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Predikatie over 1 Samuël 4 vers 18 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Herv. Evangelisatie Loosduinen – 18 september 2016 
 
Votum. 
Zingen Psalm 26 : 2 en  5. 
Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
Schriftlezing 1 Samuël 4 vers 12 t/m 22 
 
12 Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo 
denzelven dag; en zijn klederen waren gescheurd en er was aarde 
op zijn hoofd. 
13 En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des 
wegs, uitziende; want zijn hart was sidderende vanwege de ark 
Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen 
schreeuwde de ganse stad. 
14 En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: Wat is de 
stem dezer beroerte? Toen haastte zich die man, en hij kwam en 
boodschapte het Eli. 
15 (Eli nu was een man van acht en negentig jaren, en zijn ogen 
stonden stijf, dat hij niet zien kon.) 
16 En die man zeide tot Eli: Ik ben degene die uit de slagorde kom, 
en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide: Wat is er 
geschied, mijn zoon? 
17 Toen antwoordde hij die de boodschap bracht, en zeide: Israël is 
gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote 
nederlaag onder het volk geschied; daarenboven zijn uw twee zo-
nen, Hofni en Pínehas, gestorven, en de ark Gods is genomen. 
18 En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij 
achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den 
nek en stierf, want de man was oud en zwaar; en hij richtte Israël 
veertig jaar. 
19 En zijn schoondochter, Pínehas' huisvrouw, was bevrucht, zij zou 
baren; als deze de tijding hoorde, dat de ark Gods genomen was en 
haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich 
en baarde, want haar weeën overvielen haar. 
20 En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die 
bij haar stonden: Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch 
zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. 
21 En zij noemde het jonksken Ikabod, zeggende: De eer is wegge-
voerd uit Israël. Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, 
en om haars schoonvaders en haars mans wil. 
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22 En zij zeide: De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de 
ark Gods is genomen. 
 
Gebed. 
Zingen Psalm 38 : 4 en 10. 
 
1 Samuël 4 vers 18, daar luidt het Woord van God: 
 
En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde , zo viel hij 
achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poo rt, en brak 
den nek en stierf, want de man was oud en zwaar; en  hij richtte 
Israël veertig jaar. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Een kloppend hart. 
2e. Een vrezend hart. 
3e. Een stokkend hart. 

 
Wat was er gebeurd op het slagveld? Die 34.000 doden van van-
morgen bent u niet meer vergeten natuurlijk. 34.000! En Hofni en 
Pinehas gestorven. En de ark Gods genomen. Wat was er een 
bloed gevloeid! Je zou zeggen: Er was in Israël geen familie, geen 
geslacht, geen gezin waar geen dode in te betreuren is. Er is geen 
familie die deze oordeelsslag voorbij gaat. Allemaal worden ze 
getroffen door de heilige toorn van God. Dat is toch iets verbazing-
wekkends, dat het wel lijkt dat er in Silo niet één is (op Eli na dan) 
die zich druk maakt. Niet één is die bekommerd neerzit in het stof 
van de vernedering. Er is er niet één die met Eli mee aan de kant 
van de weg zit te turen of er al een boodschapper aan komt om te 
vertellen wat er gebeurd is. Het lijkt wel of dat volk het o zo gewoon 
vindt en o zo als vanzelf beschouwt dat ze eten en drinken hebben, 
dat de dagen en de nachten elkaar opvolgen. Geen vuiltje aan de 
lucht, zou je zeggen. 
Daar in Silo, maar ook in Nederland vandaag, en in Den Haag, in 
onze persoonlijke levens, is het herkenbaar? Herkenbaar dat we o 
zo gemakkelijk door gaan en de ernst van het leven, en de ernst van 
de tijd maar vergeten. Is het o zo vanzelfsprekend dat de dagen en 
nachten door gaan en dat wij hier in vrijheid leven kunnen? Is het 
leven van elke dag een vanzelfsheid geworden? En hebben we er 
nog erg in dat God niet alleen gereed staat om te gaan oordelen, 
hebben we er nog erg in dat de oordelen Gods niet alleen laag han-
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gen, maar dat de Heere ook onder ons land en volk die oordelen 
langzaam maar zeker aan het voltrekken is? Zie je het niet in de 
maatschappij? Zie je het niet in de kerk? Merk je het niet op op het 
erf der kerk, dat er o zo weinig gehoord wordt van het werk van God 
in onze dagen? Vindt u ook niet dat het stil is, akelig stil? En toch 
nog tevreden met hoe het gaat, en niet bekommerd, niet bedrukt. 
Daar waren mensen in Silo, die rekenden niet met de schuld, de 
schuld van de weggehaalde ark zonder Gods toestemming. Zitten 
we daar niet mee vol, mensen die niet met de schuld rekenen! Hoe 
moet dat aflopen? Zie hoe hard de slag aankomt als er een bood-
schapper komt om te vertellen wat er gebeurd is. Alsof ineens in ene 
slag de molen van het dagelijks leven stilstaat. Alsof in ene slag al 
de grond onder de voeten wordt weggevaagd. Leer daaruit dat je 
het allemaal kunt wegwuiven en dat je net kunt doen of er geen God 
en geen oordeel is; leer daaruit dat je jezelf kunt toepraten: “Och, 
het gaat allemaal nog wel aardig en het zal mijn tijd wel duren”. Een 
haastig verderf zal ons overkomen. Leer daaruit dat God geen ledig 
toeschouwer is, maar dat Hij de zonden bezoekt. Ook in Silo. 
Waarom toch, waarom toch hebben ze in Silo, terwijl ze bekend wa-
ren met de Naam des Heeren, bekend waren met de ark van het 
verbond; waarom hebben ze toch in Silo niet gedaan zoals in Nine-
vé? Die koning zei: “Allemaal in zak en as, allemaal ophouden met 
eten en drinken, allemaal ophouden met de dagelijkse bezigheden. 
En we verootmoedigen ons voor God. Wie weet, Hij mocht Zich 
wenden en berouw hebben”. En heeft God Zich gewend? Heeft Hij 
berouw gehad? Hij heeft Ninevé gespaard! Een uiterlijke bekering 
werd door God nog gezegend. Ninevé gespaard. 
Waarom hebben ze in het uiterlijke zich niet tot God bekeerd? 
Waarom zijn ze toch in Silo doorgegaan? 
Waarom toch, waarom toch hebben wij ons in het uiterlijke niet be-
keerd? De les van de Ninevieten, waarom nemen wij die toch niet 
ter harte? Waarom toch maar doorgaan in het leven van elke dag, 
zonder in het stof en in as ons voor God te vernederen? We waren 
geholpen, hoor, we waren gered als we daar terecht zouden komen. 
De hand op de mond, omdat we zo gezondigd hebben en zo een 
groot kwaad gedaan hebben tegen de Heere. 
Tja, een Benjaminiet uit de slagorde ontkomen. Hij kwam te Silo 
dezelfde dag. De verklaarders zeggen: “Die man heeft niet gerend, 
die heeft haast laag gevlogen, zo snel is hij gegaan”. Dat was nogal 
een afstand. Maar met haast komt hij die boodschap brengen. Dat 
weegt hem zo zwaar! Dat is zo een ernstig woord! Hij komt diezelve 
dag al te Silo aan. En zijn klederen waren gescheurd en er was 
aarde op zijn hoofd. Dus eenieder die hem zag, wist het al: het is 
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niet best, er staat ons wat te wachten, maar hoe ver en hoe groot 
zal de nood en de ellende zijn? 
