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Predikatie over Matthéüs 17 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 34 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Matthéüs 17 vers 1 t/m 13 
 
  1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus en Jakobus en 
Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. 
  2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aange-
zicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. 
  3 En zie, van hen werden gezien Mozes en Elía, met Hem samen-
sprekende. 
  4 En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat 
wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor 
U een, en voor Mozes een, en een voor Elía. 
  5 Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overscha-
duwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde 
Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem. 
  6 En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezicht en wer-
den zeer bevreesd. 
  7 En Jezus bij hen komende, raakte hen aan en zeide: Staat op en 
vreest niet. 
  8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. 
  9 En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: 
Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan 
zijn uit de doden. 
10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de 
schriftgeleerden dat Elía eerst moet komen? 
11 Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elía zal wel eerst ko-
men en alles wederoprichten; 
12 Maar Ik zeg u, dat Elía nu gekomen is, en zij hebben hem niet 
gekend; doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild; 
alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. 
13 Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes den 
Doper gesproken had. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 27 : 5 en 7. 
 
Gemeente, wij wensen u deze morgen het Woord des Heeren te 
bedienen uit dat gedeelte dat wij aan u hebben voorgelezen. Dan 
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wilden wij met u nadenken over het 5e vers, Matthéüs 17 het 5e vers. 
Daar luidt het Woord des Heeren en onze tekst: 
 
Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overscha-
duwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn 
geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort 
Hem. 
  
Om naar aanleiding van onze tekstwoorden, gemeente, achtereen-
volgens stil te staan bij een drietal gedachten. 
 

1e. Een soeverein spreken. 
2e. Een heerlijk Persoon. 
3e. Een onderhorig volk. 

 
Gemeente, in de dag van de schepping van de mens, had het de 
Heere God goedgedacht om de mens op deze wereld naar te zetten 
als Zijn kroonjuweel. De mens was het pronkstuk van de hele 
schepping. Eigenlijk was het zo, dat zonder de mens en zonder de 
schepping van de mens de schepping niet klaar was. En dat niet 
alleen. De mens was neer gezet op deze wereld als een beelddra-
ger. Het was zo, dat als wij elkaar aan keken, dat wij in elkaar iets 
van de Heere God tegen kwamen. Wij droegen Zijn beeld, zegt de 
Bijbel. Daarom gaan wij mensen ook rechtop, want ons aangezicht 
moet naar de hemel geheven zijn. Zo is de mens neer gezet als de 
contacten die er mogelijk zijn tussen de Schepper en het schepsel. 
De mens werd op deze wereld neer gezet en God had gezegd: “Jul-
lie, mensen, jullie moeten de schepping bewaren”. Kijk, er werd na-
tuurlijk in het Paradijs nog helemaal niet gewerkt. De schepping 
moest ‘bewaard’ worden. Dat betekent dat de mens als het ware zijn 
koninklijke zorg over die schepping moest laten uitgaan. En God 
had gezegd: “Dat is Mijn gebod. Doet dat en gij zult leven”. En als 
daar, gemeente, in de Schrift iets genoemd wordt, dan houdt dat 
altijd ook een tegenover in. Wat bedoelen we daarmee? Als daar 
staat “Doet dat en gij zult leven”, dan staat er ook: “Doet dat niet en 
gij zult sterven”. Dus de belofte “Doet dat en gij zult leven”, houdt 
tegelijkertijd de veroordeling in: “Als je het niet doet, zul je sterven”. 
De mens wandelde in de hof. De mens bewaarde de schepping. En 
God had gezegd: “Als je dat doen zult, getrouw, dan zul je als van-
zelf overgaan in Mijn eeuwige heerlijkheid, als loon op je werk in je 
werkverbond”. Dat was de belofte van God. En elke dag, om het 
eens plat te zeggen, kwam de Heere God een bezoekje brengen. 
En de mens hoorde dat God er aan kwam aan de wind van de dag. 
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En de mens werd verblijd als zijn Schepper, de Heere, hen opzocht. 
Tot die ene dag…! 
De mens heeft gegeten. Ik hoef het u toch niet te verhalen? En toch 
moet het week aan week, twee keer per zondag en ook in de week, 
het u aangezegd worden, dat we gegeten hebben van de verboden 
boom, van de verboden vrucht. Weet u waarom ons dat elke week 
moet worden aangezegd? Omdat we het niet verstaan en omdat 
ons leven er niet naar ingericht wordt. Dat we dat begrepen heb-
ben. Dat we die conclusie, die de Heere God trekt, thuis gekregen 
hebben. Want de Heere God stelt ons schuldig vanwege het feit dat 
we Zijn gebod hebben overtreden. Kijk, er zijn vandaag de dag men-
sen…, ik geloof dat wij allemaal zo in elkaar steken…, die zeggen: 
“Nou ja, vertel ons niet meer van het oordeel, dat is oudtestamen-
tisch. Vertel ons maar van Jezus”. Maar ik wou u eens vragen: Waar 
heb je nu een Redder voor nodig als je je schuld niet beleeft? Waar 
heb je nu een verlossing voor nodig als je niet weet dat je ergens in 
verstrikt zit? Dan heb je Hem nergens voor nodig. Dan wordt het 
een goedkope Jezus. Een naam-christendom is dat. 
