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Predikatie over 2 Korinthe 5 vers 11  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 26 juni 2016 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 30 : 3 en 4. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden : 9 
 Schriftlezing 2 Korinthe 5 
 
  1 Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels 
gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. 
  2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonste-
de die uit den hemel is, overkleed te worden; 
  3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 
  4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard 
zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, 
opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde. 
  5 Die ons nu tot ditzelve bereid heeft, is God, Die ons ook het on-
derpand des Geestes gegeven heeft. 
  6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten dat wij, inwonende 
in het lichaam, uitwonen van den Heere 
  7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen); 
  8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit 
het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen. 
  9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uit-
wonende, om Hem welbehaaglijk te zijn. 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechter-
stoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het 
lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij 
kwaad. 
11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen 
tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in 
uw consciënties geopenbaard te zijn. 
12 Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan, maar wij geven u 
oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen de-
genen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. 
13 Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode; hetzij dat wij 
gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. 
14 Want de liefde van Christus dringt ons, 
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15 Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij 
dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat de-
genen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die 
voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien 
wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij 
Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; 
het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend 
heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening ge-
geven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenen-
de, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der ver-
zoening in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons 
bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. 
21 Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 
ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in 
Hem. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 16 : 5 en 6. 

 
2 Korinthe 5 vers 11: 
 
Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen 
tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doc h ik hoop 
ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Een dodelijke stilstand. 
2e. Een levende beweging. 
3e. Een zalige rust. 

 
Gemeente, de apostel Paulus laat zich in dit hoofdstuk in het hart 
kijken. Hij deelt ons openlijk en eerlijk mee wat voor een godsdienst 
dat nu is die hij beoefent, waar hij in leeft, waar hij in ademt. Weet u 
hoe ik zijn godsdienst zou willen samenvatten? Wel zo, het is een 
zuchtende godsdienst. Ja, dat kom je in onze dagen ook tegen, 
zuchten om zwaar te doen. Maar de apostel slaakt een zucht van 
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verlichting. Dat is precies tegenover gesteld. De apostel beschrijft in 
het 12e vers mensen, predikers, of godsdienstigen die roemen in het 
aangezicht en niet in het hart. Dat zijn mensen die zichzelf naar 
voren willen schuiven, die zichzelf in de hoogte willen steken, die 
wat willen wezen met hun godsdienst. Ja, zulke zuchters kwam je in 
de tijd van de apostel tegen, en zulke zuchters kom je in onze tijd 
nog precies hetzelfde tegen. Maar de apostel slaakt een zucht van 
verlichting. Weet je wat dat betekent? Hij heeft de toekomst voor 
ogen. Temidden van dat leven hier beneden, dat leven van elke 
dag, is dat het wat die man op de been houdt. Dat hij wel dagelijks 
ondervindt dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. 
Dat is een proces, een levenslang proces, dag aan dag een stukje, 
stukje bij beetje. Dat wordt gebroken. De afbraak. De aftakeling. 
Een tabernakel is een tentwoning. Dat weet u wel. Nou, en een tent-
woning, dat is er een die makkelijk neergezet kan worden en makke-
lijk weer meegenomen kan worden. Een tentwoning is er een die 
zelfs achter gelaten kan worden. En ach, dan waait hij wel om, en 
dan waait hij wel weg, en dan verteert hij en vergaat hij wel door de 
weersomstandigheden. Nou, zo beschrijft de apostel zijn leven, zijn 
li-chaam. Dat is een kijk op de zaak waar wij toch in onze tijd ook 
wel wat van zouden kunnen leren. Zul je het dan nog zo graag willen 
oppronken, willen oppoetsen? Wil je het dan nog graag ijdel mooi 
maken, als je beseft wat het is. Dag aan dag ondergaat de apostel 
dus dat proces, dat sterven, dat afbreken, dat steeds minder wor-
den. De apostel is bezig te verdwijnen. En dan weet ik wel, dat on-
dervinden wij ook. En als we ziek worden, dan hopen we dat de 
dokter nog wat doen kan. En als we oud worden, dan zeggen we: 
“Ja maar, vandaag de dag worden er velen stokoud, dus wie weet”. 
En als ons rampen en tegenspoeden overkomen, dan hopen we 
altijd maar op beter. Maar de apostel vindt nu juist… Moet je nagaan 
wat een paradox dat is. Wat een tegenstelling. Zeker voor het na-
tuurlijk verstand. De apostel vindt nu juist in de aftakeling en in de 
afbraak muziek, toekomst. Weet je wat hij zegt? Hij hijgt naar de 
verlossing, naar dat ogenblik dat hij voor eeuwig verenigd met zijn 
God zou mogen wezen. En bij elke klap, bij elke tik die die aardse 
tabernakel krijgt, zegt hij: “Het is weer dichterbij, nog eventjes, bijna 
Thuis, bijna de strijd te boven, bijna verlost van deze wereld om mij 
heen, maar vooral (dat maak je wel op uit zijn woorden) bijna verlost 
van die wereld hier vanbinnen”. Waar die man ook niet uit kwam, 
waar die man niet overheen groeide. Die man verbeterde niet. Die 
knapte niet op. Die werd veeleer slechter. En daarom zegt hij: “In 
deze dus, terwijl ik nog in die aardse tabernakel ben, ben ik aan het 
zuchten”. Dat is een zuchten van verlangen. “Wanneer komt die 
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dag? Want ik ben bezwaard”, zegt hij. Bezwaard vanwege dat wat is 
overgebleven aan vleselijkheid, aan kwaad, aan zonde, aan bederf. 
En hij is bezwaard vanwege de bestrijdingen om hem heen, want hij 
moet de voetstappen van de Heere Jezus Christus drukken. En 
denk erom dat dat je niet altijd in de koude kleren gaat zitten. Na-
tuurlijk niet. Dat kost strijd. Dat kost moeite. Dat doet gedurig pijn. 
