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Predikatie over Johannes 10 vers 26 en 27  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Aalburg  
 
 Zingen Psalm 107 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden : 9. 
 Schriftlezing Johannes 10 vers 22 t/m 42 
 
22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, 
en het was winter. 
23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Sálomo. 
24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang 
houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. 
25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het 
niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen 
van Mij. 
26 Maar gijlieden gelooft niet, want gij zijt niet van Mijn schapen, 
gelijk Ik u gezegd heb. 
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen 
Mij; 
28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan 
in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. 
29 Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en 
niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. 
30 Ik en de Vader zijn één. 
31 De Joden dan namen wederom stenen op om Hem te stenigen. 
32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond 
van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij? 
33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over 
enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij een Mens 
zijnde, Uzelven God maakt. 
34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw Wet: Ik heb 
gezegd, gij zijt goden? 
35 Indien de Wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord 
Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden, 
36 Zegt gijlieden tot Mij , Dien de Vader geheiligd en in de wereld 
gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods 
Zoon? 
37 Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet; 
38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de 
werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij 
is, en Ik in Hem. 
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39 Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun 
hand. 
40 En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats waar 
Johannes eerst doopte, en Hij bleef aldaar. 
41 En velen kwamen tot Hem en zeiden: Johannes deed wel geen 
teken; maar alles wat Johannes van Dezen zeide, was waar. 
42 En velen geloofden aldaar in Hem. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 85 : 1 en 3. 

 
Johannes 10 vers 26 en 27. Daar luidt het Woord van God: 
 
26 Maar gijlieden gelooft niet, want gij zijt niet van Mijn scha-
pen, gelijk Ik u gezegd heb. 
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij vol-
gen Mij; 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Een ongelovige kudde. 
2e. Een gelovige kudde. 
3e. Een volgzame kudde. 

 
Ja, het is in Jeruzalem feest in de geschiedenis die voor ons ligt 
vanmorgen. Het feest van de vernieuwing van de tempel. Ja, de 
oorzaak van dat feest lag in een ver verleden. Ooit had ene koning 
Antiochius de tempeldienst ontheiligd, het altaar verontreinigd. Zon-
den en ongerechtigheden waren ingedrongen. En in die weg was er 
een breuk geslagen tussen God en Zijn volk. De Heere moest wij-
ken, Zijn aangezicht afgekeerd, vertoornd over dat volk. En in een 
weg van schulderkentenis en verslagenheid is het de Heere ge-
weest Die is terug gekomen. De tempel is vernieuwd geworden. De 
dienst aan God is vernieuwd geworden. Dat is alles een wonder bij 
God vandaan geweest. Daar lag geen recht en geen grond in die 
mens. Welnee, helemaal niet. Maar dat had de Heere gedaan, 
opdat Hij alleen de lof en de aanbidding daarvoor zou ontvangen. 
Nu zou het best kunnen dat u nog nooit van die hele koning Antio-
chius gehoord heeft. Nou ja, dat is ook niet zo erg, geloof ik. Weet u 
wat het Woord leert van al degenen die Gode vijandig zijn? Zij zullen 
gelijk de beesten vergaan en hun naam gaat met hen in het graf. Er 
blijft helemaal niets meer van over. Men kent en vindt ook zijn stand-
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plaats zelfs niet meer. Dat is de schrik van de mens in zijn natuur-
staat. Wij die onszelf zo belangrijk vinden. En wij die zo graag naam 
willen maken. Die zo graag wat willen betekenen. Die zo graag her-
innerd willen worden. De Heere God zegt: “Er blijft niets, maar dan 
ook niets van over”. En dat is tegelijkertijd de grote troost voor dat 
volk van God, dat met zichzelf zo in de knoop zit en er maar niet uit 
komt. Al de dagen van zijn leven doet hij zoveel tegenvallers op. Die 
mens die op de leerschool van Gods Heilige Geest is neergezet en 
die zegt gedurig: “Hoe ben ik aldus? Het wordt maar niet beter, het 
wordt veeleer slechter”. Hoor je dat? Er blijft van dat oude niets 
over. En is dat nu niet je begeren, ook vandaag, dat uw en mijn 
naam verdwijnen zal en dat de Naam van de Heere Jezus Christus 
alleen verschijnen zou? Is dat ook niet de troost die de Heere in Zijn 
Woord geeft aan al de Zijnen! Dat ze een nieuwe naam zullen ont-
vangen, die alleen degene kent die hem krijgt van de Heere Zelf. En 
dat is toch geen andere Naam dan de Naam van de Heere Jezus 
Christus alleen. Dat zal toch de ademtocht van de Kerk van de Hei-
land zijn! Die Naam te mogen spellen en de Inhoud van die Naam te 
mogen verstaan! 
Koning Antiochius, ja, hij had op een troon gezeten, maar hij is ge-
storven, en hij lag aan de troon van God en de Heere heeft met 
recht gehandeld. Hij heeft hem geoordeeld naar de allerbeste wet-
ten. Vreest hem dan niet die grote schatten heeft en die in eer en 
aanzien leeft. Ze zijn verdwenen. 
Dat is ook een zaak voor ons vandaag. Er is geen onderscheid tus-
sen een vorst en een zwerver. Er is geen onderscheid van nature. 
Wij staan allemaal voor diezelfde God. 
En weet u, het feest van de vernieuwing des tempels, dat was een 
zaak, dat moest het volk blijmoedig bezig houden, dat de Heere 
steeds de Terugkerende is. Dat volk is wegwijkend. Dat heeft zovele 
afmakingen. Dat slaat telkens een breuk tussen God en hen. En de 
Heere blijft maar terug komen. En de Heere heeft het Zelf in Zijn 
Woord gezegd tegen Mozes: “Ik ben Die Ik ben, en Ik zal ook zijn 
Die Ik zijn zal. Ik ben Dezelfde, de eeuwig Onveranderlijke”. Ja, dat 
heeft dat volk in het uiterlijke, in het algemene mogen meemaken. 