We zijn het niet meer zo gewend om met gescheurde klederen en 
aarde op het hoofd ergens naar toe te gaan, of naar de kerk te 
komen ofzo Maar het zou in onze dagen wel op z’n plek wezen, 
toch! Daar moet je eens over nadenken als je je ’s morgens voor de 
spiegel in orde maakt. Het moet zo mooi en zo schoon mogelijk 
wezen. Je moet er zo appetijtelijk mogelijk uit zien. Daar moet je 
eens aan denken. 
Die Benjaminiet had geen enkele reden om zich mooi te maken. Hij 
had alleen maar reden om bedroefd te zijn, en om het te laten zien 
hoe bedroefd hij was. 
Tja, zou dat niet een ingetogenheid en een levenshouding teweeg 
brengen, anders dan dat wij nu gewend zijn, als we wisten wat er 
boven ons hoofd hangt, hoe God onze zonden, onze kerkelijke zon-
den, laat dat maar voorop staan, zal komen bezoeken. 
Terwijl die man met gescheurde klederen en aarde op zijn hoofd 
komt, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van de weg, uitziende. 
Want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. 
Tja, er zit een man aan de kant van de weg. Bij de poort zal dat wel 
geweest zijn. Er zit een man, oud en zwaar, Eli. Je zou zeggen: 
Iedereen herkent hem, die richter, die veertig jaren dat volk gericht 
heeft. Die hebben ze op een stoel gezet. Die wilde daar op die 
plaats zitten. En hij zit uit te zien, staat er. Waar zou die man nu 
naar uit kijken? U zegt: “Ja, die zit natuurlijk te wachten op bericht 
van het slagveld. Is het goed gegaan, is het niet goed gegaan?” 
Nee! Nee! Nee, dat wist hij wel, dat het niet goed ging. Dat wist hij 
wel. Hij zit uit te zien ‘wanneer’ de boodschap komt. Hij zit uit te zien 
hoe groot en hoe zwaar het oordeel van God zal wezen. 
Moet je na gaan, die man was blind, staat er. Die zag niets. Maar hij 
zit daar op een stoel en hij wil toch bij de poort aan de weg zitten. Hij 
wil met zijn blinde ogen daar aan de weg uit zitten kijken. Dat is 
even wat! 
Wat was dat voor een weg eigenlijk? Nou, Eli wist het, langs die weg 
was de ark vertrokken. Die hadden ze in Silo opgehaald en langs 
die weg hadden ze hem weggevoerd en naar het strijdperk ge-
bracht. Dus langs die weg was de schuld gegaan. Die man zit met 
zijn blinde ogen de schuld achterna te kijken. Vanmorgen heb ik te-
gen u gezegd: “De Heere gaat niet over de schuld heen”. Maar hier 
ziet u een les, en daar heb je een toets voor je eigen hart en leven: 
het volk van God, als het er op aan komt, ja, Eli was ver van zijn 
plek geweest; maar als het er op aan komt, het volk van God gaat 
ook niet over de schuld heen. Het kan en wil niet over de schuld 
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heen gaan. Bent u zo’n mens die het weg kan wuiven, kan zeggen: 
“Nou ja, toe maar, we zijn nu een keer allemaal zondaren, en 
gelukkig hebben we een of andere algemene theologie dat Jezus 
voor zondaren gestorven is”. Of kun je niet meer over de schuld 
heen? En nu moet je eens één ding goed begrijpen, en ik hoop dat u 
dat in uw oren knoopt en in uw hart bewaart. Over welke schuld kan 
Eli nu niet meer heen? Niet over de schuld van Hofni en Pinehas. 
Niet over de schuld van al die strijders. Niet over de schuld van 
34.000 gesneuvelden. Niet over de schuld van al die mensen die 
maar vrolijk door leefden in de stad. Maar Eli kon over zijn eigen 
schuld niet meer heen. Zijn eigen schuld! Weet u wat zo gemakkelijk 
is. Natuurlijk, dat weet u ook wel. Het is zo gemakkelijk om de vin-
ger op de zere plek van een ander te leggen. Het is zo makkelijk om 
de schuld en het kwaad van een ander te benoemen. Het is zo 
makkelijk om op een gouden weegschaaltje de ongerechtigheden 
van je naasten te wegen en te bekijken. Het is zo makkelijk om de 
vinger op te heffen en te zeggen: “O wee, o wee, wat heeft die en 
die er toch van terecht gebracht!” Het is vandaag de dag zo makke-
lijk om met je handen in het haar te zeggen: “Wat is ons land en volk 
ver weg, en wat is de kerk van Neder-land ver weg”. Het is o zo 
gemakkelijk. En ondertussen blijf je er buiten staan. Maar het is o zo 
moeilijk, het is onmogelijk voor een natuurlijk mens om te bekennen 
en te belijden: “Ik ben een Nederlander, en ik ben een kerkmens in 
Nederland, en die schuld die ik om mij heen zie, die vind ik in mijn 
eigen hart. De schuld die wij gemaakt hebben, dat is mijn schuld”. 
Kijk eens, Eli zat met zijn eigen schuld. Zijn hart is sidderende. Niet 
bevreesd. Hij is niet angstig. Hij is niet verdrietig. Hij siddert. Wat 
zou sidderen zijn? Sidderen doe je alleen als je met de God van 
hemel en aarde te maken hebt gekregen. Dat is als je met Hem te 
maken hebt gekregen: in het licht van Zijn heiligheid kun je niet 
bestaan, kun je niet leven. Met al je geestelijk leven wellicht, wat Eli 
toch wel kende en had. In het aangezicht van die heilige God, 
schoot er van Eli maar een vuile, zwarte zondaar in zichzelf over. 
Sidderende vanwege de grootheid van zijn kwaad als God zijn 
ongerechtigheid zou bezoeken die Eli had bedreven, dan was het 
een verloren zaak met hem. 
Weet u wat ik zo wonderlijk vind? Eli is geen mens die de zaak in 
zijn broekzak heeft. Dat is er niet een die zegt: “Ja maar, goed, we 
hopen op genade, en we rusten op het verbond, en we gaan er van-
uit dat het goed komt”. Nee, zo zit Eli niet in elkaar. Een levend 
mens kan het zo gemakkelijk toch niet afdoen. Nee, een levend 
mens zit met de zaak in de war. Dat je het zo zou mogen zeggen: hij 
had bij God vandaan geen reden om te vrezen, maar toch vreest hij, 
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ziende op zichzelf. Ja, want Eli kon natuurlijk ook niet meer de 
mensen om hem heen aanwijzen als schuldigen. Want wie zag hij 
nu eigenlijk om zich heen? Hij had dat volk veertig jaren gericht. Dus 
om zich heen zag hij met zijn blinde ogen de produkten van zijn 
eigen optreden, van zijn eigen flauwe, slappe handelswijze. Hij zag 
al de mensen om hem heen, die hij nog nooit eens zuur had aan 
gezien, tot zijn eigen zonen toe, die het huis van God zo vreselijk 
hebben onteerd. 
