verkeren, als Hij die weg van lijden en 
sterven niet zou gaan. Zijn bloed is gestort tot een rantsoen voor 
velen. En is dat niet de verkondiging van het Woord, ook in deze 
dag, dat dat bloed gestort is op Golgotha’s kruis, en dat daarmee 
deze wereld een getekende plaats is, gekend in het geheel van dat 
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ontzaglijk heelal. Een plaats waarop de Heere werkt en waarop de 
Heere Zijn volk, Zijn Kerk vergadert wat Zijn lof zal verkondigen tot 
in alle eeuwigheid toe. Dat is toch niet klein te krijgen! Dat die al-
machtige God naar zo een wereld als de onze heeft omgezien. Dat 
is toch niet klein te krijgen! Dat de Heere God omziet naar mensen-
kinderen zoals u en ik, zoals hij die gestorven is. Mensen die zo 
tijdelijk zijn. Zo kortstondig. Zo broos. Mensen die geboren worden 
en die leven, als God niet ingrijpt, in actieve haat en vijandschap 
tegen hun Schepper en Formeerder. Zulke mensen, zulke vijanden, 
daar is Hij nu naar toe gekomen. En Hij gedraagt Zich jegens men-
senkinderen als een vriend. Want is er iets in de omwandeling op 
aarde van de Heere Jezus, waarvan u zou zeggen vandaag: “Ja, dat 
stoot mij nu toch in Hem af”? Is er iets waarvan u zeggen kunt: “Dat 
valt mij nu toch zo tegen”? Nee toch! Zijn niet al Zijn woorden zoet 
geweest! Zijn niet al Zijn werken heerlijk geweest! Heeft Hij Zich niet 
betoond voor zieken, zwakken, voor ellendigen, ja zelfs voor doden, 
dat Hij regeert over alles. Heeft Hij niet Zijn almacht getoond en 
heeft Hij mensenkinderen niet welkom geheten. Allemaal, ja, tot de 
kleine kindertjes toe, waar de farizeeën en schriftgeleerden van zei-
den: “Jullie zijn nog geen kind van de wet; jullie zijn nog geen 50 
jaar geworden; jullie hebben Abraham niet eens gezien. Wat weten 
jullie nu eigenlijk?” En de Heere Jezus breidde Zijn handen uit: “Laat 
ze tot Mij komen en verhindert ze niet”. Daar waren die discipelen bij 
geweest, bij die hele omwandeling. En nu moeten ze Hem missen. 
Nu zijn ze alleen. 
Hoe alleen? Ja, dat is iets heel opmerkelijks. De Heere Jezus is op-
gestaan. En die opgestane Heere Jezus is aan deze en gene ver-
schenen. Je merkt dat uit andere Evangeliën ook, die vrouwen zijn 
dat komen vertellen bij de discipelen: “Hij leeft!” En toch, staat er, 
het was avond op dezelve eerste dag der week, de deuren gesloten, 
de discipelen vergaderd. En ze hadden die deuren gesloten om de 
vreze der Joden. Daar zitten ze nu, met de rouw in hun hart en de 
angst in hun hart. Op welke dag? Dat is heel opmerkelijk. Johannes 
wijst er op: “En als het dan avond was op dezelve eerste dag der 
week”. Weet u wat Johannes zeggen wil? Op die dag waarop nu de 
wereldgeschiedenis…, of laat ik het zo zeggen: de heilsgeschiede-
nis. Dat is beter natuurlijk. Want de wereld loopt toch op z’n end. De 
heilsgeschiedenis een radicale wending heeft genomen. Dit is die 
eerste dag waarop de Levensvorst van de doden niet gehouden kon 
worden en opgestaan is. Alles is anders geworden. Alles is nieuw 
geworden. Alles is rijk en vol geworden. Want deze opgestane Hee-
re Jezus leeft. Weet u waarom? Hierom: de apostel zegt: “Gestor-
ven om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking”. 
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Ofwel, omdat wat Hij nu in Zijn bloedstorting verworven heeft, uit te 
delen als gaven tot der mensen troost, opdat zelfs een wederhorig 
kroost altijd bij Hem zou wonen. 
Inderdaad, hier heeft alles een wending genomen. Het is de eerste 
dag der week, de eerste dag van de nieuwe evangelische bedeling, 
zou ik willen zeggen. En die eerste dag zou juist tot vreugde moeten 
stemmen, tot blijdschap. 
Maakt dat u eigenlijk blij vanmorgen? Er is een slag in de gemeente 
gevallen. Een sterfgeval. Het houdt u bezig. Het heeft u misschien 
wel uit uw slaap gehouden van de week. Dat kan makkelijk. Dat is 
ook niet zo erg trouwens. Dat is wel goed. Het heeft u misschien wel 
uit de slaap gehouden. Maar is deze boodschap, dat Woord, op 
dezelve eerste dag der week, dat beslissende, dat cruciale, is dat 
een zaak wat u nu tot vreugde stemt vanmorgen? Dat u zegt: “Dat 
graf is het einde niet”. Het is niet afgelopen als dat zand op die kist 
wordt gelegd. Het is niet afgelopen als die steen op dat graf ligt. 
Nee, Hij is de Levensvorst. En Hij regeert overal over. De dood heeft 
het laatste woord niet, maar Jezus Christus heeft het laatste woord. 
Het enige woord. Het hoogste woord. 
