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Predikatie over Genesis 50 vers 19 t/m 21 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Elim Urk – 23 oktober 2016 
 
Zingen Psalm 84 : 1. 
Votum. 
Zingen Psalm 77 : 8. 
Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
Schriftlezing Genesis 50 
 
  1 Toen viel Jozef op zijns vaders aangezicht, en hij weende over 
hem en kuste hem. 
  2 En Jozef gebood zijn knechten, den medicijnmeesters, dat zij zijn 
vader balsemen zouden; en de medicijnmeesters balsemden Israël. 
  3 En veertig dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden 
vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden; en de Egypte-
naars beweenden hem zeventig dagen. 
  4 Als nu de dagen zijns bewenens over waren, zo sprak Jozef tot 
het huis van Farao, zeggende: Indien ik nu genade gevonden heb in 
uw ogen, spreekt toch voor de oren van Farao, zeggende: 
  5 Mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: Zie, ik sterf; in mijn 
graf, dat ik mij in het land Kanaän gegraven heb, daar zult gij mij be-
graven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begrave; 
dan zal ik wederkomen. 
  6 En Farao zeide: Trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u 
heeft doen zweren. 
  7 En Jozef toog op om zijn vader te begraven; en met hem togen 
op al Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten 
des lands van Egypte; 
  8 Daartoe het ganse huis van Jozef, en zijn broeders en het huis 
zijns vaders; alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun 
runderen lieten zij in het land Gosen. 
  9 En met hem togen op, zo wagens als ruiters; en het was een 
zeer zwaar heir. 
10 Toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan 
gene zijde der Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware 
rouwklage; en hij maakte zijn vader een rouw van zeven dagen. 
11 Als de inwoners des lands, de Kanaänieten, dien rouw zagen op 
het plein van het doornbos, zo zeiden zij: Dit is een zware rouw der 
Egyptenaars; daarom noemde men haar naam Abel-Mizráïm, die 
aan het veer van de Jordaan is. 
12 En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had; 
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13 Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaän en begroeven 
hem in de spelonk des akkers van Machpéla, welke Abraham met 
den akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron, den Hethiet, 
tegenover Mamre. 
14 Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en 
allen die met hem opgetogen waren om zijn vader te begraven, 
nadat hij zijn vader begraven had. 
15 Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden 
zij: Misschien zal ons Jozef haten; en hij zal ons gewisselijk vergel-
den al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. 
16 Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: Uw vader heeft 
bevolen voor zijn dood, zeggende: 
17 Zo zult gij tot Jozef zeggen: Ei, vergeef toch de overtreding uwer 
broederen en hun zonde; want zij hebben u kwaad aangedaan; 
maar nu, vergeef toch de overtreding der dienaren van den God uws 
vaders. En Jozef weende, als zij tot hem spraken. 
18 Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder, en 
zeiden: Zie, wij zijn u tot knechten. 
19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van 
God? 
20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft 
dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, 
om een groot volk in het leven te behouden. 
21 Nu dan, vreest niet; ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. 
Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. 
22 Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns va-ders; en 
Jozef leefde honderd en tien jaar. 
23 En Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde gelid; ook wer-
den de zonen van Machir, den zoon van Manasse, op Jozefs knieën 
geboren. 
24 En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik sterf; maar God zal u ge-
wisselijk bezoeken en Hij zal u doen optrekken uit dit land, in het 
land hetwelk Hij Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft. 
25 En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u 
gewisselijk bezoeken; zo zult gij mijn beenderen vanhier opvoeren. 
26 En Jozef stierf, honderd en tien jaar oud zijnde; en zij balsemden 
hem en men legde hem in een kist in Egypte. 
 
Gebed. 
Zingen Psalm 72 : 6 en 9. 
 
Genesis 50 vers 19 t/m 21, daar luidt het Woord van God: 
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19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik  in de plaats 
van God? 
20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht;  doch God 
heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk  het te dezen 
dage is, om een groot volk in het leven te behouden . 
21 Nu dan, vreest niet; ik zal u en uw kleine kinde ren onderhou-
den. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Een beschuldigend woord. 
2e. Een vernederend woord. 
3e. Een vertroostend woord. 

 
Het is alweer een aardig poosje dat het volk van Israël in het land 
Gosen woont. Het was in een wonderlijke weg gegaan. En terwijl ze 
in dat land Gosen woonden, waar ze ook om zich heen keken, ze 
zagen overal de hand van Jozef. Want was het in de praktijk van 
hun leven niet waar geworden, dat hij gezegd had in Genesis 45 en 
had uitgevoerd zoals het in Genesis 47 staat, dat hij ze zou verzor-
gen, dat het ze aan niets zou ontbreken! Ja, Jozef had woningen 
besteld voor zijn vader Jakob, voor zijn broeders, voor heel dat volk. 
Hij had woningen besteld. En hij had ze onderhouden. Hij had ze te 
eten en te drinken gegeven. Hij had ze alles gegeven wat ze nodig 
hadden. Ja, hij had ze zelfs onderhouden, tot de mond der kleine 
kinderkens toe. Dat betekent: in heel de praktijk van hun leven za-
gen ze, merkten ze op als het wel ligt, dat het wakend oog van Jozef 
over hen ging. En waar hij  maar gebrek ontmoette, hij voorzag. En 
waar hij maar een nood waarnam, hij gaf alles wat nodig was. Hem 
stonden volle voorraadschuren ter beschikking. En dat volk had de 
beste verzekering die er is. Ze leefden uit de hand van Jozef. En 
alles wat ze uit Jozefs hand ontvingen, daar mochten ze niet groot 
mee worden. Daar moesten ze klein onder zijn. Daar moesten ze 
onder vernederd worden. Alles wat ze uit de hand van Jozef ont-
vingen, moesten ze opsteken naar omhoog: “Dat hebben we gekre-
gen om niet. We hebben het helemaal niet verdiend, want we 
wensten Jozef dood. Maar we hebben het gekregen. Dat hij ons niet 
doodt, maar dat hij ons in het leven behoudt”. Dat was de ervaring 
toch! Dat hadden ze meegemaakt. Dat hadden ze ondervonden, dat 
ze dag aan dag geen enkel gebrek hadden. 