Maar de apostel zegt: “Wij weten, dat als die aardse tabernakel ge-
broken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen”. Het is niet voor niets 
dat dat erbij staat: “eeuwig”. Dat betekent: het was al klaar van voor 
de grondlegging der wereld, en het zal door de tijd niet als een kleed 
verouden, maar het zal eeuwig bestendig blijven, onveranderlijk. Al-
leen daarin is zekerheid en vastigheid. En het is niet alleen eeuwig, 
het is ook nog in de hemelen. Alsof de apostel wil zeggen: “Alles wat 
mij hier vijandig gezind is en wat mij probeert aan te vallen, en wat 
mij probeert te doden, wat mij probeert te breken, dat kan daar niet 
bij komen”. Want in de hemelen, dat betekent: bij God veilig en 
bewaard. Daar kan de duivel niet bij. Daar kan de wereld niet bij. 
Daar kan de zonde niet bij. Ziet u! De zekerheid van de apostel ligt 
niet op aarde, maar die ligt in de hemelen. En terwijl die zekerheid 
daar ligt, verlangt hij met die woonstede overkleed te worden. Och, 
en dat kan alleen…, en daar heb je al de eerste speldenprik naar 
onze tekst toe. “Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden 
worden”, zegt hij in het 3e vers. Dat betekent: die heerlijke toekomst 
geldt alleen die die niet naakt voor God staan in hun zonden en 
schuld, met hun zweren en hun etterbuilen, met al hun valsheid en 
vuilheid. Maar dat geldt alleen die die bekleed zijn. Bekleed met de 
gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dat bestendige kleed. 
Dat kleed dat alleen voor God kan bestaan. Dan zijn wij wel aan het 
zuchten over wie wij zijn en over wie wij blijven. Maar als dát maar is 
gebeurd in ons leven. Dat hebben we niet uit ons, dat zuchten niet, 
zegt hij, maar ook dat bekleed zijn niet. Nee, het is God Die dat be-
reid heeft. En Die heeft ons het onderpand des Geestes gegeven. 
Weet je wat dat betekent, het onderpand des Geestes? Een onder-
pand is een verzekering. Dat is een bevestiging. Dat is iets in han-
den krijgen wat je predikt: “De volle erfenis komt er aan”. Dat is een 
onderpand. En wat doet nu die Heilige Geest in het hart van de 
apostel? O ja, terwijl hij zoveel ontdekkingen van binnen opdoet 
waar hij van schrikt en waar hij van walgt, blijft dat voor ogen, omdat 
de Heilige Geest zijn oog er op richt. Dat is bestendig, dat is klaar 
gemaakt, dat is vast, dat is onbeweeglijk, dat bekleed zijn met die 
gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. De Geest bevestigt de 
zaak. En daarom, hij zucht wel, maar hij heeft altijd goede moed. 



 5 

Dat moet je eens vergelijken met dat zuchtende geloof van van-
daag. Heeft dat altijd goede moed? Ik heb het u al vaker gezegd, en 
dat is een ernstige toestand: de twijfel is tot de grootste zekerheid 
verheven in onze tijd, en we weten het nooit zeker, en we hopen het 
maar, en wie weet, en misschien. Weet u wat ik van de week nog 
las? Dat was wel een opscherpend woord. Dat wil ik u toch ook niet 
onthouden. Er wordt in onze dagen geen onderscheid meer ge-
maakt tussen het altaar en het wasvat. Weet u wat dat betekent? Op 
het altaar werd een offerdier geofferd. Dat werd gedood, dat werd 
geslacht, dat werd geofferd aan God, tot uitdelging van de schuld. 
En bij het wasvat werd gereinigd, schoongewassen. We hebben dat 
dooreen vermengd. En als de zonde ons doet struikelen in het le-
ven van het geloof, dan vragen we ons af of het wel waar geweest 
is. Dan willen we wel terugkeren naar het altaar. Nee, zei die schrij-
ver, natuurlijk niet. Als dat geschied is, dan is het voor eens en voor-
goed geschied. Als de zonde is uitgedelgd, dan blijft het uitgedelgd. 
Maar we hebben dagelijks nodig die reinigmaking, dat schoon ge-
wassen worden bij het wasvat, opdat we voor het aangezicht van 
God weer kunnen bestaan. 
Kijk, het is tot oneer van God, en we maken het werk van de Heere 
Jezus krachteloos als we denken, als we menen, als we ons zo 
gevoelen dat we daar uit kunnen vallen. De apostel wist wel beter: 
dat is voor eens en voorgoed geschied. En toch, in het leven van die 
dagelijkse bekering, dagelijks zuchten voor het aangezicht van God: 
wie ben ik toch? Maar tegelijkertijd juichen: Wie zijt Gij, o Heere, en 
Wie blijft U toch in eeuwigheid? Maar altijd goede moed. 
Inwonende in het lichaam, zijn wij uitwonende van de Heere. We zijn 
niet Thuis. We zijn er nog niet. Maar we wandelen door geloof en 
niet door aanschouwen. 
Weet je wat het geloof ziet? Weet je wat de wandeling van het 
geloof doet? Dat houdt zich vast aan de Onzienlijke. Dat houdt zich 
vast aan het Woord van Gods beloften. 
We leven in een wereld van wetenschap. Die zegt: “We moeten het 
eerst zien”. Eerst moet het bewijs geleverd zijn. Dan zal ik het 
geloven. Nee, zegt de apostel, God heeft het gezegd, dus ik geloof 
het, ik weet het zeker. En we zijn zeer begerig, of we nu inwonen of 
uitwonen, Hem welbehagelijk te zijn. Begrijpt u het? De apostel 
heeft een hekel aan de zonde gekregen, en de apostel krijgt dage-
lijks meer een hekel aan de zonde. Waarom toch? Hij wil God wel-
behagelijk zijn. Dat betekent: dat leven hier op aarde, die resttijd hier 
beneden, die staat onder het beslag, die staat in het licht van die 
toekomst. Hij moet onderhand God ontmoeten. En hoe zal je Hem 
kunnen ontmoeten als je bevuild en bevlekt geworden bent?! 
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Ik hoorde onderlaatst van een bruiloft. Daar had dat jonge paar, dat 
had in de kerk tot tranen toe bewogen een belofte aan elkaar gege-
ven. Weet u hoe die belofte eindigde? Ik ken dat niet zo goed. U ook 
misschien niet. Maar dat schijnt in sommige kringen gewoon te zijn. 
