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Predikatie over Lukas 7 vers 39 en 40 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Elim Urk – 23 oktober 2016 
 
Zingen Psalm 42 : 1. 
Votum. 
Zingen Psalm 34 : 3. 
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
Schriftlezing Lukas 7 vers 24 t/m 50 
 
24 Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tot 
de scharen, van Johannes te zeggen: Wat zijt gij uitgegaan in de 
woestijn te aanschouwen? Een riet dat van den wind ginds en weder 
bewogen wordt? 
25 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klede-
ren bekleed? Zie, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in 
de koninklijke hoven. 
26 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook 
veel meer dan een profeet. 
27 Deze is het van welken geschreven is: Zie, Ik zend Mijn engel 
voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. 
28 Want Ik zeg ulieden: Onder die van vrouwen geboren zijn, is 
niemand meerder profeet dan Johannes de Doper; maar de minste 
in het Koninkrijk Gods is meerder dan hij. 
29 En al het volk hem horende, en de tollenaars die met den doop 
van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. 
30 Maar de farizeeën en de wetgeleerden hebben den raad Gods 
tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. 
31 En de Heere zeide: Bij wien zal Ik dan de mensen van dit ge-
slacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk? 
32 Zij zijn gelijk den kinderen die op de markt zitten en elkander toe-
roepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet 
gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet ge-
weend. 
33 Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende noch 
wijn drinkende, en gij zegt: Hij heeft den duivel. 
34 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij 
zegt: Ziedaar een Mens Die een vraat en wijnzuiper is, een vriend 
van tollenaren en zondaren. 
35 Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al Haar 
kinderen. 
36 En een der farizeeën bad Hem dat Hij met hem ate; en ingegaan 
zijnde in des farizeeërs huis, zat Hij aan. 
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37 En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaan-
de dat Hij in des farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met 
zalf. 
38 En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voe-
ten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van 
haar hoofd, en kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf. 
39 En de farizeeër die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij 
zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet was, zou wel 
weten wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij 
is een zondares. 
40 En Jezus antwoordende zeide tot hem: Simon, Ik heb u wat te 
zeggen. En hij sprak: Meester, zeg het. 
41 Jezus zeide: Een zeker schuldheer had twee schuldenaars; de 
een was schuldig vijfhonderd penningen, en de ander vijftig; 
42 En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden 
kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer liefhebben? 
43 En Simon antwoordende zeide: Ik acht dat hij het is, dien hij het 
meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht 
geoordeeld. 
44 En Hij Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij 
deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn 
voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen natge-
maakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. 
45 Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen 
is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen. 
46 Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn 
voeten met zalf gezalfd. 
47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele wa-
ren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, 
die heeft weinig lief. 
48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. 
49 En die medeaanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is 
Deze, Die ook de zonden vergeeft? 
50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behou-den; ga 
heen in vrede. 
 
Gebed. 
Zingen Psalm 38 : 15, 18 en 21. 
 
Lukas 7 vers 39 en 40, daar luidt het Woord van God: 
 
39 En de farizeeër die Hem genood had, zulks ziende , sprak bij 
zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet was, zou wel 
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weten wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanra akt; want 
zij is een zondares. 
40 En Jezus antwoordende zeide tot hem: Simon, Ik h eb u wat 
te zeggen. En hij sprak: Meester, zeg het. 
 
Om naar aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedach-
ten. 
 

1e. Een schuldige vrouw. 
2e. Een beschuldigende Simon. 
3e. Een schuldvergevende Jezus. 