U haalt uw schouders op en u zegt: “Ja, wat heb ik er aan?” Precies, 
daar heb je het. “Wat heb ik er aan?” De Heere Jezus was opge-
staan. Maar ja, de farizeese godsdienst ging gewoon zijn gang. En 
de Romeinse overheid ging gewoon zijn gang. En de wereld draaide 
gewoon als altijd tevoren, alsof er niets was gebeurd en alsof er 
niets was veranderd. Maar er liepen er over die wereld, nou, die 
hadden een vreugde, een blijdschap in d’r hart, dat kende zijn weer-
ga niet. Denk eens aan die vrouw, Maria Magdalena. Hoe is d’r hart 
opgesprongen van vreugde toen de Heere Jezus haar naam noem-
de en ze Hem kende. Rabbouni, dat is Hij, de Meester, Hij leeft, het 
graf is leeg. Dat is een belofte. Dat is toekomstmuziek. Die Heere 
Jezus Die het haar heeft verkondigd dat ze eeuwig bij Hem zal 
mogen blijven. Maar nu nog niet. Eerst nog hier op aarde. Zal die 
vrouw niet uitgezien hebben naar de dag van haar sterven, naar de 
dag dat het hier voorbij was, in dat leven waar er nog afstand was 
tussen haar Heere en haar ziel. Zal ze niet reikhalzend hebben 
uitgezien naar dat ogenblik om daar te mogen zijn bij Hem. O ja, 
inderdaad die vrouw was verheugd. 
Maar de discipelen… De discipelen zitten daar te treuren. Die zitten 
daar angstig te zijn. Weet u waar ons dat op wijst? We hebben er 
pas wat aan, we hebben er pas voordeel van als het persoonlijk is. 
Wat moeten we met de algemene toezegging? Wat troost ons een 
algemene prediking als we in ons leven, vol van moeite en verdriet, 
als we straks op ons sterfbed alles uit handen moeten geven en al-
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les los moeten laten? Wat hebben we er voor voordeel aan als het 
de Heere niet is Die het ons Zelf heeft toegezegd?! En weet u wat 
de Heere Jezus toezegt? Ja, dat is ook een zaak. Hij komt als de 
deuren gesloten waren. Jezus komt en Hij stond in het midden. Daar 
staat Hij ineens. Dat is toch wat geweest! Voor hun ogen is Hij in-
eens verschenen en Hij opent Zijn mond, en Hij zegt: “Vrede zij 
ulieden”. Ja, dat waren de Joden gewend. Dat weet ik wel. Zo 
zeiden ze elkaar gedag, zoals wij tegenwoordig “goedemorgen” zeg-
gen, zo zeiden de Joden: “Vrede zij ulieden”. Dat is een welkomst-
groet. Dat weet ik wel. Maar dat houdt hier natuurlijk nogal wat in. 
De opgestane Levensvorst, in Hem, toen Hij uit graf tevoorschijn 
kwam, is de nieuwe morgen aangebroken. En Hij zegt op deze nieu-
we morgen: “Vrede zij ulieden”. Hij heet ze welkom. En in dat woord 
“vrede” gaat schuil een vrede die nu alle verstand te boven gaat. Zij 
waren bevreesd en beangst, maar er is reden om vredig te zijn. 
Want Hij heeft vrede aangebracht, teweeg gebracht in Zijn lijden en 
in Zijn sterven. Want er staat: “Als Hij dit gezegd heeft, toonde Hij 
hun Zijn handen en Zijn zijde”. Dat is een troost, hoor. Ik heb als 
kind weleens gedacht: “Hoe kan dat nou, dat de Heere Jezus is op-
gestaan en dat Hij nog littekens had in Zijn verheerlijkt lichaam?” 
Weet u dat dat een trooststuk is tot op de dag van vandaag. Dat Hij 
Die leeft en regeert en Die aan ’s Vaders rechterhand is, nog aan 
Zijn lichaam, aan Zijn verheerlijkt lichaam de tekenen van Zijn 
borgstelling, van Zijn middelaarsambt bij Zich draagt. Dit is de 
grond. Dit is de reden. Hij toont Zijn handen en Zijn zijde. Waarom Ik 
u Mijn vrede toezeg. Dit is de grond onder de vrede die alle verstand 
te boven gaat. Daarom is het ook geen wankele vrede. En daarom 
zal het ook geen verdwijnende vrede zijn. Er is voor u betaald. Dat is 
het wat de Heere Jezus tegen Zijn discipelen zegt, wat Hij ze laat 
zien als Hij de littekenen toont. En dan zegt Hij het weer: “Vrede zij 
ulieden”. 
Maar ja, toen ze die tekenen zagen, toen werden ze verblijd. Toen 
kwam de blijdschap in hun hart. Weet u wat “verblijd” betekent? De 
angst, de vreze der Joden verdween geheel uit hun gemoed. En 
daar heb je een zaak. Daar moet ik toch even met u bij stilstaan. Als 
Hij Zijn littekenen toont, dan verdwijnt al de vrees en al de angst uit 
uw gemoed. Heb je het meegemaakt in je leven? Wat beangst er nu 
eigenlijk? Waren het de Joden? Was het niet veel meer een heilig 
God? Was het niet veel meer uw zondeschuld voor het aangezicht 
van een heilig God? Was het niet veel meer de angst voor de dood 
en voor de eeuwigheid? Was het niet veel meer de vraag: “Mijn ziel, 
doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
Je kon niets grijpen. Je kon nergens voor kiezen, want je had reeds 
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gekozen, tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Och, mensen, dat 
is wat, om de kennis van je schuld bij je te dragen, en voor het aan-
gezicht van een rechtvaardig God te liggen. Hij Die de zonden niet 
ongestraft kan laten. Met die God te maken te hebben Die je oorde-
len moet en Die je oordelen zal, vanwege de verheerlijking van Zijn 
deugden. Dat is nogal wat! Te beseffen dat je de straf verdiend hebt 
en dat je niet eens meer kunt zeggen: “Ik hoop nog onder die straf 
uit te komen”, maar dat je moet zeggen: “Zijn oordeel rust op de al-
lerbeste wetten”. Dat gaat diep, hoor. Dat gaat ver. Dat weet ik wel. 