Kijk, en dan komt Eli toch wel dichtbij. Of niet? Want Eli had van 
God de taak op de schouders gekregen om dat volk te richten. Maar 
er zijn er hier onder ons die hebben de taak op hun schouders ge-
kregen om kinderen op te voeden, en er zijn er wellicht voor de klas, 
of op de werkvloer; wij hebben allemaal met mensen te maken. En 
er zijn er ook van God geroepen en belast met die taak om de 
gemeente te onderwijzen, om het Evangeliewoord te prediken. En 
hoe zitten wij nu eigenlijk in elkaar? Is het niet de neiging van elk 
mens, van elk hart om het zure gezicht maar achterwege te laten! 
Om maar om de lieve vrede wil wat goed te keuren en toe te staan. 
Om maar wat door de vingers te zien. Om maar over wat zonden en 
ongerechtigheden heen te stappen. Is het niet de aard van ons 
mensenkinderen om met degenen die aan onze zorgen zijn toebe-
trouwd druk te zijn voor de dingen van de wereld en van de tijd. Een 
goede opleiding, een goede baan, geld verdienen, een mooi en ge-
vestigd leven op te bouwen. En het allerbelangrijkste wat er is, dat 
vergeten we zo vaak uit het oog. Of niet? 
Want dat Hofni en Pinehas stierven en in hun sterven verloren zijn 
gegaan, daar was Eli niet onschuldig aan gebleven. U kent die uit-
drukking van Spurgeon, dat op de bodem van de hel het vol ligt met 
dominees. Het is een wonder als ze er van behouden worden. Maar 
wat zal dat zijn toch, als in die buitenste duisternis het in hun aange-
zicht gezegd moet worden: “Je hebt ons niet gewaarschuwd. Je 
bent een zachte heelmeester geweest en je hebt stinkende wonden 
gemaakt. Je hebt ons voort laten gaan op de weg der zonden en der 
ongerechtigheid. Je hebt ons niet eens zuur aan gezien”. Ja, dat is 
een zaak, dat geldt voor mij. Dat zal wat zijn als u in het grote ge-
richt mij in het aangezicht zult moeten zeggen: “Je hebt mij oneerlijk 
behandeld. Je hebt met een leugen in de rechterhand, heb je mij 
voort laten gaan op weg naar de eeuwigheid”. 
Maar wat zal het voor u ook zijn als uw kinderen, uw kleinkinderen, 
als het nageslacht zal opstaan in de dag van het gericht: “Waarom 
heb je ons niet gewaarschuwd? Waarom heb je ons niet meer ge-
wezen op dat ene nodige?” Waarom laten we zoveel dagen en 
zoveel jaren voorbij gaan, in plaats van dat we mensen zouden zijn 
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als in de dagen van de Heere Jezus, vaders en moeders die hun 
kinderen brachten tot Jezus, dat Hij ze de handen op zou leggen? 
Wat zal dat vermogen op de wereld ze kunnen baten?! Het zal 
allemaal achter gelaten moeten worden. Ze zijn naakt in de wereld 
gekomen. Het is ook openbaar dat ze ook niets daaruit weg kunnen 
dragen. En het kostelijkste wat ze hebben, die onsterfelijke ziel voor 
de eeuwigheid, die hebben we niet te verwaarlozen. Laat die waar-
schuwing, dat Woord, tot u doordringen, opdat u heden nog zou 
bekennen, niet alleen wat tot uw eigen vrede is dienende, maar wat 
ook tot de vrede van uw nageslacht is dienende. En besef onder dat 
Woord ook dit, dat als de prediking van het Woord wellicht eens pijn 
doet en als het scherp is en als u zegt: “Moet het nu altijd zo moeilijk 
en zo zwaar?”. Laat dit dan tot u doordringen, dat er te handelen is 
met uw zielen, en dat dat bloed ook van mijn hand geëist zal wor-
den. Wat zal dat vreselijk zijn, u niet zuur aan gezien te hebben, als 
ik straks een vertoornd aangezicht van God zal moeten ontmoeten: 
“Niet getrouw geweest in de taak en in de roeping die je opgelegd is 
geweest”. 
Eli zit te sidderen. Zal het niet alles terug gekomen zijn! Het is niet 
voor het eerst dat ik het van hoog bejaarden heb gehoord: “Zonden 
die ik allang vergeten was, het komt allemaal terug. Ik kan het me 
allemaal herinneren”. Het is niet mals als je een leven hebt geleefd 
waar God Zijn goedkeuring niet over geven kan. Om alles terug te 
krijgen. Dat is voor Eli niet mals geweest om veertig jaren richter 
geweest te zijn, en al die veertig jaren als in een ogenblik aan zijn 
blinde ogen voorbij te zien komen. Dat is niet mals geweest. Heb je 
het in je leven meegemaakt dat God je alles ordentelijk voor de 
ogen stelde? Werd op die manier niet als het ware al het leven uit je 
bestaan weggezogen? Want wie zal er dan bestaan in het gericht 
van God?! 
Tja, Eli kon niet meer bestaan. Hij zat op een stoel aan de zijde van 
de weg, uitziende. Zijn hart was sidderende vanwege de ark God. 
En daar heb je een punt. Dat voelde Eli hier op dit ogenblik o zo 
haarfijn aan, dat alles wat hij had verkeerd gedaan in heel zijn leven, 
uiteindelijk had gezorgd voor een oneer aan de ark Gods, voor een 
oneer aan God Zelf. Het zijn de mensen niet tegen wie we zondigen. 
Het is God. Dat is wat, als je je kinderen ongewaarschuwd op laat 
groeien, als je ze niet voor de dienst des Heeren groot brengt. Dat is 
vreselijk voor hun zielen, jazeker. Maar veel erger is dit, dat God er 
in onteerd wordt. Want Hij heeft je die kinderen gegeven, opdat ze 
zouden leven tot de eer en de verheerlijking van Zijn Naam. Het is 
wat, als ik u ongewaarschuwd voort laat gaan. Ja, vreselijk voor u 



 8 

en voor mij. Maar veel erger is het voor die God, Die het zo waardig 
is dat al de mensenkinderen Hem dienen en Hem loven. 
Zal Eli niet bedacht hebben: “Als ik nu anders gehandeld had, dan 
was die ark niet weggehaald uit Silo, dan was die ark niet op het 
slagveld geweest, dan had ik hier niet hoeven sidderen”. Ja, wat een 
kwade oude dag heeft Eli dat hij moet sidderen vanwege de ark 
Gods. 
En als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen 
schreeuwde de ganse stad. Dat is iets. Ik heb er vanmorgen al iets 
over gezegd, maar dat blijft me toch ook verbazen. Die man kwam 
van dat slagveld af en ging naar Silo toe langs deze weg, waar Eli 
aan zat om met zijn blinde ogen uit te kijken. En die man moet door 
de poort heen, die moet de stad in om de boodschap te brengen. Je 
zou zeggen, hij is zowat gevallen over Eli. Maar hij ziet hem hele-
maal niet. Hij merkt hem helemaal niet op. Hij loopt zo langs Eli op 
en hij gaat zo de stad in. Daar heb je het weer. Geen ontzag, geen 
eerbied voor het ambt, voor deze dienstknecht van God. 
