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Over het getuigenis van de Heilige Geest, de geestelijke 

verlatenheid, en de hemelse medicijnmeester  

naar aanleiding van Romeinen 8 vs. 15-17, Jesaja 50 vs. 10 en Lukas 5 vs. 31  

De apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8 vs. 15-17 het volgende: Want gij 

hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de 

Geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met 

onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, 

erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook 

met Hem verheerlijkt worden.  

In de brief aan de gemeente des Heeren, die te Rome was, spreekt de apostel het herhaaldelijk uit, 

dat wij door de overtreding van één (-) d.i. van ons stamhoofd Adam (-) in de eeuwige en geestelijke 

dood zijn gevallen, en dat wij dien ten gevolge van nature niet anders vermogen dan ons dagelijks 

meer en meer door allerlei zonden en ongerechtigheden te verontreinigen, en nog dieper in deze 

dood weg te zinken. Hij bewijst, hoe deze treurige waarheid zich als waarheid handhaaft in de 

geschiedenis van alle volken, zowel joden als heidenen. Wij allen, zo leert hij ons, wij allen, die van 

Adam de eeuwige dood hebben geërfd, en die met de zware last van Adams zonde, als erfzonde, 

beladen zijn, wij allen derven dien ten gevolge de heerlijkheid Gods.  

Nu leert de apostel ons echter ook, dat de Heere uit loutere genade en barmhartigheid Zijn enig 

geliefde Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat een iegelijk, die in deze Zoon gelooft, een iegelijk 

alzo die de schone en liefelijke Naam des Heeren aanroept, verlost zal worden uit zijn zonde en dood 

met een volkomen verlossing. Bovendien leert hij ons nog, dat de heilige en rechtvaardige God aan 

deze geliefde Zoon, op grond van diens volkomen voldoening en betaling voor al onze zonden, een 

volk heeft geschonken, dat door de Heilige Geest wederom geboren, bekeerd en tot het geloof, en 

aldus tot het eeuwige leven gebracht wordt, en dat Hij, de Heere, tot Zijn kinderen aanneemt. In de 

woorden van Romeinen 8, die wij te zamen lazen, schrijft de apostel aan dit volk, waartoe hij zelf 

behoorde, de volgende woorden: gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot 

vrees, d.w.z.: gij hebt niet zulk een geest ontvangen om u ter neer te drukken en u ver van God te 

laten houden, door de gedachte: ach! ik ben een te groot zondaar of zondares, en voordat ik dit of 

dat goed gemaakt heb, mag ik niet op genade hopen. Neen! zegt de apostel, zulk een geest hebt 

gijlieden niet ontvangen, toen gij de prediking van het volzalige evangelie Gods gehoord hebt; de 

Heilige Geest heeft u door deze prediking niet op de toorn Gods gewezen, maar Hij wilde u daardoor 

leren dat wij, ofschoon wij niets zijn dan arme en verdoemenswaardige zondaren, die de eeuwige 

dood verdiend hebben, tot Gods kinderen zijn aangenomen om Zijns lieven Zoons wil, zodat wij het 

vast en zeker kunnen zeggen: ik ben een kind! ik ben een kind Gods en dus een erfgenaam, en een 

mede-erfgenaam van Christus! Nu is het voor zulken, die geen kinderen Gods zijn, die de Geest der 

aanneming tot kinderen niet hebben, maar een kleinigheid te zeggen: hoe? zou ik geen kind Gods 

zijn? maar een waarachtig kind des Heeren is daar niet zo spoedig mee gereed, en het valt zulken 

bitter zwaar, ja het is hun vaak geheel en al onmogelijk God daarboven in de hemel hun God en 