Daarom moet het u vanmorgen ook verkondigd worden. De mens 
deed het niet. En God had gezegd: “Niet doen, dat betekent de dood 
sterven”. U weet het, de drievoudige dood. Dat heeft u vroeger toch 
op catechisatie gehad? De lichamelijke, de geestelijke en de eeuwi-
ge dood. Die drie stukken van de werkelijke dood. Wij mogen nog 
leven. De lichamelijke dood hebben wij nog niet. Maar we staan er 
voor. En wie weet hoe spoedig al. De geestelijke dood zijn wij wel 
allen gestorven. En zo zitten wij bij elkaar. Niet meer als beelddra-
gers van God, maar we zitten en staan hier bij elkaar als beelddra-
gers van de duivel. Van de duivel hoor!, in onze zwarte pakken! Echt 
waar. Van de duivel! Want de duivel is het die bepaalt wat wij in ons 
leven doen. Daarom hebben we het in het gebed trachten aan te 
halen, daarom is het zo’n wonder dat de Heere God een mens nog 
neer zet onder Zijn Woord. Dan is het een wonder dat het in 2009 
nog verkondigd mag worden, dat Woord. Niet een of ander mensen-
woord, maar dat dat Gods Woord wezen mag. Heb je er om ge-
beden gisteravond, dat je vandaag Gods Woord horen mocht? Heb 
je er de afgelopen week mee gelopen, dat je nog wat mocht horen 
voor je ziel, vlak voor de eeuwigheid? 
De mens heeft gegeten van de verboden vrucht. De mens is geval-
len. De mens is direct de eeuwige dood gestorven. Dat komt open-
baar in het Paradijs. Want God komt weer, net als elke dag, bij Zijn 
mensheid op bezoek. En zodra ze de Heere God aan horen komen 
aan de wind des daags, worden ze beangst. Ze gaan op de vlucht. 
Ze verstoppen zich. Ze bedekken zich. Ze willen met die Schepper 
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van hen geen gemeenschap meer hebben. En bedenk het maar 
wel, gemeente, want als de Heere komt in het leven van een mens, 
dan begint Hij altijd daar waar wij Hem verloren hebben. Dan begint 
Hij altijd op die plaats waar wij een andere weg zijn ingeslagen. 
Weet u wat dat betekent? Ik zei u dat de mens het oordeel gevoelde 
toen God kwam. Als God vandaag de dag komt in het leven van een 
mens, dan krijg je het oordeel thuis. Dan ga je het oordeel beleven. 
Dan ga je proberen je te verstoppen en je te bedekken en wat op te 
poetsen. Moet ik eens wat noemen? Je gaat hele hoofdstukken uit 
de Bijbel lezen. Je koopt bergen oudvaders. Dag en nacht lezen. Je 
kledingstijl verandert natuurlijk. Je gaat niet meer uit. Naar keten ga 
je helemaal niet meer. En je gaat van buitenaf reformeren. Alle-maal 
dingen die heel goed zijn. Maar het is de zaligheid niet. Want weet u 
wat de Heere God wil? De Heere God zei het toch tegen Adam! 
“Waar ben je? Adam, waar zijt gij?” Adam moest voor de dag komen 
zoals hij nu was. Dat hoor je tegenwoordig wel: “Je mag bij de 
Heere God komen zoals je bent”. Ja, nou, dat is waar. Als een zon-
daar. Als een doodschuldige zondaar. Zo moest Adam voor de dag 
komen. Daar wil de Heere God hem hebben. Niet als een of ander 
mens, keurig opgepoetst en van buiten schoon, maar van binnen 
een stinkend graf, zoals de Heere Jezus het zegt. Maar werkelijk zo-
als je bent. Weet je welke mensen dat zijn? Die nu deze prediking in 
d’r hart thuis gekregen hebben. Ik zei: Als God komt vandaag de 
dag, dan komt Hij met het oordeel. Heb je onder de prediking van 
het Woord nu het oordeel weleens thuis gekregen dan? Dat je ge-
voeld en geweten, geloofd hebt: ik sta schuldig aan al die geboden 
van God, die we elke zondag voorlezen. Dat je het oordeel beleven 
gaat. Wat dat betekent? Dat je niet meer naar de hemel kunt. Dat je 
de ongelukkigste mens op aarde bent. Zo kwam Adam openbaar. 
De Heere God riep hem openbaar. Dat is even een almacht! Anders 
was hij nooit gekomen. En daar kwam hij. Denk je niet dat die man 
schoorvoetend gelopen heeft, met het hoofd naar beneden, met tra-
ge stappen. Want hij verwachtte de dood. Dat had God hem be-
loofd: “Als je daar van eet, zul je sterven”. En zo kwam die man op 
God aan, als een doodschuldige. 
Kan je nu naast Adam gaan staan vanmorgen? Dat gaat over je 
hart. Want prediking is huisbezoek. Het is maar niet zo een of an-
dere godsdienstles. Huisbezoek! Kun je nu zo naast Adam gaan 
staan? Heb je die schuldbrief ook thuis gekregen? Dat je geen weg 
meer weet dan naast hem ook het hoofd te buigen. En het nu dan 
maar beginnen uit te roepen met de tollenaar mee: “O God, wees 
mij, de zondaar, genadig”. Wat kan je verliezen? Kan het kwaad? Zo 
wil de Heere je hebben en je zien. 
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En nu gaat het wonder gebeuren. Ik zei, onze eerste gedachte: een 
soeverein spreken. Weet je wat dat woord ‘soeverein’ betekent? Ik 
heb even in de Van Dale gekeken. Het woord ‘soeverein’ betekent 
‘oppermachtig’. Dat is een macht die aan geen hogere macht ver-
antwoording schuldig is. Dat is een soeverein iemand. En de Heere 
God komt hier soeverein. Wat houdt dat in? Wel, dat God onge-
vraagd komt, en dat Hij een woord gaat spreken dat ongedacht was. 
Ook dat nog. Want waar de Heere God de mens tevoorschijn roept, 
en waar de mens in deze weg het oordeel en de verdoemenis gaat 
verwachten, daar gaat de Heere God hem van genade spreken. 
Daar gaat de Heere God zeggen: “Ik, Ik zal vijandschap zetten. Ik ga 
het maken”. Daar in Genesis 3 heeft voor de eerste keer een preek 
geklonken, een evangelische preek in de rechte zin van het woord. 
Dit was de ware evangeliebediening die de Heere God ook vandaag 
nog eist van Zijn knechten. En dit soevereine spreken zet de Heere 
door, de hele Schrift door, tot in onze tekst toe. En dit soevereine 
spreken is het alleen, waarom wij ook in deze morgen hoge ver-
wachtingen mogen hebben van die God, omdat Hij het maken wil. 