Dat is ook het wonder in het leven van het geloof. Of niet? De Heere 
komt er op terug. Je kunt alleen maar mee zeggen met de psalmist: 
“Gelijk een schaap…” Hoe vaak heb je gedwaald van de week in ’t 
rond? Of bent u geen schaap van de kudde van de Herder? Hoort u 
er nog niet bij? Staat u nog voor uzelf en dwaalt u maar wat in ’t 
rond? In het duister van uw ziel en in het duister van de wereld. Dat 
goud en dat zilver, dat blinkt wat en u hebt er genoeg aan? Dan bent 
u werkelijk zo’n armzalig mens. En dan wordt elke week in Gods 
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huis het feest van de vernieuwing gevierd. Ofwel, week aan week 
wordt het u toegeroepen: “Kom toch herwaart tot Mij, wend u tot Mij. 
Word toch behouden, o mensenkind”. Week aan week is dat Evan-
geliewoord nieuw. Hier is de Zaligmaker van zondaren, de Heere 
Jezus Christus. Week aan week. Wie Hem nu nederig valt te voet, 
zal van Hem Zijn wegen leren. En u gaat gewoon door! Onbegrij-
pelijk! Wat zult u straks in willen brengen tegen die God Die zo 
goedertieren met u gehandeld heeft? 
Maar u die tot die kudde des Heeren behoort, inderdaad, wat een 
wonder! Het feest van de vernieuwing. Want dat Godsgemis is toch 
bitterder dan de dood? En dat Godsgemis snijdt toch door de ziel? 
Of niet? Als de dagen der donkerheid vele zijn, dan kun je toch 
nergens meer plezier in hebben, als je ondervindt dat Gods aange-
zicht in toorn naar je is toe gekeerd. 
Het feest van de vernieuwing. En weet u, op dit feest in de tempel 
blijkt wel in wie die vernieuwing nu plaatsgrijpt. Maar het feest der 
vernieuwing des tempels te Jeruzalem. En dat volk wat nu naar de 
tempel gekomen is, dat Joodse volk, dat er prat op ging, dat zei: “Wij 
zijn Abrahams zaad, wij zijn het, God heeft naar ons omgekeken. De 
hele wereld ligt onder de vloek, maar wij, gelukkig zijn wij er nog”. 
En die kwamen daar aan sjouwen en zeulen met hun wetsbetrach-
ting en hun goede werken. Die zeiden: “Moet je eens kijken, de Hee-
re mag best tevreden wezen met ons”. Die vierden het feest van de 
vernieuwing, en ze hadden het niet in de gaten dat ze in dat dode 
werkverbond niet anders deden dan die breuk telkens opnieuw te 
slaan, en telkens opnieuw afscheid te nemen van God en Zijn spre-
ken. 
Het feest van de vernieuwing te Jeruzalem. En, dat staat er dan zo 
treffend bij, het was winter. Nu zullen die winters daar in Israël wel 
anders wezen dan hier. Maar laten we het maar op hier houden. Dat 
Woord ligt nu eenmaal hier op de preekstoel, en dat heeft ons wat te 
zeggen. In de winter, we weten het wel, u woont op het vrije land, 
dan zijn die akkers dor. Dan is de boel kaal. Dan heerst er een do-
digheid over de hele toestand. En je zegt: “Zou dat ooit, ooit nog tot 
leven komen?” 
Ik vind het veel betekenend dat dat hier er bij staat: “en het was 
winter”. Want temidden van die godsdienst was er geen Godsvrucht. 
Dat blijkt wel in hun haat tegen de Heere Jezus. De Godsvrucht 
wordt gemist. 
Hoe is het vandaag in het kerkelijke leven? Is ’t winter? Ja hoor, het 
is winter in kerkelijk Nederland. En ook onder ons. De godsdienst 
kan wel bloeien. We kunnen wel kerken bouwen, en we kunnen wel 
samenkomsten beleggen. We kunnen met elkaar wel van alles op 
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de been houden. Maar waar wordt er gehoord van het werk van God 
aan de ziel?! Dat de Heere doorbreekt en doortrekt in het leven van 
een mens. Dat het Evangeliewoord in een wel toebereidde akker 
neervalt en dat het vruchten voortbrengt voor het aangezicht van de 
levende God. Heerst er niet een winterse, dodelijke stilte over ons 
kerkelijk leven en over onze persoonlijke levens? Want wanneer 
heeft de Heere gesproken tot uw hart en tot uw ziel? Hoe lang is het 
geleden? We hebben het gezongen: “Merk op, mijn ziel, wat ant-
woord God u geeft; Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft”. En 
we gaan maar door in de gezapige tred. En het was winter. Akelig, 
hoor! 
Maar weet u, dat wil ik tot troost en bemoediging zeggen voor een 
mens, een kind Gods die de lentetijd en de zomertijd heeft meege-
maakt. Die weet van de eerste liefde. Van die heerlijke voorjaarstijd. 
Die weet van de warmte van de zomerzon in zijn leven. Die het 
weet, laat ik het zo zeggen met de profeet mee, dat de Zonne der 
gerechtigheid is opgegaan in zijn hart. 
U zegt: “Het lijkt wel of er nooit iets geweest is. Ik ben zo koud, ik 
ben zo onbewegelijk. Er zijn geen aandoeningen en geen gevoelig-
heden meer. Waar is alles gebleven? De wintertijd is gekomen”. 
Maar o, al is het winter daar in Israël in de natuur en in de gods-
dienst, dat weerhoudt Jezus er niet van te wandelen in de tempel, in 
het voorhof van Salomo. Vind je dat geen wonder?! God drie-enig 
blijkt altijd soeverein te zijn. Dat betekent: niet afhangende van de 
toestand waarin wij zijn; niet afhangende van onze situatie, van 
onze gevoeligheden ofzo. De natuurlijke mens denkt dat hij met zijn 
gevoeligheden God bewegen kan. Het is niet waar. En de geeste-
lijke mens denkt dat hij met zijn ongevoeligheden de Heere buiten 
de deur houdt. Maar ook dat blijkt niet waar. Dat wil ik toch zeggen, 
tot troost en bemoediging. De Heere Jezus wandelde in de tempel, 
in het voorhof van Salomo. Sprekend waar Hij nu wandelt, dat voor-
hof. Nee, dat was niet uit de tijd van Salomo, maar goed, dat was 
daar gebouwd, op de plek waar het voorhof van Salomo gestaan 
had. Daar staat dit voorhof. En daar wandelt de Heere Jezus. Alsof 
er een prediking van uitgaat. De Meerdere Salomo is hier, waar 
Salomo naar heen gewezen heeft, waar hij van profeteren mocht in 
de Spreuken, in de Prediker. Ach ja, het is alles heenwijzend ge-
weest naar Hem, de Meerdere Salomo. En wat geldt van die Meer-
dere Salomo? Hij heeft Zich nooit schuldig gemaakt aan één van de 
zonden waar Salomo in gevallen was. Nee hoor, Hij is de geheel 
Blanke, de Reine en de Schone. En Hij is zo een Zaligmaker, dat 
diegenen die de zonden van Salomo in eigen hart en leven tegen 
komt, bij Hem schuiling vinden kan. 