Dat ze elkaar trouw bleven “totdat Jezus komt”. Nou ja, laat dat zo 
zijn. Maar degene die mij dat vertelde was ’s avonds ook op de 
receptie aanwezig. Hij zei: “Je dreunde de tent uit. Het was ver-
schrikkelijk. Het was de wereld. Ik ga ze waarschuwen”. Ik zeg: 
“Man, je moet ze niet waarschuwen, je moet ze alleen op die belofte 
wijzen. Is dat een plaats, onder die muziek, met dat lawaai, waar je 
Jezus wilt ontmoeten? Is dat een plek waar je van Hem gevonden 
wilt worden?” 
Dat is eigenlijk wat de apostel bedoelt. We zoeken Hem welbe-
hagelijk te zijn. Want och, wat zal dat zijn, als Hij verschijnt! Want Hij 
komt als een dief in de nacht. En Hij zal me vinden op een plaats 
waar ik niet behoor te zijn. En Hij zal me vinden, bezig zijnde in een 
bezigheid die Hij niet van mij vraagt. Hij zal me vinden in de zonde 
en de ongerechtigheden. Waarvan je zegt: “Niemand ziet het en 
niemand weet het”. Of waarvan we tegenwoordig in onze flauwe, 
slappe godsdienst zeggen: “Nou ja, wat maakt het uit? Het kan nog 
wel”. Weet u, dat hoorde ik onderlaatst ook, dat vond ik wel een aar-
dig gezegde. Dat moet u ook maar onthouden. Een man zei: “Vroe-
ger veranderde de Heere Jezus water in wijn. Tegenwoordig doen 
we water bij de wijn”. En dat is in onze godsdienst aan de gang. We 
worden dubbelhartig en halfslachtige mensenkinderen. Nee, zegt de 
apostel, ik probeer Hem welbehagelijk te zijn. En dan hoef ik u niet 
meer te vertellen waar de grens ligt. En dan hoef ik u niet meer te 
waarschuwen. Want dan zul je zelf voorzichtig wandelen als je dat 
beseft, als je daarvan onder de indruk bent. 
Want, zegt de apostel, waarom begeren wij nu Hem welbehagelijk te 
zijn? Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel 
van Christus. Dat betekent: dat leven hier op aarde van de apostel, 
maar ook van die gemeenteleden in Korinthe, het leven van elk 
mensenkind, op de Noordpool en op de Zuidpool, van West en 
Oost, waar het dan ook is, en welke kleur ze dan ook dragen; elk 
leven ligt onder het beslag van die rechterstoel van Christus. Ge-
openbaard, dat betekent: het wordt in het licht gezet voor de rech-
terstoel van Christus. 
Dat zegt de apostel tot zijn eigen troost. Maar ik zou me wel voor 
kunnen stellen dat dat voor deze of gene tot schrik is. Ja, weet u wat 
eigenlijk nog erger is? Ja, dat is nog veel erger. Dat er ook onder 
ons zijn die er helemaal niet van schrikken. Die het langs zich af 
laten glijden, en die het wel best vinden. Weet u hoe wij in elkaar 
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zitten? Ach, dat zal mijn tijd wel duren. En ach, dat zien we dan wel 
weer. Nee, mocht het maar tot schrik zijn. Dat je zit te trillen op je 
plaats. Dat je staat te schudden op je grondvesten. We moeten 
geopenbaard worden. 
Dat is van tweeën één, zegt de apostel. Hetzij goed, hetzij kwaad. 
Je hebt de wet toch horen lezen! Dat is kwaad, als je geopenbaard 
moet worden voor de rechterstoel van Christus. Hebt u dan wat 
goeds? Hebt u dan iets waarmee u Hem welbehagelijk bent? Je zou 
toch geen oog meer dicht doen ’s nachts! Je zou toch niet meer dur-
ven bezig zijn elke dag, als je daar iets van zou verstaan, wat dat 
betekent! De apostel zegt: “Hetzij goed of hetzij kwaad”. En daarom 
is de apostel getroost. Want hij vindt nog wel heel veel overgebleven 
bederf in zich. Hij schrikt nog wel van het kwaad wat in zijn hart, in 
zijn vleselijk bestaan huist. Maar hij is bekleed! Weet u wat dat 
betekent? God ziet hem aan in de Heere Jezus. En dan ziet Hij hem 
aan als had hij nooit zonde gekend had of gedaan. Dus ziet God 
hem aan als een goede, als een die het goede gedaan heeft. Ja, dat 
is ook wat! En waar de zonde eenmaal is gestraft, wordt ze niet ten 
tweede male gestraft. Dat is ook zo’n troost van de rechterstoel van 
Christus. Als je het in je leven heeft meegemaakt dat dat rechtsge-
ding heeft plaats gegrepen, dat de Heere met je afgehandeld en 
afgerekend heeft. Dat je de schuldbrief thuis kreeg. Dat je betalen 
moest en geen penning had om te betalen. Als het in je leven is ge-
beurd dat je je daar uitleveren moest onder die rechtvaardige God. 
Ik zal sterven en niet leven, door mijn eigen schuld. Maar God gaf 
Zijn Heere Jezus Christus. Zijn Zoon trad tussenbeiden, en Die heeft 
het tot Zijn Vader gezegd: “Ik heb ook voor deze verzoening gevon-
den. Ik ben ook voor deze in een weg van lijden en sterven gegaan”. 
Wat kan je dan nog gebeuren voor de rechterstoel van Christus! 
Dacht u dat de Vader dat werk van Zijn Zoon van geen waarde zou 
achten? Dacht u dat de Zoon de Vader niet herinneren zou aan dat 
wat geschied is op Golgotha’s kruis? Ja, natuurlijk wel. En de Heere 
kent toch degenen die de Zijnen zijn! Laat alstublieft uit dat Woord 
tot u en mij doordringen, dat we ons niet hebben op te houden met 
allerlei misschiens en met allerlei hoopjes, met allerlei zaken die bij-
zaken zijn, en we vergeten de hoofdzaak. Laat ons met dat ene 
bezig zijn, waar de apostel van doordrongen was. Want hij zucht wel 
en hij verlangt wel met de woonstede van boven overkleed te wor-
den, hij klaagt wel over zichzelf, maar nu hij nog is in het bestek van 
deze tijd, nu hij nog voor de gemeente optreedt om het Evangelie-
woord te verkondigen, nu is hij van die ene zaak doordrongen en zal 
hij niet iets anders de hoorders na aan het hart leggen. Hij zegt: “Wij 
dan, wetende de schrik des Heeren”. Wij dan! Over wie heeft de 
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apostel het? De apostel heeft het over al diegenen die met hem mee 
van deze zaak weten. Hij heeft het niet over die predikers die hij in 
vers 12 noemt, die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Die 
houden een of andere godsdienst op de been, een of andere vereni-
ging, een sociëteit: “Geloof je het van mij, dan geloof ik het van jou”. 