 
Gemeente, het gerucht van Jezus is rondgegaan. Hij Die in de vol-
heid van de tijd openbaar gekomen was, en Zijn voetstappen had 
gezet in Israël. Hij was door de steden, de dorpen en de vlekken 
gegaan, had het Woord verkondigd, het hart van Zijn Vader geopen-
baard. Hij had wonderen gedaan. Zieken genezen. Doden opge-
wekt. Dat is als een lopend vuurtje rondgegaan. Het gerucht van Je-
zus was door die landstreken getrokken. Het gerucht van Jezus als 
een Profeet Die wonderen deed, Die heerlijke zaken sprak. Het 
gerucht van Jezus is rondgegaan als een Die zondaren, Die hoeren 
en tollenaren niet afwees, maar ze welkom heette. Het gerucht van 
Jezus is rondgegaan, toen en nu. En weet u waar wij nu meesters in 
zijn? Meesters in om dammen op te werpen, om hindernissen te 
maken, om beletselen op de weg te leggen. We zijn er meesters in 
om met al ons getheologiseer en ons geredeneer hinderpalen op de 
weg te maken en allerlei voorwaarden te stellen om tot de Heere 
Jezus te komen. We zijn er meesters in om te bedenken en te over-
wegen en uit te stippelen langs welke weg de Heere werkt en hoe 
Hij dat doet. Maar ik zal u één ding vertellen: als God in uw leven 
aan het werk gaat en als het daar uit moet komen dat u aan de 
voeten van de Heere Jezus terecht komt, dan gaat het toch altijd 
dwars tegen al uw theorie en theologie in. Kohlbrugge zegt het zo 
mooi: “God werkt altijd contrarie onze gedachten, altijd tegenover 
gesteld aan wat wij hadden uitgestippeld”. Dat heb je meegemaakt 
toch toen de Heere een aanvang nam in je leven, toen de Heere je 
arresteerde en Hij je beet greep! Je hebt meegemaakt toch, dat 
alles wat je dacht en meende te weten, je wel voor de mollen en 
vledermuizen kon neer werpen. Het bleek toch van generlei waarde 
en betekenis. Je hebt het wel meegemaakt, toen God Zijn Goddelij-
ke gang ging, dat het een weg van het wonder was. Je hebt het wel 
meegemaakt. 
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Nee, ach, hoe zullen wij met al onze hindernissen en met al onze 
ideeën, met al onze beletselen een mens bij Jezus weghouden! Als 
God in Zijn verkiezend welbehagen heeft vastgesteld dat die ziel er 
komen moet, dan zal die er komen. En hoe zullen wij aan de andere 
kant een mens nodigen om tot Jezus te komen, terwijl de Heilige 
Geest Zich daar niet aan paart en in die harten en zielen niet werkt, 
o nee, dan kunnen we de weg nog zo vlak maken, dan kunnen we 
de deur nog zo ruim en wijd open zetten, maar er zal er niet één 
komen. Maar het Goddelijk werk is niet te verhinderen. 
Er is een gerucht van de Heere Jezus uitgegaan. En dat gerucht, 
dat heeft de mensen aan het denken gezet, dat heeft mensen in 
beweging gebracht. Niet alleen zondaren in het besef wie zij zijn, 
maar ook farizeeërs. We hebben gelezen van een farizeeër. Simon 
heet hij. En die farizeeër bad Hem dat Hij met hem ate. En inge-
gaan zijnde in des farizeeërs huis, zat Hij aan. 
Die Simon is bij de Heere Jezus gekomen. Dat is mooi! Weet u wat 
ze vandaag de dag doen? Dan leggen ze zo’n man de handen op, 
en dan zeggen ze: “Dat is nu de ware bekering, en dat is nu het 
echte geloof, als een mens bij Jezus komt”. Maar wacht even. Hij is 
bij de Heere Jezus gekomen, en hij heeft Hem gevraagd: “Kom bij 
mij eten”. Hij wilde de Heere Jezus nader leren kennen. U zegt: “Ja 
maar, dat is toch te prijzen! Dat is mooi geweest!” Die man wilde 
graag meer van deze Heere Jezus Christus weten. Hij wilde zeker-
heid bekomen. Ja, dat zou op zichzelf gezien mooi kunnen zijn. 
Maar het is o zo erg als het over Simon gaat. Het is o zo erg. Waar 
wilde hij nu zekerheid over bekomen? Niet dat Jezus een Profeet 
was? Niet dat Jezus dé Profeet was. Maar hij wilde er zekerheid 
over verkrijgen dat Jezus géén Profeet was. Met een ongelovig hart 
heeft hij Hem in zijn huis genodigd. En terwijl zijn hart, net als al de 
andere farizeeën en schriftgeleerden, zou ik willen zeggen, vol is 
van haat en vijandschap tegen Hem, doet hij in Zijn aangezicht o zo 
vriendelijk, maar hij hoopt in deze ontmoeting Jezus te kunnen ont-
maskeren als een valse. Hij hoopt Hem te kunnen openbaren als 
een Die niet van God gezonden is. Als een oproermaker. Als een 
klapper. Als een Die op valse gronden is uitgegaan. Dat is de be-
doeling van Simon de farizeeër. 
Zou de Heere Jezus dat geweten hebben? Ja, dat geloof ik wel. Dat 
gelooft u toch ook? Of niet? Dat heeft de Heere Jezus geweten. Hij 
Die de harten en de nieren proeft, Hij Die van verre onze gedachten 
verstaat. Hij heeft het geweten. Weet u wat mij zo verwondert, wat 
mij zo verbaast? Dat de Heere Jezus toch in des farizeeërs huis is 
gegaan, en dat Hij aan ging zitten. Wat de beweegreden van de fari-
zeeër ook geweest is, daar tegenover toont de Heere Jezus altijd 
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Zijn eigen beweegreden. Dat is dit: dat Hij zoekt zondaren zalig te 
maken. 
Wie zal zeggen hoe u naar de kerk gekomen bent. Wie zal zeggen 
wat er in uw hart leeft. Wie zal zeggen hoevelen van ons er een en 
al vijandschap tegen Jezus koesteren. Wie zal zeggen wie er onder 
u is die zoekt de prediking na te vorsen, om op gebreken te kunnen 
wijzen, en te kunnen aantonen: maar het is niet zuiver, het is niet 
recht verkondigd. Wie zal zeggen wat er in u omgaat. Ik weet het 
niet, maar God weet het wel, veel beter dan dat u het zelf weet. 
Laten we in het algemeen dit mogen zeggen: de Heere weet dat wij 
met z’n allen van onszelf niet van genade willen leven. De Heere 
weet het wel, dat wij hier allemaal zitten met de wapens ter hand. 
Als het in onze mogelijkheid lag, dan zouden we die Heere Jezus 
doden, om onszelf in het leven te kunnen houden. 
Maar vind je het geen wonder! Vind je het geen wonder, dat bij de 
deur van de kerk, net als bij de deur van het Paradijs, er geen engel 
staat met een vlammend zwaard. Vind je het geen wonder dat je 
niet buiten gezet bent! Vind je het geen wonder dat de Heere niet 
gezegd heeft: “Maar voor u is het niet, want uw hart bedenkt toch 
valsheid en listigheid”. Vind je het geen wonder, dat de deur ruim 
open stond en dat u hier maar zo uw plekje mocht in nemen, en dat 