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Jezus wandelde. Dat vind ik ook zo mooi. Vind je dat niet prachtig! 
Weet je wat het Woord zegt van de duivel? Hij gaat rond als een 
briesende leeuw, om te zoeken die hij verslinden kan, want hij weet 
dat zijn tijd kort is. Zie je de duivel van hot naar her vliegen? Zie je 
hem met haast en beweging gaan, zien wie hij mee kan slepen? Hij 
gaat rond als een briesende leeuw, met geweld, met machtsvertoon. 
Maar Gods raad bestaat toch in eeuwigheid. 
Jezus wandelt. Daar zit rust in. Goddelijke, eeuwige rust. Omdat al-
les, maar dan ook alles, tot de duivel toe, Hem onderworpen is. Dat 
doet helemaal niet ter zake. 
Jezus wandelde in de tempel. Daar zit nog iets schoons in. Hij wan-
delt tussen de mensen, zomaar vlakbij de mensen. Hij is zomaar 
aan te raken. Hij wandelt daar, opdat er vele bloedvloeiende vrou-
wen zouden zijn, laat ik het zo maar zeggen, die de zoom van Zijn 
kleed zouden aangrijpen. Want als ik de zoom van Zijn kleed maar 
aanrake, dan, ja dan. Die grote en hoge verwachtingen hebben van 
Hem, die hoeven niet op te klimmen naar de hemel, maar Hij is naar 
beneden gekomen. En Hij zegt: “Zie, hier ben Ik, mensenkind, hier 
ben Ik”. 
Hij is daar aan het wandelen in de tempel. En de Joden hebben 
Hem omringd. Dat woord zegt zoiets, als bijen, om Hem heen ge-
zwermd. Ze zijn tegen Hem aan gekomen. Ze hebben Hem aange-
duwd, aangeraakt. Ze hebben elkaar haast verdrongen. Ze hebben 
Hem omringd, omgeven. En Hij? Hij is daar gebleven, dat poosje 
waar de geschiedenis over gaat. Hij is daar gebleven. Dus Hij was 
voor het aanraken voor al die mensen. Dat is wat! 
En hoe menigmaal hebben wij het Woord van God en Zijn Heere 
Jezus Christus niet omringd! We vechten voor de waarheid. We 
staan voor de zuivere belijdenis. Het gaat ons om het Woord van 
God. We zijn bezig met de dingen van het Woord. We lezen ons 
haast blind in de vaderen enzo. We zijn dag aan dag doende in de 
godsdienst. We hebben Hem omringd. 
Maar bij wie, bij wie, o mens, heeft het nu dat heerlijk gevolg gekre-
gen? Dat je door de knieën kwam voor Jezus. Aan Zijn gezegende 
voeten terecht kwam. 
Het zal wat zijn, je leven lang zo nabij dat Koninkrijk van God 
geweest te zijn. Misschien wel menigmaal bijna bewogen geweest 
om een christen te worden. En toch er buiten. Er niet bij. Hem niet 
kennen als Zaligmaker, als Borg en Middelaar. Wat zal dat vreselijk 
zijn. Die de weg geweten hebben, maar de weg niet bewandeld te 
hebben. Vele slagen zullen ze wachten. Vele slagen! Is Hij niet wel-
menend geweest? Is Hij niet een Heere Jezus geweest Die het 
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beste met ze voor had? Met al die mensen die Hem daar omringd 
hebben. Dat blijkt wel in hoe eerlijk Hij ze behandelt. 
Nee, het is geen dienaar van het Goddelijke Woord die u maar wat 
over de bol aait, die u maar wat zalig en gelukkig prijst in uw toe-
stand, in uw ongeluk wellicht. Het is geen dienaar van het Woord die 
u zegt: “Een mens die een weinig ontdekking heeft en wat in de 
ellende loopt: Ach, dat heb je niet van jezelf, ga maar rustig zitten, 
rust maar een weinig, het komt wel goed”. Nee, de dienaren van het 
Woord van God die wijzen u op Hem, en die zeggen tegen u, gelijk 
de Doper deed: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld weg 
neemt”. En die roepen u toe niet te rusten voordat u het weet in 
Hem geborgen te zijn. 
Inderdaad allemaal onder de benauwing van het Evangeliewoord 
geweest. Allemaal zo nabij, omdat God in Zijn Woord nabij u ge-
komen is. Maar is het zaligmakend in uw leven?! Bij die Joden niet. 
Hoe komt dat? Omdat het met het geloof niet gemengd is. Dat is 
aangrijpend! U zegt: “Ja maar, goed, als het geloof mij niet geschon-
ken wordt, dan kan ik er toch ook niets aan doen?” O nee, kunt u er 
niets aan doen? Hoe bent u eigenlijk uit de handen van uw Schep-
per voortgekomen? Goed en recht. U bent als een gelovig mens in 
de staat der rechtheid neer gezet. U leefde tot de eer van uw Schep-
per. U leefde om Hem te bedoelen, Hem lief te hebben boven alles. 
U en ik, wij zijn veranderd. Wij zijn uit die heerlijke staat weggeval-
len. Wij hebben de leugenen van de duivel geloofd, in plaats van het 
waarachtige Woord van de levende God. Wij zijn schuldig. God is 
onschuldig. En het is de beweging van Zijn Goddelijke genade, dat 
Hij naar schuldigen, naar vijanden nog omziet. En waar nu de hele 
wereld op één grote hoop ligt als een verloren massa van mensen-
kinderen, waar ze allemaal diezelfde dood en diezelfde straf ver-
diend hebben, schittert de genade van God, dat er uit die grote hoop 
worden uit getrokken en met het geloof begiftigd worden in de tijd. 
En die zullen met het geloof begiftigd worden die verkoren zijn van 
voor de grondlegging der wereld. Verkoren, dat is wat! Omdat het 
Gode behaagt een Gemeente in de zaligheid te hebben die Zijn lof 
zal verkondigen tot in alle eeuwigheid toe. Dat kun je toch niet vat-
ten! Dat kun je toch niet klein krijgen! Of wel? 