Maar juist in die diepe toestand is er maar één oplossing: “Vrede zij 
ulieden”. En tonende Zijn handen en Zijn zijde. Er is betaald. Dat 
woord “Het is volbracht”, dat gold ook voor u. Ik heb aan uw naam 
gedacht. Ik heb uw persoon, uw leven, uw hele bestaan opgeborgen 
in Mijn borgtochtelijk hart. Er is voor u geen reden om te vrezen, 
want alles wat scheiding maakt tussen God en uw ziel, voor uw 
waarneming, dat heb Ik weggenomen toen Ik Mijn bloed heb gestort, 
toen Ik betaald heb voor uw schuld. 
Ze werden verblijd als ze de Heere zagen. 
Ben je weleens zo verblijd geweest? Hun blijdschap zal dan onbe-
paald, door het licht dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogste top-
punt stijgen. 
Ben je weleens verblijd geweest? Ik heb het niet over die blijdschap 
die voorbij gaat. Dat holle. Dat lege. Maar dit: “Nu ken ik een waar-
heid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is”. 
Ken je die blijdschap in je leven? Is het dan leven of is het dan 
sterven, die blijdschap vergaat nimmermeer. Die zal tot in alle eeu-
wigheid voortduren. Dat is een hemelse blijdschap. Een eeuwige 
blijdschap. 
Ze werden verblijd, dat betekent: ze hebben niet eens meer op die 
Joden gelet. Wat konden die Joden ze maken! Vreest niet voor de-
genen die het lichaam kunnen doden. Vreest veel meer Hem, Die 
beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. 
Het was goed gekomen. Het was terecht gebracht. Nu verstonden 
ze waartoe Hij van Zijn lijden en sterven gesproken had. Nu verston-
den ze waartoe Hij de dood was in gegaan. Nu verstonden ze waar-
toe het was dat ze Hem missen moesten naar het vlees. Opdat ze 
met hun zielen voor eeuwig aan Hem verbonden, met Hem verenigd 
zouden mogen zijn. 
Vrede zij ulieden. Er zit in die tweede keer dat Hij “vrede zij  ulieden” 
zegt nog wat opgesloten. Dat is dit: de Heere Jezus komt Zichzelf 
vertonen aan Zijn discipelen. En Hij toont de littekenen. En Hij heet 
ze welkom in de eerste keer “vrede zij ulieden”. En in de tweede 
keer “vrede zij ulieden” neemt Hij als het ware afscheid. Hij gaat zo-
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meteen naar de hemel. Hun tijd is nog niet gekomen dat ze met 
Hem in de hemel zullen zijn. Maar Hij stoot ze uit. Een afscheids-
groet. Hij stoot ze uit in de wijngaard, en ze moeten verkondigen het 
Woord van de levende God. 
Weet u, die prediking die ze hadden te brengen, die is eigenlijk zo 
eenvoudig, zo simpel. Zoals Hij nu de littekenen aan Zijn discipelen 
heeft vertoond, dat is precies hetgeen wat zij in de prediking zullen 
moeten doen, waar ze de wereld mee om moeten gaan. Predik het 
Evangelie aan alle creaturen. Dat is: er zijn wonden in Zijn lichaam 
omdat Hij betaald heeft voor de zonden. Wie in Hem gelooft, zal niet 
verderven, maar zal het eeuwige leven hebben. De prediking is zo 
eenvoudig. De apostel zegt: “Wij hebben niet voorgenomen iets 
onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd”. Kijk eens, 
dat is de prediking van het Evangeliewoord, waar het bloed van de 
Middelaar als van de kansel drupt. En weet u, dat is door al de tijden 
heen het opmerkelijke wonder, en wie weet heb je dat mee ge-
maakt. Dat je ziel is als een dorstend land. Zie je die akkers? Uit-
gedroogd, braak liggend, begerig naar de regen. Zo! Is je ziel wel-
eens zo geweest onder de bediening van het Woord? Een land, dor 
en mat, dat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. 
En dat bloed drupte. Het regende genadewater in het diepst van je 
hart. En je werd opgebeurd, verfrist, verkwikt. En weet u, in de na-
tuur is die regen nodig, anders komen er geen vruchten. En in het 
geestelijke is die regen van het Evangeliewoord nodig, anders ko-
men er geen vruchten tot de eer en de verheerlijking van Zijn Naam. 
Vrede zij ulieden. Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik 
ook ulieden. 
Kijk eens, de Heere Jezus zegt niet: Nu ga Ik weg en nu is Mijn 
zending ten einde, en u komt voor Mij in de plaats. Nee, Hij zegt: “Ik 
ben gezonden, en die zending duurt voort, en Ik stuur u heen als 
Mijn onderdanen, opdat ge getrouw en gehoorzaam zult zijn aan 
datzelfde bevel wat de Vader aan Mij gegeven heeft”. 
En de engel zei: “Gij moet Zijn Naam heten Jezus, want Hij zal Zijn 
volk zalig maken van hun zonden”. Dat betekent: die niet bij Zijn volk 
behoren, die zitten met hun zonden, of ze het nu weten of niet. En 
die wel bij Zijn volk behoren, die zijn zalig gemaakt, verlost, bevrijd 
van hun zonden. Kijk, dat is het wat de Heere Jezus zegt: zonden 
vergeven of zonden houden. Rome heeft gezegd: “Dat mag de paus 
dus doen”. Rome heeft gezegd: “De macht van de kerk is om 
iemand de zonden te vergeven en een ander de zonden te houden”. 