Nee, daar heeft de apostel niets mee op. Het gaat de apostel over 
waarheid in het binnenste. En wat weet de apostel nu? Weet u wat 
weten betekent? Dat is een bestendige vaste kennis. Dat is er niet 
uit te krijgen. Dat is niet te vergeten. Dat kun je ook niet vergeten. 
Hij zegt: “Wij dan, wetende de schrik des Heeren”. Wat zou dat 
betekenen? Wel, met alle goede bedoelingen wellicht, ik wil er toch 
voor waarschuwen, want het Woord waarschuwt er in deze woorden 
eigenlijk voor. Bedoelt de apostel hier te zeggen: “Ik ben zelf, dwars 
door nood en dood heen gegaan, ik heb iets van de hel gezien, ik 
heb het vuur van Gods toorn voelen branden, de hittigheid van Zijn 
gramschap is op mij gelegd. Dat weet ik”. Is het de apostel die de 
preekstoel beklimt en zegt: “O mensen, ik heb het zelf meegemaakt 
hoe ernstig het is onder de toorn van God te verkeren, dus ik ga u 
waarschuwen”. Is dat het? Is het subjectief? Is het persoonlijk ge-
kleurd? Het komt er wel bij. Het kan niet gemist worden. Als we die 
zaak niet zelf ondervonden hebben, dan zegt de apostel: “Hoe 
zullen ze prediken, indien ze het zelf niet geloven? Hoe zullen ze die 
stukken verkondigen, als ze er zelf vreemdeling van gebleven zijn?” 
Maar de apostel heeft het in deze woorden niet over zijn persoon-
lijke ervaring, maar zijn persoonlijke ervaring ligt onder het grote ge-
heel, onder de zaak besloten. En de zaak is dit, en dat weet de 
apostel: de schrik des Heeren ligt over alles. En de schrik des Hee-
ren zal over alles komen, en zal alles en iedereen treffen. Dus de 
apostel heeft het niet zozeer over zijn eigen ervaring, maar hij heeft 
het over het gevaar, over de dreiging van Gods toorn, die over heel 
het wereldrond gaan zal. En zo ziet hij zijn hoorders in het oog en in 
het hart. Hij ziet ze niet aan als lieve mensen, als vrome mensen, 
als godsdienstige mensen, als mensen die een aai moeten hebben, 
want je bent al een aardig eindje op weg, en je bent gelukkig beter 
dan de wereld. Nee, hij ziet ze als mensenkinderen die straks zullen 
uitroepen: “Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons”, als de Heere 
in de hittigheid van Zijn toorn zal komen en zal opstaan tot de strijd. 
En de apostel weet dat het aanstaande is. Toen al. Had hij het kun-
nen bevroeden dat het tot 2016 duren zou? Ik denk het niet. Maar 
toen al, het was aanstaande. Hoeveel temeer nu. Wij dan wetende 
de schrik des Heeren. 
Weet u wie van de schrik des Heeren niet wisten? Die mannen die 
bij Lot aan de deur stonden te bonzen. Breng die mannen uit, opdat 
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wij schandelijkheid met ze bedrijven. Dan durven ze tegenwoordig te 
zeggen: “Nou, ook homosexuele liefde is uit God, want God is liefde, 
dus nee, dat hoef je geen zonde te noemen, dat moet je goed 
vinden. Je bent aan het discrimineren als je daar wat van zegt”. En 
een haastig verderf is ze overkomen. Het regende vuur en sulfer. De 
schrik des Heeren hing boven Sodom. Maar de blik van de Sodo-
mieten was alleen maar een blik van begeerte naar het vlees en 
geen blik naar boven: “Hoe zal ik bestaan in de hittigheid van Zijn 
toorn”. Ze wisten het niet. 
Weet u wie niet wist van de schrik des Heeren? Judas, toen hij Je-
zus verkocht voor een paar zilverlingen. En de blik van zijn begeerte 
was geslagen op dat zilver en het goud van de wereld, en niet op 
God van de hemel, Die straks van hem zou afeisen een prijs die met 
geen goud of zilver te voldoen was. 
Wie weet er van ons, van de schrik des Heeren? Wie weet het wat 
er boven ons hangt? Wie weet het in welk groot en dodelijk gevaar 
wij zijn? 
En de apostel ziet de mensen heen en weer sjouwen over de we-
reld, en hij ziet ze druk met het allerlei. En ja, we zien niet anders 
vandaag. Want we moeten onze huizen bouwen, en we moeten on-
ze rekeningen spekken, en we moeten ons voorbereiden op vakan-
tie, en we moeten bezig zijn met de opleiding. En we zijn o zo druk, 
want het gezin, en weet ik het wat. En dat alles speelt zich af in dat 
gevaarlijke gebied dat God zal komen om te oordelen al de ge-
slachten van het aardrijk. 
Wat een zegen is het in feite voor die Korinthiërs geweest. Ze 
leefden in een zondige stad. Houdt dat goed voor ogen. In een stad 
waar van alles gebeurde. Zou het net zo erg geweest zijn als in 
Nederland? Je zou zeggen: dat kan haast niet. Maar het kwam wel 
in de buurt. In zo’n stad leefden ze. En gelukkig dat God een dienst-
knecht zond. Een dienstknecht die wist van de schrik des Heeren. 