Moet je kijken hoe dat ongeloof blijkt. De Joden omringden Hem en 
ze zeiden tot Hem: “Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de 
Christus zijt, zeg het ons vrijuit”. 
“Hoe lang?”, zeggen ze. Ofwel: U speelt maar een spel met ons. U 
bent niet helder en klaar. We twijfelen, want U maakt het niet dui-
delijk. Ja, die twijfel zit in hen. Die twijfel zit niet in de Heere Jezus. 
Nee hoor. Hij is altijd een zekere Borg en Middelaar. En als Zijn 
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Woord u verkondigd wordt, is dat Woord zeker. En als u wordt 
toegeroepen: “Val Hem toch te voet en gij zult Zijn wegen leren”. 
Dan is de twijfel in u als u het zegt: “Zou Hij het wel menen? Zou het 
wel over mij gaan? Zou ik wel mogen komen?” Dat is uw ongeloof 
en dat ontkracht de waarachtigheid van Zijn spreken. En als Hij het 
tot u zegt: “Komt herwaarts tot Mij, vermoeiden en belasten, Ik geef 
u rust”. En u zegt het in uw hart: “Ja, maar wie is eigenlijk die ver-
moeide en wie is die belaste? Zou Hij mij wel bedoelen, mij op het 
oog hebben?” Dan minacht u de wijd uitgebreidde armen van de 
Zaligmaker. Dan hebt u geen ontkomen als u voor Gods rechterstoel 
verschijnen zult. Want hoe welmenend is dat Woord tot u geweest! 
En u die weggezworven bent in uw zonden en ongerechtigheden, 
naar het uiterst einde van de aarde wellicht. Het wordt u toegeroe-
pen: “Wendt u toch naar Mij toe, alle gij einden der aarde, wordt 
behouden, want Ik ben God en niemand meer”. En u zegt: “Ja, dan 
zal er eerst iets anders moeten wezen. Dan zal er eerst dit, dan zal 
er eerst dat”. Weet ik het wat we met een theologisch gezicht er alle-
maal tussenin kunnen mengen. Het ligt aan u. Het is uw ongeloof. 
Zie de vraag die ze stellen: “Hoe lang houdt Gij onze ziel op?” Hij 
had hun ziel niet opgehouden. Hij had gesproken en Hij had gehan-
deld naar het hart van Zijn Vader, de eeuwige God. Hij had genade 
getoond, wat het nu inhoudt de liefde en de barmhartigheden Gods. 
Hij had de rommelende ingewanden van Zijn Vader heerlijk voorge-
steld aan al die mensen. En ze zeggen: “Ja, dat is allemaal wel 
waar, dat is allemaal wel geweest”. Ze moeten straks ook zeggen: 
“We kunnen niet zeggen dat Hij een kwaad werk gedaan heeft”. Dat 
is ook opvallend. Ze moeten alles goed heten wat Hij deed. Maar ze 
zeggen: “Indien Gij de Christus zijt…” Zie je dat? Dat moet je wel 
even ontleden hoor, wat daar staat. Dat is niet maar zo een vraag. 
Dat is een vraag met een achtergrond. Weet je wat de achtergrond 
is? “U zegt het wel, maar we geloven het niet. U zegt het wel, maar 
wij denken dat het niet waar is. Indien Gij de Christus zijt… Nee, U 
bent het niet, maar mocht U het wel zijn, zeg het ons vrijuit. Voldoe 
aan onze eisen en verwachtingen”. 
Wat zijn uw verwachtingen eigenlijk? Ik zal toch eerst dit, ik zal toch 
eerst dat? Weet je hoe God werkt? Naar het vrije van Zijn wel-
behagen. Uw regels en wetten doen niet ter zake. Hij is boven ons 
en ons denken verheven. Hij handelt Goddelijk. Hij handelt heerlijk. 
En weet u wat ik u durf te stellen? Al weet u precies, al kunt u pre-
cies verklaren hoe God een mens bekeert; als u het mee gaat ma-
ken, gaat het allemaal precies andersom dan dat u altijd had ge-
dacht. U moet met al uw leerstelligheid aan de kant, opdat Hij uit-
werke boven bidden en boven denken te doen. Dat is het wonder. 
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Zeg het ons vrijuit. En Jezus antwoordde hun: “Ik heb het u gezegd 
en gij gelooft het niet”. Dat is erg! Dat is erg! En wat niet uit het 
geloof is, dat is zonde. Dus met hun prachtige godsdienstige gewa-
den en zure gezichten, hun degelijke godsdienst, zegt God: “Jullie 
zijn zonde, want wat uit het geloof niet is, dat is zonde”. En als u 
mist dat ware zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus, 
mens toch, met je mooie pak aan en je godsdienstige leven, wellicht 
een leven van wetsbetrachting, heiligheid zoekende misschien wel; 
wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Zonde! Laat dat als een dreun 
in uw hart en in uw ziel moge slaan. Zonde! 
En laat ik dan tegelijker tijd, niet als zoethoudertje, maar als weg ter 
ontkoming aanwijzen, dat Zijn Naam is Jezus, want Hij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden. Hebt u een gepaster medicijn kunnen 
bedenken dan Hij is! 
Ge gelooft het niet. De werken die Ik in de Naam Mijns Vaders doe, 
die getuigen van Mij. Ge gelooft het niet. En zie in welke band de 
Heere Jezus het verkondigt. Hij zegt: “De werken Mijns Vaders, in 
de Naam Mijns Vaders”. Dus Hij betrekt Zijn Vader in dit geheel. De 
Heere Jezus zegt daarin: “U bent niet alleen ongelovig jegens Mij, 
maar u gelooft ook Mijn Vader niet, Die in de hemel is. Dat is die 
God Die u zegt te dienen en te aanbidden. Maar u bent een onge-
lovige, ook voor Hem. En Hij zal u doen komen in het gericht. Gij-
lieden gelooft niet, want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u 
gezegd heb”. Is dat niet aangrijpend! Is dat niet een verschrikkelijke 
werkelijkheid! Dat kan de godsdienst maar zo moeilijk hebben, dat 
hoeren en tollenaren zalig worden, en dat de schijnvroomheid buiten 
gezet wordt. Dat de mens in al zijn hoge en edele gedachten van 
zichzelf geen plaats ontvangt aan de voeten van de Heere Jezus 
Christus, terwijl de grootste der zondaren barmhartigheid geschiedt. 