Ja, had Eli het er niet zelf naar gemaakt? Jawel, dat zal wel. Er was 
veel op aan te merken. Maar het bleef een priester des Heeren. Het 
bleef een man in de dienst van God. Die die de richter van het volk 
was, die zou als eerste de boodschap moeten vernemen. Maar hij 
rent zo langs hem heen. 
Tja, het is geen best teken onder een land en volk als alle gezag 
onderuit wordt gehaald, als alle eerbied voor het gezag weg raakt. 
Het is de duivel daar om begonnen, beginnende bij de gezinnen, 
waar God geboden heeft: “Eert  uw vader en uw moeder, opdat de 
dagen verlengd worden in het land dat de Heere u geven zal”. Om 
daar al een wig te drijven. Om daar al dat weg te nemen, dat de 
kinderen hun ouders zullen eren. En als het daar mis gaat, dan weet 
de duivel het dat hij alles gewonnen heeft. Want dat vindt zijn weer-
slag op de scholen, in de kerken, in de catechisatielokalen, op de 
werkvloer. Dat vindt zijn weerslag in heel de maatschappij. En dat is 
een zaak wat de totale maatschappij aan het ontwrichten is. 
Dat was daar aan de hand, en dat gebeurt hier precies hetzelfde. 
Hoe groeien onze kinderen nog op, in een land dat God verlaten 
heeft en wat in het uiterlijke zich al niet meer aan de wet van God 
houdt. Hoe groeien onze kinderen op in een land waarin het gezag 
wordt ondermijnd en de mens in al zijn mondigheid het laatste 
woord heeft. Waar een revolutiegeest heerst, een stakingsdrang aan 
de orde van de dag is, waar we allemaal voor onze eigen rechten op 
komen en onze plichten nauwelijks beseffen. Waar we in een land 
leven waar al de geboden van God zo vreselijk worden overtreden. 
En als net als bij Eli, die zijn zoons niet eens zuur had aan gezien, 
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de sterke arm der wet slap geworden is, en de wet van God niet 
meer functioneert, en de strafmaatregelen er niet meer zijn, dan kan 
het niet anders of dat dunne korstje beschaving raakt van onze 
levens af en we verworden tot de beesten. Het was daar niet best, 
en het is onder ons niet best. 
Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen 
schreeuwde de ganse stad. Dat is opvallend! Een paar verzen daar 
voor brachten ze de ark op het slagveld, en toen die ark kwam, toen 
juichten ze in het leger. Ze hebben gejuicht, zo hard dat de aarde 
dreunde. En nu schreeuwt de ganse stad zo hard, zou je zeggen, 
dat het een wonder is dat er niets in elkaar zakt. Dat juichen, dat 
lege, dat holle juichen, dat gaat over in een vreselijk schreeuwen. 
Grijpt het u ook aan? Als we om ons heen zien, als we de rouwad-
vertenties kijken. Wat een gejuich. Wat een gejubel. Slaat dan de 
schrik niet om je hart? Zal dat niet over gegaan zijn in een vreselijk 
schreeuwen? Waar het juichen geweest is op valse gronden, daar 
zal het toch eenmaal in schreeuwen eindigen. Neem het ter harte 
voor uw eigen ziel. Wellicht meent u juichensstof te hebben. Tja, 
waar het waarheid is, daar kan het wat lijden. Dan wil je wel gewaar-
schuwd worden. De schijngelovige en die zichzelf wat aan praat, die 
wil niet aangetast worden in zijn rust. Maar de werkelijk door God tot 
God bekeerde, die wil het nog weleens nakijken, nog eens een 
keertje bezien of het werkelijk uit God is. En er is ernst in de zaak. U 
hebt maar één ziel. En de ziel verloren, dat is alles verloren. En de 
eeuwigheid is o zo dichtbij. Nu, nu het nog tijd is, nu, nu de dood u 
nog niet heeft afgemaaid, nu hebt u nog de gelegenheid van God 
ontvangen om het voor Zijn aangezicht uit te worstelen of het begin 
uit Hem is. Want als het begin uit Hem is, dan zal ook het einde van 
Hem zijn, en de voortgang daartussen evenzogoed. Ja, dan kan het 
in onze levens zo ver afdwalen, maar het begin was uit God. Dan 
zal het einde toch vrede zijn. 
Schreeuwde de gans stad. Tja, waarom eigenlijk? Omdat verkon-
digd geworden is dat er 34.000 doden waren. Daarom schreeuwde 
de ganse stad. En dat de Filistijnen gewonnen hadden. Wat vonden 
ze dat vreselijk! 
Waar zult u om schreeuwen? Weet u wat Luther zegt? “Delf vrouw 
en kinderen in ’t graf, neem goed en bloed ons af. Dat doet ons niet 
schreeuwen. Nee hoor. Dan blijven we juichen, want wij gaan toch 
ten hemel in en erven koninkrijken”. Wat is het belangrijkste in uw 
leven? Wanneer bent u de dood nabij? Als u de tijding krijgt van een 
vreselijk slagveld? Of bent u al datgene wat u hier op aar-de bindt, 
weleens kwijt geraakt om die ene zaak waar u om schreeuwen 
moest: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig ver-
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schijnen voor God?” Heb je weleens geschreeuwd in je leven omdat 
er schuld uitstaat bij God en dat je geen gelegenheid hebt om het 
goed te maken? Heb je weleens geschreeuwd in je leven, omdat je 
zoveel kwaad had gedaan tegen een goeddoend God? Ge-
schreeuwd van radeloosheid misschien. Je wist niet meer hoe het 
ooit terecht moest komen. Geschreeuwd omdat je het zeker wist: ik 
ga sterven, dit wordt mijn dood, dit wordt mijn ondergang.  
Toen schreeuwde de ganse stad. Je zou zeggen: er blijft er niet één 
over die niet schreeuwt. Deze boodschap grijpt ze allemaal aan. 
Maar de boodschap van onze eeuwige dood, de boodschap van 
onze geestelijke dood, kan je zien dat we dood liggen in de zonden 
en in de misdaden, dat grijpt ons helemaal niet aan. We schreeuwen 
er helemaal niet om. We gaan maar gewoon over tot de orde van de 
dag. Heb je ooit zulke onmogelijke mensen! Dat is toch even wat! 
Terecht zei een vrouw in Aalburg tegen me: “Het is toch wat! Als de 
dokter tegen me zegt: “Je bent ongeneselijk ziek”, dan geloof ik het. 
Maar de Heere heeft het vanaf mijn vroege jaren al tegen me ge-
zegd in de prediking van het Woord. En ik geloof het niet. Hoe is het 
mogelijk dat ik een mens wel geloof, die me mijn doodvonnis aan-
zegt. En de Heere van hemel en aarde, Die altijd waarheid spreekt, 
niet geloof. Dat ik dat zomaar naast mij neer kan leggen”. Wat zijn 
we toch voor een mensenkinderen! 
Toen schreeuwde de ganse stad. Dat er onder ons een geschreeuw 
zou mogen opstaan: “Verloren! Verloren! Voor eeuwig verloren in 
onszelf”. Dat we eens werkelijk om God verlegen zouden zijn! Want 
dan snap je ook de ernst van de ark die weg is. 