Weet u wat dat in de prediking van het Woord ook inhoudt? Dat 
houdt dit in: dat je door zo’n prediker niet wordt afgescheept met 
allerlei bijtoestanden, met van alles wat niet bestaan kan. De schrik 
des Heeren hangt boven u en mij. Al uw godsdienst buiten de Heere 
Jezus Christus zal als stoppelen in het vuur verdwijnen. Er zal niets 
van overblijven. Dit kleurt de ernst van de prediking. De drang in het 
hart van de apostel. Mensen die bezig zijn, die in beweging zijn naar 
van alles toe in deze wereld. Hij ziet ze als mensen die stilstaan in 
een dodelijke rust, in een dodelijke toestand, in een gelatenheid van: 
“Het zal allemaal wel”. En wat is zijn prediking nu? Zijn prediking is 
een oproep, een opwekken, een zoeken in beweging te krijgen, op-
dat ze het leven bij zichzelf niet zullen kunnen blijven houden, maar 
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het leven buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus zullen zoeken. 
En of dat nu werelds of godsdienstig is, buiten Christus is geen 
leven, maar een eeuwig zielsverderf. Knoop dat in uw oor en bind 
het op uw hart, en laat het u in de onrust mogen brengen. Laat dat 
alstublieft heel uw godsdienstig leven op een weegschaal mogen 
leggen, en laat u dan mogen zien welke kant het op zakt, en laat u 
dan mogen beseffen in welk dodelijk gevaar u verkeert. 
Wij dan wetende de schrik des Heeren. Hij zegt niet: dat is een of 
andere zaak die wij geloven of die we aannemen, waarvan we ver-
wachten dat het misschien komt, maar ja, het kan net zo goed 
anders wezen. Nee, wij weten het. 
Tja, en weet u hoe ik opgeleid werd aan de theologische school van 
de gereformeerde bond? Zal ik het u vertellen? Het is vreselijk. Daar 
werd gezegd: “De hel is niet eeuwig, hoor, nee. Er staat: “En hun 
damp en hun rook gaat op in alle eeuwigheid”. En rook en damp, dat 
vervliegt. Dus daar blijft niets van over. Nee, je wordt wel in de hel 
geworpen als je in God niet gelooft. Maar dat is maar tijdelijk, totdat 
je opgebrand bent, en dan ben je verdwenen, dan is er niets meer”. 
Nee, zegt de apostel, nee, dat is een leugen rechtstreeks uit de hel, 
om de mensen in slaap te wiegen, om ze bezig te houden met dat 
wat er niet toe doet. Dat is vreselijk, dodelijk venijn, dodelijk gif. Laat 
u liever waarschuwen. Het is wel niet aangenaam misschien, en u 
hebt van nature liever een prediking die tegen u zegt: “Vrede, vrede 
en geen gevaar. Het gaat best zo”. Maar laat u toch eerlijk behan-
delen! Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen 
tot het geloof. 
Wie zijn “de mensen”? U zegt: “Ja, kijk eens, de prediking van Chris-
tus, dat is een prediking, die is gericht aan de verkorenen”. Ow! Tja, 
ik lees het niet in mijn Bijbel. Maar vooruit. En een ander zegt: “Ja, 
nee, dat mogen alleen ontdekten horen”. Ow! Ook dat lees ik niet in 
mijn Bijbel. Een volgende zegt: “Ja, nee, voor mij zal het wel niet 
wezen, want ik weet immers niet of ik uitverkoren ben”. Weet u wie 
de apostel bedoelt met “de mensen”? Hij verklaart het verder in het 
19e vers: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelve ver-
zoenende”. Dat zijn de mensen, de wereld. Dat is dat geheel dat 
onder Gods toorn ligt. Dat zondige geheel. Daar maken de mensen 
deel van uit. Ja, de mensen zijn de wereld. En tegen zulke mensen, 
binnen of buiten de muren van de kerk, want God ziet ze allemaal 
aan als zijn ze gelijk. Want ze hebben allen gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods. Over zulke mensen zegt de apostel: “Die zoeken 
we te bewegen tot het geloof”. En als je dat nu oppervlakkig leest 
die woorden, dan zou je geneigd zijn om te zeggen: “Aha, dus de 
apostel heeft macht, de apostel heeft kennelijk kracht en vermogen 
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om de mensen in beweging te krijgen”. De apostel zegt niet: “Ik 
hoop dat de mensen in beweging zullen komen onder de predi-
king”. Nee, hij zegt het stellig. Bewegen de mensen tot het geloof. Is 
dat bedoeld, dat de apostel zegt: “Dat zal ik doen. Ik beklim de kan-
sel en ik zal het waarmaken”? Natuurlijk niet! Maar weet u wat de 
apostel doet in die woorden? Hij doet geloofsbelijdenis. Dat is ook 
wat! Want we belijden het wel: “Wat gelooft ge eigenlijk van de 
Heilige Geest?” Nou, dit gelooft de apostel, op Gods Woord en op 
Gods belofte, dat waar de prediking van het Woord recht is, waar de 
bazuin een zuiver en een helder geluid geeft, God Zijn Heilige Geest 
aan de prediking van dat Woord paren zal, en dat er onder die 
prediking van dat Woord wonderen zullen geschieden. De apostel 
belijdt zijn grote vertrouwen en zijn vaste geloof in de belovende en 
de eeuwige God. De apostel erkent daarmee ook tegelijkertijd: 
waartoe ben ik hier nog en waartoe word ik nog uitgezonden in het 
midden van de gemeenten? Opdat er nog zielen onder de schrik 
des Heeren uit gehaald zullen worden. Het is de apostel niet te doen 
om zijn eigen zaligheid. Laat ik vandaag maar afreizen, liever dan 
morgen, want dan ben ik Thuis. Nee, maar nu ik hier nog ben, och, 
dat er mensen tot datzelfde mogen komen, om te kennen die 
vreugde en die waarheid die ik kennen mag. 
Wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat betekent: wij prediken 
het Evangeliewoord met gevouwen handen, en we geloven vast dat 
God onder de prediking van het Woord ze toe zal brengen, uit de 
duister tot Zijn licht zal halen. Kun je zien dat er weinig van dat 
geloof van de apostel in onze dagen over is. Is ’t niet? Want we 
vinden het haast gewoon als er niets gebeurt. En als er wel wat 
gebeurt, zetten we er vraagtekens bij, durven we het in twijfel te 
trekken. Kun je zien hoe klein wij denken van God. Weet u wat 
Spurgeon deed als Spurgeon onder het preken gevoelde dat er 
geen afname van het Woord was? Dan ging hij staan stampen op 
de houten vloer. Want in de kelder lagen ze op d’r knieën. En dat 
stampen betekende: meer en dringender aanhouden aan de troon 
der genade, want ze moeten worden toegebracht. Spurgeon had er 
geloof op, hij had er moed op dat God de prediking van het Woord 
zegenen zou. 
Het is Kohlbrugge die er week aan week vanuit ging dat het Woord 
zijn kracht zou doen. En als het Woord zijn kracht niet deed, dan 
zocht hij de oorzaak bij zichzelf: “Hoe kan het toch?” Nou, hier de 
apostel precies zo. Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen 
de mensen tot het geloof. Wij zoeken ze in beweging te krijgen. Ja, 
kijk, wij vinden het vandaag al heel wat als een mens onder de 
prediking van het Woord, of hoe dan ook, een weinig ontdekt wordt. 
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Dan zeggen we: “Dat is mooi! Dat heeft hij niet van zichzelf. Dat is 
een wonder! Dat heeft God gedaan”. Daar doe ik ook niets van af. 
Als dat de ware ellendekennis is, dan heeft God dat ook gedaan. 
Dat is ook zo. Maar de apostel is in dat opzicht niet zo snel 
tevreden. Hij zegt: “Bewegen de mensen tot het geloof”. Dat 
betekent: Wij bewegen ze niet tot de geloofskennis aan hun 
ellendige toestand, dat ze ze-ker en vast weten dat ze verloren zijn. 
Nee, maar als hij zegt: “Wij bewegen de mensen tot het geloof”, dan 
bedoelt hij dit: “Wij bewegen de mensen tot het Voorwerp van het 
geloof. Wij bewegen ze opdat ze gelovig zullen komen tot de Rots 
der eeuwen en de Rust der zielen alleen. Daartoe dwingen wij ze en 
dringen ze”. Het is alsof de apostel zijn hoorders achterna gaat met 
het Woord van God als een zweep, om ze te drijven, heen te drijven 
tot de Heere Jezus Christus alleen. De apostel had het toch zelf 
ondervonden, dat hij aan de voeten van Gamaliël geen zielsrust had 
gevonden. En dat hij in het behagen hebben in de dood van Ste-
fánus geen rust had gevonden. Hij had het toch zelf meegemaakt 
dat heel zijn godsdienst onderste boven geworpen werd op de weg 
naar Damascus. Wat had hij nog? Wat kon hij nog? Niets meer. 
Zuchten. En God zei: “Zie, hij bidt”. En de vrede werd hem aange-
zegd in de Heere Jezus Christus. Hij had het zelf uit Gods mond 
gehoord. En daar lag alleen de rust in. Daar lag alleen de troost en 
de vrede in. De apostel zegt: “Wij prijzen onszelve niet aan”. We 
zeggen niet: “Je moet bij mij wezen, je moet mij gehoorzaam zijn”. 
Welnee, het enige wat wij doen dat is: “Bewegen de mensen tot het 
geloof”. We wijzen van onszelf af. En we wijzen Hem aan, die Heere 
Jezus Christus. Zoals de Doper het deed: “Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt”. De Doper had in dat opzicht o zo 
blij en dankbaar geweest als hij geen één discipel meer overge-
houden had en als hij ze allemaal toegevoegd zag bij de Heere 
Jezus Christus. Dan had hij in dat opzicht zijn doel bereikt. 
Wij weten de schrik des Heeren en we bewegen de mensen tot het 
geloof Weet u wat er in dat woord “bewegen” ook zit? Daar zit al 
beweging in, maar er zit ook haast in. Er is haast geboden. 
Had het tegen de inwoners van Sodom gezegd: “Vuur en sulfer gaat 
het regenen”. Dan hadden ze gezegd: “De lucht is blauw, de zon 
schijnt, wat kan ons gebeuren?” Maar een haastig verderf zou ze 
overkomen. 
Zeg het tegen een zondaar: “U bent in dodelijk gevaar”. Hij zegt: 
“Waarom? Ik ben nog wel bij mijn verstand. Mijn lichaam is gezond. 
M’n rekening is gevuld. Ik maak me geen zorgen. Ik maak mij niet 
druk”. 
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Zeg het tot een mens, en het doet hem niets. Of heeft het in uw 
leven iets uitgewerkt? Dat u begrijpt wat de apostel bedoelt: “Wij 
bewegen de mensen tot het geloof”? Dat u zegt: “Och, ik heb mij te 
haasten en te spoeden omwille van mijn leven”. Is de rust je opge-
zegd? De troost is weg. Het geluk is in de grond geboord, en alles is 
ijdelheid gebleken. Je hebt niets. Je staat met lege handen. En je 
staat met handen vol met schuld (zo zou je het ook kunnen zeggen) 
voor het aangezicht van God. En de oefening van Zijn wraak hangt 
boven je een dezer dagen. Het kan geen uitstel lijden, toch! Of durft 
u te beweren: “Ach, over tien jaar, of over twintig jaar, dan zien we 
wel weer eens verder”. Heb je het in de gaten hoe de tijd vliegt? Heb 
je het in de gaten hoe wij daar heen vliegen? Heb je het in de gaten 
dat het haastig wordt afgesneden en we zijn er niet meer? 
De apostel leefde dagelijks in een tabernakel die gebroken werd. En 
wij proberen de tekenen van het ouder worden te verdoezelen en te 
verbloemen, en wat op te fleuren en wat op te kleuren. Maar we 
laten de prediking niet tot ons doordringen. 
Wij weten de schrik des Heeren, zegt de apostel. Als je in de spiegel 
kijkt en jezelf ziet, o mens, besef dan dat er buiten de Heere Jezus 
geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. 