Vader te noemen. Dat komt daar vandaan, dat zij, ofschoon zij de geest der aanneming tot kinderen 

ontvangen hebben, geen macht bezitten, om van het hun geschonkene naar de begeerte en lust van 

hun hart gebruik te maken. God de Heere heeft, na dat Adam gevallen was, alles hierbeneden 

besloten onder allerlei ijdelheid, zonde, ellende, verdrietelijkheden en noden van allerlei aard, en 

daarom moeten Gods kinderen niet denken, dat Gods toorn op hen rust, als zij dit leed ondervinden, 

hoewel zij, zoals Psalm 73 het ons leert, maar al te geneigd zijn om te geloven, dat het de kinderen 

van deze wereld beter gaat dan hen; want juist van dezen lezen wij in die zelfde psalm, dat de Heere 

hen ten laatste op gladde plaatsen stelt, en dat zij van de top der eer neerstorten in eeuwige 
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verwoestingen, waaruit zij nimmermeer te voorschijn zullen komen. Zo wordt Gods woord bevestigd, 

dat Hij Zelf eens Hanna en Maria op de lippen legde: dat God de hoogmoedigen van hun tronen stort, 

maar de armen opheft uit het slijk. Ik herhaal het, mijn geliefden! het is een zwaar stuk, het voor 

zichzelf in eenvoud des harten en te midden van al de stormen des levens te blijven geloven: ik ben 

een kind van mijn Vader daarboven in de hemelen! want juist bij alle oprechten rijst in het hart de 

bange vraag op: welke bewijzen kan ik daarvan leveren, dat ik in waarheid een kind des Heeren ben? 

Bij mij volgt de ene nood steeds op de andere, en ik ben bij voortduring op mijn moeilijk pad omringd 

door ellenden van allerlei aard, waarmee ik te worstelen heb. En het innerlijk verderf mijns harten, 

ach! het schijnt met de jaren eer erger dan beter te worden! Waarom kan ik niet geloven, wat Hij mij 

zegt, niet aannemen, wat Hij mij aanbiedt? Ach! het schijnt alles maar inbeelding en zelfbedrog te 

zijn; alles is duister rondom en in mij, en de toorn Gods schijnt op mij te rusten en te blijven rusten, 

hoe ik ook schrei en worstel! En dan roept de duivel mij nog toe, midden in al die angst en nood des 

harten: "o gij maakt u zelf maar wat wijs: gij hebt op licht gehoopt, en gij zit midden in de duisternis, 

gij hebt op uitkomst gehoopt, en de redding blijft uit, gij hebt om brood gesmeekt, en hebt niets dan 

stenen voor u. Kom! laat ons nu eens zien of gij werkelijk een kind van God zijt! en zeg tot deze 

stenen, dat ze broden worden! Zie hier nu eens de gehele wereld met al haar heerlijkheid, die wil ik u 

geven, zo gij nedervallende mij aanbidt! Indien gij een kind Gods waart, zoudt gij immers zó arm niet 

zijn (gij bezit immers niets), en indien gij misschien niet zó van alles beroofd zijt als anderen, waarom, 

indien gij een kind van God zijt, kunt gij toch niet recht genieten van wat gij bezit? Indien gij een kind 

van God waart, zoudt gij immers wel geloof genoeg bezitten om dat zware kruis, dat u drukt, af te 

werpen of juichend te dragen. Kom! blijf toch niet zo rustig zitten en sla maar eens de hand aan ‘t 

werk! Indien gij een kind van God waart, moest gij toch genoeg geloof bezitten om de ellende, die u 

omringt, in een paradijs te herscheppen, en ziekte en nood en dood ver van u te werpen. En indien 

gij een kind van God zijt, waarom verhoort Hij u dan niet? Hij heeft immers de vaderen, die tot Hem 

riepen, wel verhoord! Maar dat waren ook kinderen, gij echter zijt een worm en geen man, een 

smaad van mensen en veracht van het volk. Indien gij een kind van God zijt, zo bewijs het dan". O 

hoe kan de zielevijand een arme ziel met zulke verwijten pijnigen en martelen, maar hier in Rom. 8 

wijst de apostel ons een andere weg aan, en zegt tot de gemeente: niet daarin, dat gij een vast en 

onwankelbaar geloof hebt, niet dat gij uw kindschap Gods uit de ervaringen van uw leven kunt 

bewijzen, en de zekerheid van uw zaligheid, om zo te spreken, in uw zak mee ronddraagt, is die 

zekerheid gelegen. Neen! een geheel ander kenteken geeft de apostel u aan o arme met zonden 

bezwaarde ziel! en juist uw roepen en schreien om uitkomst wijst Hij u aan als bewijs, dat gij die 

