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Predikatie over Jesaja 53 vers 10 
door de weleerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 51 : 7. 
 Geloofsbelijdenis. 
 Schriftlezing Jesaja 52 vers 13 t/m Jesaja 53 vers 12. 
 
13 Zie, Mijn Knecht zal verstandiglijk handelen; Hij zal verhoogd en 
verheven, ja, zeer hoog worden. 
14 Gelijk als velen zich over U ontzet hebben, alzo verdorven was 
Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van 
andere mensenkinderen; 
15 Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen 
hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkon-
digd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die 
zullen het verstaan. 
 
  1 Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des 
HEEREN geopenbaard? 
  2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en 
als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch 
heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij 
Hem zouden begeerd hebben. 
  3 Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man 
van smarten en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als ver-
bergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben 
Hem niet geacht. 
  4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze 
smarten, die heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem dat Hij ge-
plaagd, van God geslagen en verdrukt was. 
  5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerech-
tigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was 
op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. 
  6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk 
naar zijn weg; doch de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op 
Hem doen aanlopen. 
  7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed 
Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als 
een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo 
deed Hij Zijn mond niet open. 
  8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal 
Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der 
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levenden; om de overtreding mijns volks is de plaag op Hem ge-
weest. 
  9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den 
rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, 
noch bedrog in Zijn mond geweest is. 
10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 
Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal 
hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het 
welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. 
11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden; 
door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaar-
dig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 
12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de 
machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in 
den dood, en met de overtreders is geteld geweest; en Hij veler 
zonde gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 22 : 4 en 12. 

 
Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van God de 
Heilige Geest, wensen wij in deze avond met u te spreken over 
Jesaja 53, het 10 vers. Daar komt het lijden-sevangelie tot ons in 
deze woorden: 
 
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 
Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 
gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen 
verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand 
gelukkiglijk voortgaan. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Het behagen in de Kerk. 
2e. De betaling voor de Kerk. 
3e. De zekerheid van de Kerk. 

 
Het is het woord van de almachtige God Zelf geweest, de Heere 
heeft het gezegd: “Laat Ons mensen maken”. De drie-enige God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest heeft dat goedgedacht. En in de dag 
van de schepping van de mens heeft die drie-enige God uit het stof 
der aarde de mens geformeerd. En de mens was door de Heere 
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gezet op zo’n hoog plan. Hoger verheven boven alle dieren van het 
aardrijk. Want alle dieren van het veld waren uit het stof genomen 
en hadden geen ziel van God gekregen. Maar de Heere had de 
mens op die wereld van Hem neergezet en hem Zijn adem, Zijn 
geest in de neusgaten gegeven. De mens was het pronkjuweel van 
de schepping. En weet u, ze waren naakt. Ja, dat is waar, ze waren 
naakt. Maar ze waren zo kostelijk bekleed, zo prachtig overkleed 
met een prachtig gewaad. Ze waren namelijk bekleed met dat 
beelddrager van God zijn. Ze waren begiftigd met een leven dat 
geleefd werd tot Zijn eer. Ze waren op dat hoge doel gezet, dat ze 
niets anders zochten dan de verheerlijking van de Naam van God. 
Ik zeg “ze”. Maar dat waren wij. Wij waren in dat Paradijs gezet om 
Gode te leven. Als het ware… Wel op die wereld. Wel op het stof. 
Maar als het ware al boven het stof verheven. Omdat het stoffelijke, 
het aardse, het zienlijke en het zinnelijke niet ons hoogste doel was. 
Terwijl dat wel van de beesten het hoogste was. Maar ons hoogste 
doel was God Zelf. De Heere had een afdruk van Zichzelf in de 
mens gelegd. Als het ware was de mens een spiegel. Als de Heere 
de mens aan zag, zag Hij in de mens iets van Zichzelf terug. 
Ik heb een vraag aan je. Weet je wie je bent? Weet je wie je bent 
voor God? Je hebt allemaal een naam. Je bent uit ouders 
voortgekomen. Je leeft in een kring. Allemaal best. Maar wie ben je 
nu werkelijk? Als je dit zo van mij gehoord hebt, dat daartoe de 
mens geschapen geworden is, wie ben je dan nu? Sta je nog op dat 
hoge plan? Is heel je leven, en mijn leven net zo goed natuurlijk, één 
verheerlijking aan de Naam van God? Of moet je een andere, een 
droevige conclusie trekken in deze avond? Moet je het hier voor het 
aangezicht van God bekennen, dat je leven niet beantwoordt aan 
Zijn doel? Moet je het hier belijden voor God, diep in je hart: “Heere, 
vanuit mijzelf is er niet eens iets, zelfs geen vezeltje dat naar U 
vraagt”? Hoe ziet je leven er dan uit? vraag ik. En je zegt: “Mijn 
leven? Ik grijp met beide handen naar de wereld. Met beide handen 
grijp ik naar het stoffelijke, naar het zienlijke, naar dat wat voorbij 
gaat. Heel mijn leven is niet meer gericht op die God daar Boven, 
maar heel mijn leven is gericht op die wereld onder mij. Ja, die 
wereld onder mij huist in mij zelfs. Ik ben niet meer bekleed met dat 
prachtige gewaad van het leven ter ere van God. Maar nu, inder-
daad, ik sta naakt, naakt op die wereld als een mens vol met 
schuld”. Omdat we niet beantwoorden aan dat levensdoel. Omdat 
we die wereld, dat God als een middel ons gegeven heeft, om Hem 
te dienen, gemaakt hebben tot ons hoogste levensdoel. 
Weet je hoe het is? Stof zijt gij en tot stof zult gij weder keren. En na 
de droevige zondeval van de mens, is de tijd die daar tussen zit, van 
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het uit stof genomen zijn en tot stof weer keren, één periode van 
grijpen naar stof. Grijpen naar het voorbijgaande, naar het 
vergankelijke, als God het niet verhoedt. 