Anders had Hij toch gezwegen! Wat dacht u! 
Een soeverein spreken. Kijk, nu was het niet zo dat het bij de Heere 
God als het ware maar ineens kwam opschieten. “Laat Ik de mens 
maar genadig zijn”. Nee, gemeente, aan het soevereine spreken 
van de Heere God, daar lag een eeuwigheid aan ten grondslag. 
Daar lag een eeuwige raad, een eeuwig verkiezend welbehagen 
aan vooraf. Dat zijn enorme woorden. En als de Kerk ze te beleven 
krijgt, worden het ook enorme stukken, waar je alleen maar onder 
weg kan zinken. Maar deze enorme woorden kan ik je niet verkla-
ren, wat God nu bewogen heeft. Want God is in Zichzelf bewogen 
geweest. Dat hebben we te aanbidden. Dat verkiezende welbeha-
gen is het wat het genadeverbond deed oprichten, deed ontstaan. 
God neemt redenen uit Zichzelf. En het ligt verankerd in de eeuwig-
heid. Kijk, en dat wordt de troost voor een Kerk die zich meer en 
meer als een doodschuldig adamskind gaat leren kennen. Dat wordt 
de troost, dat dat voor eeuwig zeker en verankerd ligt. Alleen in het 
hart van God. Dat gaat niet meer over de keus van de mens hoor. 
Nu heb ik dat woord al even genoemd: genadeverbond. Daar gaat 
het in onze tekst over. Hét genadeverbond. De kern van het gena-
deverbond. 
Maar weet u wat de ellende is? Ik heb je net al iets getekend van die 
uiterlijke reformatie. Weet je wat wij doen? Wij zijn een werkverbond 
aan het oprichten. Telkens opnieuw. “Ik moet eigenlijk om een nieuw 
hart bidden, maar ja, ik zal wel wachten tot ik me er goed genoeg 
voor voel. Ja, ik zal eerst eens wat lezen, of eerst eens een versje 
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zingen, niet dat ik een gebedje durf te doen hoor”. Wat kan je niet 
allemaal bezig houden! En je bent bezig om jezelf aangenaam te 
maken in het oog van God. En God zegt: “Het is verdoemd, 
mensen, want er is uit u geen vrucht in der eeuwigheid”. Nooit en te 
nimmer kan het bestaan dat u iets kunt aandragen wat voor de 
Heere bestaan kan. Dus daar moet je mee op houden, want je werkt 
je kapot hoor. Je werkt je kapot, de eeuwige nacht in. Terwijl daar 
zondag aan zondag het genadeverbond is uitgestald, uitgetekend in 
de prediking van het Woord. En je blijft stijfkoppig in je werkverbond 
zitten. Het zal je oordeel wezen. Want het zijn je zonden niet die je 
verdoemen. Wat zeg je? Nee, het zijn je zonden niet, want hoe groot 
je zondepak ook is, Gods genade is groter. En die genade Gods is 
al-leen in Hem, Die hier wordt aangewezen door de Heere Zelf.  
Je ongeloof zal je verdoemen, dat je niet geloofd hebt in de van God 
gegeven Zaligmaker, niet hebt geschuild met al je schuld achter 
Hem en Zijn verdienste, dat je niet geademd hebt in genade. Had 
God eerst een welbehagen in de mens, in Zijn schepping, die leefde 
naar Zijn wil, nu heeft God alleen nog een welbehagen in Hem, die 
beloofde Verlosser. Verder nergens meer in. 
En daar, gemeente, in dat gevallen Paradijs, dat is ook een aanbid-
delijk wonder, en wie weet kan je daar je ziel ook naast leggen. Wat 
een wonder, daar in dat gevallen Paradijs werd Adam gekocht door 
vreemd bloed. En daar was Eva al zwanger van de komende Chris-
tus. En daar in dat gevallen Paradijs dacht de duivel dat hij gewon-
nen had, en hij heeft gevloekt, die hellehond, omdat hij het verloren 
heeft, voor eeuwig verloren. 
Daar in dat gevallen Paradijs klonk evangeliebediening aan de 
mens. Dan komen we in Matthéüs 3. Je moet altijd Oude- en Nieu-
we Testament naast elkaar leggen. Dan komen we niet in Genesis 
3, maar in Matthéüs 3, daar komen we het woord van de Heere 
tegen bij Jezus’ doop: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik 
Mijn welbehagen heb”. En weet je wie er stonden te luisteren? Daar 
stond de Jood en daar stonden de Grieken. En het was voor de 
Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis. Terwijl ze 
dat woord hoorden, daar sprak de Hemel over die Jezus, Die daar 
gedoopt werd, dat Hij het was, dat God in Hem Zijn welbehagen 
had, dat God in Hem genade kon en wilde bewijzen. En het was een 
ergernis en het was een dwaasheid. En ze hebben dat woord ver-
worpen. En weet u wat het aangrijpende is, gemeente? God spreekt 
niet meer tot hen. Bedenk het wel dat je hier in vuurgevaarlijk gebied 
verkeert. Want zondag aan zondag ben je onder de bediening van 
het Woord, en je gaat nooit en te nimmer dit kerkgebouw uit zoals je 
er in gekomen bent. Je gaat er of gezegend uit, of vervloekt. Want 
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de Heere God zegt: “Mijn Woord zal niet ledig wederkeren”. Nooit en 
te nimmer! En als u dat Woord hardnekkig in uw ongeloof blijft ver-
werpen, dan zegt God: “Het zal in alle eeuwigheid tegen je getuigen, 
want je hebt de weg geweten en niet bewandeld. Je zult met vele 
slagen geslagen worden”. Laat dat een pijl wezen die je treft in je 
ziel. Dat je de nood van het naderende oordeel van God gaat bele-
ven. Want dat gaat niet meevallen hoor. God tegen komen. Heb je 
er weleens over gedacht? Dat je onderhand sterven moet en dat je 
God gaat ontmoeten. Wat dat betekent! Ik weet niet wat je gedach-
ten zijn, maar je ontmoet geen een of andere lieve opa hoor. Je 
ontmoet de levende God van hemel en aarde. Als Hij spreekt in het 
onweer… We hebben het afgelopen weken kunnen horen en we 
gaan het straks zingen uit Psalm 29. Als de God der ere dondert, 
dan houdt Hij Zich nog in. Dat is iets van Zijn majesteit en iets van 
Zijn almacht. Dacht je dat je voor die God in je zonden kon bestaan 
buiten die Ene om, wat Hij heeft aangewezen?! In Hém heeft God 
Zijn welbehagen. Ik zei het: God spreekt soeverein tot Adam, tot de 
wereld, de kerkelijke wereld en de wereldse wereld. Dat is eigenlijk 
natuurlijk één grote hoop. Dat maakt weinig uit. Daar spreekt God 
tot hen. Maar Hij spreekt niet meer tot hen. Hier in onze tekst 
spreekt Hij alleen nog tot Zijn Kerk. En zo komen we steeds dichter 
bij de kern van onze tekst. Deze drie, die drie die door de Heere 
Jezus worden mee genomen op de berg, die mogen dat woord van 
Hem horen. Daar gaat de hemel voor open. Laat ons eerst…, want 
de Heere God laat alle dingen medewerken ten goede, voor hen die 
Hem vrezen. Laat ons eerst zien op de omstandigheden, waarin dit 
schouwspel zich afspeelt. 