We kunnen het maar zo moeilijk hebben. De Heere Jezus heeft het 
Zelf gezegd over Jeruzalem, over de tempel, over Israël: “Hoe me-
nigmaal heb Ik u willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kie-
kens”. Is Hij niet welmenend geweest? Inderdaad, dat bondsvolk te 
wezen, het zaad van Abraham te zijn, het volk onder de belofte te 
wezen, en toch: “Ge gelooft het niet, want gij zijt niet van Mijn scha-
pen”. 
En misschien is er wel een mens die zegt: “Nou, dan heb je mij 
verklaard”. Hoezo? “Wel”, zeg je, “hier zit een bok, zo’n harde, 
vechtlustige bok, die zich maar verzet tegen alles wat met God en 
Zijn Zoon te maken heeft”. Ben je zo’n harde bok, zo’n onbewege-
lijke, zo’n taaie, zo’n harde, zo’n koude? Is je hart als van steen? 
Weet je wat de Heere Jezus zegt? Juist zeg ik dat tot troost voor die 
die dat bestaan bij zichzelf zo waar moet nemen. De Heere Jezus 
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zegt: “Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn”. Dat is 
theologisch zo’n wonderlijk geheim. Vind je niet? Dat waar ze zich-
zelf als een ongelovige bok moeten wegzetten, en waar ze al de 
verwachting aan eigen kant verliezen, de Heere Jezus ze al scha-
pen noemt op grond van de eeuwige verkiezing. Maar ze zijn nog 
niet van de  stal, ze moeten nog worden toegebracht in de tijd, tot de 
Gemeente die zalig wordt. Want Hij zegt: “Gij zijt niet van Mijn 
schapen, gelijk Ik u gezegd heb”. Maar tegelijker tijd, dat is de keer, 
het scharnier, het wonder in dat woord: “Mijn schapen vertonen een 
kentrek. Daar wordt iets in gevonden wat bij u niet gevonden wordt. 
Mijn schapen horen Mijn stem”. 
Ja, als je dat simpel leest, dan zeg je: “Nou ja, dan zijn wij allemaal 
schapen, want wij hebben Zijn stem allemaal gehoord, dat Woord is 
tot ons allemaal uitgegaan, niet één uitgezonderd”. 
Maar wat wordt er nu bedoeld met dat woordje “horen”? Dat heeft 
zoveel te zeggen als “gehoorzamen”. Of: “Aanvaarden. Gelovig ho-
ren. Het als de waarheid erkennen. Weten dat het waarachtig is”. 
Mijn schapen horen “Mijn” stem. En dan zegt Petrus: “Waar moeten 
wij anders heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven”. Weet 
je wat dat voor woorden waren, die woorden van het eeuwige le-
ven? Dat waren woorden van ontdekking, ontgronding, en woorden 
van bemoediging en vertroosting. 
Wat een ontdekkend woord tegen Petrus: “Ga achter Mij, satanas. 
Gij zijt Mij een steen des aanstoots”. Wat een woord van ontdekking: 
“Eer dat de haan tweemaal gekraaid heeft, zult gij Mij driemaal ver-
loochend hebben”. Wat een woord van ontdekking aan de discipelen 
in hun geheel, toen zij met elkaar gingen strijden, wie zal aan Zijn 
linker- en aan Zijn rechterhand mogen zitten in dat Koninkrijk. Wat 
een ontdekkend woord, dat de Heere Jezus ze beschuldigt, ze 
terecht wijst om hun dwaasheid. En hoe komt het openbaar dat ze 
nog zovele dingen niet verstaan. 
Maar tegelijker tijd, wat een troostvol woord spreekt Hij tot hen: 
“Volg Mij”. Wat een troostvol woord spreekt Hij: “Dit brood is Mijn 
lichaam, die wijn dat is Mijn bloed. Mijn lichaam voor u verbroken, 
Mijn bloed voor u vergoten. Want die prijs der ziel, dat rantsoen, wat 
u aan God niet kunt voldoen, dat heb Ik voldaan”. 
Heb je Zijn stem weleens gehoord? Die stem die het zo met je 
maakte, dat je gans en al van hulp ontbloot, daar uit kwam, waar Hij 
de naakten kleedt en de hongerigen voedt. Waar Hij de dorstenden 
geeft van het water des levens om niet. Dat je hebt moeten aan-
vaarden en omhelzen de schuld die God in Zijn Woord van je aan-
wijst: “De ziel die zondigt, die zal sterven”. Dat je het met dat doods-
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vonnis eens geworden bent. Dat de Heere geen onrecht doet als Hij 
je voor eeuwig voorbij zou gaan. 
Weet je wat de Joden zeiden? Die zeiden: “Nee, dan doet God wel 
onrecht als Hij ons voorbij gaat. Want wij, wij zijn het”. Maar dat je 
nu met de hele wereld tot de grote verloren hoop terecht gekomen 
bent, dat je nergens meer op rekenen kunt. Niet op een wonder van 
God. Niet op de genade van God. Niet op de liefde van God. Dat je 
nooit meer zalig kunt worden. Vreselijk! Of niet? Wat een ellendige 
gang. Hoe groot mijn zonden en ellendigheid is. Dat te weten. Dat 
op grond van het Woord te aanvaarden. Het te geloven. U zegt het 
van mij, en U bent het Die mij kent tot op het bot, tot op de bodem. 
Maar daar gaat toch de poort van het Evangeliewoord heerlijk open. 
Of niet? Dat er van u en mij niets bij hoeft. Niets bij mag. Maar dat 
het alles volbracht en alles voldaan is. 
Wat een woord van troost en bemoediging hoe de Doper het uitriep. 
Die mensen die daar de doop der bekering hadden meegemaakt. 
Die het wel wisten: het zal anders moeten worden in mijn leven, het 
kan zo niet door gaan. Die iets begonnen te verstaan van dat heilig 
en eisend recht van God. Dat Hij voorbij treedt en dat hij zegt: “Zie 
het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”. Och, mens, 
wereld te zijn. En alzo lief heeft God die wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
Weet je wat dat voor geloof is, waar de Heere Jezus het hier over 
heeft? Hij zegt: “Gij gelooft Mij niet”. Nou, Zijn schapen geloven Hem 
wel. Dat is hangen aan wat Hij Zelf gezegd heeft: “De rechtvaardige 
zal immers uit zijn geloof leven”. Die moet met al zijn onhebbelijk-
heden en onmogelijkheden wellicht, en al zijn tegenvallers, leren 
neervallen op dat onwankelbare spreken van God. Dat spreken van 
God wat waarheid gemaakt is, getoond is waarachtig te zijn in de 
Heere Jezus Christus, in de gang van Zijn lijden en van Zijn sterven. 