Nou, we hebben dezelfde ervaring toch? Of zit u hier te klagen? Het 
gaat niet over uw verlanglijsten. Het gaat niet over uw boze vlese-
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lijke begeerten. Het gaat er niet over of de weg des Heeren altijd 
gaat volgens uw fantasieën, volgens uw redenaties. Daar gaat het 
niet over. Maar zie eens terug. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? 
Weet u wat Luther zo heerlijk zegt? Hij zegt: “We zijn zulke dwazen, 
dat we dag aan dag zo weinig al onze zorgen en noden en al onze 
dagelijkse behoeften op Hem werpen. We zijn zulke dwazen dat we 
vergeten terug te kijken naar wat er gebeurd is, wat we hebben 
meegemaakt. We zijn zulke dwazen dat we vergeten dat God het 
Zelf was in de schoot van onze moeder, Die ons in het leven hield, 
Die ons deed groeien, Die ons volkomen deed zijn opdat we gebo-
ren konden worden. Wat zijn zulke dwazen, dat we vergeten dat Hij 
ons door de poort tot het leven bewaard en gespaard heeft, dat Hij 
ons vanaf dat ogenblik heeft onderhouden, niet alleen met eten en 
drinken, maar ook met Zijn wakend oog, met Zijn zorg en met Zijn 
goedheid”. Luther zegt: “O, hoe menigmaal heb ik mij als een dwaas 
en onnadenkend kind in grote gevaren begeven, en ik zag ze niet. 
Maar God in de hemel zag ze wel. Die beschermde mij. Die onder-
hield mij. Die bewaarde mij”. Hij zegt: “En hoe menigmaal heb ik niet 
voor kruispunten gestaan, dat ik niet wist welke kant het op moest. 
En hoe menigmaal heb ik niet als tegen een muur gestaan en ge-
dacht: Nu is heel mijn toekomst afgesneden, mijn leven is haast 
voorbij, dit wordt mijn dood. En God gaf uitkomst, boven bidden en 
boven denken. God gaf uitkomst in de weg van het wonder”. Luther 
kijkt terug en hij zegt: “Ach, over welke hoge bergen en door welke 
diepe dalen heeft God mij bewaard en gespaard. Zal ik dan die 
kleine zorg van heden ook niet op Hem werpen”. 
Denk er eens om, o kind van God, dat je de Vader in Zijn Vaderhart 
aantast als je het nalaat. Denk er eens om dat Hij juist daarin geëerd 
wordt, als je als een klein en hulpeloos kind met alles bij Hem bent 
en bij Hem blijft. Denk er eens om, als je je overmatig bezorgd 
maakt heden voor de dag van heden, dat je tekort doet aan de er-
varing die je hebt opgedaan met wat er in het hart van God is. Want 
is Zijn hart niet overvloeiende geweest van liefde en van goedheid?! 
Is God met u te vergelijken? U die al Zijn trouw met ontrouw hebt 
beantwoord. Is God met u te vergelijken? Hij Die ruimschoots geeft, 
en u mistrouwt maar. U wantrouwt zelfs. U bent er een die denkt: 
“Nu moet ik alleen verder”. Terwijl God heeft beloofd: “Ik zal u niet 
begeven en u niet verlaten”. En u…, onbekeerd, onbekeerd. Bedenk 
het wel dat de liefde Gods groot over u is uitgegoten. Want het heeft 
ook u aan niets ontbroken. Denk er om dat al die goedheid van God 
één doel voor ogen heeft: opdat het u tot bekering zou brengen. Be-
denk het dat het vreselijk zal zijn om onbekeerd te vallen in de 
handen van de levende God, Die u al de dagen van uw leven heeft 
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welgedaan. Bedenk het, dat u niets in zult kunnen brengen in het 
rechtvaardig oordeel van God, als Hij u toont waar en wanneer Hij 
overal Zijn goedheid u heeft doen ondervinden. En u hebt het niet 
opgemerkt. U hebt het doorgebracht in uw zonden, in uw ongerech-
tigheid. Bedenk het, dat het vreselijk zal zijn. Laat het toch heden tot 
u door mogen dringen, dat die goede God getrouw en zorgend voor 
u is, en dat Hij het waardig is dat heel uw leven in Zijn dienst be-
steed zij. Bedenk het toch, opdat u onder de goedheid van God, 
onder de betoningen van Zijn liefde en trouw, veel meer wellicht dan 
onder de scherpe snede van de heilige wet zou vernederd en ver-
broken worden. Dat je je schuldig zou weten tegenover een goed-
doend God. Hij Die ons nooit heeft kwaad gedaan. Hoe kan het toch 
dat wij zo kwaad van Hem denken? Ja, het is zeker ten diepste wel 
een vreselijke zaak voor al degenen die de Zijnen zijn. Hoe kan het 
toch dat wij toch zo kwaad van Hem denken? 
Nou, precies hetzelfde gebeurde nu met die broeders van Jozef. 
Precies hetzelfde. Ze hadden zoveel meegemaakt. Zoveel goedheid 
was over ze uitgestort. En nu zien ze dat hun vader dood was. Ja-
kob is er niet meer. Dus de omstandigheden zijn veranderd. Jakob 
is gestorven, overleden. Over het lijden van deze tegenwoordige tijd 
is hij heen geraakt. En hij heeft zijn voeten bij elkaar gelegd. En hij 
heeft gezegd: “Op Uw zaligheid wacht ik, Heere”. Weet u hoe hij 
gestorven is? Hij is gestorven als een vrome. 