Nee hoor. Nee, dat is natuurlijk flauwekul, dat is dwaasheid. Dat is 
menselijk denken. Nee, dat heeft de Heere Jezus niet bedoeld. 
Weet u wat Hij gezegd heeft? Ik geef u het Woord in handen, het 
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Evangeliewoord. En dat Woord, dat Evangeliewoord is de sleutel. 
En als de Heilige Geest in de prediking van dat Woord mee komt; en 
God heeft beloofd dat Hij dat doen zal. De zonden worden verge-
ven, en een ander worden de zonden gehouden. Dat betekent: de 
verkondiging is dit: gijlieden die gelooft in de Heere Jezus Christus, 
ge zijt bevrijd van uw zonden; en gijlieden die niet in Hem gelooft, 
uw zonden zijn u gehouden. U ligt als in de ketting, in de boeien van 
zonde en dood. En de ander ligt vast in de koorden van eeuwige 
liefde, de touwen van Gods goedertierenheid. Dus of ze nu van de 
zonden bevrijd zijn of hun zonden hun gehouden zijn, ze zijn alle-
maal in touwen gebonden. Maar zijn het liefdestouwen of zijn het 
oordeelstouwen? Dat is het grote verschil waar het voor u en mij op 
aan komt. 
En je hebt het gezien in het midden van de gemeente, dat er haast 
geboden is. Haast u en spoedt u om uw levenswil. 
Kijk, van de Heere Jezus staat het in de Evangeliën gedurig opge-
merkt, dat Hij zeer vroeg op de dag al in de tempel was, of onder de 
mensen was, Zijn arbeid waarnam. Hij heeft getrouw Zijn taak uit-
gevoerd, geen tijd voorbij laten gaan. Zo moeten de dienaren van 
het Woord ook haastig zijn om dat Woord te verkondigen, wetende, 
zoals een Schotse vader het heeft uitgedrukt, wetende dat zij het 
Evangelie prediken als een stervend mens aan stervende mensen. 
Nu is het nog tijd. Heden is het nog de dag der zaligheid. 
En weet u, ja, Thomas was al vaker als een soort pessimist voor de 
dag gekomen. Thomas had al vaker vragen gesteld. En Thomas kan 
er niets mee, met dat woord van Zijn opstanding. Thomas is er niet 
bij. Dat is erg geweest! Terwijl de vrouwen getuigd hebben: “De 
Heere is waarlijk opgestaan”. Thomas geloofde het niet. Dat bete-
kent niet dat Thomas een ongelovige was. Maar juist de gelovige die 
zegt: “Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp”. 
Wat kun je geloven als God het je niet heeft toegezegd? Wat kun je 
geloven als het je niet gegeven, niet geopenbaard is? Wat kun je 
eigenlijk geloven? Thomas geloofde. Die geloofde dat de Heere Je-
zus geleden had en gestorven was. Hij geloofde dat de Heere Jezus 
in het graf lag. En Thomas kon het met dat geloof in de Opgestane 
van al die anderen niet doen. Thomas was van zijn plek. Hij was niet 
bij de discipelen toen de Heere Jezus kwam. Daardoor heeft voor 
Thomas de duisternis een week langer geduurd. Zullen ze in de 
tussentijd niet bij elkaar gekomen zijn, als er staat: “Na acht dagen”? 
Zullen ze niet bij elkaar gekomen zijn? O jawel, natuurlijk wel. Dat 
zullen ze elke dag wel gedaan hebben. Maar vindt hierin een teke-
ning dat de Heere Jezus aan de Zijnen verschijnt op de eerste dag 
der week, op de opstandingsdag. Een week later opnieuw op de 
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eerste dag der week. Hoe als het ware daarin het gebod gegeven 
wordt om op de opstandingsdag van de Heere Jezus, zoals wij de 
zondag nog kennen en gedenken, samen te komen, omdat het Go-
de behaagt juist op die dag als de opgestane Levensvorst Zich aan 
mensenkinderen te openbaren. Het is heel opvallend dat in de brie-
ven van de apostelen al de geboden uit de heilige wet worden her-
haald, in het Nieuwe Testament dus. Behalve het 4e gebod, gedenk 
de sabbatdag. Die vindt u niet terug. Nee, ge vindt een ander gebod 
in die plaats: de onderlinge bijeenkomsten niet nalatende, waar de 
Naam van de Heere Jezus Christus gepredikt en verkondigd wordt. 
In dat opzicht zou ik tegen u willen zeggen: u doet er goed aan om 
hier te zijn. En in dat opzicht mag ik het wel zeggen: daar waar  het 
Woord gepredikt wordt, dat is de arbeidsplaats van God de Heilige 
Geest. Het behaagt de Heere juist op die dag des Heeren dat won-
der te doen. Hij opgestaan op de eerste dag der week, Hij doet ze 
onder de prediking opstaan uit het graf van zonde en dood. Ont-
waakt, staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 
Thomas, ach ja, hij was met hen niet toen Jezus daar kwam. Kun je 
het niet begrijpen? Jawel, verdriet heeft zijn hart in beslag genomen. 
Het is zo begrijpelijk, maar het was niet goed. En de andere dis-
cipelen dan zeiden tot hem: “Wij hebben de Heere gezien”. Wat een 
belijdenis! Wat een getuigenis! Ze waren immers getuigen. Wij heb-
ben de Heere gezien. Maar ja, wat moest hij er mee? Hij zeide: “In-
dien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers 
steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in Zijn zijde, ik 
zal geenszins geloven”. Dat betekent niet: “Ik zal niet in Jezus ge-
loven”, maar dat betekent: “Ik zal niet in Zijn opstanding geloven”. 