Mijn schapen horen Mijn stem. Dat is die stem die ze aanwijst zoals 
Saulus van Tarsen werd aangewezen: “Ik ben Jezus, Die gij ver-
volgt”. Maar tegelijkertijd: “Zeg het hem aan, die Saulus van Tarsen, 
dat het vrede is”. 
Ze horen Mijn stem. Als je Zijn stem gehoord hebt, dan ben je dat 
nooit meer vergeten. Dat weet je, want dat gebeurt niet ergens in 
een hoekje, dat je zegt: “Het kan maar zo wezen dat ik het niet 
gehoord heb, en dan moet ik er maar op hopen dat het toch goed 
gekomen is”. Nee, dat is een kennelijke stem. Mijn schapen horen 
Mijn stem. Gehoord wat Hij tot u gesproken heeft. Is het daar uitge-
komen, dat je gans van hulp en heil ontbloot, voor de voeten van 
God terecht gekomen, het mee mocht maken dat Hij je getoond is, 
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deze Heere Jezus Christus, zoals Hij nu is? Hij is de Christus. Maar 
de Joden zagen het niet. Maar dat u het gezien hebt Wie Hij is. Een 
Borg en een Middelaar. En het gehoord hebt uit Zijn mond: “Dit heb 
Ik voor u gedaan, daar gij anders de eeuwige dood had moeten 
sterven”. Wat zal dat een wonder zijn, als je zelf geen nagel-
schrapsel meer toe kunt doen tot je zaligheid, dat Hij het zegt: “Het 
is volbracht”. Alles volbracht. De rekening totaal betaald. De Heere 
had geëist: “Betaal Mij wat je Mij schuldig bent”, en je had geen 
penning meer, niets meer. Alles moest overboord. Je had alleen 
maar rode cijfers. Alleen maar schuld. En de Heere Jezus zegt: “Het 
is volbracht”. Mijn schapen horen Mijn stem. 
En weet je wat de theologie van vandaag zegt? Die zegt in de eers-
te plaats, zo worden de kindertjes al bedorven. Dan zeggen ze 
tegen die kindertjes: “Jullie zijn schaapjes van de kudde van Jezus, 
hoor”. Tja, dat ze volgelingen van de duivel zijn, dat wordt ze niet 
verteld. Maar dat zijn ze wel. En wie zal een reine geven uit een 
onreine? Als je jezelf kent, kan je dat kind niet meer bedriegen. 
En weet je wat ze nog meer zeggen? “Weet je wat je doen moet? 
De Bijbel staat vol met beloften, en geloof die nu maar. Die heeft 
God aan ons gegeven”. Alsof we allemaal maar zo de beloften 
mogen grijpen, zonder dat we er gelovig gebruik van maken. 
Maar weet u wat ik zo schoon vind? Ik las het onderlaatst ergens. 
“Een belofte van God maakt ons niet tot een bezittend mens, maar 
maakt ons een missend mens”. Want als de Heere het belooft, zal 
het mij te doen zijn om de vervulling van dat beloftewoord. 
De Heere Jezus zegt: “Mijn schapen horen Mijn stem”. Dan kan ik 
het u toeroepen: “Hoor toch, mens, en uw ziel zal leven”. Maar ja, er 
gebeurt niets. De boel komt helemaal niet in beweging. Het is net 
een dodenakker, natuurlijk. Maar de Heere Jezus zegt: “Weet je 
waar het geheim in ligt dat er zijn die Mijn stem zullen horen? Hier 
ligt het geheim: “Ik ken dezelve”. Dat betekent: Die van eeuwigheid 
Mij van de Vader gegeven zijn, die zullen met het geloof begiftigd 
worden. 
Dat is de hoop voor een hopeloos mens, dat God het Zelf doet. En 
dat is tegelijkertijd een vernederende slag voor een mens die iets 
weet van de stem van de Heere Jezus. Dat je nooit kunt zeggen: “Ja 
maar, goed, ik heb het ook geloofd en ik heb het ook aanvaard”, 
ofzo. Nee, dat het wonder verklaard wordt in Zijn kennen. Ik ken de-
zelve. Dus die zijn van eeuwigheid de Zijnen. Hij droeg ze aan Zijn 
Middelaarshart. En die Hem van de Vader gegeven zijn, die zullen 
niet verloren gaan in alle eeuwigheid. 
Weet je, er ligt nog zoiets troostvols in. Ik ken dezelve. Je zult jezelf 
maar stukje bij beetje moeten leren kennen. Dat valt ook niet mee. 
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Dat valt helemaal niet mee. Dat is zuur. Dat is taai. Maar alles wat je 
tegen komt, dat wist Hij al-lang. Ik ken dezelve. Opdat je ook zult 
nalaten je mooier voor te doen dan dat je bent. Ik wil voor U niets 
verhelen. Wanneer wordt het vader- en moederhart in liefde wak-
ker? Als het kind eerlijk tegen je is. Als het zich gewoon laat zien 
zoals het is. De wonden die het opgelopen heeft omdat het niet 
geluisterd had. Het was ongehoorzaam geweest. Het mocht niet van 
die steilte af en het is toch gegaan. Het is gevallen. De knietjes 
kapot. Hoe komt dat? “Ik heb niet geluisterd, vader”. Dan wordt het 
hart van liefde toch wakker! Of niet? Als dat kind eerlijk is. Dan moet 
het bestraft worden, maar tegelijkertijd omhelsd worden, vertroost 
worden. Kohlbrugge zegt: “Zo lijkt Gods volk op een hond. Sla maar, 
dan komt hij wel terug”. Dat is de gang. 
Ik ken dezelve. Zo is de zaak. En dat is de bodem en de grond van 
het leven. Al zijn ze zichzelf gedurig een raadsel, en zeker als het op 
’t end aan gaat, en de dood de laatste vijand is, en die prikkel in de 
dood en de angst van de hel je wellicht aanvliegt, je naar de keel 
grijpt. Dit is de bodem: “Ik ken dezelve”. Zo riep de vrouw van Kohl-
brugge op d’r sterfbed: “O Jezus, laat U toch nog eens zien, dat ik 
het weer weet. Doe mij Uw stem horen, dat ik het weer geloven zal 
dat U de mijne bent en ik de Uwe”. 