Denk je er weleens aan, aan het uur van sterven? Dat is dichtbij, 
hoor. Dat is dichtbij. Misschien duurt het nog honderd jaar. Dat is 
heel dichtbij. Of vijftig. Zie je hoe kort het nog maar duurt?! Tien, vijf, 
één jaar. Wie weet. Denk je weleens aan je uur van sterven? Hoe 
zou je willen sterven? Hoe zou je op je sterfbed willen liggen? Ik las 
van Ledeboer. Mooi hè! Hij zei tegen de arts terwijl hij op zijn 
sterfbed lag: “Is dit nu sterven?” Ja, zei de dokter, dit is het. Hij zegt: 
“Ik sterf gemakkelijk”. Hij heeft de dood niet gezien, er doorheen 
getild, de dood van de vrome. Doorgeleid naar het leven, het eeu-
wige, zalige leven. Dat is met Jakob ook gebeurd. Een hoop onheb-
belijkheden had hij bij zich. Maar ja, daar was hij nu van af. Met de 
laatste adem die hij uitblies, was hij van al zijn zonden af. Eindelijk 
het lek boven water. Jakob is Thuis. Jakob is binnen. De omstandig-
heden zijn veranderd. 
Ze zien dat hun vader dood was. En dan zeggen ze: “Misschien zal 
ons Jozef haten”. Kijk eens, dat moet je eens goed tot je door laten 
dringen. Dat is een ernstige zaak. Hoe vaak zijn in uw leven de 
omstandigheden niet veranderd! De tonelen der wereld wisselen 
van ogenblik tot ogenblik. Niets is hetzelfde. Ziet hoe alles hier ver-
andert. Maar verandert God? Verandert het hart van God? Veran-
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dert het Wezen van God? Verandert de liefde van God? Nee toch 
zeker! Terwijl alles als een kleed zal verouden, en alles verandert en 
verdwijnt, Hij blijft Dezelfde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
De omstandigheden veranderen. En nu denken die broers van Jozef 
dat het hart van Jozef ook verandert. Dat is vreselijk! Dat is een 
zonde! Dat is een schuld! 
En weet u wat er nog meer zo erg is? Niets is veranderlijker dan een 
mens. Dat weet u misschien wel. Ja, vooral van de mensen om u 
heen. Maar ik hoop dat u het ook van uzelf weet. Niets is verander-
lijker dan een mens. En nu denken die broers van Jozef dat Jozef 
verandert, dat hij zijn belofte teniet zal doen. Ze denken dat hij er net 
zo een is als zij, met hun boos en veranderlijk hart.  
Hoe vaak heb je zo niet over God gedacht? Alsof Hij een mens zou 
zijn. Alsof Hij zo in elkaar zou zitten zoals u en ik. 
Wat moet je met onze woorden? Wat moet je met onze beloften? 
Wat moet je met onze toezeggingen? Hoe menigmaal valt een mens 
niet tegen! Eigenlijk altijd. Maar God niet. En in dit verband Jozef 
niet. Omdat Jozef hier in dit gedeelte een type is. Het type van de 
Heere Jezus Christus. In heel die vreselijke gang die Jozef heeft 
moeten gaan, het was zwaar, hoor, het is diep gegaan, het was vre-
selijk, het was moeilijk. Maar toch is het niet zo diep gegaan als de 
gang van die gezegende Heere Jezus Christus. 
Ze denken dat Jozef ze zal haten. 
Hoe vaak heb je het niet gedacht in de veranderingen, in de wisse-
lingen van het leven? Dat de Meerdere Jozef, dat God en Zijn eigen 
Zoon, dat Ze je haten, dat Ze je in een vijand verkeerd zijn, dat Ze 
tegen je geworden zijn. 
Hij zal ons gewisselijk vergelden het kwaad dat wij hem aangedaan 
hebben. Diezelfde Luther zegt: “Moet je eens kijken! Die jongens 
konden eigenlijk niet meer leven, omdat ze een aanklagend gewe-
ten hadden. Ze konden niet meer leven, omdat het verleden aan het 
spreken was”. Dat wij hem aangedaan hebben. Ziet u, ze kunnen 
het niet meer goedpraten, ze kunnen het niet meer weg krijgen. Dat 
staat ze helder voor ogen. Ze hebben Jozef kwaad aangedaan. En 
nu zal hij ons vergelden. 
Het is in onze tijd mode om over de zonde heen te stappen. Het is in 
onze tijd mode om een theologie te prediken waarin de ellende geen 
plaats meer heeft. Het is mode om te verkondigen: “Och nee, het 
hoeft niet persé door de weg van de ellende naar de verlossing 
heen te gaan”. Het is mode om te denken dat het ook met Gods 
liefde en met Zijn genade kan beginnen, en dat je misschien later 
nog eens een keer aan je zonde ontdekt wordt. Maar laten we ons 
maar bij het Woord houden. Die niet ziek is, die heeft de medicijn-
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meester niet nodig. Die niet weet van zijn zonden, wie zal een Borg 
en een Middelaar nodig hebben? Die niet weet van zijn schuld voor 
God, wie zal niet zoeken naar de Messias, die eni-ge Naam Die on-
der de hemel tot zaligheid is gegeven. 
Al het kwaad. Die drie woordjes zeggen wat! Die mannen hebben 
met elkaar in de gaten dat het een veelheid is, een grootheid. Het is 
een ontzaglijk kwaad dat zij hem hebben aangedaan. 
Zit je er ook mee? Zit je er mee, met het kwaad dat je God hebt 
aangedaan? Wat je de Meerdere Jozef hebt aangedaan? Zit je er 
mee? Of wijs je nog naar Adam? Wijs je nog naar de Joden die Hem 
kruisten? Wijs je nog naar de wereld, naar de zondaren? Misschien 
wel naar de mensen die naast je in de kerk zitten. Ja, die wel en die. 
Of moet je naar jezelf wijzen? Het kwaad dat je Hem hebt aange-
daan. Want dat is toch niet klein te krijgen, als je dat lijden en ster-
ven van de Heere Jezus overweegt. Dat is toch niet klein te krijgen, 
als je beseft welke weg Hij moest gaan vanwege de zonde, van-
wege de schuld. Dat is toch niet klein te krijgen, als het tot je door-
dringt dat het uwe zonden zijn, o mensenkind, die Hem die nagels 
door Zijn handen en voeten drongen. Dat het uw misdaden zijn die 
Hem de doornenkroon op het hoofd gedrukt deden worden. Dat het 
uw ongerechtigheden zijn die Hem de rug hebben opengereten en 
die Hem daar naakt aan het kruis deden hangen onder de hitte van 
Gods toorn. Kun je daar makkelijk over praten, of schaam je je weg 
en zink je weg in vernedering? Het is om mijn kwaad dat Hij die weg 
heeft willen gaan. Al het kwaad! Want Hij ging het borgtochtelijk. Dat 
zeker. Net als Jozef, als type van Christus. Hij ging het borgtochte-
lijk. Maar terwijl Hij die borgtochtelijke gang ging, riepen de Joden: 
“Kruis Hem, kruis Hem. Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. 