in het gewaad van het Woord deze gezegende Heere Jezus Chris-
tus er is. En hoe is Hij er dan? Als Eén Die dient. 
Ziet u wat de Heere Jezus doet? Hij is ingegaan in des farizeeërs 
huis. Hij is aan gaan zitten, om ook aan Simon te tonen Wie Hij is. 
O, geve God dat u heden getoond worde Wie Hij is, opdat een 
mens, die zijn vijandschap zal volhouden, niets heeft in te brengen 
in het grote gericht van God; opdat een mens, door schuldbesef ge-
troffen en verslagen, het bij deze Heere Jezus zou zoeken, en opdat 
een mens, die van de wetenschap van de schuldvergeving leeft, op 
zal mogen ademen in het horen van de weg die de Heere gaat met 
een mens. 
Hij is in het huis van Simon de farizeeër en Hij zit aan, in alle rust. 
Hij neemt de tijd, zou je zeggen. Hij zit aan. Waarvoor neemt Hij nu 
de tijd? Simon de farizeeër zal nooit meer kunnen zeggen: “Ik heb 
geen tijd gehad”. Hij neemt voor Simon de tijd. Maar nog voor wat 
anders. Want terwijl de Heere Jezus rustig aan zit, is de Heilige 
Geest aan het werk. Ja, dat werk was al aangevangen, hoor, in dat 
hart van die vrouw. Die vrouw die in de stad bekend stond als een 
zondares. Wat zal dat voor een leven geweest zijn? Nou, de ver-
klaarders zeggen: “Dat is in de openbaarheid geweest”. Dat is vast 
een schandelijk en een zondig leven geweest. Misschien wel zede-
loos. Wie zal het zeggen! Het is een leven geweest waar je niet trots 
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op zou kunnen wezen, zou je zeggen. Nou, dat was ze ook niet 
meer. De Heilige Geest had haar onderwezen. De Heilige Geest 
had iets open gelegd in haar binnenste. Had ze kunnen weten dat 
dat van de Geest is? Kon ze dat al nakijken? O nee, op geen enkele 
manier. Maar één ding gebeurt er met deze vrouw. Ze verstaat dat 
Hij in het huis van de farizeeër is. Weet u wat dat, simpel gezegd, 
betekent? Ze hoort het praatje rond gaan: “Jezus is in de stad”. En 
wat nu in het hart van Simon de farizeeër niet gebeurde, dat gebeur-
de wel in het hart van deze zondares. Het wordt warm. Er gaat iets 
tintelen. Er gaat iets uitzien. Er gaat iets hunkeren. Een verlangen 
wordt wakker geroepen. Ze komt in beweging. Ze is niet meer te 
stoppen, omdat het werk van God de Heilige Geest niet te stoppen 
is.  
Een vrouw in de stad, welke een zondares was. Zo hadden ze 
allemaal naar die vrouw gewezen: “Je bent een zondares”. Zo had-
den ze d’r aangewezen. Maar weet u wat die vrouw doet? Die wijst 
met al de mensen van de stad mee. Misschien had ze vroeger wel 
gezegd: “Jullie moeten je mond houden, jullie zijn nog veel erger 
dan ik”. Maar nu wees ze met de mensen uit de stad mee naar zich-
zelf. “Inderdaad, ik ben een zondares”. 
Een vrouw in de stad. Is er vanmiddag op Urk een man, een vrouw, 
een kind; is er vanmiddag op Urk een mens die weet dat hij een 
mens is? Die zich niet meer voor kan doen als een farizeeër. Die het 
toneelspel heeft moeten opgeven. Die met zijn godsdienstige cor-
rectheid voor God niet meer kan bestaan. Is er een die zijn vuilheid 
en zijn walgelijkheid niet meer verdoezelen kan? Nee, hij kan het 
niet meer mooier maken. Is er een zondaar en een zondares in de 
gemeente? Is er een die er niet meer uit komt? Wat gebeurt er met 
u, als u hoort dat Jezus in de stad is? Wat gebeurt er met u, als hier 
in het gewaad van het Woord, Hij Die dienen wil, voor u staat? Wat 
gebeurt er met u? 
De Heilige Geest bracht die vrouw in beweging. Verstaande dat Hij 
in des farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. 
Weet u, het zijn maar een paar woorden. Maar wat een wereld ligt 
daar achter. Uit welke hoek van de stad is ze gekomen? Zie je d’r 
gaan door de straten? Zal ze rustig gewandeld hebben? Zal ze in de 
etalages gekeken hebben? Zal ze d’r bekenden nog even hebben 
aangesproken? Zal ze nog ergens een kopje thee zijn wezen drin-
ken? Welnee, dat mens raakt in haast. Want op dat punt is er altijd 
haast geboden, want het is voor haar erop of eronder. 
Terwijl de Heere Jezus aan zit, en de farizeeër Simon ook rustig aan 
zit, niet denkt over zijn ziel en zijn staat voor de eeuwigheid. Zie je 
die vrouw gaan door de straten? Op een draf, zou ik willen zeggen. 
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Ze loopt haastig heen en ze moet zo snel als mogelijk daar zijn waar 
Jezus is. En dat Hij dan in het huis van de farizeeër is, ja, wat maakt 
haar dat! Ze belt niet aan. Ze vraagt niet: “Mag ik binnen komen?” 
Ze blijft niet buiten staan wachten totdat Hij de maaltijd op heeft en 
naar buiten komt. Dat zijn wij. Wij zeggen altijd: “Het kan wel wach-
ten, het komt morgen wel. En wie weet, als ik eens oud geworden 
ben”. Wij denken dat het altijd uitstel kan lijden. Maar het moet er 
maar op aan komen. En wie het heeft meegemaakt, die weet het 
vanmiddag. Het kon geen uitstel lijden. Het moest gebeuren, in dat 
ogenblik, in dat benauwende, dat dodelijke uur. En weet u wat die 
vrouw nu zo drijft? Wel, Hij is nú in de stad. Waar zal Hij morgen 
zijn? Weet u het? Waar zal Hij morgen zijn? U zegt: “Volgende week 
gaan we weer naar de kerk”. Hoe weet u dat? U zegt: “Morgen doe 
ik weer de Bijbel open”. Hoe weet u dat? Wie weet wordt u vannacht 
weggenomen. Wie weet verongelukt u morgen nog. Hoe weet u of 
Jezus er morgen nog is? Hij is nu in de stad. Het zal nu moeten ge-
beuren. Dat is toch zo geweest in je leven? Of niet? Dat het heden 
de dag der zaligheid was. En wellicht morgen niet meer. O nee, het 
was een zaak van haast, een zaak van gewicht. 
En ze komt dat huis binnen van de farizeeër. En je hoort niets. Mooi 
hè! Je hoort niets. Je hoort Simon niet zeggen: “Ga jij eens weg, je 
bent een zondares, je hoort hier niet”. Het was zijn huis. Dat had hij 
mogen zeggen. Nee hoor, nee, de aarde is des Heeren en haar vol-
heid. En weet u wat hier openbaar komt? Van eeuwigheid af was 
het huis van Simon de farizeeër als het plekje bepaald waar Jezus 
en die vrouw, die zondares elkaar ontmoeten zouden. Van eeuwig-
heid af is dat plekje bepaald waar u in uw leven terecht kwam, dat u 
Jezus ontmoette. Van eeuwigheid af is dat plekje bepaald. Wij 