Als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: “Wat is de stem 
dezer beroerte?” Vraagt Eli zich af of er iets ergs gebeurd is? Nee, 
Eli vraagt zich af hoe erg zal het erge zijn? Zijn het alleen wat man-
schappen die we kwijt zijn? Zullen het alleen mijn zonen zijn die om-
gekomen zijn? Of zal ook…, alsof je het haast niet kan uitdrukken. 
Of zal ook de ark Gods genomen zijn? Daar zit die man over in de 
war. 
Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het Eli. Tja, 
daar zit de blinde Eli en die man staat voor hem. En die man zegt: 
“Ik ben degene die uit de slagorde kom”. Weet u wat dat betekent? 
Ik ben degene die het weet. Ik ben er bij geweest. Dus dat is niet 
een fabel. Dat is niet een of andere loze praat die ik doe. Ik ben er 
bij geweest. Dat was een slagveld. 
Maar zo zijn er onder u velen al opgestaan. Ik zou haast zeggen: 
week aan week, bij wijze van spreken. Die het u kunnen getuigen: 
“Ik ben er bij geweest”. Die met Kohlbrugge mee kunnen zeggen: 
“Maar zo heb ik het van God geleerd”. Dus die een betrouwbare 
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getuige zijn. Die zelf hebben ondervonden, dat dat woord wat ze 
spreken naar het Woord van de levende God is. Dat dat Woord van 
de levende God de waarheid is. En is het niet zo, dat door de stem 
van de prediker heen de Heere Zelf tot u spreekt. Die God Die, om 
zo te zeggen, er ook bij geweest is. Die Zelf in de stilte van de eeu-
wigheid raad gehouden heeft. En Zijn Heere Jezus Christus wordt 
aan u verkondigd en geopenbaard, Die er bij geweest is, Die de 
grootheid, het gewicht van het gericht van God heeft ondervonden 
toen het bloedig zweet Hem werd uitgeperst in de hof, en toen Hij 
stond op Gabbatha’s heuvel, en toen Hij ging naar Golgotha’s kruis. 
Hij weet er alles van, om het zo te zeggen, hoe vreselijk het is om te 
vallen in de handen van de levende God. En hebt u in het Woord 
van God niet de bewijzen, mensenkinderen die aan het woord ko-
men, of mensenkinderen op wie gewezen wordt. Denk eens aan 
Judas, die heen gegaan is naar zijn eigen plaats en zichzelf ver-
worgd heeft. Hoe is het afgelopen met hem! En denk eens aan de 
gelijkenis van die rijke man, waar de Heere Jezus de ernst van de 
zaak voorstelt, dat hij zijn ogen opslaat, zijnde in de pijn. 
Een betrouwbare getuige ligt hier geopend voor u. U hebt er alle re-
den toe om dat aan te nemen als waarachtig. En u doet het niet. U 
gelooft het niet. Dat is toch even vreselijk! 
Ik ben uit de slagorde gekomen, zegt die man, en heden uit de slag-
orde gevloden. Ik heb het vege lijf kunnen redden. Zoiets zegt hij. 
En dan zegt Eli: “Wat is er geschied, mijn zoon”. Dat is ook opval-
lend. Eli wil het niet mooier horen dan dat het is. Wat is er geschied? 
Geef mij de feiten weer. Zeg mij eerlijk en rechtuit wat er gebeurd is. 
Als Gods Heilige Geest in het leven van een mens komt, dan ben je 
er ook zo een, die het als het ware tegen de prediker van het Woord 
zegt: “Wat is er geschied? Behandel mij eerlijk. Doe mij niet af met 
fantasieën en met dromen. Aai mij niet over de bol en praat het niet 
goed. Wat is er geschied? Wil het mij rechtuit vertellen hoe de zaak 
er voor staat, hoe de vlag er bij hangt”. 
Wilt u ook eerlijk behandeld worden? Eerlijk, omdat God eerlijk met 
een mens handelt. Wilt u eerlijk behandeld worden? 
En dan brengt hij de boodschap: “Israël is gevloden voor het aange-
zicht der Filistijnen”. Dat is wat! Wat een afgang! Ja, we hebben het 
weer gezien in de verdwazing met de Olympische Spelen. We ko-
men uit voor ons land. En o ja, dat land moet omhoog gestoken wor-
den. Als ze in de wereld maar kunnen zeggen: “Kijk eens wat Ne-
derland presteert”. O, wat zijn we er druk mee. Wat is dat belangrijk. 
Maar ja, eigenlijk verblikt of verblauwt Eli er niet van. Het is wel een 
afgang, het is een vernedering. Maar ja, dat is de zaak niet die hem 
in het diepst treft. “En een grote nederlaag onder het volk, er zijn 
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vele doden”. Ja, dat is erg. Dat is wel erg. Vele doden die wellicht 
door Eli niet of nauwelijks gewaarschuwd geweest zijn. Die hij in zijn 
richterstijd van veertig jaren maar een beetje heeft overgelaten aan 
zichzelf. Dat is erg! Dat is erg! 
Als je aan een ziekbed, aan een sterfbed geroepen wordt; als je een 
begrafenis hebt te houden; als je zeggen moet: “Maar die mens is 
heen gegaan, heb ik die eigenlijk wel gewaarschuwd?” Die weet nu 
zoveel meer dan wij. Hij heeft God gezien van aangezicht tot aange-
zicht. Dat is een ernstige zaak. 
“Uw twee zonen, Hofni en Pinehas, zijn gestorven”, Ja, dat zal hem 
toch ook getroffen hebben. Gelooft u niet? Natuurlijk, dat heeft hem 
getroffen. Eigen vlees en bloed. 
Dat vind ik altijd het meest erge. Dat is het moeilijkste. Een oude 
buurvrouw van bijna 86 jaar kwam ik zaterdagavond tegen bij onze 
voortuin, toen zei ze: “Mijn jongste dochter van 59 is plotseling ge-
storven. In een minuut tijd, weg was ze”. Dan zie je aan zo’n mens: 
gebroken, dat kan ze niet verwerken. Ze zegt: “Ze hebben me moe-
ten dragen, een paar weken lang, want ik had geen kracht om te 
staan van verdriet”. Dat is erg! Je eigen vlees en bloed, wat uit je 
lendenen is voortgekomen, om dat naar de begraafplaats te moeten 
brengen. Daar kom je haast niet overheen. Dat blijft een scheur in je 
ziel, de rest van je leven. 
Maar bij Eli komt er nog wat bij. Eigen vlees en bloed is ongewaar-
schuwd gestorven. En terwijl ze spotten met de dienst van God en 
met de ark des verbonds, zijn ze gestorven. Dat is vreselijk! Ik zou 
haast zeggen of het voor Eli is alsof hijzelf een beetje in de hel is, nu 
hij weet dat zijn zonen verloren zijn, dat God heeft afgerekend en af-
gehandeld met die zaak. Opdat het nog een keer tot ons door zou 
dringen. 
U zegt: “Maar ik ken met mijn kinderen niet meer praten over God”. 