Ze hadden een behagen in de dood van de Heere Jezus Christus. Is 
dat je grootste kwaad, dat je een behagen hebt, hebt gehad, in de 
dood van de Heere Jezus Christus? 
Hij zal ons al het kwaad vergelden, want vader is weg, de bescher-
ming is weg. De man die voor ons optreedt is weg. Die man is weg 
die Jozef een beetje kalm en stil houdt. Nu staan we er zelf voor. Nu 
zal het niet meevallen. 
Dan sturen ze een bode. Ze durven geen eens zelf te komen. Ze 
durven geen eens zelf te komen bij Jozef die in hun nabijheid had 
geweend. Ze durven geen eens te komen bij hem die ze aan de hals 
was gevallen. Ze durven geen eens te komen bij hem die in zijn 
tedere zorg zijn liefde zo menigmaal heeft getoond. Dat is wat! Dat 
is wat! 
Terwijl in de prediking van het Woord en in de ondervinding dag aan 
dag de liefde Gods u lokken wil. Terwijl keer op keer als het ware in 
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de trouwe zorg van God de nodiging tot u uitgaat. Durft u niet te 
komen? Waar vreest u voor? Is het nog steeds die gedachte dat Hij 
zo zal zijn als u? 
Nee, ze sturen een bode en ze zeggen: “Uw vader heeft bevolen 
vóór zijn dood…” Ja, ja, Jakob moet er bij gehaald worden. Ze 
denken: “Dan zal Jozef wel breken”. En even verder: “Vergeef toch 
de overtreding der dienaren van de God uws vaders”. God moet er 
ook nog bij komen. Ja, ze zeggen wel: “Al het kwaad”. Maar over al 
dat kwaad heen stijgt toch de grootheid van vader Jakob en de 
grootheid van de Gods uws vaders. Dat moet het dan een beetje 
goed maken en recht trekken ofzo. Calvijn zegt: “Meenden ze het 
maar. Dan was het een schoon gebed geweest. Dan was het oot-
moedig geweest”. Maar het is toch een soort geveinsd. Ze proberen 
Jozef te bewegen, hem daar te krijgen waar ze hem zo graag 
hebben willen. Dat hij niet zal vergelden vanwege het kwaad. O, o, 
o, Jozef weende als zij tot hem spraken. 
Hoe vaak zal de Heere Jezus, aan de rechterhand van Zijn Vader 
gezeten, geweend hebben als u uw handen vouwde! Als u tot Hem 
sprak! Hoe vaak? Omdat uw gebed niet was naar het Woord. Omdat 
uw gebed vervuld was met heimelijkheid. Omdat uw gebed voort-
kwam uit lage en mistrouwende gedachten van God. Hoe vaak zal 
de Heere Jezus niet geweend hebben, terwijl in het Woord gedurig 
tot u wordt gezegd: “Stort toch voor Hem uit uw ganse hart”. Wil toch 
voor de Heere niets verhelen. 
Hij weent, omdat het blijkt dat ze hem nog zo weinig kennen. Hij 
weent, omdat ze hem niet betrouwen. Hij weent, omdat ze niet met 
al hun schuld bij hem zijn, opdat zijn goedheid nog eens een keer 
aan hen betoond zal worden. 
En, kind van God, bedenk het, hoe menigmaal zal de Heere Jezus 
geweend hebben. Geweend omdat u het hebt proberen goed te 
maken. Geweend omdat u het hebt geveinsd. Geweend omdat u…, 
ja, weet ik ‘t. Geweend. 
Maar Jozef weende. Dat toonde wat er in zijn hart is. Het breekbare. 
Het milddadige. Het vriendelijke. Het toont wat er in het hart van 
Jezus is. Ja, van Jozef staat het menigmaal geschreven dat hij 
weende. Maar Gode zij dank, aan het graf van Lazarus, we weten 
het in het Woord: “Jezus weende”. We hebben heden te maken, 
gemeente, met een wenende Heere Jezus Christus. Wenend van-
wege ons ongeluk, vanwege ons gebrek, vanwege het woord: “Hoe 
menigmaal heb Ik u willen bijeen vergaderen gelijk een hen haar 
kiekens, ge hebt niet gewild”. Een wenende Heere Jezus, omdat u 
de zaak van uw leven zo weinig aan Hem over laat, zo vaak het zelf 
ter hand neemt. Een wenende Heere Jezus, omdat Hij u zo weinig 
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kan laten zien wat er in Hem is, welke grootheid van liefde en ge-
nade. 
Maar als ze horen dat hij weent, dan komen ze zelf en dan vallen ze 
voor hem neer in het stof. Nou, zeg je, dat is een goede plek. Dat is 
ook zo. Dat is een goede plek. En terwijl dat een goede plek is, klopt 
er toch ook weer het een en ander niet. Want ze zeggen: “Zie, wij 
zijn u tot knechten”. Ze leveren zich uit. “U mag met ons doen wat 
goed is in uw ogen”. Dat is schoon! “Maar wij zijn u tot knechten. 
Laat ons liever slaven wezen, dan dat u ons doodt”. Dat zeggen ze 
tegen hem die ze als een vriend en een broeder gedurig heeft on-
derhouden en verzorgd. Wat denken ze nog laag van hem. En als 
ze daar voor zijn aangezicht liggen en zeggen: “Wij zijn u tot knech-
ten”, dan zegt Jozef tot hen: “Vreest niet”. 