Er staat: “Na zes dagen”. Weet u, ik zeg het u eerlijk, daar was ik 
zelf niet op gekomen. Dat heb ik bij een verklaarder gelezen. Ik 
geloof bij Matthew Henry. Maar het is wel waar, en ik hoop dat je er 
ook wat van beleeft. Waarom staat er “Na zes dagen”? Weet je wat 
Henry zegt? Hij zegt: “Het was zes lange dagen stil geweest in het 
leven van de Kerk”. Daarom staat het er. Zes dagen. God had zes 
dagen gezwegen. Misschien hebben ze wel een tel, misschien wel 
twee tellen gedacht: “Zou God Zijn genade vergeten zijn? Zou Hij 
nooit meer van ontferming weten?” Zes lange, lange dagen. Nou ja, 
de wereld zegt: “Het zijn maar zes daagjes”. Maar de Kerk verstaat 
hier iets van. Wat kan het stil zijn in het leven van de genade. Wat 
kan het akelig, dodelijk stil zijn in het leven van de genade. Maar 
weet je, het is altijd zo stil, of dat er iets groots komen gaat. Dan is 
God op handen met een heerlijk werk. Dan gaat er iets schitterends 
gebeuren. We zongen het toch! Psalm 27 vers 7. “Wacht op de 
Heere…” Als je dit nu beleeft. “Wacht op de Heere, godvruchte 
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schaar, houdt maar moed, want Hij is getrouw, de Bron van alle 
goed”. Het komt hoor, maar op Zijn tijd en op Zijn wijze. Na zes 
lange dagen! 
En na die zes dagen neemt Jezus met Zich mee Petrus en  Jakobus 
en Johannes. Hij had twaalf discipelen. En Hij neemt er drie mee. Er 
staan er negen beneden. Judas Iskariot incluis. En Judas was een 
duivel. Maar er staan acht kinderen van God beneden, en er mogen 
er maar drie mee de berg op. Dat kan ik ook niet verklaren. Dat is 
verkiezing! Dat heeft God van eeuwigheid uitgedacht. Dat is nu 
verkiezing. Dat moeten we nu aanbidden. Hij neemt er maar drie 
mee, naar Zijn eigen wil en naar Zijn eigen raad. Weet je wat dat be-
tekent, mensen? God bepaalt Zelf de diepte van je inleiding en van 
je doorleiding in de heilgeheimen des Heeren. En als hier nu een 
kind van God zit die is doorgeleid in de verzekering en de verze-
geling met de Heilige Geest… Dat kan, dat het zo ver gegaan is. 
Want de Heere doet grote wonderen. Zul je je dan nooit verheffen 
op een ander die zo ver niet is doorgeleid! Want het is je gegeven. 
Dat heb je zelf niet gemaakt. Het is je gegeven. 
Hier schittert genade. Er worden er drie mee genomen en acht 
kinderen Gods staan beneden. Ja, die duivel begreep er niets van, 
Judas. Hij neemt die drie met Zich, op een hoge berg alleen. We 
moeten op elk woordje letten in de Schrift. Elk woordje! Want elke 
letter is geestelijk. Het staat er niet voor niets. God heeft Zijn Kerk 
wat te leren. Hij neemt ze mee op een hoge berg alleen. Zomaar bo-
ven het aards gedruis verheven. Ook boven de aardse last en de 
zorgen, om je inkomen, om je gezondheid, om je kinderen, om je 
ouders misschien wel. Om wat voor zorgen dan ook, daar bovenuit 
getild, op een hoge berg alleen. Mensen, als de Hemel komt en je 
een bezoek komt brengen, dan moet je er wel op rekenen dat de 
Heere je in de stilte leidt, en  dat Hij in de stilte, in de binnenkamer je 
wat te beleven geeft, wat er natuurlijk later uit moet komen. Dat is 
waar. Het moet buiten de binnenkamer gezien worden dat er in de 
binnenkamer wat beleefd wordt. Dat is waar. Maar op een hoge 
berg alleen. Hij zondert ze af. 
Maar dat moet ik ook toepassen. Want ik wou je eens vragen. Heb 
je nu uren, ogenblikken, op zondag, maar ook op maandag, dins-
dag, de hele week door; heb je nu ogenblikken in je leven dat je die 
stilte zoekt? Misschien als het hele gezin weg is en je alleen in de 
keuken de gehaktballen staat te draaien. Of als je zomaar op je fiets 
zit, ergens naar toe. Als je even de hond uitlaat in het bos. Mo-
menten alleen. Of dat je de afzondering zou zoeken. Want de Hee-
re heeft daar wat bijzonders weg te schenken. Dacht je dat je zegen 
kon verwachten als je de hele week van hot naar her vliegt en de 
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hele wereld over sjouwt? Druk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat. En dan zondags in de kerk neerploft als een moe en afgemat 
mens. Dacht je dat de Heere je dan een zegen heeft te geven? 