Nu moet ik nog wat tegen je zeggen. Toen de Heere God Adam had 
geschapen in de hof, toen had Hij Adam een opdracht mee ge-
geven, om het aardrijk te bewaren, om gehoorzaam te zijn aan de 
heilige wet van God die in zijn hart geschreven stond. En gehoor-
zaamheid aan Gods heilige wet zou beloond, bekroond worden met 
de eeuwige heerlijkheid. Dat was het werkverbond. Trouw zijn aan 
de opdracht van God en zo zalig worden. We waren knechten van 
God. Wat moet nu een knecht doen? Dat weet je toch ook wel? Wat 
moet nu een knecht doen? Een knecht heeft niet anders te doen 
dan het bevel van zijn heer en meester uit te voeren. Wij waren in 
de rechtstaat zo gedienstig als de engelen in de hemel. Op het 
bevel van God gingen wij uit en deden wij wat de Heere ons op-
gedragen had om te doen. Heel ons leven was één gehoorzaamheid 
aan Hem. En dat door die droevige val ook kwijt geraakt. Als knecht 
van God op de wereld gezet, en nu door eigen schuld een vijand. 
Een vijand van God die daar ligt in het stof, die daar ligt te bloeden 
in het stof. Die ligt onder de brandende zon van de Goddelijke toorn, 
waar de Heere over komen moet en hem slaan moet en hem 
verderven moet. En we beleven het niet, we beseffen het niet. Als er 
een ramp op de wereld gebeurt, dan zeggen we: “Nou ja, het is hier 
nog niet, het zal mijn tijd wel duren. We hebben het aardigjes voor 
elkaar, het leven gaat nog zo door”. Maar het is een leven onder dat 
beslag van die heilige gerechtigheid van God. Die zon brandt ver-
stikkend, verbrandend, verschroeiend. En als de Heere het niet ver-
hoedt, zal die zon tot in eeuwigheid op ons moeten branden, zullen 
we eeuwig onder moeten gaan onder dat Goddelijke recht. En wij 
maar afdakjes bouwen: een beetje godsdienst natuurlijk. Een beetje 
vroom wezen. Wat degelijk leven. Wat deugden en gerechtigheden 
opbouwen om voor God te kunnen bestaan. Ik kom toch nog twee 
keer in de week naar de kerk. En trouwens, door de week ga ik ook 
nog. Dat is een extra pluspunt. Vindt u ook niet? We lezen natuurlijk 
de Statenvertaling. We gooien de nieuwe vertalingen weg. Maar het 
is een afdakje die, als onderhand de vloedgolf van de Goddelijke 
toorn over uw en mijn leven komen zal, ons geen beschutting en 
bescherming geven kan. Dan staan we werkelijk naakt, zonder 
bedekking, zonder betaling. En de walgelijkheid en de vuilheid van 
ons hele bestaan komt overeind. Het is vanuit ons werkelijk een 
hopeloze toestand. Dat heeft de wereld nog beter door dan wij. Wist 
je dat? Dat heeft de wereld nog beter in de gaten dan wij. Weet je 
wat de wereld zegt? De wereld zegt: “Wij maken er hier nog even 
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een feest van, onderhand gaan we toch door”. Die hebben dat nog 
beter door dan wij. Ja, ze beseffen niet wat ze zeggen. Dat weet ik 
ook wel. Maar beseffen wij het wel met elkaar? In onze kerkelijke 
kringen, waar wij ons in bewegen, in heel ons leven, ook in onze 
dagelijkse arbeid, beseffen wij het, dat het leven hier haast voorbij 
is, dat het spoedt naar het einde, en dat als er geen werkelijke 
bedekking is, we onderhand eeuwig ontdekt zullen worden. En de 
Heere zegt: “Wie buiten Mij leeft en buiten Mij sterft, die moet onder 
gaan in een eeuwige rampzaligheid”. Heeft dat je nog nooit aange-
grepen? De angst voor de dood en voor de hel. Heeft dat je nog 
nooit onder je werk zomaar eventjes je gereedschap los gelaten om 
je handen te vouwen? Heb je dat nooit beseft als een zwaard door 
je ziel, dat toen je in de natuur, ook hier op de Veluwe alles uit zag 
lopen en de prachtige kleuren zag, dat je dacht: “Onderhand sluit ik 
mijn ogen en dan is het eeuwig kwijt”. Heeft al het geluk van de 
wereld, alle vreugde van het leven, weleens een keer dat bij je te-
weeg gebracht, dat je besefte dat het voorbij gaat en dat het je niet 
werkelijk verzadigen kan? Heb je je al eens een keer zien liggen als 
een mens in het stof, als een ongehoorzame knecht van God? En 
omdat je ongehoorzaam geweest bent, ben je strafwaardig. En om-
dat je tot op de dag van vandaag ongehoorzaam bent, zal de eeu-
wige straf over je komen. 
Beleven we dat nog? Of is de hel en het heilig oordeel van God een 
uitvinding uit de oude doos voor ons geworden? Doet het ons niets 
meer? Is dat geen levende werkelijkheid meer voor ons? Ben je 
weleens bang geweest om God tegen te komen? Bang geweest. 
Waarom was je bang? “Uit mij kan het nooit meer”, zeg je. Hoe ben 
je daar achter gekomen? “Ik heb geleerd wie ik ben”. Hoe heb je dat 
geleerd? “Ja, zeg je, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb het niet 
uit een boek. Nee, dat niet. Maar dat heb ik op mijn knieën geleerd. 