 
Kom, laten we eerst samen zingen, Psalm 77 het 11e vers. 
 

D' aarde sloeg van schrik aan 't beven, 
Toen z' U langs Uw pad zag streven, 
Zee en grote waters door, 
In het nooit ontdekte spoor; 
Toen G' Uw volk den weg bereiddet, 
Daar Gij 't als een kudde leiddet; 
Mozes' en Aärons hand 
Bracht hen dus naar 't heilig land. 

 
Ja, dat is zo’n modern idee van de verlichtte mens. Die Jezus lief 
heeft, die moet Hem volgen. We moeten toch Zijn wet houden. We 
moeten toch tot Zijn eer leven. Als het nog ‘moeten’ is, dan ben je 
nog onder de wet, en dan is genade nog niet in je leven. 
Weet je wat ook zo’n akelig kwaad is? Ik wil dit en ik wil dat. Ik wil 
voor God leven, ik wil Hem dienen. Ja, daar zijn universiteiten, de 
theologische faculteiten vol mee. Met van die mensen die net doen 
alsof God op hen zit te wachten. Daar zitten de kerken mee vol. 
Mensen die willen groeien in het geloof. Die een beetje beter en een 
beetje meer willen worden. Die vooraan willen komen te staan in de 
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kudde. Nou, vergeet het maar, vergeet het maar. Weet je wat ik het 
schone vind van die kudde? Dat vergelijk van die kudde. Hij is het 
meest troostrijk en het meest vriendelijk, lieflijk als met een moeder-
hand, voor de zwakken en de kleinen, de struikelenden en de knik-
kenden. Die worden het lieflijkst van Hem omhelsd. Ja, die door-
gewinterden, die kunnen zelf wel gaan. Zoiets. Net als die kuddes 
op de hei bij ons op de Veluwe. Daar zie je die grote schapen lopen 
en die kleinen moeten gedragen worden. 
De Heere Jezus zegt niet: “Ze ‘moeten’ Mij volgen”. Hij zegt niet: “Ze 
‘willen’ Mij volgen”. Nee hoor. Hij zegt: “Ze volgen Mij”. Mooi hè! Dat 
is een zaak die uitstijgt boven de beweging in de mens. Hun wil 
verslonden in Gods wil. Het gaat om wat Hij wil. Zij volgen Mij. En 
trouwens, is er geen begeerte in uw hart om Hem te volgen? Of hebt 
u nooit kennis gemaakt met die eindeloze liefde Gods in de Heere 
Jezus Christus? Hebt u nooit kennis gemaakt met Zijn blik vol van 
liefde, met Zijn stem zo zoet als met honing vervuld? Hebt u nooit 
kennis gemaakt met dat aangezicht van de Heere Jezus, waar dat 
bloed over afliep, vanwege die doornenkroon in Zijn hoofd gedrukt? 
En Hij met Zijn beminnelijk aangezicht heeft u aan gezien. Hebt u 
nooit kennis gemaakt met die liefdevolle handen, doorboord, ver-
wond en geslagen om uwentwil? Nooit kennis gemaakt met die 
gestalte die zoveel van het hart van God verklaart? Wie Hem gezien 
heeft, wie Hem kennen mag, och mensen, zij volgen Mij. Dat moet. 
Dat moet bij Hem vandaan. Dat zal gebeuren. Weet u wat dat voor 
een volgen is? Door bezaaid en onbezaaid land. Over rozen wel-
licht, of dwars door de doornen en distelen heen. Maar ze volgen 
Mij. De Heere Jezus wijst hier vooruit. Hij wijst naar de zaligheid, 
naar de toekomst, het doel van Zijn komen naar de aarde. Hij zegt: 
“Ik ben gekomen om vernederd te worden, tot in de bittere en 
smadelijke dood des kruises toe. Maar nadien zal Ik verhoogd wor-
den tot aan de rechterhand van Mijn Vader”. 
Ze volgen Mij. Dat betekent: Hij gaat voorop en Hij moet in het oog 
wezen. Anders ga je als vanzelf dwalen, ga je gegarandeerd de 
verkeerde kant op. Maar ze volgen Mij. Het moet naar dat doel toe 
wat Mijn Vader en Ik voor ogen hebben, namelijk de gelukzaligheid 
van dat volk. En als ze dan hier op de aarde zijn en de Heere Jezus 
is in de hemel, dan zegt de apostel: “Onze wandeling is in de heme-
len, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten”. Ziet u? Dat maakt 
de hemel tot de hemel voor de apostel. De Zaligmaker, Die heeft hij 
in het oog. En dat zal maken dat ik wens ontbonden te zijn en met 
Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Hem te zien, dat zal een 
trekking geven naar Boven toe, om bij Hem te mogen wezen, en 
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zien Zijn aanschijn geprezen, zoals Datheen het zo mooi heeft ver-
taald. 
Zij volgen Mij. Want dat is wat de Heere Jezus in het vervolg zegt: 
“Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in 
der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken”. Nou, 
de duivel doet zijn best. Reken daar maar op. Als u nog nooit kennis 
gemaakt hebt met de duivel, dan is het te vrezen dat u ook nooit in 
werkelijkheid kennis gemaakt hebt met God. Maar de duivel, hij zal 
er alles aan doen. En hoe zal de zonde trekken! Hoe zal dat vlees 
de andere kant uit willen! Maar niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 
Ziet u dat staat? Dat woord “rukken” geeft iets van het geweld weer. 
Het strijdperk van dit leven, waar ze middenin staan. Maar Zijn 
hand, Zijn onweerstaanb’re hand is sterker dan al het geweld der 
wateren, de golfslagen, de winden, alles wat er overheen komt. Dat 
is sterker dan de handen van de IS-strijders met hun scherpe mes-
sen daarin. Zijn hand, Hij zal ze vast houden. 
Maar weet u, dan zegt Hij nog iets moois, iets kostelijks. Mijn Vader, 
Die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze 
rukken uit de hand Mijns Vaders. Ziet u dat? Hij zegt: “Niemand kan 
ze uit Mijn hand rukken, maar ook niet uit de hand Mijns Vaders”. 