hebben de regie niet in handen. Wij hebben de leiding niet. God 
regeert en Hij zal Zijn almacht tonen. 
En ze komt in dat huis van de farizeeër en ze brengt mee een 
albasten fles met zalf. Tja, zonder er al te ver op in te gaan en dat 
op de een of andere manier te willen vergeestelijken, laat ik dit 
zeggen: Voor deze zaak heeft die vrouw alles over. Alles! Zo gaat 
het. Dan heb je er alles voor over. Heel de wereld kan je gestolen 
zijn, als je Jezus maar hebt. Alles mag je ontvallen, tot je eigen 
leven toe. Als je Jezus maar hebt. Het is een ernstige zaak als het 
daarover niet gaat in ons leven. Het is een vreselijke zaak als we 
ons in de godsdienst, net als toen die farizeeërs en die schriftge-
leerden, met allerlei aandoenlijkheden en gemoedelijkheden op de 
been houden. Lieve mensen, van mij gelooft u het toch niet, u neemt 
het toch niet ter harte, het is Gods eigen Woord, maar het doet u 
niets. Maar ik moet het u zeggen. Ge moet Jezus hebben, voor le-
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ven en voor sterven. Ge moet Jezus hebben. Het is vandaag de dag 
mode dat de zaak in de mist blijft en in de twijfel. De onzekerheid 
van onze ziel is vandaag de dag de grootste zekerheid geworden. 
Als ik maar veel wanhoop en maar veel twijfel, dan zal het wel goed 
wezen. Als ik erg bekommerd ben, dan zal ik wel al een eindje op 
weg zijn. Ge moet Jezus hebben. En als Jezus u geschonken wordt, 
dat blijkt ook wel bij die vrouw, dan gebeurt dat niet ergens achteraf 
in de mist en in een hoek. Daar bent u volkomen bij. En daar is Hij 
totaal bij. Als Hij Zich wegschenkt aan u als uw schuldovernemende 
Borg en Middelaar, dat zal toch geen leed uit uw geheugen kunnen 
wissen! Niets zal dat weg kunnen nemen, als dat gebeurt, dat won-
dere ogenblik. Och ja, dan kun je daar van leven en dan kunnen ze 
je middenin de nacht wakker maken, maar dat staat je kraakhelder 
voor de geest. Dat vergeet je nooit meer, nooit en nooit meer. 
En deze, ze komt in in het huis van de farizeeër. Ze vraagt niets aan 
Simon: “Mag ik binnen komen?” Nee, maar ze gaat aan de voeten 
van de Heere Jezus staan. Dat is mooi hè! Weet u wie er stonden in 
die tijd? Dat waren de slaven en de dienstknechten. Jezus zit aan, 
Hij ligt aan tafel. En zij gaat staan. Dat betekent: zij acht zich de 
minste, en Hij is de Meerdere. Ze buigt onder Hem. En in dat staan 
aan Zijn voeten, levert ze zich uit aan wat Hem goeddunkt. Wat zou 
Hem goeddunken? Zou het er voor die vrouw niet op aan gekomen 
zijn in dat ogenblik? Waar ging het om? Ze staat aan Zijn voeten, en 
weet u wat het wonder is? Hij trekt Zijn voeten niet in. Hij trekt Zijn 
voeten niet op. Hij wijst haar niet af. Maar Hij laat aan Zijn voeten 
geschieden wat ze Hem doen wil. Hoe ze Zijn liefde Hem waardig 
wil schatten. Ze staat achter aan Zijn voeten, wenende. Waar zou ze 
over wenen? Wel, de verklaarders zijn het er allemaal over eens, 
waar wij het vandaag de dag niet meer zo hard over eens zijn. Maar 
je moet het maar ter harte nemen, want zo ligt de zaak. Ze weent 
over d’r zonden. Ze weent over d’r leven. D’r verspilde, d’r ver-
beurde, d’r verzondigde leven. 
Heb je weleens geweend, geweend over wie je bent, wie je bent 
voor het aangezicht van God? Heb je weleens geweend over de 
verschrikkingen en het vreselijk feit dat je het nooit meer goed kunt 
maken? Heb je weleens geweend dat je de prijs der ziel, dat rant-
soen, aan God in tijd en eeuwigheid niet kunt voldoen? Heb je wel-
eens geweend, ben je weleens bekommerd geweest over je zon-
den en je ongerechtigheden? Ja, ben je zo aan de voeten van Jezus 
weleens een mens geweest die zich uitleverde? Ik zei u: ze staat 
daar, zo levert zij zich uit, Hij mag met haar doen wat Hij wil. Maar 
dat ze weent, dat betekent ook een uitlevering. Ze heeft nergens 
recht op. Ze kan niet op genade rekenen, zou je willen zeggen. Za-
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lig worden is onmogelijk. Of niet? Als het voor ons altijd nog een 
mogelijkheid is, een of andere uitkomst die we altijd achter de hand 
houden; als we nog mensen zijn die menen dat God ons dat ver-
plicht is om het een of ander, dan zullen we de zaak nooit leren ken-
nen. 
Maar zij staat daar te wenen. En terwijl ze weent, begon ze Zijn 
voeten nat te maken met tranen, en ze droogde ze af met het haar 
van haar hoofd, en kuste Zijn voeten en zalfde ze met zalf. Dat is 
toch wat! Hoeveel tranen zullen dat geweest zijn, dat ze Zijn voeten 
er mee kon nat maken? Hoe heeft ze zich weggecijferd, dat ze de 
kroon van de vrouw, haar haar heeft willen gebruiken om Zijn voeten 
af te drogen! Dit zijn nu de tranen, waar het Woord van zegt, dat 
God ze in Zijn fles vergaart. Dat zijn niet de krokodillentranen die wij 
kunnen maken, die we uit onze ogen weten te persen. Maar dit is de 
boete voor het aangezicht van God. De kerk in ons vaderland, land 
en volk, en u persoonlijk met heel uw gezin, u zou gered zijn als u 
maar boete deed, als u maar in waarheid voor het aangezicht van 
God een wenende zou zijn, vanwege wie u bent. 
En waar weent ze? Aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En 
waarom zalft ze nu Zijn voeten? Waarom bewijst ze Hem nu zoveel 
liefde? Wel hierom: dit is een zaak van verwondering voor haar, dat 
God Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om zondaren zalig te 
maken. Heeft ze er zelf deel aan in de bewustheid? Uit het vervolg 
blijkt dat dat hier nog niet het geval is. En toch is ze al verwonderd 
over dit gegeven, over dit feit, dat Jezus Christus een Zaligmaker 
van zondaren is. 
Hoe is het gegaan in je leven? Ben je ook al eens tot die ontdekking 
gekomen? Heb je dat wonder al eens niet klein kunnen krijgen? On-
der de prediking van het Woord werd u de Heere Jezus voorgesteld. 
Hij werd u gepredikt als de Zaligmaker. U voelde het wel: “Ik sta er 
buiten”. U wist het wel: “Ik ken Hem nog niet”. Maar sprong toch niet 
uw hart op van vreugde? Was er toch geen aanbidding in uw ge-
moed, dat God gedacht heeft aan een wereld, verloren in schuld. 
Dat God gedacht heeft aan Zijn genade. Is dit niet een zaak om je 