Nou, praat dan met God over uw kinderen, alsjeblieft. Maar laat ze 
maar niet zo door gaan. Daar is de tijd te kort en te ernstig voor. Wat 
zal dat een tijding zijn als je kind gestorven is en je weet het niet dat 
dat kind goed is afgereisd, dat het naar beter is gegaan. Ja, want 
dat is nogal een andere zaak. Als je dat weten en geloven mag… 
Och, dan zal het verdriet groot zijn. Dan zal de smart zwaar wezen. 
Maar om ze dan weg te geven in de handen van de levende God. 
Ja, ik weet het wel, het is sowieso voor de rechtvaardigen een troost 
dat elk mensenkind, wie dan ook, en ook zijn eigen nageslacht, te 
maken heeft met een rechtvaardig God, Die het nooit verkeerd doet. 
Maar die God Die het nooit verkeerd doet, had in het leven van Eli, 
en in het land van Eli, en in de godsdienst van Eli alle reden toe om 
te slaan met vreselijke plagen. Net als bij ons. 
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En als laatste zegt die man nog: “En de ark Gods is genomen”. Het 
is een vlucht in vers 17. Met haast noemt hij al die dingen op. Die 
oude man wordt niet gespaard, zou je zeggen. Het gaat naar een 
climax toe, naar het uiter-ste. “De ark Gods is genomen”. Het teken 
van Gods verbondsmatige tegenwoordigheid. De betoning van Gods 
liefde en genade. Dat teken is genomen. Eli wist het wel. Hij had niet 
weg mogen gaan. En nu is hij genomen. 
En als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van 
de stoel af aan de zijde der poort. 
Heeft die stoel geen rugleuning gehad? Nee, misschien niet. Mis-
schien is hij met stoel en al om gegaan. Die man is ontzet. En van 
ontzetting onderste boven gegaan. Oud en zwaar. En hij breekt de 
nek en hij sterft. U zegt: Dat is een akelig einde! Een roemloos ein-
de. Dat is vreselijk, om zo aan je eind te komen! Die boodschap vlak 
voor je sterven en dan je nek te breken en er niet meer te zijn. 
Ja, misschien wel. Maar er zit ook iets schoons in. Hij krijgt de predi-
king van de schuld en de prediking van het oordeel nog te horen, 
jazeker. Want Eli gaat, wat zichzelf betreft, niet vrijuit. Dat is zo. 
Maar de Heere laat hem niet meer lang in het verdriet. Hij laat hem 
niet meer lang onder het oordeel. Hij laat hem niet meer lang met 
deze rouw en droefheid leven, maar Hij laat hem vallen, laat hem 
zijn nek breken, en Eli is ingegaan in die plaats waar hij nooit meer 
verdriet zal hebben, ja, waar God al de tranen van de aangezichten 
afgewist heeft, waar blijdschap op hun aangezichten wezen zal. 98 
Jaar is hij geworden. Misschien hoop je ook wel oud te worden. 
Maar als je ziet op jezelf en op je nageslacht en op de wereld en op 
de kerk, als je er op ziet, wil je graag oud worden? Of ben je ergens 
diep van binnen nog wel jaloers op deze man, die van de stoel af 
valt en zijn nek breekt en sterft? Alsof hij de dood niet heeft gezien 
en in een ogenblik weg. Thuis gehaald. Binnen gehaald. Wegge-
raapt als het ware, voor de dag van het grote oordeel. Het is goed 
afgelopen met Eli, al is het naar de mens gesproken een roemloos 
einde. Maar ja, die rijke man had vrolijk en prachtig geleefd, en hij 
heeft een staatsbegrafenis gehad. Maar zijn ziel is in de hel. Eli 
breekt zijn nek en sterft, maar zijn ziel gered. Dat is toch immers al-
les gered! 
En hij richtte Israël veertig jaar. Veertig jaar schuld. Ja, daar moet ik 
als vanzelf toch aan denken. Dat moet u mij maar niet kwalijk ne-
men. Maar toen mijn oude oom 65 jaar predikant was, toen werd hij 
gebeld door de krant. “Wilt u wel een interview geven? Dan maken 
we een foto van u voor in de krant”. Hij was verbolgen. Hij zegt: “65 
Jaar schuld, wil je daar wat over in de krant zetten?! En moet een 
boodschappenjochie, wat het verkeerd gedaan heeft, nog op de 
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foto?! Moeten daar de mensen naar kij-ken die de krant in de 
brievenbus krijgen?! Drie woordjes. Schuld, schuld en nog eens 
schuld. Dat is alles wat ik over gehouden heb”. Nee, dat wilde hij 
niet. En dat is wat hier staat eigenlijk. En hij richtte Israël veertig 
jaren. In zichzelf veertig jaren schuld. Alleen maar schuld. Niks, 
maar dan ook niks om op te roemen. Nee, als zondaar geboren, als 
zondaar geleefd, en als zondaar gestorven. Ja, een geredde zon-
daar. Dat wel. Maar wel die zondaar. Dat komen ze nooit te boven. 
SS schreef Huntington achter zijn brieven: Sinner Save, geredde 
zondaar. Maar altijd maar weer dat woordje zondaar. Die kon zich 
niet op de borst slaan. Die kon zich niet beroemen. Hij kon slechts 
roemen in genade van God. Nou, dat is voor Eli uitgekomen daar 
aan de overzijde. Hij kon alleen maar roemen in genade van God. 
Veertig jaar schuld, en toch veilig thuis gekomen. Een leven vol af-
makingen. Dat zal je verbazen, hoor, als je ten hemel in zult mogen 
gaan. Een leven vol afmakingen, tekorten, schuld. En misschien on-
der dat Woord van vanmiddag, dat je over je kinderen en kleinkin-
deren nadenkt, en dat je zegt: “Vreselijk, vreselijk, wat heb ik er van 
terecht gebracht!” Maar als je daar zult komen, dan zal het loflied op 
de genade Gods alleen maar meer een juichtoon zijn, dat God zulke 
mensen zaligt, omwille van het bloed en de arbeid van de Heere Je-
zus Christus. 
Israël veertig jaar gericht, en dat was mis gelopen. En nu voor eeu-
wig bij de troon gezet, en dat loopt goed! Want ze zullen Zijn lof 
vertellen tot in alle eeuwigheid toe. 
 
Laten we eerst samen zingen Psalm 139 het 13e vers. 
 
Zou 'k hen niet haten in mijn hart, 
Wier snode haat Uw goedheid tart? 
Zou ik hen die U weerstand biên, 
Niet met verdrietig' ogen zien? 
'k Zal hen altijd volkomen haten, 
Die trots'lijk Uwen dienst verlaten. 
 
Het was dun geworden in Israël. Heel dun. Je zou zeggen: Eli was 
de enige nog, want er zat er maar eentje aan de poort, aan de weg 
om uit te zien. Als er toch meer waren geweest die de vreze Gods 
was toegedaan, dan hadden ze er toch bij gezeten! Ja, wacht eens 
even. Het Woord maakt melding van nog een. Hoog zwanger, dus 
ze kon niet meer naar de poort komen, ze kon niet meer aan de weg 
zitten. Daarom komt de boodschap ook later bij haar. Ze is ergens in 
huis. Maar er is er nog een die de Naam des Heeren vreest, en die 
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het om de ark te doen is. Wat is dat voor een huwelijk geweest? 