Natuurlijk, dat kan allemaal. Maar de Heere God heeft dit gezegd in 
Zijn Woord: “Op een hoge berg alleen”. Opdat je het weten zou dat 
je de afzondering zou zoeken, de stilte, om daar het te gaan beleven 
de gemeenschap met God. 
De Heere maakt de omstandigheden. De Heere bepaalt wie. Dat is 
ook soeverein. En in dat hele soevereine handelen gaat Hij hier dus 
opnieuw spreken. Niet meer tot de wereld. Dat heb ik je gezegd. 
Niet meer tot de wereld, maar tot Zijn Kerk. En tot hen gaat Hij een 
woord spreken. En de samenvatting van dat woord is Christus. In 
Zijn soevereine spreken wijst Hij op een heerlijk Persoon. Dat was 
onze tweede gedachte. Weet u nog? Een heerlijk Persoon. 
Als zij op die berg alleen zijn, dan staat er in het tweede vers dat 
Christus voor hen veranderd werd van gedaante. Zijn aangezicht 
blonk gelijk de zon en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. Ze 
gaan Hem daar zien in Zijn Goddelijkheid, waar ze Hem hadden le-
ren kennen in Zijn menselijkheid, in Zijn profetisch ambt. Daar gaan 
ze Hem nu ontmoeten in Zijn Godheid. Daar gaat iets van de God-
delijke heerlijkheid van de eeuwigheid van Hem afstralen. Hij wordt 
voor hen veranderd, staat er. Dus ze gaan Hem op een andere 
manier leren kennen dan dat ze Hem tot op dat ogenblik kenden. 
Dat is in het leven van het geloof precies hetzelfde. Als de Heere 
God in de binnenkamer leidt, de hemel open doet, Zelf afdaalt en 
een wonder gaat werken in het hart, dan zijn dat altijd nieuwe les-
sen, diepere doorleidingen in de heilgeheimen van het genade-
verbond van God in Christus. Altijd! Opdat Hij zou wassen en de 
mens al minder en minder worden zou. 
Een heerlijk Persoon. Hij staat er al te schitteren. Maar dat is nog 
niet alles. Mozes en Elia komen bij Hem. En dat weet je misschien 
wel, Mozes is het type van de wet, en Elia is het type van de pro-
fetie. Mozes en  Elia, dus de Wet en de Profeten staan daar met 
Hem. En zijn met Hem aan het samenspreken. Ze spreken met die 
Christus van Wie ze getuigd hebben. Want de wet dreef tot Christus, 
en de profetie zag heen naar Christus. En ze spreken met Hem 
samen. 
En terwijl dat schouwspel zich afspeelt voor het oog van die drie 
discipelen, daar doet Petrus zijn mond open. Hij spreekt namens 
allen. Het is niet zo dat Petrus weer haantje de voorste is. Nee, hij 
spreekt namens allen. En hij zegt tegen de Heere Jezus: “Heere, het 
is goed dat wij hier zijn”. Ja, dat is zo. Want als de Heere God een 
heilgeheim laat beleven in de binnenkamer, dan is dat goed hoor. 
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Dan is dat ook zoet. En dan zal de Kerk daar ook altijd met vreugde 
aan terug denken. “Ik dacht hoe ik God met vreugde voor deze, op 
mijn snaren had geprezen”. Dat is een vreugdevol gebeuren als God 
een mens in Zijn genade opzoekt. 
Het is goed dat wij hier zijn. Zo Gij wilt… Zie je dat? Hij laat God 
God. Hij erkent daar ook Jezus’ Goddelijkheid mee. Zo Gij wilt. Niet 
mijn wil, maar Uw wil geschiede. Heb je dat ook al geleerd? Heere 
God, ik wil graag dit en ik wil graag dat. Het moet maar zo gaan, en 
als U het nu eens zo maakt. Zo Gij wilt! Want Hij is het Die bestuurt 
en Die beslist. 
Zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken. Voor U een, voor 
Mozes een en voor Elia een. Dat was vriendelijk van Petrus. Maar 
weet je wat die man nu wilde? Die man wilde het volgende. Die 
wilde nu dat gebeuren, dat wonder, wat zich hier voor zijn geloofs-
oog afspeelde, dat wilde hij vast houden. Ken je dat? Vroeger zei-
den de mensen… Dat kun je vandaag natuurlijk nog zeggen, want 
het is nog steeds actueel. “Uurtjes van korte duurtjes”. Weet je wat 
ze daarmee bedoelden? Als God iets te beleven geeft, is het maar 
even. Het is zo weer weg. Ja, de herinnering is er nog wel, maar het 
zoete van het ogenblik is zo weer weg. Laat ons hier drie taberna-
kelen maken, zegt hij. Hij wilde het vast houden. Weet je wat Kohl-
brugge zegt? Kohlbrugge zegt: “Dat kan niet vast gehouden worden, 
want het is hier op aarde geen hemel, en het gaat niet zonder lijden 
tot heerlijkheid. Dat bestaat niet”. Hij zegt: “Weet je wat het is?” Hij 
schrijft er over: “Dat vast houden van de genade-goederen van God, 
dat zou ons hier aan de wereld kluisteren. Maar God geeft juist in 
het leven van Zijn Kerk een ontzaglijke dorre woestijn, opdat ze in 
de woestijn zouden blijven uitzien naar de dag van de verlossing”. 
Anders zou je hier niet meer weg willen. Natuurlijk, dan geeft de 
Heere zo nu en dan, hier en daar een oase en een bron te smaken. 
Maar het is zo weer weg. Opdat je hart te meer zou worden opge-
trokken naar God in de hemel. 