Tja, weet u wat ik zo mooi vind? Jozef verwijt ze niets. Jozef ver-
maant ze niet. Jozef zegt niet: “Hoe komt u toch aan die lage ge-
dachten over mij?” Jozef zegt niet: “Bent u vergeten wat ik allemaal 
voor u gedaan heb, wie ik voor u geweest ben?” Nee, Jozef verwijt 
ze niets, hij beschuldigt ze niet. Maar Jozef wijst op zichzelf. En 
Jozef wijst op God. En omdat hij daarop wijst, kan hij de woorden 
van onze tekst omvatten met: “Vreest niet”. Twee maal. Aan het be-
gin en aan het einde, in vers 19 en in vers 21. Vreest niet. Daarom 
kan hij het omvatten. 
Zeg, ik wou u eens wat vragen. Zit u op dat woord te wachten? Het 
woord “Vrees niet”. Wat vreest u allemaal voor het leven van elke 
dag? Wat vreest u allemaal vanwege uw verleden? Wat vreest u als 
u ziet op de toekomst? Wat vreest u toch terwijl alles u bij de 
handen afbreekt en u geen raad weet, u niet weet welke kant het op 
moet? Wat vreest u toch, o kind van God, terwijl het in uw hart leeft: 
“Zou God Zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten?” 
Wat vreest u toch? Hoor in de Meerdere Jozef de stem van het hart 
van God. Hoor dat Hij u geen verwijten maakt, maar hoor dat Hij in 
dat Woord Zijn hart en Zijn handen ruimschoots voor u opent. Hoor 
dat Hij spreekt: “Vrees niet”. Weet u het uit ondervinding? Wat kan 
de vrees uit uw hart eigenlijk wegnemen? Terwijl de vragen mis-
schien helemaal niet worden opgehelderd, terwijl de omstandig-
heden waarschijnlijk niet veranderen. Jakob kwam niet terug, om zo 
te zeggen. Die bleef dood in zijn graf liggen. De omstandigheden 
van die mannen bleven hetzelfde. Maar terwijl de omstandigheden 
hetzelfde blijven, de moeitevolle omstandigheden van uw leven mis-
schien, is het het woord: “Vrees niet”, wat u vertroosten kan? Is het 
het woord van Hem, dat Hij zegt: “Maar Mijn hart verandert niet, en 
Mijn gedachten over u veranderen niet, Mijn gedachten des vredes 
en niet des kwaads. Ik ben en blijf Dezelfde”. 
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Vreest niet, want ben ik in de plaats van God? Zou ik u oordelen? 
Zou ik u straffen, zoals God dat zou kunnen doen? Maar er ligt nog 
wat achter. Jozef zegt: “Ben ik in de plaats van God?” Hij Die u en 
mij in deze weg heeft geleid. Want Zijn raad bestaat in eeuwigheid. 
Hij Die u en mij op deze plaats, op dit punt terecht deed komen, om-
dat Hij een hoogheerlijk doel tot de eer en de verheerlijking van Zijn 
Naam voor ogen heeft. Zal ik dan in de plaats van God, bestraffend 
en veroordelend, u dodend, optreden, terwijl ik nu, terwijl ik op deze 
plaats ben, het inzie dat de Heere dit gedaan heeft om u in het leven 
te behouden. Dat is een wonderlijke zaak! Jozef ziet het nu. 
Maar de Heere Jezus zag het al van eeuwigheid af. De Heere Jezus 
wist het al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, in de 
Raad des Vredes. En de Heere Jezus spreekt door dit Woord: “O 
kind van God, vrees niet. Want ben Ik in de plaats van God?” Zou dit 
alles nu geschied zijn, opdat u heden nog gestraft en geslagen 
worde? Nee, het is geschied tot uw behoud, tot uw leven, tot uw 
zaligheid. 
En dan wijst Jozef zijn broers aan. Die broers die met elkaar be-
kennen moesten: “Al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben”. 
Jozef maakt het niet klein. Hij zegt niet: “Nou ja, goed, ach, wat doet 
het er toe. Het viel wel mee. En gelukkig zijn Gods gedachten hoger. 
En heel uw kwaad paste in Zijn plan. Dus, nou ja, maak je niet druk, 
hoor. Het valt wel mee allemaal”. Nee, dat doet Jozef niet. En dat 
doet God de Heere ook niet. Dat doet de Meerdere Jozef nooit in 
het leven van Zijn volk. De Heere zal nooit tegen u en mij zeggen: 
“Nou ja, wat maakt het toch uit! Wat is uw zonde eigenlijk? U vindt 
wel dat het groot en veel is, maar het valt wel mee, hoor”. Nee, het 
Woord leert ons, opdat we met de psalmist mee zouden zeggen: 
“De grootheid van mijn kwaad, ik zie het me steeds voor ogen zwe-
ven, mijn ongerechtigheden”. God gaat niet over de zonde heen. 
God maakt de schuld niet klein, want de schuld is ontzaglijk groot en 
zwaar, en onze zonden zijn menigvuldig. 
Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Weet je wat Jozef 
zegt? Het zijn niet alleen uw daden geweest. Nee, in uw daden 
kwam uw hart openbaar. Het was kwaad tegen mij wat u in uw hart 
hebt gedacht. En wat een kwaad hebben ze niet tegen Jozef be-
dacht! Wat een kwaad terwijl ze hem in die put hadden gegooid, 
terwijl ze over zijn dood zaten te beslissen, terwijl ze zeiden: “Weet 
je wat we doen? We verkopen hem voor een paar stuivers. Laat 
hem maar weggaan in de slavernij”. U hebt kwaad over mij gedacht. 
Terwijl ze hem naar Egypte lieten afvoeren, om daar te dienen, om 
daar een vreselijke toekomst tegemoet te gaan. U hebt kwaad tegen 
mij gedacht, terwijl ik u vroeg om erbarmen, terwijl ik ook voor u mijn 
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handen vouwde en zei: “Bewaar mij toch. Doe het mij toch niet aan. 