over te verheugen, dat er een volk zalig zal worden. Dat kun je toch 
niet klein krijgen! Of wel? Waar blijven we dan met al onze krappe, 
benauwende godsdienstige gedachten! 
Deze vrouw zalft Zijn voeten met zalf. En dat hele huis wordt vervuld 
van de geur van die zalf. Die heerlijke geur. De geur der liefde. De 
liefde die ze Hem waardig schat. 
O ja, dan heb je misschien weleens met hart en ziel, zou ik willen 
zeggen, die Psalm meegezongen en meteen daarna sprak je gewe-
ten: “Maar je hebt er geen deel aan”. Maar toch was het met hart en 
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ziel, want er is genade bij God. Er is een weg der zaligheid ontslo-
ten. Er is er Eén gekomen Die Zijn bloed heeft gestort. Er is er Eén 
Die alles terecht heeft gebracht. En er wordt toegeroepen: “Die in 
Hem gelooft, die zal niet verderven, maar die zal het eeuwige leven 
hebben”. Een mogelijkheid van zalig worden. Als dat in de inkt-
zwarte nacht van je hart en in de benauwdheid van je ziel, wat je uit 
de slaap wist te houden, nu toch wordt ontsloten, o mensen, dat kun 
je toch niet klein krijgen! 
En die vrouw, terwijl ze daar bij de voeten van de Heere Jezus ligt, 
want ze heeft met haar haren Zijn voeten afgedroogd, dus ze is 
gaan knielen. Ze heeft letterlijk de laagste plek ingenomen. Ze ligt in 
’t stof. Gaat er van alles over haar heen gebeuren. 
Want de farizeeër die Hem genood had, die ziet het, en die spreekt 
bij zichzelf. Dat zijn die gedachten van u en mij die we niet kunnen 
stoppen. Die gedachten die altijd maar door gaan. Die gedachten 
waar u hopelijk weleens een keer van schrikt. Dat je zegt: “Hoe is 
het mogelijk, dat dat nu in mij op komt, zeg? Hoe is het mogelijk dat 
ik zo vuil denk en zulke lage, beestachtige gedachten koester”. Nou, 
die gedachten van die farizeeër gaan ook rond. En die gedachten 
zijn in aansluiting op de haat die er in zijn hart leeft. Hij zegt: “Zie je 
wel, Hij is geen Profeet”. Die farizeeër denkt bij zichzelf: “Ik heb 
Hem ontmaskerd, ik heb Hem waar ik Hem hebben wil, Hij komt nu 
openbaar, het blijkt wel dat Hij helemaal niet weet met wie Hij van 
doen heeft, want anders zou Hij het toch niet toelaten dat zo een vuil 
en groot zondaar Hem zou aanraken. Dat kan toch niet. Deze, in-
dien Hij een Profeet was… Ik wist het al wel dat Hij het niet was. 
Maar als Hij toch een Profeet geweest was, dan had Hij wel gewe-
ten wat en hoedanige vrouw deze is die Hem aanraakt, want ze is 
een zondares”. Dat gaat er om in het hart van de farizeeër. 
Tussendoor wil ik alvast u op het hart binden, dat hoe groot zondaar 
u ook bent, hoeveel ongerechtigheden u ook met u meesleept, hoe 
ontzaglijk de nood van uw hart en geweten ook is, dat de Heere 
Jezus nu juist gekomen is om door grote zondaren aangeraakt te 
worden. Hoe aangeraakt? Wel, dat ze Hem omhelzen zullen als hun 
Heere en hun God, wanneer Hij ze vertoont dat Hij ze liefheeft en 
dat Hij voor ze leed en voor ze stierf. Je was de grootste zondaar 
geworden. Heel de wereld, al die miljarden mensen hadden bij el-
kaar nog niet zoveel kwaad bedreven als u in uw eentje. Of niet? Zo 
een groot zondaar. Zo een groot zondares. Maar in dat uur der min-
ne is het toch wel in uw hart gebleken, in uw bestaan openbaar 
gekomen dat Jezus u niet afstootte, maar dat Hij u tot Zich haalde. 
Dat grote zondaren aan Zijn ruimschoots genadevol hart troost en 
rust mogen vinden. Is dat nu het refrein wat de herinnering wakker 
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roept? Is dat nu het woord waar u zich over blijft verbazen en ver-
wonderen? Dat nu de grootste der zondaren barmhartigheid ge-
schiedt. 
Je kan zien dat Simon het niet meegemaakt had. Want als Simon 
het had meegemaakt, dat hij de grootste der zondaren was, dan had 
hij hier gezegd: “Ja, vanzelf dat Hij haar niet afstoot, want als het 
voor mij kon, dan kan het voor haar ook”. Hij had het niet meege-
maakt. Die vrouw wel. 
Als u het hebt meegemaakt, kun je dan begrijpen dat de Heere 
Jezus Zijn voeten niet intrekt en dat Hij die vrouw niet afwijst! Dan 
zeg je: “Ach, Hij heeft mij niet afgewezen, dan zal er voor zo’n 
zondares toch ook wel ruimte zijn”. Vertel je dat je man? Vertel je 
dat je vrouw? Houd je dat je kindertjes voor? Is dat het Woord wat je 
vertelt? Of zijn we van die starre, stijve mensen die met wet en re-
gelgeving proberen de zaak in toom te houden? Zijn wij van die 
mensen die met een kil Woord de zaak recht proberen te houden, 
zonder dat er hart en ziel in is? Zijn wij van die mensen die ons 
nageslacht wetten opleggen die ze niet dragen kunnen? Moet je dan 
maar alles over z’n kant laten gaan? O nee, helemaal niet. Er heerst 
binnen het Koninkrijk van God een andere wet. Dat is de Evange-
liewet. Hoe zal ik Hem al mijn liefde nu waardig schatten? Proeven 
ze het aan u? 
Wat was die farizeeër afstodend! Dat hebben, zeker kinderen, maar 
zo in de gaten. Wat was die farizeeër een barrière, een hindernis, 
wat een hinderpaal! Maar uw kinderen, proeven ze het aan u? Uw 
omgeving, proeft uw omgeving het aan u, dat het door de liefde 
gedreven is, dat het uit het hart voortkomt, dat u het zelf hebt onder-
vonden hoe grote liefde de Vader u gegeven heeft? 
Die farizeeër beschuldigt. Hij beschuldigt een zondige vrouw. Hij 
zegt: “Want zij is een zondares”. Zie je de beweging? Hij had nog 
nooit ‘zo’ gedaan. Hij had nog nooit gezegd: “Ik ben een zondaar”. 
Daarom kan hij nog naar een ander wijzen. Zij is een zondares. Het 
is een beschuldigende Simon. Maar hij beschuldigt niet alleen die 
vrouw, hij beschuldigt ook de Zaligmaker. U zegt: “Ja, dat deed hij, 
maar dat doen wij niet”. O nee? O nee? Als er een vertelt wat God 
aan zijn ziel gedaan heeft, dan schieten bij ons de vraagtekens als 
paddenstoelen omhoog in onze gedachten, toch! Als er een vertelt 
van het wonder van genade, dan zegt u: “Zou het wel waar zijn? Het 
zal wel inbeelding wezen. Moet je eens kijken wie het is, zeg, dat 
kan toch niet!” Dacht u dat wij anders zijn als die farizeeër in onze 
natuurstaat? In gene delen. Daar moet je niet op rekenen. We weten 