Petrus wilde het vast houden. Jakobus en Johannes wilden het vast 
houden. Ze wilden die gemeenschap blijven beleven, want dat ver-
lustigde hun ziel. Dat is logisch, dat is begrijpelijk. Maar God grijpt 
in. Ik las bij Spurgeon: “Dat is even een wonder, als God ons gesna-
ter doet stoppen”. Dat is ook wat! 
Want terwijl hij nog sprak, staat er in onze tekst. Dus Petrus is nog 
volop aan het redeneren. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk 
heeft hen overschaduwd. Petrus moet verstommen. Dat is altijd zo 
als de Heere op bezoek komt. Dan moet een mens verstommen. 
Dan moet hij zwijgen. Want als God Zich laat zien en Zijn stem laat 
horen, dan is dat met macht en met majesteit. God grijpt dus in met 
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een luchtige wolk. Ik heb gedacht: Waarom zou dat er toch bij staan: 
een luchtige wolk? Waarom niet “een wolk”? Maar “een luchtige 
wolk”. Weet u, ik geloof dat het zo is: dat de Heere God in het Oude 
Testament kwam met donkere, zware wolken. Donkere en zware 
wolken van oordeel en van wetsprediking. Dat een mens schuldig 
staat voor het aangezicht van God. Maar de Heere laat hier, zelfs in 
de wolk zien dat het een en al genadebediening is. Een luchtige 
wolk, staat er. Helemaal geen oordeel meer, maar een luchtige wolk 
van liefde en vergeving, omdat die Christus in het midden staat. 
Daarom! En die luchtige wolk overschaduwde hen. Dat moet wel. 
Gods heerlijkheid moet gedempt worden. Als God, gemeente, Zijn 
volle heerlijkheid in dit kerkje zou tonen, wij zouden ter plekke ver-
schroeien. Dat kunnen we niet aan. Daar is ons lichaam te zondig, 
te zwak voor. Als God komt, dan doet Hij dat gedempt. Hij laat maar 
een glimp zien en maar een tel, opdat je niet zou onder gaan en er 
in zou blijven. 
Die overschaduwde hen. En als hij hen overschaduwd heeft, klinkt 
daar een stem. Want het geloof is uit het gehoor, toch! En Hij zegt… 
De Heere. De almachtige God Zelf. En het is alsof daar een wijs-
vinger uit die wolk komt, en die wijst Christus aan: “Deze is Mijn ge-
liefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb”. Zijn geliefde Zoon. 
Hij had Hem lief, Die in de schoot van Zijn Vader speelde. Hij had 
Hem lief, maar Hij heeft Hem overgegeven tot in de dood, ja de 
dood des kruises, om vijanden met Zichzelve te verzoenen. Is je dat 
weleens een wonder geweest? Dat God nu Zijn liefste Kind, Die Hij 
aan Zijn Vaderhart droeg, heeft over gegeven voor een stelletje op-
standelingen, voor een stelletje rebellen zoals wij zijn, voor een stel-
letje God-vergetende heidenen. Dat Hij zo genadig en zoveel ontfer-
ming gekend heeft dat Hij Hem gaf, in Wie Hij al Zijn welbehagen 
had. Ik heb het u al gezegd, in het Paradijs had God Zijn welbeha-
gen in de mens. Maar hier in Hem. En dit is de kern, het hart van het 
genadeverbond. En wil er in Nederland, wil er in Driedrop, laten we 
daar maar beginnen; maar wil er in Nederland een opwekking ko-
men… En  dat is hard nodig. Er is een nieuwe reformatie nodig. Dat 
is hard nodig. Want het is donker, akelig donker in Nederland. En 
waar hoor je nog van het doorbrekende werk van Gods genade? Wil 
er ooit een doorwerking komen van een nieuwe reformatie, dan 
moet er weer zicht komen op dit, dat Hij het is. Dat een mens de 
Christus moet bezitten, wil het wel zijn op weg naar de eeuwigheid. 
En wil zijn leven gekleurd worden door de geboden en het getuige-
nis van God, dan moet dit openbaar komen. En laat dit nu van alle 
kansels gehoord mogen worden, dat daar een Christus is Die met 
Zijn armen wijd uitgebreid op Golgotha’s vloekhout gehangen heeft, 
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om daar de schuld van Zijn eigen, lieve Kerk te dragen, die Hij van 
voor de grondlegging der wereld uit de hand des Vaders ontvangen 
had. Wie is er om voor dezen verzoening aan te brengen? En 
Christus sprak: “Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. We kunnen 
het nog alleen maar zakelijk houden. Maar dat je het beleven mag 
dat Hij alleen het leven is en dat alles buiten Hem de eeuwige dood 
is. 
Deze is Mijn geliefde Zoon. Hij is notabene door de Vader Zelf aan-
gewezen. Waarom horen we dan toch niet? En waarom buigen we 
dan toch niet? Hij is door de almachtige God aangewezen. En als de 
Heere zegt: “Deze is het”, dan is het dus geen ander. Hij! Er is onder 
de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig 
worden. Moeten! Het is een heilig moeten om in Hem gevonden te 
worden. Maakt dat nu de strijd van je leven uit? Hoe oud of hoe jong 
je ook bent, of waar je ook staat. Ik weet niet hoe je leven er uit ziet. 
Ons leven buiten het Paradijs is altijd een puinhoop voor God hoor. 
Daar moet je wel op rekenen. Maar is dit het nu waar het over loopt 
in je bestaan? Dat je Hem kennen mag en de kracht van Zijn op-
standing. Is dat nu de nood van je leven? Dat de gekruisigde Chris-
tus je levenspad wilde kruisigen, om het oordeel weg te dragen. 
Mozes en Elia stonden er ook. Maar de Heere wijst Hem aan. Want 
de wet kan u niet zaligen hoor. Het betrachten van allerlei goede 
werken brengt je niet naar de hemel. 