Geest der aanneming tot kinderen hebt ontvangen. Want hoe komt het woordje Abba! Vader! tot 

stand. Zie, dat doet de Heilige Geest uit het hart op de lippen komen, en als die door angst en nood 

te samen worden geperst en zich eindelijk openen, zie dan is, eer men het zelf weet, het woord Abba 

uitgesproken. Wiens werk was het, o arme voortgedrevene! dat gij reeds op de schoot van uw 

moeder onderwijs ontvingt uit des Heeren woord? Wiens werk was het, dat gij aan de knieën van uw 

vader staande een "Onze Vader, die in de hemelen zijt!" leerdet stamelen? en dat gij met uw 

kinderlijke stem leerdet uitspreken: "het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt ons van 

alle zonden?" Wiens werk was het (-) o! zulke ogenblikken hebt gij toch immers gekend in uw leven (-

) dat toen gij vol angst en nood vanwege uw zonden waart, gij, bewust of onbewust, er toe gedreven 

werd, uw knieën te buigen in het verborgene, om genade en uitredding aan te houden voor u zelf en 

voor uw dierbaren? Wiens werk is het toch, dat, juist als de Heere de smeltkroes het allerheetst 

stookt, als Hij Zijn olijven in zijn perskuip het allerfelst te zamen drukt, in het hart de kreet opkomt: 

"al zou Hij mij ook doden, nochtans wil ik op Hem hopen? Zie, dat gij juist in de grootste hitte van de 

aanvechting gedrongen wordt tot God te bidden en te smeken, al is het dan ook maar met een 

flauwe zucht: ach God! ach God! ik kan niet meer? Zie! hoewel gij u gedurig aanklaagt, dat gij geen 

geloof hebt, en niets kunt aannemen, gij wordt nochtans gedreven om tot God te roepen, om genade 

en ontferming! De Apostel zegt: gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen; welnu! 

wat roept een arm klein kindeke, een klein meisje, al is het ook nog zo ondeugend geweest, als het 

hier of daar smart gevoelt? Is het niet dadelijk: Moeder! Moeder! Ja! het gebeurt wel eens, dat een 

zeventig of tachtigjarige dochter in haar uiterste nog aan haar moeder denkt, en stervende: Moeder! 
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Moeder! roept. Zie het is de Heilige Geest, die in het hart der arme, ter dood opgeschreven kinderen 

Gods het woord Abba, Vader! legt, zoals wij dat ook in de 142e Psalm lezen:  

‘k Roep tot de Heer met luider stem; 

Ik smeekt’ en riep vol angst tot Hem. 

‘k Heb, voor Zijn aangezicht, mijn klacht 

In mijn benauwdheid voortgebracht. 

Ik riep tot U, ik zeid’:o Heer! 

Gij zijt mijn toevlucht, sterkt’ en eer! 

Gij zijt, zo lang ik leef, mijn deel, 

Mijn God, wie ik mij mij aanbeveel. 

Ps. 142 vs. 1, 5 (zie PSBER "Ps 142:1") 

Ach mijn geliefden! uit onszelf vermogen wij niets; de hemel is vaak als van koper, en het arme hart, 

uw hart, mijn hart, is vaak zo hard als steen, zodat er noch licht, noch kracht, noch moed, noch geloof 

bij ons is, maar nochtans wordt er, bewust of onbewust, geroepen en gesmeekt tot God in de hemel. 