Dat heb ik in de stilte en de eenzaamheid geleerd. Dat is een 
bepaalde ontdekking geworden. Ja, dat is open gegaan voor mijn 
hart. Ik bekijk de dingen heel anders dan vroeger. Waar dat 
omslagpunt precies zit, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik 
dacht dat ik alles kon, en ik dacht dat ik alles kon maken. Ik had heel 
mijn leven in de hand, en nu, nu heb ik niets meer. Ik ben alles kwijt, 
alles verloren. Daar lig ik dan, hulpeloos, reddeloos, radeloos 
eigenlijk. Ik weet het niet meer. Uit mij kan het nooit. Als ik ooit nog 
geholpen moet worden, dan moet het van de andere kant komen. 
Als er ooit nog redding voor mij is, dan moet het ergens anders 
vandaan komen”. 
Dan gaat de Heere spreken aan het begin van Jesaja 52: “Waak op, 
waak op, trek uw sterkte aan”. Dat is: “Grijp moed, o Sion”. De 
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Heere spreekt niet de wereld aan. De Heere heeft het niet over alle 
mensen. Maar de Heere spreekt in het bijzonder Sion aan. Wat is 
dat voor een volk? Wel, u weet net zo goed als ik, dat Sion 
Jeruzalem is en dat Jeruzalem zijn inwoners had. Dat dat mensen 
waren die onder het verbond van God leefden. Dat weet u. Maar u 
weet met mij mee dat dat vleselijke, dat aardse, dat tijdelijke Sion 
een zinnebeeld is van het geestelijke, van het eeuwige Sion, omdat 
God Zelf een stad heeft, het eeuwige Sion Gods, waar Hij Zijn 
burgers verzamelt, waar Hij Zijn inwoners naar toe leidt. De Heere 
spreekt dat volk aan, wat door Hem Zelf, naar Zijn heilig voornemen, 
geroepen is tot de zaligheid, wat Hij heeft opgezocht, net zo als alle 
andere mensen liggend in het verderf, net zo als alle mensen 
onnutte en ongehoorzame dienstknechten van God. Net als alle 
andere mensen, mensen die zich niet meer helpen konden en die 
de eeuwige straf verdiend hadden en tegemoet gingen. Jazeker! 
Maar God grijpt in. Trek uw sterkte aan, o Sion, trek uw sierlijke 
klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. En dan verder in vers 2: 
“Schud u uit het stof”. Weg uit dat aardse, uit dat vleselijke, dat 
voorbijgaande, dat wat de zonde ademt. Weg daaruit, schud het van 
u af. 
Je zegt: “Maar hoe kan dat nou? Dat is voor mij een onmogelijke 
zaak geworden. Ik kan mij niet redden. Ik kan mij niet bevrijden. Ik 
ben een mens die dit niet kan”. Maar ik wou je eens wat vragen. 
Laten we dat eerst doen. Je wat vragen. Zou je dat willen? Zou je 
een inwoner van het geestelijk Sion willen zijn? Zou je een mens 
willen wezen die eindelijk eens uit al dat aardse, wat hem zo 
aangrijpt, weg gehaald wordt? Dat je daar eens uit opgehaald wordt. 
Dat al dat aardse voor je zijn glans verliest. Of heb je het nog best 
naar je zin in de wereld? Kun je het er nog aardig in uithouden? Of 
moet er al een wonder gebeuren? Zou je zeggen: “Ja, dit is mijn 
leven”? Waarom dan? “Als dit niet gebeurt, ben ik een dode”. Hoezo 
dan? Omdat de Heere hier spreekt: “Maak u los van de banden van 
uw hals, gij gevangen dochter Sions”. Wat zijn dat nu weer? Dat zijn 
de klauwen van de duivel, die je hals beetgrijpen en al vaster en 
vaster drukken en je onderhand wensen om te laten komen. De 
klauwen om je hals, dat is hoe de duivel je in de greep heeft. Zeg je: 
“Ik ben een gevangene van de duivel geworden. Hij heeft het voor 
het zeggen in mijn leven, en hij lacht zijn vuile, satanische lach, en 
hij zal mij onderhand mee doen gaan in zijn ondergang. En ik kan 
mij niet los wrikken en los maken uit die banden om mijn hals, die 
klauwen zijn zo sterk, die zijn zo machtig, die zijn zo vast aangelegd. 
Ik kan geen kant meer op”. Dan moet een Ander het doen! En dan, 
dan zegt de Heere in Jesaja 52 vers 13: “Zie…, zie…” Merk in het 
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bijzonder op. In hoeveel huizen in de wereld ligt er een Bijbel? Op 
hoeveel kansels ligt de Bijbel? Hoeveel mensen lezen het Woord 
van God? Maar zijn er onder, ook onder ons, die weleens op dat 
woordje “zie” hebben gelet? Wat wil dat woordje “zie” nu eigenlijk 
zeggen? Dat wil al onze aandacht opeisen. Heel ons hart, heel ons 
verstand moet er bij zijn. Alles moet wakker worden. Opmerkzaam-
heid is geboden. Waarom toch? Omdat God de Vader Zelf gaat 
spreken. Omdat de Heere Zijn mond open doet. Hier spreekt geen 
mens. Hier spreekt God. “Zie”, zegt de Heere. Merk op. Waarom 
moeten we opmerken als de Heere spreekt? Wel, de Heere spreekt 
altijd eeuwige woorden. En geen van Zijn woorden zal ooit ter aarde 
vallen. Dat is zeker waar. Maar boven dat uit, de Heere gaat hier 
spreken van wat Hij nu doet. Dat Hij Zelf Zijn Eigen moederbelofte, 
die Hij gegeven heeft, gaat invullen en gaat uitwerken. Hij had dat 
beloofd in dat gevallen Paradijs aan die gevallen mensen, die zich-
zelf niet meer konden helpen. “Ik zal vijandschap zetten tussen u en 
tussen deze vrouw”. Hij had gesproken van het komende Zaad van 
de vrouw. En over dat Zaad gaat het hier in dit hele gedeelte. Over 
Zijn werk gaat het. Zie, Mijn Knecht, zegt de Heere. De almachtige 
God Zelf wijst ons in deze avond op Zijn Eigen Zoon, Die genoemd 
wordt in de Bijbel de Tweede Adam. Hij is het Die wel Knecht van 
God is en tot in alle eeuwigheid zijn zal. Hij is het wel Die ook op 
deze wereld in Zijn hele gang, ook in Zijn lijdensgang en in Zijn 
sterven, niet anders gedaan heeft dan de wil van God uitgevoerd. 