Wij bewegen de mensen tot het geloof. Weet u hoe dat bewegen nu 
gaat? Ja, ik zei u net, het is alsof hij met de zweep van het Woord 
achter u aan komt. Ja, ja, maar er is nog meer, er is iets groters, er 
is iets anders. Weet u hoe dat bewegen nu gaat? Dat gaat niet 
zozeer met drijven. Maar dat gaat veel meer met lokken. Als je kind 
in gevaar is, dan probeer je het terug te lokken. Als je een beest in 
gevaar ziet, dan houd je het een schijfje worst voor, want daar heeft 
het wel zin in, en het ontgaat meteen het gevaar. Nou, lokken, dat 
doet de apostel nog in het vervolg van het hoofdstuk. 
 
Maar laten we eerst samen zingen uit Psalm 90 en daarvan het 4e 
vers. 
 

Door Uwen toorn vergaat ons kwijnend leven. 
Uw gramschap doet ons hart van doodsschrik beven, 
O God, als Gij, in majesteit verheven, 
Het onrecht dat w' in 't openbaar bedreven, 
En 't kwaad door ons in 't heimelijk verricht, 
In 't licht stelt voor Uw glansrijk aangezicht. 

 
Tja, het zal maar op je schouders liggen, al je zonden, al je onge-
rechtigheden. Het zou me niet verbazen als je dan voor het aange-
zicht van God uitspreekt: “Moet u kijken wie ik ben! Zou er nu voor 
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zo een nog genade zijn? Zou zo een nu nog welkom zijn aan de 
troon der genade? Ik ben toch zeker te slecht! Ik ben toch zeker te 
vuil! Ik ben toch zeker te zondig!” Ik hoop dat je je ziel en je hart na-
kijkt. Als je een mens bent die nog altijd op genade heeft kunnen 
rekenen, en genade als een of andere slotmogelijkheid bij zich heeft 
gehouden. 
Ben je er een die op genade niet meer kan rekenen? Dan zal 
genade werkelijk genade zijn. Is ’t niet? Natuurlijk, want dan zal God 
alleen de lof en de eer en de aanbidding krijgen. 
Maar waarom heeft nu de apostel de prediking van het Woord laten 
klinken? Waarom heeft hij nu onder  prediking gezocht de mensen 
te bewegen tot het geloof? Wel, zegt hij, de liefde van Christus 
dringt ons. Tweeërlei. Dat betekent: die man heeft zelf de liefde van 
Christus aan zijn hart ondervonden. En weet u hoe hij zichzelf 
noemt? De grootste der zondaren, en mij is barmhartigheid ge-
schied. En zo kon hij ze allemaal in de ogen kijken. Of er nu een 
hoer of een tollenaar onder zijn gehoor zat, dat maakte helemaal 
niet uit. Ja, je zou haast zeggen: “Liever die dan een fari-zeeër, die 
zich op de borst slaat en zegt: “Gelukkig ben ik niet zo slecht als een 
ander”. 
En de apostel heeft nog wat voor ogen als hij zegt: “De liefde van 
Christus dringt ons”. Dat betekent dit: het is de liefde Gods die in de 
Heere Jezus Christus is geopenbaard, waaruit blijkt dat God geen 
lust heeft in de dood van de zondaar, maar in zijn bekering en in zijn 
leven. En die liefde dringt hem. Je zou kunnen zeggen: dat is als de 
zweep die achter de apostel aan gaat. Dat jaagt hem, dat doet hem 
haasten om zoveel als mogelijk die Naam te verkondigen, die Naam 
te verbreiden. En hij zegt: “God was in Christus de wereld met Zich-
zelf verzoenende, hun zonden hen niet toerekenende, maar Hem 
heeft Hij het toegerekend”. Christus heeft Hij de zonden van de 
wereld toegerekend, en heeft het Woord der verzoening in ons ge-
legd. Weet u wat dat betekent? Het Woord wat in de apostel is ge-
legd, dat is alleen maar een naspreken van wat in de heilshistorie 
geschied is. Wat God op Golgotha’s kruis heeft laten zien, daar 
heeft God het getoond dat Hij in Christus de wereld met Zichzelf 
verzoende, door scheiding te maken tussen Hem en Zijn Zoon, door 
Zijn Zoon los te scheuren van Zijn Vaderhart, door Zijn Zoon te laten 
lijden en te laten sterven. En Christus is het gewillig ondergaan. De 
Onschuldige is schuldig verklaard, opdat een wereld met God ver-
zoend zou worden. En dat woord “verzoenen” wijst op het altaar. 
Dat wijst op de dienst der verzoening. Er moet wat gebeuren. Er 
moet er Eén in andermans plaats. Anders wordt de toorn uitgebrand 
aan de persoon zelf die gezondigd heeft, die kwaad gedaan heeft. 
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Dus het gaat hier over die ruiling, die vreemde ruil, de aangebrachte 
gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En het woord der ver-
zoening is in ons gelegd, zegt de apostel. Dat ligt in hun hart, en dat 
ligt op zijn mond. En dat verkondigt hij, dat Christus op Golgotha’s 
kruis gedragen heeft, ondergaan heeft de toorn van God over de 
zonden van het ganse menselijke geslacht, opdat al de zondaren 
wordt toegeroepen dat er alleen in Hem genade en vergeving is. En 
hoe doet hij dat toeroepen nu? Is dat: “Joh, neem het nu aan, geloof 
het nu, doe het nu. Waarom zit je toch zo te tobben? Het is toch 
voor iedereen! Je mag toch allemaal komen!” Nee, zo doet de 
apostel het niet. Zo doet hij het niet. Weet u hoe hij het wel doet? Hij 
zegt: “Wij zijn gezanten van Christuswege, alsof God door ons 
bade”. De apostel zegt: “Ik bid niet, maar God bidt”. Vind je dat niet 
een wonder?! Als je door schuldbesef getroffen en verslagen moet 
zeggen: “Nu kan ik geen eens meer bidden”. Kon ik maar bidden om 
genade en vergeving. Dat is ook zo’n opgericht werkverbond, wat te 
gronde moet. Want daar hangt het ook al niet van af. Zie je dat? 