iedereen als zondaar en zondares aan te wijzen, en daarin God en 
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Zijn werk te beschuldigen als Hij genade verheerlijkt in het hart van 
een mensenkind. 
En Jezus, wat doet Jezus nu? Hij zegt: “Simon, Ik heb u wat te 
zeggen”. Vind je dat niet schoon! De Heere Jezus wordt niet moe en 
niet mat om het Woord van genade te laten klinken, nog eens een 
keer, ook in het leven van Si-mon. Als u nu naar die zondares hebt 
gekeken vanmiddag, misschien hebt u wel gedacht: “Dat gaat wel 
erg makkelijk”. Misschien hebt u in uw hart wel besloten: “Nou, nou, 
dat is licht! Dat is eenvoudig! Dat gaat als vanzelf. Zo kan het toch 
niet wezen!” Welke boze overwegingen er ook bij u geweest zijn, de 
Heere Jezus zegt tegen u: “Ik heb u wat te zeggen”. En Simon zegt: 
“Meester, zeg het”. Zegt u het ook? Zeg het maar wat U te zeggen 
hebt. 
Dan gaat de Heere Jezus ze voorstellen, die twee schuldenaars. 
Vijfhonderd penningen en die ander vijftig. Ja, wat een verschil! En 
ze hadden beiden niet om te betalen. En hij schold het hun beiden 
kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal er meer liefhebben? Vijfhonderd 
penningen schuld en vijftig penningen schuld. Allebei niet om te be-
talen. Weet u wat dat betekent? Daar waren ze achter gekomen. 
Daar waren ze mee voor de dag gekomen. Ze hadden de schuld-
eiser moeten zeggen: “Ik heb het niet wat ik u schuldig ben”. Ben je 
er achter gekomen? Of het nu vijftig penningen zijn of vijfhonderd 
penningen. Wat zult u zien op de schuld van een ander? Bent u er 
achter gekomen dat u niet had om te betalen? Hebt u het moeten 
bekennen voor het aangezicht van God, dat u de grote schuld nooit 
meer goed kunt maken? 
Hij schold het hun beiden kwijt. Zie je dat? De Heere Jezus zegt het 
Zelf. Dat is de verklaring van Zijn hart. Hij schold het hun beiden 
kwijt. Weet u wat dat betekent? Niet alleen: de schuld is nu weg. 
Maar dat betekent: het is zo: als is die schuld er nooit geweest. Als 
God, als de Heere Jezus u uw schuld kwijtscheldt, wat zegt de Hei-
delberger zo mooi? Als hadden ze nooit zonde gekend en gedaan. 
Die schuldenaars zijn het hun leven lang niet vergeten. Ik was hem 
vijfhonderd penningen schuldig. En die ander zegt: “Ik was hem 
vijftig penningen schuldig”. Ze zullen die kwijtschelder altijd blijven 
eren. Ze zullen hem altijd liefde toe blijven brengen, omdat ze zich 
blijven herinneren wie zij waren. 
U zult het nooit vergeten, uw leven lang niet, wie u was, hoe God u 
vond, liggende, stervende in uw bloed. U zult nooit vergeten hoe 
een groot kwaaddoener u geweest bent voor het aangezicht van 
God. U zult het nooit vergeten dat het in dat dodelijk uur er op aan 
kwam, om voor het aangezicht van God te bekennen: “Ik heb geen 
penning om te betalen”. U zult het nooit vergeten, als u dat heerlijk 
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uur meegemaakt hebt dat God het u kwijtschold. Maar wat u nu 
nooit meer vergeet, dat heeft God geworpen in een zee van eeuwi-
ge vergetelheid, om er nooit meer op terug te komen. 
Mag het Woord vanmiddag dat kind van God een hart onder de riem 
steken? U bent voor Zijn aangezicht als een die nooit zonde gekend 
en gedaan heeft. U bent voor Zijn aangezicht blank en schoon. U 
bent voor Zijn aangezicht als een die een volkomen gerechtigheid 
bezit. U bent voor Zijn aangezicht als een die voor Zijn aangezicht 
bestaan kan. God heeft om Jezus wil het in uw leven vlak gemaakt. 
God heeft het om Jezus wil terecht gebracht. Om Jezus wil heeft Hij 
u aan Zijn Goddelijk hart gedrukt. Daar komt Hij nooit, in der eeu-
wigheid niet, op terug. Ge doet Hem oneer aan, ge doet Hem in Zijn 
liefde verdriet aan als u daar aan twijfelt, als u mistrouwend bent, als 
u gaat wankelen in uw gemoed. U doet Hem oneer aan, als zou God 
een bedrieger zijn. U doet Hem oneer aan, alsof Hij niet te vertrou-
wen is. Zijn Woord zal eeuwig staan. Van dat Woord in het leven 
van een mensenkind gesproken, zal ook geen tittel of jota verloren 
gaan, in der eeuwen eeuwigheid niet. 
De Heere Jezus zegt: “Wie zal er meer liefhebben?” Die het meeste 
schuld had. Die het meest is kwijtgescholden. Hij zeide tot hem: “Gij 
hebt recht geoordeeld”. Dit is een vraag, die steekt rechtstreeks af 
naar de diepte van uw hart. Hebt u Jezus lief? Hebt u Jezus lief? 
Waarom hebt u Hem lief? Omdat Hij u eerst heeft liefgehad. Waar-
om hebt u Hem lief? U hebt Hem veel lief, omdat u veel is kwijtge-
scholden. U kunt het niet verdragen toch, als ze van Hem een 
kwaad woord spreken! U kunt het niet verdragen toch, als Hem 
schande en smaadheid wordt aangedaan! En waar Zijn Naam ge-
noemd wordt, daar springt uw hart toch op van vreugde! Deze is 
mijn Liefste. Deze is mijn Goël. Deze is mijn Borg en Middelaar. 
Deze Heere Jezus Christus. Daar is toch een begeerte in uw be-
staan om nooit meer te zondigen! Daar is toch een begeerte in uw 
bestaan om Hem al uw liefde waardig te schatten! Er is toch een 
begeerte om naar de leefregel der dankbaarheid uw leven in Zijn 
dienst te besteden! En het smart u zo, de smart der liefde, dat u van 
die nieuwe gehoorzaamheid slechts een zeer klein beginsel hebt. 
Het smart u zo. En daarom is het toch bij u dat u wel wenste om van 
hier te gaan. Daarom is het toch bij u de zucht, de hunker naar de 
dag der volkomenheid, naar de dag der verlossing, van de wereld 
niet zozeer, maar van uzelf, en van de wereld hier vanbinnen. Wilt u 
niet het liefst van uzelf bevrijd zijn, van alles wat ophoudt en wat 
tegen houdt? Wilt u niet van uw vlees verlost zijn, om Hem volko-
men lief te kunnen hebben zoals Hij u lief heeft? Ja toch! 
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Ge hebt recht geoordeeld, zegt Hij tegen Simon. Die het meest is 
kwijtgescholden, zal ook het meeste liefhebben. Hebt u Jezus lief? 
Laat die vraag met u meegaan, ook als u straks dit kerkgebouw 
verlaat. Laat die vraag onderzocht mogen worden voor het aange-
zicht van de levende God. Hebt u Jezus lief? 
Er vraagt er een: “Hoe zal ik Hem liefhebben?” Dat kan alleen als Hij 
Zijn grote liefde u persoonlijk getoond, geopenbaard heeft. 
 