Hij had het wel gebeden in de uiterste zielensmart: “Indien het 
mogelijk is laat deze drinkbeker van Mij voorbij gaan. Doch niet Mijn 
wil, maar Uw wil geschiede”. Hij is het Die dat werk, wat wij in Adam 
verloren hebben, wat wij niet gedaan hebben. Daarom, Hij zal 
verstandiglijk handelen. Hij zal doen wat de Heere in Zijn Ambt heeft 
opgelegd. Daarom zal Zijn werk gelukkiglijk en voorspoedig zijn. 
Daarom zal Zijn werk gezegend worden. Deze Knecht van God 
heeft in alles de wil des Vaders uitgevoerd. En ik zeg u dit: alleen op 
grond van het offerwerk van Christus, alleen in het geloof in de 
Heere Jezus Christus bent u een mens die opgehaald is uit dat stof 
en die weer bekleed is met sierlijke klederen. Die wordt losgewerkt 
uit die machtige klauwen van satan en die weer vrij en heilig voor 
God gezet wordt. Alleen in het geloof in de Heere Jezus Christus. 
Maar dat is het nu net! De profeet, hij stond daar voor het volk van 
Israël te profeteren. En ze hebben zijn woorden aan de kant 
geschoven. Ze hebben er niet naar geluisterd. Ze hebben er niet 
onder gebogen. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie gelooft het 
nu? Wie is er nu werkelijk van doordrongen dat alleen het reinigend 
en zuiverend bloed van Christus hem reinigen kan van al zijn 
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zonden? Wie is het nu die dagelijks en bij nachten ligt te zuchten 
aan de genadetroon van God, om van Hem te begeren die zaken 
die je jezelf niet meer geven kan? Ik wou eens vragen, heb je zo 
weleens op je knieën gelegen? Kon je weleens een keer niet 
zomaar je bed in stappen, maar was het als het ware dat je door je 
knieën gedrukt werd? Kon je niet anders onder de afwas dan dat er 
een roep opging tot God? Heeft het je weleens bezig gehouden, 
zomaar onder je werk: “Heere, hoe zal ik nu ooit voor U rechtvaardig 
verschijnen?” Is dat weleens een vraag voor ons geworden? Hoe 
het toch moet! Want als het een vraag voor ons wordt hoe het moet, 
als dat een beleefde, een doorleefde vraag is, dan wordt ons ook 
gepredikt hoe het kan. Want waarom kan het nu? Ja, die Knecht is 
gehoorzaam geweest. Dat is waar. Die Knecht, die Christus is 
gehoorzaam geweest aan het bevel des Vaders. Dat is waar. Maar 
er ligt nog wat anders achter. Daar ligt nog iets heerlijkers, iets gro-
ters. God heeft een behagen in de Kerk. God is het Die behagen 
schept in dat uitverkoren volk. De Heere heeft er behagen in dat dat 
volk wordt vrijgekocht van schuld en straf. De Heere heeft er 
behagen in dat ze tot in eeuwigheid bij Hem mogen zijn. De Heere 
heeft er behagen in, want onze tekst zegt: “Doch het behaagde de 
Heere”. En juist dat woordje “doch” wijst aan dat een boodschap van 
de hemel altijd lijnrecht staat op boodschappen van de wereld, van 
mensen. Want in al die verzen heeft het gegaan over hoe Christus 
nu veracht geworden is en hoe dat Lam van God geslagen is, dat Hij 
geen gedaante noch heerlijkheid had, dat niemand Hem begeerd 
heeft, dat de mensen Hem aan Zijn plaats hebben gelaten, dat zij 
Hem met walgelijkheid en afzichtelijkheid hebben aan gekeken, en 
dat ze eigenlijk geschrokken en verbaasd geworden zijn vanwege 
Zijn verbrijzeling en vanwege Zijn gruwelijke uitstraling. Hij Die 
lijdende Knecht des Heeren, daar hebben de mensen verachtend 
tegen gehandeld. Die hebben ze niet nodig gehad. Ze hebben Hem 
bespot en bespuwd. Ze hebben Hem kinnenbakslagen gegeven. Ze 
hebben Hem spottend toegeroepen: “Christus, profeteer ons, wie 
heeft U dan geslagen?” En ze hebben niet in de gaten gehad dat het 
de Zoon van God Zelf geweest is Die daar voor ze stond, gebonden 
in de banden die wij met elkaar verdiend hebben en waar wij met 
elkaar in verstrikt liggen. Hij de Gebondene onder dat oordeel en 
onder dat recht van God, in de plaats van die verkoren Kerk. 
Daarom dwars tegenover al die gedachten van de mensen, ook 
dwars tegen al onze gedachten in: “Doch, maar, maar”. Dat is een 
omslagpunt. Wat wij ten kwade denken, dat heeft God ten goede 
gedacht. Doch het behaagde de Heere. Al die verzen die we 
gelezen hebben, al die verachting, al die smaadheid die over 
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Christus gekomen is, dat is alles geschied vanwege het behagen 
van God. Doch het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Dat 
heeft God goedgedacht. Gods gerechtigheid is tegen Hem uitge-
brand. Hij is door het behagen van God die smartelijke weg gegaan. 
Omdat God een behagen heeft, een wélbehagen heeft in mensen. 
Omdat God een behagen heeft in diegenen die onder het zegel van 
de verkiezing liggen. Omdat Gods liefde zo ontzaglijk groot is dat Hij 
liever Zijn Eigen lieve Zoon sloeg dan dat één van de verkorenen in 
het verderf zou nederdalen. 