Daar hangt het ook al niet van af. Kon ik maar bidden. Welnee. Er is 
een veel groter wonder aan de hand. God bidt! Christus bidt! Bij 
monde van de apostel Paulus: “Wij bidden van Christuswege”. Vind 
je dat niet een onbegrijpelijke zaak? Je hebt tegen de hemelhoge 
God gezondigd, misdreven tegen de heilige en de wraakdoende 
God. En die God, Die zo hoog woont en troont, Die komt voor ons 
op de knieën. Op de knieën! Dat is toch wat! En de apostel vouwt 
zijn handen. Daarin betoont hij dat Christus Zijn handen vouwt en 
het ons toezegt: “Laat u met God verzoenen”. Laat u zaligen. Laat 
het toch terecht brengen. Laat het toch gebeuren. 
U weet het misschien wel, dat de oude dominee L. Vroegindeweij 
het zo zei: “Zalig worden is zo eenvoudig. Je hoeft het maar te laten 
gebeuren”. Te laten gebeuren! Wat be-doelt de apostel als hij zegt: 
“Laat u met God verzoenen”? Houd toch eens op met te denken, 
met te menen dat er bij u en mij wat vandaan moet komen. Ge-
voelde ik mijn zonden maar. Had ik maar een behoefte aan Chris-
tus. Geloofde ik maar in…, weet ik ‘t. Kon ik maar bidden. Kon ik 
maar aannemen. Weet ik ’t waar je naar zoekt, waar je naar ver-
langt, waar je op hoopt. Weet u wat de apostel zegt? God ligt op Zijn 
knieën voor u. En als u meent: “Zou Hij mij wel bedoelen? Zal ik wel 
uitverkoren zijn? Zou het wel over mij gaan?” Zie dan de gestalte 
van de hemelse God. Daarin betoont de Heere dat Hij u! niet in het 
verderf wil laten weg gaan, maar dat Hij u zaligen wil. Weet u wat 
die Heere op de knieën van u vraagt? Kom voor Mij op de knieën. 
Onderwerp u aan Mij. Ja, kom plat voor Mij in het stof van de verne-
dering te liggen. Dan zal dat Psalmvers waarheid zijn, terwijl je ligt in 
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het stof, waar je de dood verwacht: “Gij heft mijn hoofd omhoog en 
doet mij Uw gunst aanschouwen”. 
Laat u met God verzoenen. Want Die Die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij zonde voor ons gemaakt. Daar rekent de apostel zichzelf 
bij in. Ziet u dat? Hij zegt niet: “Hij is zonde voor u gemaakt, nee 
voor ons”. En ik heb het zelf meegemaakt, zegt de apostel, hoe ik er 
uit verlost geworden ben. 
Opdat wij zouden worden wat we van nature niet zijn. Rechtvaar-
digheid Gods in Hem. Dat staat er maar niet zo bij, om het laatste 
stukje wit papier vol te krijgen ofzo. Welnee. In Hem! Dat betekent: 
ik ben alleen rechtvaardig voor God in de Heere Jezus Christus. Dat 
had de apostel al gezegd. Want die in Christus is, die is een nieuw 
schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. 
Al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft 
door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven 
heeft. Ziet u! In Hem! Zul je dat voor ogen houden, dat het anders, 
schrikbarend genoeg, de dood is, het bederf is? Ik heb zoveel mee-
gemaakt, zeg je. Ja, maar dat stopt als je je laatste adem uitblaast, 
als je niet hebt meegemaakt dat God in Christus de wereld, die je 
bent, met Zichzelf verzoend heeft; als je het niet hebt meegemaakt 
dat je tot Hem kwam, op Zijn bede “laat u met God verzoenen”; als 
je het niet hebt meegemaakt dat al je zonden en schuld van je af 
gevallen is en je een vrij mens geworden bent, dat je niet anders 
overhield dan de lof en de prijs aan Hem, en dat de Heilige Geest je 
tot een onderpand is gegeven, opdat hoewel je aardse huis van 
deze tabernakel gebroken wordt, je weet een gebouw van God te 
hebben. Het zal geen toekomst voor je wezen, als je niet weet wat 
het is te zuchten, bezwaard zijnde op deze wereld. Het zal vreselijk 
met je aflopen als je het bloed van de Heere Jezus Christus onrein 
hebt geacht. 
U zegt: “Man, wat leg je de lat hoog. Ik heb gehoopt dat je wat van 
mijn tranen zou maken. Dat je maar wat van m’n gebed zou maken. 
Dat je wat van dat Psalmversje zou maken wat de hele week maar 
bij mij is”. Ik maak nergens wat van, omdat God overal mee afre-
kent. Maar één zaak heeft gegeven. In Christus, die is een nieuw 
schepsel. Opdat u het weet, in beweging gebracht. Niet te rusten 
voordat u die rust kent voor eigen hart en leven. O mensen, er is 
geen zaliger leven dan dat. Hier op deze aarde en straks in de toe-
komst. Want als het dan gaat door bezaaid en onbezaaid land; als 
het dan gaat door het water en door het vuur, Ik zal met u zijn, Ik zal 
u niet begeven en Ik zal u niet verlaten. Want God laat Zijn eigen 
werk niet los. Wij weten de schrik des Heeren, zegt de apostel, en 
we bewegen de mensen tot het geloof. Op die manier. Dus vij-
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anden, die met de borst vooruit en met de neus in de lucht, met een 
ijzeren nekzenuw voor het aangezicht van God staan, daar bukt de 
apostel voor in het stof. Tegen zulke hardnekkige zegt hij: “Hier is 
een zachtmoedig woord, een ontfermend woord”. Weet u wat het is 
wat u en mij verbreekt? Het is de liefde, de liefde Gods in de Heere 
Jezus Christus. 
Kwam het zo ver, dat je door de knieën ging en dat je er uit werd 
gehaald, op een rotssteen gezet, waar je met vaste tred die jammer-
kolk ontweek? Is ’t gebeurd, dat je niet meer jezelf leeft, maar dat 
Christus je leven is? Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij 
zijn des Heeren, zegt de apostel. Ik lig in de handen van God, en Hij 
doe met mij wat goed is in Zijn heilige ogen. Als u straks terug in uw 
woning uw handen vouwt, wil dan dit in herinnering houden, dat God 
de eerste is Die spreekt, en dat Hij heden tot u gezegd heeft: “Laat u 
toch met Mij verzoenen”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 103 : 9 
 

Maar 's HEEREN gunst zal, over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