Gedenk toch. Ontferm u toch”. En u hebt op mijn gebed geen ant-
woord gegeven. Dat wil Jozef zeggen in dat woord: “Gij hebt kwaad 
over mij gedacht”. Hij heeft gesmeekt, maar ze hebben er geen ge-
hoor aan gegeven. Hij heeft geroepen, maar ze hebben door ge-
beukt in hun gang van zonde. Dat kwaad was niet meer klein te 
krijgen. Dat kwaad moest ten uitvoer gebracht worden. Heel zijn 
lieflijk, nederig smeken deed daar niets aan af. Gijlieden wel, gij hebt 
kwaad tegen mij gedacht. 
Word je zo aangewezen, wellicht in de herinnering, en wellicht in dit 
ogenblik? Word je zo aangewezen? Gijlieden wel, gij hebt kwaad 
tegen Mij gedacht. Nog eens die vriendelijke God en die vriendelijke 
Heere Jezus Christus. Wat een kwaad! Hoe komt ons hart openbaar 
onder de prediking van het Woord! Het zijn niet alleen de zonden en 
de misdaden. Het is niet alleen dat overtreden van Gods heilige wet 
in de daad. Het is niet zo dat we zeggen kunnen: “Nou ja, we heb-
ben ons leven een beetje aangepast en gereformeerd, nu zijn we 
vast lieve mensen”. Nee, er zijn op aarde maar twee soorten van 
mensen. Stoute mensen en hele stoute mensen. Geen goede men-
sen. Dat is de leer van vandaag. Geen lieve mensen. Dat is een 
valse theologie. Ge hebt kwaad tegen Mij gedacht. Is dat woord uit 
Psalm 2 weleens levend voor je geworden? Tegen de Heere en 
tegen Zijn Gezalfde. Is het weleens naar binnen geslagen, dat u het 
was die het liefst de hamer van die soldaten zou overnemen om die 
spijkers door de handen en voeten van de Heere Jezus te slaan? Is 
het weleens naar binnen geslagen, dat u graag had willen meedoen 
om Hem in Zijn aangezicht te spuwen en Hem kinnenbakslagen te 
geven? Is het weleens levend voor u geweest, dat u o zo graag die 
gesel ter hand had genomen om de rug van de lieve Heere Jezus 
stuk te rijten? Terwijl Hij zieken genas. Terwijl Hij zonden vergaf. 
Terwijl Hij duizenden van een paar broodjes te eten gaf. Terwijl Hij 
kinderen zegende. Terwijl Hij  ouden van dagen weldeed. Tegen 
Zijn goedheid in zoveel kwaad gedacht. 
Maar weet u wat Jozef doet? Hij zegt: “Gij wel, gij hebt kwaad tegen 
mij gedacht”. Gij en ik. Dat is wat Jozef zegt. Maar dan zegt hij: 
“Doch God…” Hij haalt God er bij. Die God Die ze hadden aange-
roepen om de grootheid van hun kwaad wat mee te bedekken. Hij 
haalt God er bij als de God Die het wel ziet en het wel weet dat ze 
kwaad tegen Jozef hebben gedacht, maar dat dwars door dat kwaad 
heen de Vrederaad des Heeren heerlijk bestaat. Doch God heeft dat 
ten goede gedacht. Vind je dat niet schoon? Jozef zegt niet: “Ik heb 
dat ten goede gedacht”. Jozef zegt niet: “Gelukkig ben ik mild en val 
ik wel mee, en ben ik niet zo erg van de wraak enzo. Gelukkig heb 
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je met mij te doen, want ja, ik ben nu eenmaal zo’n zacht mens”. 
Nee, hij wijst op God. God heeft dat ten goede gedacht. Daar ga je 
weer. Kwaad tegen mij gedacht, dat opent het hart van de broeders 
van Jozef. Maar als hij zegt: “God heeft het ten goede gedacht”, be-
doelt Jozef niet alleen over de daden van God, de goede daden te 
spreken, maar juist over het hart van God, dat vriendelijke hart dat 
achter die goede daden schuil gaat. Dat hart van God is openbaar 
gekomen. Ja, nu verstaat Jozef het, waartoe het allemaal was. Het 
was kwaad tegen mij. Het is niet meegevallen. Het was moeilijk en 
het was zwaar. 
Ja, het is niet meegevallen toen om uw zonden het bloedig zweet 
Hem uitgeperst werd. Het is niet meegevallen toen Hij zei: “Is het 
mogelijk dat deze drinkbeker aan Mij voorbij ga? Niet Mijn wil, de 
Uwe geschiede”. Het is niet meegevallen toen Hij aan het kruis het 
moest uitroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verla-
ten?” Geen mens was bij Hem. Geen der volkeren was met Hem. 
Ook u niet. Ook u niet, hoor. Doe je hoge gedachten van jezelf maar 
weg. Geen! Hij heeft de pers alleen getreden. En daar aan het kruis 
was God ook niet met Hem. Dat is niet meegevallen: van God ver-
laten. Dat is vreselijk geweest. Dat is zwaar geweest. En over die 
schuld gaan wij niet heen. O nee! Vanuit onszelf nooit. Maar te-
midden van die schuld wijzen we naar Boven. Maar God, God, Die 
de duivelen een eeuwigheid is voor geweest. God, Die op Zijn 
eeuwige troon rustig zit. God, Die Zijn verkiezing heeft heerlijk ge-
maakt. God, Die door Zijn welbehagen werkt. God, Die een hoger 
plan had en heeft dan al onze plannen en gedachten. 
Zouden ze er om gedacht hebben dat ze Jozef levend aantroffen in 
Egypte? Zouden ze er om gedacht hebben? Misschien hebben ze al 
die jaren wel gehoopt: “We hopen maar dat hij dood is. We hopen 
het maar”. Daar kom je achter! Een levende Heere Jezus. Hij is 
dood geweest, maar Hij leeft. En weet u waartoe Hij nu leeft? Veel 
meer dan Jozef hier. Hij leeft om uit te delen, gaven tot der mensen 
troost, opdat een wederhorig kroost altijd bij Hem zou wonen. Hij 
leeft, want Hij is opgestaan. Hij Die stierf om onze zonden, opge-
wekt om onze rechtvaardigmaking. En het kwaad, onze ongerech-
tigheid is groot. Maar wat dacht u? Het werk wat Jozef doen mag uit 
naam van God. Wat dacht u van de arbeid van die gezegende Hee-
re Jezus Christus? Die arbeid uit de goede gedachten van God 
voortkomende. Ook dat is groot. Want de genade van God is groot. 