Elia, de profetie, kan je niet behouden hoor. Je Bijbelkennis zal 
tegen je getuigen in de eeuwige nacht. Alleen Zijn offerande is het 
wat zalig maakt. En in Hem vindt u de verklaring van Gods hart. Dat 
heb je misschien weleens gehoord, die uitdrukking: Een mens moet 
terug geleid worden naar het Vaderhart van God. Dat is waar. Maar 
wat is dat nu, het Vaderhart van God? Weet je wat dat is? Dat is het 
bloed van Christus ontvangen. Weet je wat dat is? Dat is Hem zien, 
zoals Luther dat noemt: de vreemde gerechtigheid. Dat is niet goed-
koop, maar dat is duur gekocht, hoor mensen. De vreemde gerech-
tigheid, zegt Luther. Hij mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid. Ben je 
er al? Is dat het al bij je? Is dat nu je levenskracht, je levens-adem 
geworden? Want in al het andere, daar stik je in. Dat redt je nooit. 
Alleen dit. 
Dat woord van de Heere, dat spreken van de Heere God: “Deze is 
Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb”, wat werkt 
dat uit in het leven van de Kerk? Dat is onze derde gedachte. 
 
Maar we gaan eerst zingen, Psalm 29 vers 2. 

 
's HEEREN stem, op 't hoogst geducht, 
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Rolt en klatert door de lucht; 
Berst, met vreselijk geluid, 
Op de grote waat'ren uit; 
Klinkt, met nadruk en vermogen, 
Heerlijk uit de hemelbogen; 
't Schepsel beeft en staat verwonderd, 
Als de God der ere dondert. 

 
De derde gedachte: Een onderhorig volk. Gemeente, nog een ogen-
blik. Als daar het soevereine spreken van de Heere God in het leven 
van een mens geklonken heeft, als het God behaagd heeft in Zijn 
ontfermende genade, temidden van de zwarte nacht van de ziel, 
waar het oordeel en de donder van Gods wet wordt beleefd; als het 
God gaat behagen om in die weg dat heerlijke van Zijn heerlijke Per-
soon te verklaren aan de ziel, daar wordt een onderhorig volk ge-
boren. Weet u, de Kerk wordt verteerd door vechterijen. Ik denk, en 
ik vind, en volgens mij. Maar waar een onderhorig volk in deze weg 
wordt geboren, daar wordt gesproken: “Alzo spreekt de Heere”. Kijk, 
dat bracht de reformatie van Luther teweeg. Die kreeg in de gaten 
dat Gods Woord alleen gezag moet dragen. Ik heb er al iets van 
gezegd. Ik geloof dat dat in onze dagen, in 2009, weer net zo hard 
nodig is als in 1517 in Duitsland. Bijna 500 jaar later moet dat op-
nieuw gebeuren, dat dat Woord weer open gaat en dat Hij, de Chris-
tus der Schriften uit dat Woord, ontvouwd wordt. En dat Hij gehoor-
zaamd gaat worden. Er staat niet voor niets dat de Heere Jezus het 
Zelf zegt: “Als Ik nu straks eens wederkom, zal Ik nu nog geloof vin-
den op de aarde?” Godsdienst zat natuurlijk. Moet je kijken, de hele 
Veluwe. De ene kerk na de ander. Godsdienst is er zat. Maar zal Ik 
nog geloof vinden? En dat geloof, ik zei u, dat in de binnenkamer 
beleefd wordt, dat komt er van buiten uit. Dat geloof wordt beleefd in 
het dagelijkse leven, in het platte van het bestaan, terwijl we nog op 
deze aarde zijn. Daar wordt het gekend. 
Want de Heere God was nog niet klaar met spreken. Hij spreekt: 
“Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke ik Mijn welbehagen heb. 
Hoort Hem”. We moeten er eerst op letten dat Christus hier Zelf 
wordt gesterkt in het aanstaande lijden van de kruisdood die Hem te 
wachten staat. Hij wordt hier Zelf opgewekt, naar Zijn menselijke 
natuur, om die gang tot op de bodem van de hel te gaan, de beker 
van Gods toorn tot op de laatste druppel leeg te drinken. Hij wordt 
Zelf gesterkt tot dat zware werk, die zware taak die Hem op de 
schouders rust, die Hem in de hof het bloedig zweet deed uitpersen. 
Gods Kerk krijgt er wat van te beleven, wat het Hem gekost heeft, 
om ze van het grootste kwaad te bevrijden en ze te brengen tot het 
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hoogste goed. Daar krijgt de Kerk wat van te beleven. Daardoor 
wordt de levenswandel voorzichtig. Voorzichtig en kalm, opziende 
tot Hem. 
Nu weet ik, dat oude vlees hè! Dat doet niet wat God wil en dat doe 
het niet totdat het in het graf wordt neergelegd, totdat het sterft, tot-
dat het verdwijnt. Dat oude vlees is in opstand tegen God, constant 
weer. Maar God zegt in het Nieuwe Testament, ergens in de brieven 
van de apostel, ik dacht in Johannes. Maar God spreekt het ergens. 
Kijk, het is anders, dat nieuwe. En daar gaat het hier over. Als God 
in Zijn soevereine spreken de Christus gaat toepassen aan het hart. 
Dat nieuwe dat uit God geboren wordt, dat zondigt niet. Richard Hill 
zegt: “Gods volk kan nog altijd zondigen, en ze zondigt nog steeds. 
Maar temidden van haar zonde is daar de smart in d’r hart, terwijl de 
zonde voor de onbekeerde zijn levens-element is”. Versta je dat? 
Een onderhorig volk wordt hier geboren. Die drie die er bij mochten 
zijn, Petrus, Jakobus en Johannes, ze zijn er neer gevallen. Ze zijn 
bevreesd geworden. Ja, wat dacht je! Dat is in het leven van de 
Kerk niet anders. Als God komt buiten de Middelaar om, dan moet 
daar nog altijd de eeuwige nacht gevreesd worden. 