Daar gaat het hier om. Weet u wat Thomas, temidden van al zijn 
fouten wellicht, toch haarscherp in de gaten had? Dat hij het met 
een geloof van een ander niet kon doen. Dat is iets wat wij best tot 
ons door mogen laten dringen in deze dag. Ja, ze zullen veel bij 
hem geweest zijn, bij hem die gestorven is. Zijn vrouw, zijn kinderen. 
Wie weet wie er allemaal om dat ziekbed heen hebben gestaan. De 
dominee, de ouderlingen. Ze zijn er allemaal geweest. Maar toen hij 
gaan moest, toen ging hij alleen. Toen kon hij het met een geloof 
van een ander niet doen. Toen kon hij met het geloof in de Heere 
Jezus van heel Gods volk het niet stellen. Het kwam daarop aan of 
hij het zelf kende. Besef het toch alstublieft. Het is in onze dagen zo 
angstig verbondsmatig in dat opzicht. Alsof we in slaap gewiegd 
worden met een algemene toezegging, maar, och mensen, wat je 
niet weet en wat je niet kent. De Heere Die degenen kent die de 
Zijnen zijn, dat is één zaak. Maar de Zijnen zullen Hem ook kennen 
en de kracht van Zijn opstanding. Daar roept de apostel om in het 
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aangezicht van de dood, zou ik willen zeggen: “Opdat ik Hem kenne 
en de kracht Zijner opstanding”. Dan zal ik getroost kunnen gaan. 
Want al moet ik dan in menselijk opzicht alleen die weg van sterven 
gaan, dan ga ik toch niet alleen, maar dan is Jezus er bij. Dan zal 
het wel gaan door de doodsrivier heen, naar het land aan de over-
zijde. Dat is de toekomst immers van de Kerk. 
Na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas 
met hen. Gelukkig, hij is er bij. Gelukkig maar. Thomas was er wel, 
maar hij kon zich niets geven. 
En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het mid-
den en zeide: “Vrede zij ulieden”. Weet je wat nu zo wonderlijk is? 
Er staat niet: “Vrede zij ulieden, behalve Thomas”. Dat staat er niet. 
Ook voor Thomas. Ook voor Thomas. Dus terwijl hij nog had ge-
zegd: “Ik zal geenszins geloven als ik het niet zie en als ik het niet 
gevoel”. Jezus zegt Zijn vrede hem toe. Dat duidt hierop: Hij is aan 
het kruis gegaan, ook voor dit ongeloof van Thomas. Hij heeft gele-
den en is gestorven, ook voor het totale bestaan van Thomas. Kijk, 
Izaäk Kievit zegt het ergens treffend: “Het borgwerk van de Heere 
Jezus Christus behelst mijn zonden uit het verleden, dat behelst ook 
de zonden van nu, en dat behelst ook de zonden die ik nog doen 
zal”. God staat er boven. Hij ziet de zaak eeuwig. Wij kijken tegen 
de toekomst aan. Maar de Heere bergt een persoon, een mens in 
zijn totaliteit op, in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. 
Vrede zij ulieden. Hij zegt Zijn vrede toe. Dus Hij komt vriendelijk, 
ontfermend ook naar Thomas toe. Niet verwijtend, nee. Vind je dat 
niet een wonderlijke zaak! Het enige wat de Heere Jezus zegt, is: “Ik 
weet het wel wat er in je hart is, hoor Thomas. Je hoeft het niet eens 
te zeggen. Ik weet wel waar de haper zit. Ik weet wel dat je er niet 
bij kan. Maar daarom kom Ik naar je toe en steek Mijn handen uit, 
binnen reikwijdte (zou ik willen zeggen). Ik weet wel dat u gezegd 
hebt: “Ik wil mijn vingers in Zijn wonden steken, mijn hand in Zijn 
zijde”. Daarom zegt de Heere Jezus: “Breng uw vinger hier. Zie Mijn 
handen. Breng uw hand en steek ze in Mijn zijde. En zijt niet onge-
lovig, maar gelovig”. 
Dat is een bevel. Zijt niet. Dat is een bevel. Maar weet u, het is zo 
eenvoudig om aan dat bevel gehoorzaam te zijn als Jezus voor je 
neus staat, als Hij bij je staat. Want hoe kun je, als je Jezus ziet, niet 
geloven! Dat kan niet. Dat kan niet. 
Daar heb je het weer, het persoonlijke. Dat heb ik tegen u gezegd. 
Och mensen, wilt ge weten wat het ware zaligmakende geloof is? 
Dan moet je op dat plekje zijn waar je Jezus ziet. Daar zul je onder-
vinden wat geloven is. Daar val je zelf weg. Daar valt de wereld 
weg. Daar valt de godsdienst weg. Daar vallen zelfs je zonden en je 
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schuld weg. Daar moet de duivel zijn mond houden. Daar moet het 
geweten zwijgen. En daar is maar één woord: “Ik voor u, daar gij 
anders de eeuwige dood had moeten sterven”. 
Geloven, weet je wat dat is? Precies wat Thomas uitdrukt: “Mijn 
Heere en mijn God”. 