Daar zat ik op de studeerkamer over na te denken. Ik denk: Wat 
moet dat voor die vrouw geweest zijn?! Getrouwd met Pinehas, die 
met zijn grote, zondige voeten de dienst des Heeren vertrapte, en 
die alles wat heilig is maar onteerde, die de Naam des Heeren las-
terde in heel zijn optreden, een man die het alleen maar om geld en 
om voedsel te doen was, en niet om de eer van God, getrouwd met 
een vrouw die het om de eer van God te doen is. Tja, ze heeft het 
volgehouden. Ik dacht er bij aan de moeder van Augustinus. Dat 
weet u natuurlijk ook wel, maar ja, van herhaling leren we het meest 
meestal. Een man en kinderen die de Heere niet vreesden en haar 
om haar geloof in God en in de Heere Jezus Christus sloegen en 
bespotten. Maar ze was wakende, biddende aan de troon der gena-
de, en ze begeerde niet van die slagen en die spotternijen bevrijd te 
worden, niet uit dit leven weggenomen te worden voordat ze wist dat 
haar man en haar kinderen de zaligheid deelachtig waren. En God 
heeft haar gebed verhoord. Ze zijn allemaal zalig geworden. Alle-
maal getrokken uit de duister tot het licht. 
Laten we daaruit leren, als de schuld je is thuis gebracht, in het le-
ven van Eli en wat hij er van terecht gebracht heeft; laten we daaruit 
leren wat het gebed vermag. U zegt: “Ja, het gebed van een recht-
vaardige, dát vermag veel. Maar ik ben een onrechtvaardige”. Nou, 
dan bent u in goed gezelschap, want Kohlbrugge zegt: “Wie is recht-
vaardig? Die zichzelf voor de grootste onrechtvaardige erkent en 
belijdt. Die is rechtvaardig”. We hebben het niet zo op degenen die 
over hun rechtvaardigheid roemen, en ondertussen onrechtvaardig 
zijn. Nee, die werkelijk rechtvaardig is, die weet van Wie hij is. Het 
gebed vermag veel. Maar weet u, daar zit toch ook wel een haper. 
Wat verwachten we eigenlijk nog als we onze handen vouwen, als 
we opgaan naar Gods huis, als we het Woord lezen? Wat verwach-
ten we nog? De psalmist zegt: “En nu, wat verwacht ik, o Heere? 
Mijn hoop die is op U”. Dan kan het nooit tegenvallen. Dat gaat niet. 
Maar er gebeurt maar niets, omdat we geen verwachting hebben. 
Bidden uit sleur en gewoonte, en we gaan er van tevoren al vanuit 
dat er toch niets gebeurt. Dat is erg! Daar wordt God in onteerd. Dat 
is erg! 
Hoe heeft die vrouw geleefd? Het was een kind Gods, dus ze zal 
gebeden hebben. Tja, in d’r man Pinehas heeft ze er niets van ge-
zien, dat er een wonder voltrokken is. Nee, daar heeft die vrouw on-
der gebukt gegaan. Neem dat maar aan. 
Maar ze was bevrucht, ze zou baren. En als ze de tijding hoort dat 
de ark Gods genomen was. En haar schoonvader gestorven. Haar 
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man gestorven. Zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën 
overvielen haar.  
Kijk eens, wat nu die boodschapper als laatste noemde, dat wordt 
hier als eerste vermeld, omdat dat het belangrijkste is. En waarom 
grijpt het toch zo aan dat haar schoonvader en ook haar man, haar 
man die zo zondig leefde, dat die gestorven zijn. Waarom grijpt haar 
dat ook zo aan? Wel, hierom, omdat God in één slag een priester-
geslacht heeft uitgeroeid, waar het middellijkerwijs in gebeurde dat 
God Zijn dienst liet voortgaan. Dus ook daarin is het haar om de eer 
en de voortgang van de dienst van God te doen. 
Ze kromt zich en baart, want haar weeën overvielen haar. Dat be-
tekent… Ja, daar moet ik niet licht over spreken, over baren. Ik heb 
het twee keer gezien. U misschien ook weleens. Er zijn er onder, die 
hebben het meegemaakt, dat gaat dwars door het graf heen. Met 
smart zult gij kinderen baren, heeft God als een straf over het mens-
dom heen gelegd. Dat is ook zo. Maar als hier staat dat de weeën 
haar overvielen, dan betekent dat: het gaat niet door het graf, maar 
het gaat naar het graf. De weeën verkeren zich in een vijand tegen 
haar. Ze gaan haar leven aantasten. Zo is het eigenlijk. Omtrent de 
tijd van haar sterven, als ze met haar laatste krachten, met haar 
stervenskrachten een kind gebaard heeft, dan zeggen de vrouwen 
die daar bij staan: “Vrees niet, je hebt helemaal geen reden tot 
vrees, want er is hoop”. Waarom zou er hoop zijn? “Een zoon heb je 
gebaard”. Een man die de lijn van de geslachten zal voortzetten. 
Een zoon uit wie wellicht, wie weet, de Zaligmaker geboren zal wor-
den. Er is toekomst. Er is hoop voor je familie en voor je geslacht. Je 
hebt een zoon gebaard. 
Maar ze antwoordt niet en neemt het niet ter harte. Nee, dat kan 
haar niet helpen. Vlees en bloed, een mens, zelfs d’r eigen zoon, die 
kunnen haar niet helpen, want er is iets vreselijks gebeurd met Is-
raël. Althans, voor haar is het vreselijk. Er zijn er velen, ook onder 
ons, neem dat maar van mij aan, er zijn er ook onder ons velen, die 
zouden er alle baat bij hebben dat de dienst van God in ons land 
verboden zou worden en dat de prediking van het Woord zou stop-
pen, en dat de Bijbels uit de huizen gehaald zouden worden om 
verbrand te worden. Er zouden er velen onder ons zijn die zeggen: 
“Dan kan ik eindelijk doen waar ik zin in heb. Dan kan ik eindelijk le-
ven. Niet meer die lastige vragen. Niet meer dat geweten dat steeds 
aangeraakt en gekieteld wordt. Eindelijk kan ik dan leven”. 
Maar die vrouw zegt: “Dat wordt mijn dood. Er is geen leven moge-
lijk. Ik sterf”. Want de ark is weggevoerd. De dienst van God, de 
heerlijke tegenwoordigheid van God, het type, het heenwijzen naar 
de Heere Jezus Christus, dat is weg. En nu, wat is er met Israël aan 
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de hand? Nu is Israël net als de heidenen, net zo verloren en net zo 
aan zichzelf overgelaten. 