Heb je er al eens iets van gezien welke gang van vernedering 
Christus gegaan is? Heb je er al eens iets van gemerkt wat het 
geweest is om nu uit de reine hemel af te komen en op die 
vervloekte wereld te zijn, onder vervloekte mensen, ja tussen de 
vijanden van God? En daar een gang te gaan van kribbe naar kruis. 
Alleen maar voor anderen. Hij is immers de Zondeloze, de 
Vlekkeloze. Hij is de Heilige. Maar Hij is gebracht onder dat recht 
van God, omdat God niet om Zijn Goddelijk recht heen kan. De 
Heere eist betaling. De Heere eist genoegdoening. Hij eist het van 
ons allemaal. “Betaal wat gij schuldig zijt”. 
Heb je al betaald? Heb je al betaald wat je schuldig bent? Heb je al 
betaling geleverd voor je zonden? Voor je gedachten, woorden en 
daden. Voor je leven, vervreemd van God. Heb je al betaald voor al 
die uren, dagen, weken, jaren dat je in de wereld geademd hebt? 
Heb je al betaald voor al je zonden in de godsdienst? Toen je er 
achter kwam dat zelfs je beste werken met zonden bevlekt zijn. Heb 
je al betaald voor je leven? Kon je betalen eigenlijk? Toen ik mij 
probeerde op te poetsen, zegt er een, toen ging ik mijzelf steeds 
meer tegenvallen. En toen ik één zonde aan de kant dacht te 
hebben, kwamen er tien anderen voor terug. Toen ik die boezem-
zonde meende overwonnen te hebben, storte ik een week later in 
die zonde terug met een klap, zoals ik er nog nooit in terecht geko-
men was. Toen ik meende dat het vooruit ging, ging het veeleer 
slechter. Toen ik iets dacht op te krabbelen uit die poel van verderf, 
ach, toen kwam er Goddelijk licht over je leven en het werd één 
grote puinhoop. Nee, zeg je, dat zeg je helemaal niet goed, het werd 
een verloren toestand. Het werd eeuwig tekort. Het kon nooit meer. 
Alles wat ik aanbracht vermeerderde en verzwaarde alleen maar het 
oordeel van God. En de Heere eist betaling. “Betaal Mij wat ge 
schuldig zijt”. Ik kan niet betalen, zeg je. Ik kan in eeuwigheid niet 
meer voldoen. Ik ben inderdaad een verlorene. En een ander zegt: 
“Ik ben zelfs een verworpene, geloof ik. Het zal voor mij nooit meer 
kunnen”. Doch het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Wij, wij 
hebben de verbrijzeling verdiend. Wij hebben het verdiend om tot 
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korrels, ja tot scherfjes verbrijzeld en verbroken te worden. Wij 
hebben het verdiend om onder het Goddelijk recht fijngeknepen te 
worden en als het ware doodgedrukt te worden, weggeworpen te 
worden in die poel van vuur en sulfer die tot in alle eeuwigheid 
brandt. Wij hebben het verdiend, jazeker. Maar het behaagde de 
Heere die verbijzeling op Zijn Eigen Zoon te leggen. Het behaagde 
de Heere om Hem tot scherven te vermorzelen, om Hem van Zich af 
te stoten, om Hem een vreemdeling te laten zijn onder het duister 
recht van God. Het behaagde Hem om Hem uit te laten roepen aan 
het vloekhout der schande: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 
Mij verlaten?” Het behaagde de Heere om Hem te verbrijzelen. Hij 
heeft Hem krank gemaakt. Die ziekte, die ellende, die zondekwaal 
die over ons gekomen is, waar wij onder sterven en stikken moe-
ten, die gang die wij moeten gaan naar het graf toe en naar de 
ondergang toe; het heeft de Heere behaagd het op Hem te leggen, 
Hem daar onder te laten verloren gaan, Hem er onder te doen 
omkomen. Het behaagde de Heere om zo in die weg betaling aan te 
brengen. Betaling aan te brengen voor mensen die in eeuwigheid 
niet meer betalen kunnen. Want het behaagde de Heere Hem te 
verbrijzelen en Hem krank te maken. Ja, en als Zijn ziel Zich tot een 
schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Het is of de 
profeet Jesaja over de eeuwen heen blikt en ziet in de tijd van het 
Nieuwe Verbond. Het is of hij in de verte het kruis van Golgotha al 
ziet staan. Het is of hij de Borg ziet lijden en sterven aan het vloek-
hout der schande. Het is of hij de Borg het hoort uitroepen: “Het is 
volbracht”. Daarom zegt hij: “Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 
gesteld zal hebben…” Dat zal Hij doen. Dat zal gaan gebeuren in de 
volheid van de tijd, die in de eeuwige raad des Heeren besloten is. 
Dan zal het gaan gebeuren, dat Hij Zich tot een schuldoffer gesteld 
zal hebben. 