Dat is een dubbele verzekering. Hij weet hoe ongelovig wij zijn, hoe 
twijfelmoedig wij zijn. Hij weet alles. Dat is een dubbele verzekering 
voor dat volk van God. Vast in de handen van de Heere Jezus en 
vast in de handen van de Vader. Een dubbele almacht. Nou, wat zal 
dan die beperkte en overwonnen macht van de duivel daar nog 
tegen beginnen! Het zal hem niet gelukken. 
De Heere Jezus is hier nog op de aarde als Hij deze woorden 
spreekt. Hij zegt: “Ik heb Mijn volk in de handen”. Maar Hij zegt: 
“Mijn Vader is in de hemel, en Die heeft ze ook in de hand”. Dat 
betekent zoiets als: ze zijn al in de hemel, in de toezegging, in de 
belofte. Daar zullen ze dan ook komen. Waar ze reeds zijn vanwege 
de verkiezing des Heeren. En wij zijn Eén, de Vader en Ik. 
Nou ja, dan blijkt het ongeloof. Dan blijkt hoe hard van steen die 
harten van de Joden zijn. Want ze nemen stenen op om Hem te 
stenigen. 
Waarom doet u dat? Nee, ze kunnen geen kwaad werk aanwijzen. 
Maar U hebt Uzelf God gemaakt terwijl U een mens bent. Ach, zegt 
de Heere Jezus, Ik ben ook God, Ik ben Zijn eigen Zoon. Ja, dan 
wederom zoeken ze Hem te grijpen. Maar Hij ontging uit hun hand. 
En dat woordje “ontging”, dat wil ik in verband brengen met dat 
eerste: Jezus wandelde in de tempel. Dat is niet zoals wij, o ja, ’s 
avonds in dat donkere steegje, en ze komen op je aan. Nou, zeg je, 
gelukkig, ik kon nog net ontkomen, ik heb gerend, ik heb geklauterd, 
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ik ben ergens op geklommen en weggedoken. Nee, zo is het niet. 
Hij ontging. Hij wandelt rustig tussen ze door. 
Hoe menigmaal lezen we dat niet in de Evangeliën. Ze moeten Hem 
laten gaan. Hun handen zijn als gebonden. Ze kunnen niets doen. 
Trouwens, is dat niet ook een zaak wat de Kerk van de Heere Jezus 
Christus weleens beleeft in de tijd. Wat kunnen de vijanden zich 
groot maken. Wat kunnen ze hun aanvallen toezeggen en beloven. 
En je zegt: “Het is alsof God hun handen bond”. Ze konden niets 
uitrichten. Ze waren onderworpen. 
Hij ontging. En waar gaat Hij dan naar toe? Dat is het laatste. Maar 
dat is een zaak om goed te bedenken en nooit te vergeten. Hij gaat 
naar de plaats waar Johannes eerst doopte, de doop van de beke-
ring, de doop van de ontdekking. Laat ik het zo zeggen. En velen 
kwamen tot Hem. Op die plaats. Dat was een getekende plaats. 
Daar hadden ze schuld beleden, schuld beleden voor God, en daar 
waren ze ondergegaan in dat water. Daar hadden ze gezegd: “Het 
mijne moet verdwijnen, opdat het Goddelijke verschijnen zou”. Daar 
kwamen ze tot Hem, velen. En Johannes deed wel geen teken, 
maar alles wat Johannes van Deze zeide was waar. Dat getuigen 
ze. 
Heerlijk hè! Als je toch eens zo ver zou wezen. Dat je zou zeggen: 
Alles wat van Hem getuigt, dat is waar. Dan zul je Hem niet laten 
gaan, tenzij dat Hij je zegent. Nou, dat blijkt. Velen geloofde aldaar 
in Hem. Ja, laat heel ons theologisch denken dan maar even achter-
wege. Wat een zegen voor die mensen als ze daar niet door in 
beslag genomen waren, maar waar het nog puur, eenvoudig en kin-
derlijk was. Waar ze geloofden: “Dit is Hij naar Wie wij hebben 
uitgezien, op Wie de einden der eeuwen hebben gewacht”. Velen 
geloofden aldaar in Hem. Dat “aldaar” tekent iets van de plek, waar 
je in schuldbesef getroffen en verslagen een mens voor het aange-
zicht van God bent. Geloven dat Hij de Gave Gods is tot behoud en 
zaligheid van mensen. Geloven in Zijn toezegging, in Zijn spreken 
aan het hart, in het tonen van Wie Hij is. Dat Hij ook uw en mijn Borg 
en Middelaar wezen zou. Ja, want Thomas Hem in het oog had; 
eerst kon hij er natuurlijk geen steek van geloven; maar toen: “Mijn 
Heere en mijn God”. Laten we dat maar zeggen, dat dat het geloven 
is wat hier bedoeld wordt: Velen geloofden aldaar in Hem. 
Is het zover gekomen in je leven? De tempel uit, de gevestigde 
godsdienst uit wellicht. En met al hun tegenwerken en al hun be-
dekselen en al hun mistigheid, er uit, er buiten. En daar geloven: 
mijn Heere en mijn God. Dat je in verwondering hebt uitgeroepen, 
want je lag met al die Joden, die de Heere Jezus terechtwijst “gij 
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gelooft niet” op dezelfde hoop, en je zegt: “Waarom was het nu toch 
op mij gemunt, daar zoveel anderen gaan verloren”. 
Ze geloofden. En daar wordt God in verheerlijkt. Het geloof in zich-
zelf is opgehouden. Maar dat in Hem heeft een aanvang genomen. 
En dat geloven zal overgaan in aanschouwen, leert het Woord van 
God ons. O ja, en de hoop beschaamt nooit. Maar de meeste is de 
liefde. Die zal blijven. Want zullen we niet liefhebben zo een God en 
Zaligmaker, Die ons van eeuwigheid tot eeuwigheid heeft lief-gehad, 
en ons zalig gemaakt heeft in de tijd! 
Waar hoort u bij? De ongelovige kudde of de gelovige kudde? Haast 
u dan om uws levenswil. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 145 : 5 
 

Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid. 
Uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid. 
Gij ondersteunt hem die voor 't onheil zwicht; 
Wie nederstort, wordt door U opgericht. 
't Ziet al op U; 't blijft alles op U wachten; 
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten. 
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 
Opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig'. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