Kijk, u zult het allemaal vandaag wel belijden: “Hij is de Heere en Hij 
is God”. Dat is heel best. Dat is een zaak, dat is beslissend. Dat wij 
met elkaar geloven, van kaft tot kaft, dat Gods Woord de waarheid 
is. Maar je moet in je leven op een punt komen dat je “mijn” gaat 
zeggen, omdat de Heere zegt: “Ik heb u bij uw naam geroepen, gij 
zijt Mijn, gij zijt de Mijne, en daarom maak Ik Mijzelf de uwe”. 
En Thomas antwoordde. Ziet u dat? Hij houdt zijn handen thuis, zou 
je haast zeggen. Hij durft ze amper uit te steken. Hij zeide, hij ant-
woordde: “Mijn Heere en mijn God”. En terwijl hij zijn handen langs 
zijn lijf laat afhangen, laat ik het zo zeggen, steekt hij de handen van 
het geloof uit en hij omhelst. “Mijn Heere en mijn God”. 
Ja, gemeente, met minder kan het niet. Dat zal het moeten zijn. Mijn 
Heere en mijn God. Weet u wat daar in opgeborgen ligt, in de Na-
men die Thomas Hem geeft? De Heere, U Die mij bezit. God, U Die 
almachtig bent. U Die over alles regeert. Mijn tijden zijn in Uw hand. 
Thomas levert zich uit. Weet u wat hij gezegd had in zijn ongelo-
vigheid? “Hij zal Zich aan mij uit moeten leveren. Dan pas. Dan 
pas”. En nu draait de zaak precies om. Hij levert zich aan de Heere 
uit. Zijn wil verslonden in Gods wil. Ik lig onder U. Wat U doet, dat is 
goed. Mijn Heere en mijn God. Dan ben je eigenlijk precies bij 
Zondag 7. Het hart waar het op aan komt. Wat is een waar geloof? 
Een zeker, een stellig weten. Natuurlijk, Thomas twijfelde niet, hoor. 
Daar is alle twijfel buiten gesloten als hij Jezus ziet. Een stellig we-
ten, maar ook een vast vertrouwen. Inderdaad, want kijk eens, als je 
Jezus ziet, met littekenen in Zijn handen, zul je zo Eén niet vertrou-
wen, niet ten volle vertrouwen! Die Zich voor je heeft dood geliefd. 
Die alles heeft terecht gebracht. Zul je zo Eén niet vertrouwen? Zul 
je je daar niet in volle overgave en onderwerping op neer leggen? 
AlstUblieft, laat mij zijn in Uw handen. Laat mij zijn in Uw doorboor-
de handen. In de handen van de Zaligmaker, van de Borg en van de 
Middelaar. 
Mijn Heere en mijn God. 
Jezus zeide tot hem: “Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij 
geloofd. Maar zalig zijn zij…” Wie zijn die “zij” nu eigenlijk? Zalig! 
Het is eigenlijk een zaligspreking zoals in de Bergrede. Zalig zijn zij. 
Zoals in de Bergrede dat ook het geval is. Daar wordt een woord 
van zaligheid over een bepaald volk uitgesproken, terwijl zij zichzelf 
wellicht de onzaligste van al de mensenkinderen gevoelen bij tijden 
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en ogenblikken. Dat kan best zijn. En toch, zalig zijn zij. Wie? Wel, 
de Heere Jezus heeft de Kerk van al de eeuwen op het oog, tot in 
2016 toe. Wie had dat kunnen denken, dat er ook vandaag nog een 
Kerk zou zijn. Maar als er geen Kerk meer is, dan is er ook geen tijd 
meer. Dus ook heden. En heel die Kerk, van al die eeuwen, heeft Hij 
op het oog gehad. Zij! Zij zijn zalig. Waarom? Wel, hierom, die niet 
zullen zien zoals u ziet, Thomas, Mij naar het lichaam als voor u 
staande, maar die Mij slechts…, nee niet slechts, maar die Mij juist 
met het oog van het geloof zullen aanschouwen. Niet een lichaam 
dat ze aan kunnen raken, maar met een Goddelijk eeuwig Wezen 
dat ze aan zullen bidden. 
Die niet zullen zien, en nochtans zullen geloofd hebben. 
Zalig ‘zijn’ zij. De Heere Jezus zegt niet: “Zalig ‘worden’ ze”. Nee, 
zijn! 
Dat sterfgeval in de gemeente houdt je bezig. Maar weet u wat 
Luther zegt? Luther zegt: “De zaligheid begint hier”. En als het dan 
sterven wordt, dat ze met Jezus gaan, dan zullen ze de dood niet 
zien. Dan zijn ze alleen maar van zichzelf verlost. En dan zullen ze, 
wat hier is aangevangen in alle gebrek, Hem volkomen dienen, Hem 
volkomen liefhebben. 
Zalig zijn zij. Dat betekent: “Opgeborgen in Mijn zaligheid. Ik heb ze 
vast. Ik houd ze vast. Ik zal ze niet begeven en niet verlaten”. En 
dan kan het zijn, als er een kind Gods sterft, dat je staat te wenen. 
En weet u wat God zegt? “Hoe kostelijk is in de ogen des Heeren de 
dood Zijner gunstgenoten”. Kostelijk! Weer één uit het Mesech der 
ellende weg, en weer één in het eeuwig Paradijs bij God. Weer één 
veilig Thuis, en weer één een stem meer in de hemel om Hem eeu-
wig lof te zingen. 
Ja, en nochtans zullen geloofd hebben. 