Hoe heeft dat er uit gezien, dat schuldoffer? Je weet het met mij 
mee, dat in het Oude Verbond de priester zijn handen legde op de 
kop van het bokje, van het lammetje. En dat dat beestje, beladen 
met de schuld en de zonde, ter dood werd gebracht, om tijdelijke 
verzoening aan te brengen voor het volk. Nou, dat beeld wordt in het 
7e vers gebruikt: “Als een lam werd Hij ter slachting geleid”. Zo zijn 
de handen van de Vader op Christus geweest, en al de schuld en 
zonde van het gehele uitverkoren geslacht is op Hem gelegd. Hij is 
als een lam daar onder geweest. Wat is nu een lam? Dat is een 
beestje, dat bijt zijn slachter niet. Dat stoot niet met zijn kopje. Maar 
dat volgt willoos zijn slachter naar de slachtbank. Zo gewillig is 
Christus gegaan om Zijn ziel, Zijn hele Wezen, omdat heel ons 
wezen tegen God gezondigd had; om heel Zijn Wezen tot een 
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schuldoffer te stellen, om in die weg betaling aan te brengen. Hij is 
zachtjes Zijn Slachter gevolgd, beladen, een opgelegde last lag er 
op Zijn hart, op Zijn ziel. Waarlijk, zegt het 4e vers, Hij heeft onze 
krankheden op Zich genomen. Onze zielsziekte, onze smarten, ja 
de ellende van de tijdelijke en eeuwige dood, die wij door de zonde 
over ons gehaald hebben, die heeft Hij gedragen. Zo is Hij geplaagd 
en van God geslagen, om onze overtredingen, omdat wij stout te-
gen Gods wet hebben overtreden, is Hij verwond om onze onge-
rechtigheden. Wat ons de hel en de verdoemenis waardig gemaakt 
heeft, is Hij verbrijzeld. De Goddelijke straf is op Hem gelegd, die wij 
hadden moeten ondergaan. De straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op Hem. 
Zo heeft Hij betaald, plaatsvervangend, plaatsbekledend. Zo is God 
genoeg gedaan in Zijn heilig recht. Zo is het dat de genade en het 
welbehagen Gods zonder hinder rijkelijk vloeien kan. Nu zijn al de 
dammen opgeheven die dat water des levens hadden kunnen tegen 
houden. Nu is er geen verhindering meer, maar genade vloeit er van 
Golgotha’s heuvel, rijk en vrij. Want genade van God valt zo eeuwig 
vrij. Het valt ze te beurt, diegenen die daar liggen onder dat zegel 
van die Goddelijke verkiezing. Ze maken het mee in de rampen en 
in de angsten van dood en hel, waar ze onder gegaan zijn onder dat 
Goddelijk recht. Ze maken het mee, die kruipen hebben geleerd 
voor het aangezicht van God. Ze maken het mee, die hebben leren 
wenen om hun ongerechtigheden, die een bloedend hart in zich om-
dragen omdat ze niet meer Gode ter ere leven. Ze maken het mee, 
dat God het ze mee gaat delen, dat Zijn ellende voor hen het 
behoud geworden is. Ze maken het mee, want er staat: “Zo zal Hij 
zaad zien”. Dat is een Goddelijke zekerheid. Dat is geen misschien. 
Daar staat het woordje “zal”. Het zal gebeuren. Als Hij betaald heeft, 
zo zal Hij zaad zien. En dat zaad zal ontkiemen, omdat het zaad van 
het Evangeliewoord gestrooid wordt over het rond der aarde. 
Christus had het gezegd: “Predikt het Evangelie aan alle creaturen. 
Ga overal heen, naar Noord, naar Oost, naar Zuid, naar West, en 
strooi het maar. Werp uw brood uit op het water, ge zult het vinden 
na vele dagen”. Zomaar, die eenvoudige, gebrekkige, stamelende 
woorden van die predikers, die dat Woord van God moeten bedie-
nen. Zomaar dat gestuntel vanaf een kansel hier of daar. Het is zelfs 
doorgedrongen tot het eind der aarde, hier in dit Driedrop. En ook 
hier laat de Heere het nog gebeuren dat dat Woord open ligt, en dat 
dat Woord gepredikt wordt, opdat er zaad gezien zal worden. Want 
het behaagt de Heere om door de dwaasheid der prediking te be-
keren die geloven. 
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Zul je trouw wezen met naar de kerk te komen? Zul je naarstig zijn 
in het onderzoeken van de Schrift? Zul je biddend dat Woord onder-
zoeken? Zul je biddend in de kerk wezen? Zul je hangen aan de 
troon der genade: “Heere, mag dat Woord een zaad van Uw heilig 
Evangelie wezen op de bodem van mijn hart? Mag het ontkiemen in 
mijn ziel, in een akker die Gij hebt toebereid om dat Woord te 
ontvangen? Mag het mij te beurt vallen, Heere, dat U die weldaad 
aan mij komt verlenen, dat dat zaad wordt uitgestrooid?” Het gaat in 
rijke mate uit. En de Heere zal Zelf wel voor de vrucht en voor de 
wasdom zorgen. De Heere zal ze Zelf wel aanbrengen en toe-
brengen. 
Ach ja, en toen kwam je in de kerk, en je had er heel geen zin in, en 
je was zo dor en zo doods. En dat Woord trof je. Of je zat te 
wachten op een antwoord in je ziel, en dat werd zomaar vanaf de 
kansel gepredikt. En je luisterde naar de prediking, en je kreeg 
huiswerk mee. En je kon niet anders dan je handen vouwen. Heere, 
maak het waar. Mag het ook voor mij wezen? Zo zal Hij zaad zien. 
Ja, aan onze kant twijfel en onmogelijkheid, onbekeerlijkheid en 
gebrekkigheid. Een verloren toestand aan alle kanten. Ja, best hoor. 
Maar zo zal Hij zaad zien. Dat is het Goddelijk Woord, omdat Hij het 
Zelf uitvoert, omdat Hij het Zelf werkt door Christus. Hij heeft het in 
de handen van de Borg gelegd. En Die zal het doen, naar het 
behagen Gods, opdat dat volk zal aankomen en niet anders kan 
zeggen dan alleen nog dit: “Door U, door U alleen, om het eeuwig 
welbehagen”. Daarom moeten wij er uit, gewoon er uit. Eindelijk er 
uit. En dan er weer in. Maar in een andere grond. Uit de oude Adam 
afgesneden, en in de Nieuwe, de Tweede Adam, Christus ingelijfd.  
Is dat nu eigenlijk je verlangen? Ben je verlangend naar de kerk 
gekomen vanavond? Zit je te wachten op een woord. Moet er leven 
op die dooie akker komen? Omdat het eeuwigheid wordt, en omdat 
God niet aan Zijn eer komt, en al die dingen meer. Ben je zo’n 
afhankelijk mens, omdat je niets meer kan? Eindelijk! Uitgewerkt. 