Er hoeft er vandaag niet één te denken: “Maar ik, met de veelheid 
van mijn kwaad, ik pas er nooit in, in het werk van de Heere Jezus 
Christus”. Er hoeft er niet één te denken: “Ik heb te zwaar en te lang 
gezondigd om ooit nog tot genade te komen”. Er hoeft geen één 
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dwalend kind van God vanmorgen te denken: “Het is voor mij be-
keken. Ik ben Hem vergeten, dagen zonder getal. Nu ga ik de dood 
en de ondergang tegemoet”. Er hoeft er niet één te vertwijfelen aan 
het hart van de levende God. Aan jezelf twijfelen. Aan jezelf wan-
hopen. Van jezelf walgen met al je kwaad, juist ook na ontvangen 
genade, als je tegen de onderhoudende Meerdere Jozef zoveel 
kwaad nog uitdenkt. Van jezelf walgen ja, maar hoge en goede en 
ruime gedachten van God hebben. En dan in al je nood en in al je 
geschrei niet weggaan bij de voeten van deze gezegende Heere 
Jezus Christus vandaan. 
God heeft dat ten goede gedacht, opdat Hij deed gelijk het te dezen 
dage is. Nu komt het openbaar, zegt Jozef, waartoe al die zware, 
moeitevolle druk- en kruiswegen er waren. Nu, heden ten dage 
wordt het getoond, dat het is om een groot volk in het leven te 
behouden. 
En dan, daar zit ook iets, dat wij zo weinig van de prediking van het 
Woord verwachten. Maar dan is er iets wat heden klinken moet: 
opdat Hij deed gelijk het te dezen dage is op Urk, om een groot volk 
in het leven te behouden. Een groot volk. Hoor je dat? Zul je dat 
woordje “groot” nooit vergeten! En laat ze maar praten, hoor, die 
met een zuur en een benauwd gezicht, en met een gebogen, 
scheefhangend hoofd zeggen: “Nou ja, wie weet nog eens eentje”. 
Laat ze maar praten, hoor, die zeggen: “Ja, één uit een stad en twee 
uit een land misschien”. Laat ze maar praten, hoor, die zeggen: 
“God werkt niet meer heden ten dage”. Laat de keurmeesters maar 
praten. Laat de farizeeën maar praten. Laat de schriftgeleerden 
maar praten, die u lasten opleggen, te zwaar om te dragen. Laat ze 
praten. Laat ze praten. Gaat er nooit op in. Maar houdt u aan het 
Woord van de levende God. Heden ten dage blijkt waartoe de 
arbeid van Christus geweest is. Hoe God heeft willen werken, dwars 
door ons kwaad denken tegen die lieve Borg en Zaligmaker in, om 
een groot volk in het leven te behouden. En als het vandaag ge-
beuren zou, dat u als gehele gemeente op de knieën zou vallen, dan 
geldt dit woord: “Wie hem nederig valt te voet, die zal van Hem Zijn 
wegen leren”. En als u heden gehoor zou geven aan de lieflijke 
roep: “Komt herwaarts tot Mij, vermoeiden en belasten, Ik zal u rust 
geven”. U zou het ondervinden dat Gods Woord de waarheid is. 
Deze dagen blijkt het om een groot volk in het leven te behouden. 
En Jozef had achter zich staan volle schuren, opgespaard in de 
zeven vette jaren. Maar de Heere Jezus Christus en God de Vader 
in de hemel hebben achter Zich eeuwige voorraadschuren. Ja, bij 
Jozef zijn ze een keer leeg geraakt, en toen werd het tijd dat het 
weer ging regenen en dat er weer een oogst zou komen. Toen werd 
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het tijd. Maar bij die lieve Heere Jezus raken de schuren niet leeg, 
want God wordt van het geven niet armer en van het inhouden niet 
rijker. Tja, tja, en waar mag je nu de Heere om vragen? De Cate-
chismus zegt het zo schoon in Zondag 45: “Alle geestelijke en 
lichamelijke nooddruft”. Alles! Ja, zegt Kohlbrugge, tot die spijker en 
die speld toe. Als het u aan een veter ontbreekt, al uw nooddruft 
Hem bekend maken. En weet u aan Wie u het bekend maakt? Aan 
die God, die Meerdere Jozef, Die, zoals ik u aan het begin zei, vanaf 
Genesis 47 Zijn volk al onderhield. Dus Die met een wakend oog 
ziet wat u nuttig is, wat tot uw voordeel is, wat tot uw eeuwige winst 
is, wat tot de roem en de verheerlijking van Zijn Naam is. Aan die 
God maakt u uw nooddruftigheden bekend. En daarom kan die God 
u heden toeroepen: “Eer zij roepen, zal Ik antwoorden. Want ik weet 
het allang”. Probeer niet om je zonden kleiner te maken, het is groot. 
Maar waag ook geen poging om de genade Gods in de Heere Jezus 
Christus klein te maken. Laat dat ontzaglijk groot u voor ogen staan, 
opdat u moed zou scheppen en het wagen zou aan de troon der 
genade, zowel voor als na ontvangen genade, opdat u het wagen 
zou met die God, waarvan we zingen uit Psalm 103 het 2e vers. 
 
Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw Redder is geweest. 
 
Nog even, de herhaling. Nu dan, vreest niet. Dus de eerste keer 
“Vreest niet”, dat was niet zoals tegenwoordig een of ander 
oproepen om niet bang te zijn, wat uit het niets voortkomt, wat uit de 
droom voortkomt, uit de fantasie. De wereld zegt: “We hopen maar 
dat het goed komt”, en je ziet de hele zaak naar beneden zakken. 