Laten we samen zingen Psalm 32 het 3e vers. 
 
'k Bekend', o HEER', aan U oprecht mijn zonden; 
'k Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden; 
Maar ik beleed, na ernstig overleg, 
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg; 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
Wat een geluk voor die vrouw, dat ze niet naar het Sanhedrin is 
gegaan! Wat een geluk dat ze niet bij Simon de farizeeër om raad is 
gaan vragen! Wat een geluk, ja wat een geluk dat de Heilige Geest 
ze precies op de plek brengt waar ze wezen moet! Wat een geluk 
dat je aan de voeten van de Heere Jezus terecht kwam! Of niet? 
Wat een geluk! Mensen zijn alleen maar ophouders en kwalijke ver-
troosters. En de godsdienst van doen en laten kan je niet redden. 
Wat een geluk dat je met al je schuld niet weggestuurd bent: “Pro-
beer het maar een beetje op te knappen”. Maar dat de Heilige Geest 
je neerdrukte bij die Borg en Middelaar. 
Hij Zich omkerende naar de vrouw zeide tot Simon: “Ziet ge deze 
vrouw?” Simon zag haar, maar Jezus zag haar ook. En Hij weet pre-
cies wat er in haar hart is. Hij weet ook wat er in zijn hart is. Ja ver-
der, Hij weet wat er in het hart Zijns Vaders is. 
Er wordt hier een heerlijke zaak ontsloten. Die kent zijn weerga niet. 
Hij weet en Hij verklaart wat er in het hart van Zijn Vader is. Simon 
heeft een hart vol van haat. Er was geen eens water, zegt Hij, om 
Mijn voeten te was-sen. En zij heeft Mijn voeten met tranen nat 
gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Ge hebt Mij 
geen kus gegeven. Maar deze, ingekomen, heeft niet afgelaten Mijn 
voeten te kussen. Ge hebt geen olie genomen om Mijn hoofd te 
zalven. Maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. Het ontbrak u, 
o Simon, aan liefde. Nee, aan godsdienst ontbrak het u niet. Nee, 
helemaal niet. Maar wel aan liefde. 
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Dat is ook z’n haper tegenwoordig. Aan godsdienst ontbreekt het 
niet, maar aan liefde. Maar zij had liefde. 
En daarom heeft zij dat gedaan, Ik zeg u, haar zonden zijn haar 
vergeven, die vele waren. Ziet u wat de Heere Jezus doet? In dat 
opzicht heeft die Simon gelijk, en Hij geeft die vrouw gelijk. Inder-
daad, ze is een groot zondares. De hele stad heeft gelijk dat ze een 
groot zondares is. Maar waar Simon in faalt, en waar de hele stad in 
faalt, dat is dit, dat ze niet weten en niet geloven dat de Heere Jezus 
een groot Zaligmaker is. En dat is onze haper vandaag, dat we zo 
piep- en piepklein van de Heere Jezus denken. Dat we altijd karige 
gedachten van God koesteren. Dat is nu net ons ongeluk. Grote 
zondaren te wezen in het eigen oog voor God. En dan te geloven 
dat er bij God uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. 
Hij zegt: “Deze heeft het wel gedaan, want haar zonden zijn haar 
vergeven”. Hoort u dat? Dat is wat! Haar zonden zijn haar vergeven! 
En pas in het volgende vers zegt de Heere Jezus tot haar: “Uw 
zonden zijn u vergeven”. Ik zei u, er wordt een heerlijkheid ontsloten 
in die woorden. Hij wijst naar Zijn Vader, naar het hart van Zijn 
Vader. Hij wijst naar de Vrederaad, naar het welbehagen van God. 
Hij wijst naar Zijn eigen arbeid, tot een verzoening van alle zonden. 
Haar zonden zijn haar vergeven. Weet u wat dat betekent? God in 
de hemel ziet deze vrouw aan in de Heere Jezus Christus. De liefde 
Gods begint niet pas dan als ze ons geopenbaard wordt. De ver-
zoenende arbeid van de Heere Jezus begint niet pas voor ons als 
we er kennis mee maken. Welnee, daar ligt een eeuwige liefde en 
een eeuwige ontferming aan ten grondslag. Eeuwig, dat is toch een 
woord wat je doet duizelen! Of niet? Eeuwig! Als je over de eeuwige 
God nadenkt, dat kun je al niet klein krijgen. Maar dan de eeuwige 
liefde van God! Dat Hij van eeuwigheid nu naar zulke slechterikken 
als u en ik zijn heeft willen omzien. Dat Hij nu van eeuwigheid af aan 
zulke zondaren heeft willen denken. Dat Hij nu van eeuwigheid af 
een weg der verlossing voor zulke slechte zondaren heeft willen 
scheppen en ontsluiten. 
Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Ze heeft veel 
liefgehad. Die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. 
En Jezus zegt tegen haar: “Uw zonden zijn u vergeven”. Ziet u? Ze 
krijgt het thuis. Ze krijgt het zelf uit Zijn mond te horen. Ze krijgt het, 
liggende aan Zijn voeten, het woord der verlossing, het woord dat 
vrede maakt. Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord, zegt de psalmist. 
Denk daar niet klein over. Veracht dat niet, maar sta daar naar en 
zoek daar naar. U kunt uw leven lang in de mist leven, maar als de 
mistige sluiers van dood en eeuwigheid voor uw aangezicht zullen 
oprijzen, dan zult u de zekerheid moeten hebben aan eigen hart en 
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leven. Dan zult u moeten kunnen getuigen: “Ik roem in God, ik prijs 
het onfeilbaar Woord, ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord”. Dan 
zult u moeten weten van de grote liefde Gods in Christus. Dan zult u 
moeten weten van het bloed der verzoening aan uw hart en aan uw 
geweten toegepast. Dan zult u van dat uur moeten weten dat dat 