Maar nu nog maar wachten. “Ik blijf de Heere verwachten”, zegt de 
Psalmist. Hoor je dat? Dat is niet wachten zoals je op de bus zit te 
wachten. Maar dat is verwachten. Dat zijn ogen die naar de hemel 
geslagen zijn, op grond van Gods Woord. “Heere, U hebt het Zelf 
beloofd: “Zo zal Hij zaad zien”. Mag ik er één van wezen, van dat 
zaad, dat U Zelf tot wasdom zult brengen. Want dat volk, een volk 
dat door de Heere is opgezocht, dat heeft zekerheid. Maar we gaan 
eerst zingen, Psalm 115 het 1e en 2e vers. 
 

Niet ons, o HEER', niet ons, Uw Naam alleen 
Zij, om Uw trouw en goedertierenheên, 
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All' eer en roem gegeven. 
Waarom, o Heer', zou 't heidendom, met spot, 
Dan zeggen: Waar, waar is toch nu hun God, 
Bij hen zo hoogverheven? 

  
Nochtans is God het doel van onzen lof; 
Hij, onze God, Hij woont in 't hemelhof, 
En doet al Zijn behagen. 
Hun afgoôn zijn van zilver en van goud; 
Slechts mensenwerk, waaraan, zo snood als stout, 
Gods eer wordt opgedragen. 

 
Om onze zonden worden onze dagen verkort, en onze ongerech-
tigheid keert op ons hoofd weer. En in eeuwigheid zullen we het 
zonder geloof en bekering moeten bekennen, dat ons leven een 
aaneenschakeling van leugen en bedrog geweest is. Die dagen van 
ons zijn zo kort en zo snel voorbij. Zullen we het de Psalmist mee 
bidden: “Leer ons toch alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart 
bekomen”. Dat we er achter komen dat het werk onzer handen 
alleen maar ongeluk en bederf is en dat het de verrotting nabij is. 
Dat onderhand toch onder gaat. Al je geploeter in de wereld, 
mensen, houdt er alsjeblieft mee op. Wat brengt het uiteindelijk aan! 
De apostel zegt: “Dat je kleding en deksel hebt, weest vergenoegd”. 
Maak je toch niet zo druk om al datgene wat onderhand toch 
verdwijnt. Want hoe was het ook alweer met die landheer? Hij had 
zoveel  oogst. Grote schuren gebouwd. En hij zei tot zijn ziel: “Heb 
rust, want je hebt genoeg, voorlopig heb je zat”. De Heere zei: “Gij 
dwaas! Ge weet niet dat in deze nacht uw ziel van u zal worden 
geëist”. 
Heb je zo weleens met de dood gelopen? Het kan vannacht wezen, 
of over een uur. Ja, misschien nog een week. Maar de dood, als de 
vorst der verschrikking, die onze dagen verkort, om eeuwig onder te 
gaan. En dan hier! Dan hier! Hij, dat is Christus, Hij zal de dagen 
verlengen. Hij is het Die een andere arbeid heeft verricht. Hij is het 
Die een andere opbrengst heeft teweeggebracht. Onze arbeid 
brengt alleen maar verkorting, brengt alleen maar ondergang. Onze 
zonde werkt niet anders dan bederf. Maar Zijn arbeid, Zijn genade-
arbeid werkt het uit dat Hij de dagen verlengen zal. Ach, mensen, al 
moet je nu vannacht sterven, maar je bent geborgen in dat Offer van 
Christus, dan zullen u toch de dagen verlengd worden, want dan zul 
je tot in eeuwigheid mogen wezen in dat land van vreugde en lof 
aan God. Dan zul je Hem mogen zien van aangezicht tot 
aangezicht, in Wie je nu geloofd hebt. Dan mag je Thuis komen uit 
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die woestijn en uit die vreemdelingschappen weg. Dan mag je bij 
Hem je voor eeuwig verlustigen in Zijn Naam en in Zijn Wezen 
alleen. Daar zal je eeuwig groot moeten maken Hem Die onder 
gegaan is, Die zo klein geworden is voor het oog van al die spotters, 
Die in de dood gegaan is. Ja, je zult de kroon der rechtvaardigheid 
van je hoofd nemen en voor de voeten van Christus neerwerpen. 
Nog eens: “Door U, door U alleen, om dat eeuwige welbehagen”. 
Mag ik je dat ook eens vragen? Heb je zo weleens een keertje over 
dit leven heen mogen kijken? Ja, dan moet er natuurlijk wel wat aan 
je ziel gebeurd zijn? Is er zo weleens een ogenblik een verlangen 
geweest om af te reizen? Ik wenste wel, zegt de apostel, ontbonden 
te zijn en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Want het 
is geen best teken als je belijdt een gelovige te wezen en alleen nog 
maar denkt aan die wereld. En als je denkt: “Laat Jezus voorlopig 
nog maar in de hemel blijven, ik heb het hier nog best naar mijn zin. 
Ik zal als ik oud geworden ben er weleens een keer naar gaan 
zoeken en er eens een keer naar uit gaan zien”. Dat is geen best 
teken. 