Ze liggen daar op hun knieën. Bevreesd zijn ze, en ze wachten op 
het woord van de Heere Jezus. En de Heere Jezus zegt tegen ze: 
“Vreest niet”. Want Hij heeft genoeg-gedaan. Als daar een Kerk is, 
gekocht met het bloed van Christus, die hoeft niet te vrezen, tot in 
eeuwigheid niet meer, want ze is bevrijd. Verlost van de straf, van 
de vloek der wet. En dat oude zondigt nog wel, maar het gaat toch 
heen naar de eeuwige verlossing. Want daar werkt God op aan. Dat 
heeft Hij Zelf Zijn Kerk beloofd, dat Hij ze daar zal brengen, bij Hem, 
om Christus’ wil. 
Een onderhorig volk. Ze worden gehoorzaam gemaakt aan het 
gebod van God. Weet u, de Kerk van God gaat Christus’ voetstap-
pen drukken. Die gaat Hem nalopen. Dat is een weg van vernede-
ring. Daar moet je wel op rekenen. Je wordt door de wereld vertrapt 
en door de godsdienst word je uitgetuft. Maar dat maakt niets uit. De 
weg achter Christus aan is een weg door de dood heen. Het gaat 
altijd door het dal van Achor. Altijd door het dorre heen naar het 
beloofde Kanaän. 
Ze worden onderhorig gemaakt. Het is een weg die het vlees niet 
verkiest. Het vlees zegt: “Laten we het maar goed hebben in de 
wereld en straks willen we naar de hemel”. Vanzelf! Vanzelf! Maar 
de Kerk leert bukken en die zegt: “Wat God doet is welgedaan”. Ken 
Hem in al uw wegen, Hij zal het wel en recht maken. De Kerk leert 
zwijgen. Geen opstand meer. Had Petrus het niet gezegd: “Zo Gij 
wilt…” Ja, dat leert de Kerk bidden: “Uw wil geschiede”. Om Hem te 
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gehoorzamen, om alleen nog Zijn wil te doen, die alleen heilig en 
goed is. Hoort Hem, zegt de Heere God. Je mag naar Hem horen. 
Je moet zelfs naar Hem horen. De wet brengt het je niet. De profetie 
zal je niet zaligen. Maar alleen Hem. Kijk, dan ben ik bij de kern van 
dit woord, wat in onze dagen verduisterd is. Dat geloof ik, dat dat 
verduisterd is. Dan citeer ik een woord van Philpot, want ik kan het 
toch niet mooier zeggen dan hij. Dan moet ik het maar gewoon 
citeren. Philpot zegt: “Wij moeten weten”. Weten! Ik zeg dat woord 
nog een keer. “Wij moeten weten”. Dat is in het hart en in het hoofd. 
Wij moeten weten dat het bloed van Christus gesprengd is op ons 
geweten. Philpot zegt: “Je moet niet zeggen: Het staat in de Bij-bel 
dat God voor zondaren gestorven is, en ik ben nu een keer een 
zondaar, dus het is wel best”. Nee, Philpot wijst het ons aan in deze 
morgen. We moeten het weten. Dat is de vrucht van de binnen-
kamer, dat God de ziel gaat inleiden in het heilgeheim van het 
verbond, dat Hij Christus gaat uitstallen. Dat je het kruis ziet opge-
richt en Zijn bloedende wonden ziet en het uit Zijn stervende mond 
hoort komen: “Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moe-
ten sterven”. En, mensen, ik heb je al gezegd, deze drie mogen het 
zien. En misschien sta je hier voor en heb je dit niet beleefd. Dat 
kan. Maar ik wou je wel vragen: Is er nu in je leven een uitzien naar 
dit gebeuren? Dat je het kennen mag. Dat je het beleven mag. Dat 
dat bloed van de Hemel drupt in je ziel, en dat je gered wordt. Want, 
mensen, dat legt een fundament. Dat gaat er nooit meer uit. Geen 
leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, want ik heb het zelf uit 
Zijn mond gehoord. Waar God spreekt en waar Hij Christus aan-
wijst, daar wordt het geboren dat de ziel zich verlustigt in de Heere, 
en alleen nog maar wacht op de God van zijn heil, temidden van alle 
ramp en nood misschien. Maar het hoofd omhoog en het hart op-
waarts, want God brengt mij daar, omdat Hij het Zelf beloofd heeft 
en omdat Hij het Zelf gewerkt heeft. 
Ja, mensen, dat uitzien moet er zijn. Dan kan er van de christenheid 
wat uitgaan in onze dagen. 
In het laatste van ons gedeelte (nog een paar tellen), daar wordt nog 
op Johannes de Doper gewezen. Die man ging de dood in. Wat 
heeft Luther niet meegemaakt! Wat heeft Calvijn niet meegemaakt! 
De Kerk gaat wat meemaken. En het gaat voor de wereld alleen 
maar bergafwaarts. En zo gaat het goed. Kijk, in gemeenschap met 
God, om in beginsel weer beelddrager te zijn. Uitgetuft door alles en 
iedereen. En toch met God verenigd. Want daar loopt het toch over! 
De mensen kunnen je niet helpen hoor, als het sterven aanstaande 
is. Maar met God verenigd. En zo de dagen van je inwoning nog te 
wandelen. En dat leven mag worden ingericht door Woord en Geest, 
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naar Zijn gebod, om zo Gode welbehagelijk te leren leven. Al groter 
zondaar te worden in beleving, maar al minder zonden te doen in de 
daad. God geve dat we ons wachten voor de zuurdesem van de 
theologie van onze dagen. God geve dat Zijn Woord wordt ingeplant 
in ons aller hart, en dat we uit zullen zien naar de God van ons heil, 
om met hem te wandelen gelijk een Henoch voor Zijn  aangezicht. 
En zo een getuigenis te zijn voor hen die nog buiten staan. 
De Heere zegene Zijn Woord. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 145 : 1 
 

O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer', 
Ik zing, verheugd, Uw groten Naam ter eer. 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid. 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER' is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven; 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