ondragelijk pak van zonden en schuld u af viel en u bevrijd opstond, 
om Hem al uw liefde waardig te schatten. Dan zult u moeten weten 
dat Jezus Christus tot uw ziel heeft gesproken: “Dit heb Ik voor u 
gedaan, daar gij de eeuwige dood had moeten sterven”. Dan zult u 
moeten weten dat uw geloofsoog op Jezus heeft mogen staren en 
Hem heeft zien hangen aan het kruis der schande. Dan zult u 
moeten weten dat Hij in uw plaats (u had het verdiend) daar die 
smarten en die bittere dood doorleed en doorstreed. Dan zult u 
moeten weten dat God de Vader om Jezus wille tot u zegt: “Uw zon-
den heb Ik achter Mij geworpen in een zee van eeuwige vergetel-
heid”. Want geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Alleen 
een geredde zondaar. Ja,  Huntington bleef ook een zondaar. SS 
zette hij achter zijn naam. In het engels: geredde zondaar. Hij bleef 
een zondaar, maar wel een geredde. En dan is het terecht. Uw zon-
den zijn u vergeven. 
En dan zitten ze aan, en dan beginnen ze te zeggen: “Wie is nu 
Deze, Die ook de zonden vergeeft?” Natuurlijk, dat doet het onge-
loof altijd. Dat heb ik u daarstraks al ge-tekend. Als er in het midden 
van de gemeente een opstaat die zegt: “Dat heeft God aan mijn ziel 
gedaan”, dan begint u. “Tja, wie zal het zeggen? Klopt het wel 
volgens de dogmatiek?” En volgens weet ik het wat voor boekwer-
ken allemaal. “Klopt het wel volgens onze gedachten?” Laat alsje-
blieft! Laat alsjeblieft! Wie is Deze? Nou, dat wist die vrouw Wie Hij 
was. Dat wist ze. Weet u het Wie Hij is? Of vraagt u het met de 
aanzittenden mee: “Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft?” En 
verheft u zich in dat woord boven Hem en boven de genade? Rijken 
worden ledig heengezonden. Of kent u Hem, net als die vrouw? 
Kent u Hem, Die u aan uw hart heeft gedrukt? Mijn Borg. Mijn Goël. 
Hij zeide tot de vrouw: “Uw geloof heeft u behouden”. Zie je wel, 
zegt u, zie je wel, we moeten geloven. Ja, dat moeten we ook. Maar 
dat kunnen we niet. Dat is net het punt. Dat kunnen we niet. Wat 
zegt de Heere Jezus als Hij zegt: “Uw geloof heeft u behouden”? Hij 
roemt het werk van de Heilige Geest, Die d’r hart in vuur en vlam 
zette en Die haar hele gestel in beweging bracht, en Die haar stuw-
de naar de voeten van de Heere Jezus toe. 
Uw geloof, dat is het geschonken geloof wat God rekent als uw 
geloof, wat Hij in uw hart heeft uitgewerkt. Uw geloof heeft u behou-
den. U ging verloren met al het uwe. Maar het geloof, het gewerkte 
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geloof, stuwde u naar de Heere Jezus om behoudenis te vinden. 
Weet u wat behouden betekent? Uit het water gehaald en op de 
kant gezet. Laat ik het zo maar zeggen. Behouden betekent niet: “Je 
bent in het water en je moet maar hopen dat je zalig wordt. Zie maar 
te blijven zwemmen en vol te houden. Probeer maar aan de kant 
klimmen”. Nee, behouden is: er uit gehaald en op de kant gezet. En 
die komen nooit meer terug in dat water. Die zijn voor eeuwig be-
houden. En daarom zegt de Heere Jezus tegen haar: “Ga heen in 
vrede”. Ze kwam in oorlog. Ze kwam in onrust. Ze kwam in twijfeling. 
Ze kwam in onzekerheid. Ga heen in vrede. Waar vindt ze die vrede 
in? Wel, de Heere Jezus heeft vrede voor haar gemaakt met de 
Vader. Mijn vrede geef Ik u. Ga heen in vrede. Weet je wat dat zeg-
gen wil voor de praktijk van uw leven? Rust alleen op het borgtoch-
telijk werk van de Heere Jezus Christus. Ge zult alleen vrede heb-
ben, o volk van God, als u ademt in Jezus Christus en Dien ge-
kruisigd, dag aan dag. Als u het bij uzelf zoekt, als u het in de gods-
dienst zoekt, als u het in de wereld zoekt, waar u het ook zoekt 
buiten deze Borg en Middelaar, de onvrede zal over uw ziel komen. 
Ga heen in vrede. Blijf in Mij en Ik in u. Die vrede die alle verstand te 
boven gaat. Dat kan je toch niet klein krijgen! Of wel? Toen de vrede 
Gods om Jezus wil in uw hart, in uw bestaan neerdaalde. Toen de 
vrede over u werd neergelegd, toen zag u ineens de kleuren van de 
schepping, toen hoorde u ineens de vogels zingen ter ere Gods, 
toen vermaakte u zich in God in de hemel. De vrede. Kent u die vre-
de? Die vrede van Hem, waarop u zich stil en vertrouwend hebt 
neergelegd. Toen dat uur der minne zich voltrokken had. Wat hebt u 
toen heerlijk geslapen. Wat hebt u toen heerlijk in de stoel gezeten. 
Wat hebt u toen heerlijk de afwas staan doen. Alles vrede. En mét 
alles vrede. 
Tja, het is later zo anders geworden. Wiens schuld is dat? Uw 
schuld toch! Niet Zijn schuld. Want haar zonden zijn haar vergeven. 
Dat blijft zo. Dat is d’r eigen schuld. 
Bij de Heere Jezus en Zijn gerechtigheid blijven. Dat is niet alleen 
het advies van het Woord. Maar dat is de hartelijke oproep tot uw 
eigen geluk, maar ook tot de eer en de verheerlijking van God. 
 

AMEN. 
 
 
Dankgebed. 
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Slotzang Psalm 30 : 8. 
 
Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
Veranderd in een blijden rei; 
Mijn zak ontbonden, en mij weer 
Met vreugd omgord, opdat mijn eer 
Niet zwijg'; zo klimt Uw lof naar boven; 
Mijn God, U zal ik eeuwig loven. 
 
Zegenbede. 
 
 
 