Hij zal de dagen verlengen. Wat de duivel doet? De duivel wil je 
dood hebben. Maar daar tegenover die Levensvorst. Hij heeft 
satans kop vermorzeld. Hij geeft het leven tot in eeuwigheid. Al word 
je zestig of tachtig jaar. Wat maakt het uit? Het is een damp. En het 
leven gaat haast voorbij. Maar wie in Hem is, die is eeuwig. Waarom 
toch?  Omdat de Heere, de Vader, Hem iets in de handen gegeven 
heeft. Het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk 
voortgaan. Weet je wat dat is? Het welbehagen des Heeren is de wil 
van de Vader, dat er een volk zalig wordt. Dat is in de handen van 
Christus gelegd. En Christus is het Die Zijn apostelen heeft 
uitgezonden. En Hij heeft het ook gezegd, toen ze moesten gaan 
prediken: “Maar zie, Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding 
der wereld”. Christus is er bij, en Hij zal er Zelf voor zorgen dat de 
Kerk van de Vader vol wordt, dat ze in Zijn bloed gewassen en 
gereinigd worden. Hij is het Die de Heilige Geest op de Pinksterdag 
heeft uitgestort, opdat er begiftigd, door God gestuurd, gesproken 
en gepredikt mag worden van dat welbehagen des Heeren. Hij zal 
Zelf door Zijn hand de predikers uitzenden, hier heen en daar heen. 
Hij zal Zelf door Zijn hand zomaar aan je eettafel die Bijbel open 
doen op die plek wat je nu net lezen moest. Hij zal als door Zijn 
hand de vinger leggen bij die tekst die inslaat in je ziel. Hij zal als 
door Zijn hand je door de knieën drukken om voor Gods genade-
troon met dat Woord te worstelen, om die zaken te mogen kennen 
en te beleven. 
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Dan nog eens een keer die vraag van Jesaja aan het begin. Het is 
een klacht: “Wie heeft nu onze prediking geloofd?” Jesaja, dit is je 
antwoord. Weet je wie nu die prediking geloofd heeft? Al diegenen 
die door Hem worden opgezocht, door Zijn soeverein welbehagen 
worden opgehaald uit het graf van zonden en dood, en worden 
neergelegd voor de voeten van die aanbiddelijke Majesteit. Voor al 
diegenen die de Heere Zelf zal toebrengen tot de gemeente die 
zalig wordt. Want ja, van nature, we zagen niets in Hem. Dat moet 
de Kerk ook bekennen. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid, dat 
wij Hem zouden begeerd hebben. Nee, ons oog is voor Hem 
gesloten. Maar als God ons oog opent, ja ons zielsoog, dat we met 
ons hart gaan zien, dan wordt toch alles aan Hem gans begeerlijk. 
Want wat ik niet meer kan in eeuwigheid, dat heeft Hij uitgewerkt. 
De weg die voor mij onmogelijk geworden was, die is Hij gegaan. De 
toegang die door mijn zonden was afgesloten, die heeft Hij 
geopend. En nu, nu staan de poorten des hemels zo ruim open voor 
al diegenen… Ja, Sion, aan het begin van hoofdstuk 52. Sion, o 
Sion, schudt u nu eens af van het stof, en die klauwen om uw hals 
weg. Doe nu uw sieraad eens aan. Sion, wie zijn dat dan? Geleid in 
de gang die God met Zijn volk houdt. Zelfkennis en Godskennis 
moet heen naar de Christuskennis, moet heen naar het leren rusten 
in God. Dit is de samenvatting eigenlijk: als een goddeloze neer-
zakken op het Godswoord alleen, dat de goddeloze om niet wordt 
gerechtvaardigd. Het zal je maar te beurt vallen. Waar je ook zat op 
de wereld. Misschien wel aan het eind van de aarde. Misschien heb 
je wel gedacht dat je God kon ontlopen. Misschien heb je wel 
gedacht dat God je nooit meer zou kunnen vinden. Misschien heb je 
het allemaal wel gedacht. Maar Hij brengt ze als met Zijn hand. De 
een komt van de noordkant, met storm en geweld en een hoop 
ellende en golfslag, dat Sion ingeblazen, als het ware. En de ander 
komt door de zuidpoort, als met een zachte stilte en een zwoele 
wind, geleid door de liefde en het welbehagen des Heeren. Maar ze 
komen allemaal in Sion. En wat doen ze daar in Sion? Ze lopen 
linea recta naar de tempel, want daar is bloed, vergevend 
genadebloed. Daar is de reiniging van zonden en schuld. Daar is de 
Weg geopend, omdat het voorhangsel gescheurd is. Daar is de 
toegang vrij. Daar wensen ze te zijn, in de gemeenschap van God. 
Als de Heere je daar toch in brengt, dat je iets van dat bloed gaat 
verstaan, dat dat kruis in je ziel wordt opgericht, dat je de bloedende 
Borg ziet en Hem hoort spreken: “Ik voor u”. Wat is er dan een rust! 
Wat is er dan een vrede! Ach, en toen ben je de poort weer uit 
gegaan. De woestijn weer in. Een andere stad in. Daar nog even 
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kijken en daar wat plezier maken. En nu? Schuld! Schuld! Want je 
bent van je plek. Wie in Sion gevoerd is, moet in Sion blijven. 
O Heere, bewaar ons daarbij, dat wij dit leven mogen leven, het 
leven in Uw behagen, het leven met betaling, het leven van 
zekerheid. Want daar wordt de zekerheid het heerlijkst ervaren, 
waar we dicht zijn aan de genadetroon van God, en een zicht 
mogen hebben op een verzoend God en Vader in de hemel, in 
Christus. 
De Heere werke Zelf die zaken uit. Hij doe ons iets verstaan van die 
gang van de Borg. Hij doe ons er in opgeborgen zijn, in die 
genadearbeid van Christus alleen. Opdat wij eeuwig zullen leven 
met een recht, met een genaderecht, een getekend paspoort van 
dat hemelse Sion, om daar te zijn, om God te verheerlijken, Hem 
groot te maken, te danken tot in eeuwigheid. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 

 
 

Slotzang Psalm 139 : 10 
 
Hoe dierbaar zijn m' Uw wonderdaân! 
Zij zijn onmoog'lijk na te gaan. 
Hoe menigvuldig zijn z', o Heer'! 
Zou ik die tellen? 'k Zou veeleer 
't Getal der korr'len zand bepalen. 
Uw wond'ren zijn niet af te malen. 
 

Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 