En de mensen zeggen: “Kop op, moed houden”, en het wordt alleen 
maar erger. Maar hier is het een gegrond woord: “Vreest niet”. Hij 
heeft het uitgelegd: “God heeft het ten goede gedacht, opdat Hij 
deed…” Dus Jozef zegt: “Als ik u onderhoud, als ik u een woning 
geef en u dagelijks verzorg, dan ben ik in dat opzicht de hand van 
God”. Zo is het. Als de Heere Jezus u geeft wat u hebben wilt, wat u 
hebben moet, wat u benodigt voor ziel en li-chaam, dan is het God 
Die in Zijn Zoon heerlijk werkt. 
Vreest niet. En dan herhaalt hij de oude belofte. 
Krijg je van het Woord ooit genoeg? Krijg je van de herhaling van de 
beloften Gods genoeg? Of is dat steeds een zaak om onder op te 
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ademen? Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast. Op Uw 
Woord heb ik gehoopt. En dat Woord verandert niet. Jakob is dood. 
De omstandigheden zijn veranderd. Maar dat Woord van hoofdstuk-
ken eerder, klinkt hier nog steeds. Zie hoe alles hier verandert, zegt 
het oude lied, maar Hijzelf verandert niet. Ik zal u en uw kleine 
kinderen onderhouden. Weet u wie kleine kinderen zijn? Daar kun je 
je geestelijk misschien best bij voegen vanmorgen. Die kunnen het 
niet zelf. Die weten het niet zelf. Die weten niet wat ze beslissen 
moeten. Die kunnen nog niet werken om een boterham te kunnen 
eten. Die moeten van genade leven. En die zijn afhankelijk van wat 
vader en moeder ze aan tafel toereikt. Ja, tegenwoordig is het an-
dersom. De kinderen nemen en pa en ma zeggen wel dat het goed 
is. Maar zo hoort het niet. Wat vader en moeder toereikt, daar leven 
die kindertjes van. En dan weet vader en moeder het als de beste, 
dat dat kind van 2 een andere hoeveelheid nodig heeft dan dat kind 
van 7. Dan weet Vader het het beste, Vader in de hemel, wat u 
nodig hebt. Een klein kind is afhankelijk. Er is geen zaliger leven hier 
op aarde dan afhankelijk te zijn. Afhankelijk van Hem. 
En zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. 
Kijk, dat is ook vandaag de dag mode: “Ja, mijn hart moet verklaard 
worden”. Zit je daar op te wachten, dat uw hart verklaard wordt? Ik 
hoorde van een predikant, die vroeg aan een gemeentelid: “Waarom 
komt u toch niet meer bij mij naar de kerk?” Die vrouw zegt: “Ik ga 
nu daar en daar heen, want daar wordt mijn hart verklaard”. Hij zegt: 
“Dat wil ik ook wel even doen. Uw hart is een poel van dood en 
verderf. Uit uw hart komen voort kwade bedenkingen. Met uw tong 
pleegt u venijn en bedrog. Wilt u dat graag horen?” Dat mens werd 
kwaad. Wilt u uw hart horen verklaren? Daar word je toch niet goed 
van! Of dacht u dat er nog wat moois in woonde? 
Weet u wat hier staat? Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. 
Dat betekent, in hun hart worden zij vertroost als hij hen zijn hart 
verklaart en openbaart. 
Wat anders houdt u in het leven? Hoe anders zal het bij u gaan? Hij 
troost u daarmee en Hij spreekt naar uw hart, als Hij u openbaart, u 
ontsluiert wat er in Zijn hart is: eeuwige trouw, eeuwige goedheid, 
eeuwige liefde. En betaald in een weg van recht, uw leven voor tijd 
en eeuwigheid beide. Wat wilt u anders horen dan de ontvouwing 
van Zijn hart: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, en daarom 
heb Ik u getrokken met koorden van goedheid, van liefde, van trouw. 
Daarom!” Wat wilt u anders horen, dan wat er in Hem te vinden en 
in Hem aan te treffen is. 
Nee, dan word je van de herhaling van de beloften niet moe. Want 
wat zijn er nog een geheimen, om zo te zeggen, in het Wezen van 
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God. Want wij kennen hier maar zo ten dele. Maar de Heere belooft 
Zijn volk: Er komt een eeuwigheid, dan zullen zij Mij kennen zoals Ik 
hen ken. Dat betekent: tot op de bodem. Daar zal Ik ze alles laten 
zien. 
Zeg, wil je dan graag honderd jaar hier blijven? Of met dat vooruit-
zicht voor ogen, versta je dan de apostel: “Ik wenste wel ontbonden 
en met Christus te zijn, omdat dat zeer verre het beste is. 
O ja, hij troostte hen en sprak naar hun hart. Maar Jozef ging 
sterven. En toen werd het anders. Exodus 1. Daar begint het al. 
Toen werd het anders. 
Maar Jezus sterft niet. Dat moet je niet denken, hoor. In der eeuwig-
heid niet. Hij leeft en Hij regeert tot in de eindeloze eeuwigheid toe. 
Daar hoef je nooit bang voor te wezen. Ja, dat staat er nu wel, maar 
hoe zal het morgen zijn? Hij blijft Dezelfde. Hij Die zegt: “Ik ben de 
Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 
Ik blijf en Ik verander niet”. Dat is de troost. De troost in druk u 
toegezegd. Dat u hiervan leeft, niet meer het eigendom van uzelf te 
zijn, maar het eigendom van uw lieve Heere Jezus Christus, Die 
voor al uw zonden volkomenlijk betaald heeft, voor u in het gericht 
geweest is, u verlost heeft uit de macht en de majesteit des duivels, 
en u zal bewaren tot op de dag van Jezus Christus toe. 
Hij bestelde woningen voor zijn broeders. 
En van uw Heere Jezus, o kind van God, geldt: dat uw woning hier 
op aarde, de plaats van uw woning is bepaald. Maar veel meer dat 
daar Boven voor u een plaats is bepaald. Want Hij is heen gegaan 
om uw plaats te bereiden. En als dat geschied is, komt Hij weer om 
u tot Zich te nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Hij is. 
Zal dat niet het allerbeste zijn?! 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
Slotzang Psalm 97 : 7 

Gods vriend'lijk aangezicht 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot! 

 
Zegenbede. 