Zal er niet een vrees in gezeten hebben voor dat zoontje, een 
jongetje gebaard. In wat voor een land, in wat voor een wereld zal 
dat kind opgroeien?! Wat moet daar van terecht komen, nu de eer 
van God is weggevoerd?! Wat moet er van terecht komen? Als je 
om je heen kijkt. Wie zal nog kinderen willen krijgen, om het zo te 
zeggen, als je het allemaal ziet en waarneemt. Wat moet er van te-
recht komen? Maar weet u wat ik bij een verklaarder las? Dat wil ik 
tenslotte wel tot troost zeggen tegen de zwarte achtergrond van 
deze geschiedenis. Die verklaarder zegt: “Ze was zo door verdriet, 
door droefheid overvallen, dat ze een misser maakt. Ze zegt: “De 
eer is weggevoerd uit Israël”. Hij zegt: “Toch is het niet waar. De ark 
is weggevoerd, maar de eer niet. Die kist is weg, maar God is niet 
weg. God is Dezelfde nog. Dat was ze vergeten”. En daarom is er 
voor dat jongske, Ikabod, hoop en verwachting. Daarom is er voor 
ons zaad hoop en verwachting vandaag. Al houdt alles op, om zo te 
zeggen. Al staan we met lede ogen op de ruïnes van kerkelijk 
Nederland te kijken en we zeggen: “De kandelaar is weggenomen”. 
Laten we niet vergeten dat God niet weg is, maar dat Zijn ogen de 
ganse aarde doorlopen, dat Hij overal tegenwoordig is. En dat Hij 
het is Die met Zijn oog zoekt of daar een mens is die naar Hem 
vraagt en naar Hem zoekt. En dat Hij Zijn oor te luisteren legt of er 
een mens is die zijn klacht, zijn nood aan Hem bekend maakt. Of er 
ergens een mens is die het om God te doen is. Misschien zeg je 
wel: “De Heere kent mij niet en ziet mij niet, Hij hoort mij niet”. Weet 
je wat die verklaarder zegt? “Waar je ook bent, al ben je in een land 
van uiterst heidendom terecht gekomen, ga maar door de knieën 
met Petrus mee en ween maar bitterlijk, omdat je zo gezondigd 
hebt”. 
De ark Gods is weggevoerd omdat je gezondigd hebt in het ver-
loochenen van de Heere Jezus, omdat je zo gezondigd hebt tegen 
God. Val maar neer op je plekje, en God zal je heus wel weten te 
vinden. Ja hoor, Zijn ogen zijn opmerkende en Zijn oren zijn ho-
rende. En op uw noodgeschrei deed Ik grote wonderen. 
Tja, de ark Gods gevankelijk weggevoerd. De eer is weggevoerd uit 
Israël, want de ark Gods is genomen. We zijn een verloren natie, 
zegt ze. Ja, dat zou je zeggen als je in Nederland kijkt: “Wij zijn een 
verloren natie”. Maar een oude dichter zei: “Al leert een volk zijn 
doop verstaan, en het volk is gered”. Wat is dat, de doop verstaan? 
Dat is verstaan dat genade en zaligheid van één kant komt. Dat is 
verstaan dat dat psalmwoord de waarheid is: “Doe uw mond wijd 
open, en Ik zal hem vervullen”. Dat is verstaan dat God een God is 
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Die hoort en Die verhoort. Dat we aan Hem en aan Zijn Woord niet 
hebben te wantrouwen en te twijfelen, maar dat we ons daarop neer 
hebben te werpen. Ja, ik zou zeggen, daar is de ark genomen, maar 
onder ons is het Woord nog. Dat is ons nog gelaten. Wat een zege-
ning! Wat een weldaad! Opdat je je daarop gerust en vertrouwend 
zou neerleggen, in de wetenschap, in het vaste geloof dat God Zijn 
Woord zal waarmaken, dat geen van Zijn woorden ooit ter aarde 
zullen vallen. En ben je het niet met mij eens? Als het naar het 
Woord gaat, dan gaat het goed. Dat is een zaak die uitstijgt bo-ven 
ons persoonlijk geluk en heil. Maar ons persoonlijk geluk en heil 
moet daarin opgeborgen zijn: als het gaat naar Uw Woord, dan gaat 
het goed. 
Die vrouw wordt ook weggenomen uit het oordeelsslag over dat land 
en over dat volk. Ze is zalig geworden, ten hemel ingegaan. Ze 
hoefde de hoon van het weduwschap, de weduwe van Pinehas te 
wezen, niet te dragen. En ze hoefde niet te zien hoe Ikabod, dat 
kleine jongske, moest opgroeien in een land waarin geen ark maar 
was. 
Maar weet u wat die vrouw ook vergeten was? Dat is ook zoiets. Dat 
de Heere een nieuwe dienstknecht had. Dat Hij die jonge Samuël in 
Zijn dienst had geroepen. Dat Hij tot die jonge Samuël had gespro-
ken. Dat Hij voortvoer te spreken, verder ging met spreken tegen 
Samuël. En dat dat hele land had bekend dat hij een profeet des 
Heeren was. En niemand heeft om Samuël gevraagd in dit hoofd-
stuk. Niemand! Maar Samuël was er dan toch nog. En in het midden 
van het oordeel liet de Heere Samuël. 
Ja, zo kan het zijn, ook in de dienst des Heeren, zou je haast zeg-
gen dat je zegt: Waren we maar weg van hier, waar je ploegt op de 
rotsen en waar de mensen je toch niet geloven. Tenminste, als je 
het uiterlijk aankijkt. En waar je niets hoort van wonderen enzo. Wat 
gebeurt er nu eigenlijk nog? Waren we maar weg van hier. 
Maar Samuël moest blijven. Verlaten van Eli. Maar Samuël moest 
blijven. Weet u wat Samuël leren moest? Dat het niet van Eli af hing, 
en dat hij niet aan Eli moest hangen, maar aan de God van Eli. Sa-
muël is daar blijven staan en is manmoedig voorwaarts gegaan met 
door gaan het Woord des Heeren te verkondigen. En zijn er geen 
wonderen gebeurd?! Heeft God Zich niet geneigd en gewend?! 
Laat het alstublieft een verbazende zaak voor u zijn, dat God nog 
Samuëls, jong of oud, dat maakt niet uit, gelaten heeft in een land, 
in kerken, in een natie, onder een volk dat onder het oordeel ligt, dat 
in diep verval ligt. Of niet? Wij wel voorop. Of niet? Wij wel voorop, 
met onze pretenties: “Bij ons moet je wezen”. In diep verval, en God 
heeft ze nog gelaten die op de puinhopen nog staan te roepen, om 
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het Woord van God, de profetie, te verkondigen, om de schuld nog 
aan te zeggen en de vrijspraak in Christus te verkondigen. Laat het 
een wonder zijn dat de Heere ze niet heeft weggenomen, in welk 
verband, in welke omstandigheid dan ook. Dat de Heere ze nog niet 
heeft weggenomen, opdat Zijn mond, ’s Heeren mond, totaal zou 
zwijgen in Nederland. Maar dat de Heere het nog goed gedacht 
heeft. En laten we hoop koesteren, hoor, hoop koesteren, dat de 
Heere Zijn Woord niet voor niets laat verkondigen, maar dat het 
alles zal doen wat Hem behaagt. Dat er nog een keer een wending, 
net als in Israël, onder ons land en volk en in de kerken komen zou. 
Dat geve God. Dat geve God. 
En wij, terwijl we in het midden van onze dagen zijn, dat we aange-
bonden aan de troon der genade het van Hem zouden verwachten 
en het van Hem zouden begeren. We zouden wonderen zien. God 
geve het. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 16 : 5 
 
Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd; 
Mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen; 
Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd, ten spijt 
Des vijands, in den grafkuil zeker wonen. 
Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten; 
Uw heil'ge zal van geen verderving weten. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