U zegt: “Wat heb ik dan te geloven?” Nou, Jezus heeft nog wel vele 
andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, 
die niet zijn geschreven in dit boek. Als wij alles op zouden schrij-
ven, zegt Johannes, dan zou er voor mensen op de wereld geen 
plek meer zijn, want dan zou de wereld bedekt zijn met boeken, om 
alles op te schrijven. Nee, maar deze bepaalde dingen zijn door in-
geving des Heiligen Geestes opgetekend met een doel, opdat u 
onder de prediking van het opgetekende Woord zult verke-ren, 
opdat u daar op de dag des Heeren zult zijn. En daar wordt gepre-
dikt. Deze zijn geschreven, opdat ‘gij’… Persoonlijk. Een ieder voor 
zich. Een ieder hart. Een ieder gemoed. Opdat gij gelooft. Dus uit 
ons tekstwoord komt de vraag naar voren voor u en voor mij: “Ge-
looft gij eigenlijk wel? Is dat ook uw deel geworden door zaligma-
kende genade? Zijt gij een gelovige?” En wat voor geloof is dat dan? 
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Ik geloof het wel, of ik geloof dat het Woord van God de waarheid is. 
Ik geloof dat Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Nee, 
gij, gij gelooft dat Jezus is de Christus, gezalfd van Zijn Vader. De 
Gezalfde Die gekomen is om te voldoen, om te betalen met de dure 
prijs van Zijn hartenbloed. Dat Hij het is Die in de stilte van de eeu-
wigheid Zich voor de verkorenen aanbood: “Ik kom, o God, om Uw 
wil, Uw welbehagen te doen”. Voor wie? Voor degenen die de Vader 
verkoren had van voor de grondlegging der wereld, terwijl zij hier op 
de wereld zouden geboren worden als gevallen mensen, als ster-
vende mensen, aan de dood, aan allerhande ellendigheid, ja aan de 
verdoemenis onderworpen. Verkoren, die het net zo goed als an-
deren verdienen om eeuwig weg gedaan te worden. Maar verkoren 
van voor de grondlegging der wereld. Dat volk heb Ik Mij bereid. Dat 
zal Mijn lof vertellen. 
En die verkorenen, Wie is er nu om voor dezen verzoening aan te 
brengen? Want het gaat in een weg van recht en gerechtigheid. En 
dat Sion Gods wordt door recht verlost. Ik kom, o God, om Uw wil te 
doen. En die verkorenen, in Zijn middelaarshart gedrukt, Hij is die 
weg gegaan, dat Je-zus is de Christus, de Zone Gods. O ja, wat een 
wereld! Wat een gelukkige wereld temidden van heel haar afbraak. 
Jezus, de Zone Gods, is gekomen als de Christus, de Gezalfde. 
Maar het gaat hierover, dit is het geloof: opdat gij gelovende, het 
leven hebt in Zijn Naam. Dat is het derde. 
 
Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 17 het 2e vers. 
 

Gij toetstet mij bij dag en nacht; 
Gij vondt mij trouw, in vreugd of smarte; 
De mond sprak steeds de taal van 't harte; 
Door beide is hun plicht betracht. 
Wat ook de zondaar aan moog' vangen, 
Ik heb voor zijn afschuw'lijk pad 
Een haat, een afkeer opgevat; 
Ik gruw van zijn verkeerde gangen. 

 
Opdat gij gelooft. Ja, ik zei het u, Zondag 7 vraagt het. Wat is nu 
een waar geloof? Dat is een zeker weten en een vast vertrouwen. 
En dan gaat die Heidelberger het ontvouwen. De Twaalf Artikelen 
van het christelijk geloof. Kohlbrugge zegt: “Leert het de kleinsten, 
de Twaalf Artikelen van het ongetwijfeld, christelijk geloof”. Dan zijn 
ze zalig, als ze dat geloven. Hoe beknopt, hoe heerlijk uitgetekend 
de drie Personen in het Goddelijk Wezen. De Heidelberger gaat het 
ontvouwen van 8 t/m 22 toe. Het wordt precies verklaard wat God 
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doet, Wie Hij is in Zijn verkiezing, in Zijn onderhouding, in Zijn zorg 
voor de wereld, voor de mensenkinderen, in het bijzonder voor Zijn 
volk. Het wordt ontvouwd wat Christus gedaan heeft in de trappen 
van Zijn vernedering, en Wie Hij is in de trappen van Zijn verhoging. 
Alles voor de Zijnen, voor Zijn volk. Het wordt verklaard, de Heilige 
Geest, de Trooster, van de Vader en de Zoon uitgegaan. Opdat gij 
geloven zult. Ofwel, met de handen van het geloof zult vastgrijpen 
dat wat beloofd en toegezegd is, wat waarachtig is in de eeuwige 
God. 
Kijk eens, dan kom je bij de bevinding, nietwaar!, bij de toepassing, 
bij de rust, de troost. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Zon-
dag 23. Dan ben je bij het slot van de tekst. Opdat gij gelovende het 
leven hebt in Zijn Naam. 
Wat is dat nu voor een volk, wat “amen” zegt op Zondag 23? Wat 
“amen” zegt op dit tekstwoord? Dat is een volk van het “nochtans”. 
Weet u hoe ze leven? Och, hun geweten klaagt ze aan, dat ze tegen 
al de geboden Gods zwaarlijk hebben gezondigd. Ja, een stergeval 
in de gemeente. Het klopt. Heere God, wij hebben de dood ver-
diend. Zulk soort mensen zijn dat. Het klaagt ze aan. Zwaarlijk ge-
zondigd. Geen daarvan gehouden. Dat zijn geen mensen die trots 
zijn van gevoelen. Maar dat zijn nederigen, armen in zichzelf. Die 
hebben in hun eigen bestaan niets in handen. Nee, het nochtans is: 
ik lig in Zijn handen. Dat is de zaak waar het over gaat. En nog 
steeds tot alle boosheid geneigd. Je belijdt nogal wat. Dat je zegt: 
“De neiging van mijn bestaan is vele malen erger dan de neiging 
van Thomas. Het viel met Thomas nog wel mee. Hij geloofde de 
opstanding niet als hij het niet zou zien”. Maar ik? Tot alle boosheid 
geneigd. Dus dat is de beweging vanuit mijn hart, vanuit mijn ge-
moed, vanuit mijn gedachten. Maar gelukkig, gelukkig, nochtans 
God. 
Zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade. 
Weet u dat met de kennis van een sprekend geweten dat woord 
“louter genade” pas inhoud krijgt. Genade, is dat niet een wonder, 
dat mensen die slecht zijn, worden aangezien door God Die goed is. 
Dat is een geheim. Genade is niet goedkoop, maar dat heeft het 
bloed van Christus gekost. Dat is duur gekocht. En Hij Die het weet 
wie ik ben, Die uit louter genade mij schenkt volkomen genoeg-
doening, gerechtigheid, heiligheid van Christus. En niet alleen 
schenken, maar ook toerekenen. Dat is helemaal verbazingwek-
kend. Toerekenen, dat is als had ik het zelf in mijn eigen bestaan 
volbracht. Ja, zo toegerekend, als had ik Christus’ gehoorzaamheid 
precies volbracht zoals Hij. Ja, al had ik nooit enige zonde gekend 
en gedaan. Hij rekent toe en in die weg ben ik volkomen recht-
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vaardig voor het aangezicht van God. In het leven van het nochtans. 
Dat betekent: met zijn dagelijkse tegenvallers, elke dag vol van 
struikelingen, vol van tekorten, het lukt maar niet. Maar wat een 
zaligheid als je met Kohlbrugge mee mag zeggen toen ze aan de 
deur kwamen en zeiden: “Woont Kohlbrugge hier?” “Nee, Kohlbrug-
ge is dood, maar Jezus leeft in mij”. Dat is de zaak. 
Opdat gij gelovende het leven hebt in Mijn Naam. Dat zegt Zondag 
23: “In zoverre ik zulks met een gelovig hart aanneem”. Dat betekent 
niet: naar de mate ik het aanneem, in zoverre. Nee, in het Duits 
staat “wanneer”. Wanneer ik zulks met een gelovig hart aanneem. 
Kijk, daar heb je het weer. Dat “wanneer”. Wanneer is dat nu? Wel, 
als ik voor het eerst, maar ook bij vernieuwing steeds weer Jezus 
zie met de ogen van het geloof. Dan hoeft Hij het nauwelijks te 
zeggen: “Zijt niet ongelovig, maar gelovig”. Maar dan moet, dan zal 
ik geloven. Niet opdat ik zozeer gerust ben, van mijn eigen zaligheid 
verzekerd. Nee, maar in dat ware geloof wordt God verheerlijkt. In 
die God is geen twijfel, in Zijn woorden geen wankeling. Zo mag er 
geen twijfel zijn als het geloof in de beoefening is. Want als we 
twijfelen, dan houden we God niet voor waarachtig. Wanneer ik het 
met een gelovig hart aanneem en met de armen van het geloof het 
omhels, jazeker, het leven “heb” in Zijn Naam. En dan zegt de apos-
tel: “Ja, het valt allemaal niet mee, maar het is nog niet geopen-
baard wat wij zijn zullen”. Wij zijn het reeds, maar het moet nog 
openbaar komen, dat nieuwe. Dat uit God geboren is, dat zondigt 
niet. En de apostel zegt: “Het leven is mij Christus en het sterven 
gewin”. Natuurlijk is dat gewin, want het is hier ten dele. Het kennen 
ten dele. Het dienen ten dele. Het leven ten dele. Maar het sterven 
is gewin. Want dan is het volkomen. Ten volle heel mijn hart, heel 
mijn bestaan ter ere Gods te mogen leven. 
Och, mensen, deze zijn geschreven, staat er. Daarom is het u nu 
gepredikt in deze dag, dat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de 
Zone Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam. Ja, 
inderdaad, het leven hebt. Dat betekent: terwijl hier het leven je door 
de vingers glipt. Nee, De Waard kon zich niet in het leven houden. 
Dat ging niet. Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. En 
onze tijden zijn immers in Uw hand. We zullen de grens van het 
leven niet overschrijden. Naar het tijdelijke, naar het vleselijke is het 
aan hem voltrokken wat aan ons allen voltrokken staat te worden. 
Het leven is een damp, en de dood wenkt ieder uur. Wij hebben in 
dat opzicht de dood. Wij dragen de kiemen van sterven met ons in 
onze natuurstaat. Het leven, ach, het is als een bloem op het veld, 
het wordt snellijk afgesneden. Wij vliegen daar heen. 
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Maar Jesaja juicht: “Maar het Woord des Heeren, dat blijft tot in alle 
eeuwigheid”. En wie nu in het Woord, dat is in het werk van Chris-
tus, is opgeborgen, die kan niet verloren gaan in eeuwigheid. Nee, 
die heeft het leven, omdat het leven hem heeft, omdat de Levende 
hem vast houdt. Och ja, wat kan er dan gebeuren?! Wat kan er dan 
gebeuren in het leven van elke dag, en in het sterven van elke dag?! 
Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. 
Gemeente, rust niet hoor, rust niet nu je nog leeft en nu je nog rus-
teloos kúnt zijn, voordat straks het ontzielde stof rustig in het graf zal 
liggen. Rust niet voordat ge het weet dat die rust die overblijft voor al 
het volk Gods ook de uwe is. Om Jezus’ wil. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 25 : 6 
 

Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