En, dat dit nochtans geschiedt, het is geen vrucht van uw akker, maar uit u zelf zijt gij daartoe geheel 

en al onmachtig. Aan u zelf overgelaten, zoudt gij niets vermogen, dan in wanhoop te verzinken, alle 

troost van u te stoten, en aan niets anders te denken dan aan dood en omkomen.  

Ach! hoe veel bange kreten worden er niet vaak geslaakt door een ziel, die nochtans het voorwerp is 

van ‘s Heeren liefde en trouw! Maar dat gij, terwijl gij roept: moet ik dan mijn gehele leven het juk 

dragen, zal er voor mij nimmer uitkomst komen, och Heere hoe lang? hoe lang? ook tot God in de 

hemel smeekt en Hem aanroept als de Enige, die uw jammerlijke toestand veranderen kan, dat o 

ziel! is geen vrucht van uw akker, dat zoudt gij niet doen, indien de Heilige Geest u niet daartoe 

dreef, indien het niet op deze wijze bleek, dat de door de Heere beloofde Trooster ook werkelijk uw 

Trooster is. Hij is het, die in uw ziel spreekt: ga tot de Heere om troost, roep Abba Vader tot Hem 

juist, als het u zo bitter bang en benauwd is, roep God de Heere aan in de Naam van Hem, die ook in 

Gethsemane sprak: Vader! indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan. Ach! zo 

de Geest u niet tot roepen en smeken dreef, er zou niets van komen, en, indien gij smeekt en de 

Naam des Heeren aanroept in uw nood, zo is dat alleen het werk van de Heilige Geest. Zie! dit is de 

enige weg, waarop wij leren inzien, dat wij waarlijk de Geest der aanneming tot kinderen hebben 

ontvangen; en alle andere voorwaarden en voorschriften zijn vonden en inzettingen van mensen, en 

niets dan rook en ijdelheid.  

Mijn geliefden! Het is dus uitsluitend het werk van de Heilige Geest, zo wij Abba Vader roepen. Van 

deze Geest staat er nu nog verder: en dezelfde Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods 

zijn. "Met onze geest" kan ook vertaald worden en beduidt ook "met onze ziel". Graag wilde ik 

trachten u dit duidelijk te maken. Er zijn er hier twee, die getuigen: de Heilige Geest en onze geest, of 

zoals ik reeds zei, onze ziel, of, zo gij liever wilt, het leven, het waarachtige leven dat in een ziel 

gewekt is; want een kind van God is geenszins een blok of stok gelijk, die als levenloze voorwerpen 

door de Geest hier of daarheen neergelegd of gebracht worden, maar de ware kinderen hebben een 

ziel, hebben leven in zich van God ontvangen. Wat getuigt nu zulk een van God levend gemaakte 

ziel? Dit: ik ben arm en ellendig, ik ben troosteloos, moe en krank, ik heb honger, honger naar troost 

uit Gods Woord, honger naar troost van boven! Wat getuigt zulk een ziel nog meer? Gelijk een hert 

schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, 

naar de levende God: wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? Psalm 42 vs. 1, 2. 

Wat getuigt de ziel nog meer:  

Maar de Heer zal uitkomst geven, 

Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt; 
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‘k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied! 

‘k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht, 

Zingen, daar ik Hem verwacht, 

En mijn hart, wat mij moog treffen, 

Tot de God mijns levens heffen. 

Psalm 42 vs. 5 (zie PSBER "Ps 42:1") 

Ach! het is nochtans, ja nochtans een zachte hand, die ons geleidt op de weg, al is die ook nog zo 

duister en moeilijk voor het vlees. Ja! mijn God, Gij kent mijn wonden, en Gij behandelt mij zachtkens 

en vriendelijk! En geheel onverwacht komt Hij mij soms met troost uit Zijn heilig en dierbaar Woord 

bezoeken, met een woordje, dat Hij daarin voor mij had weggelegd, en waarop ik uit mijzelf nooit 

zou gelet hebben. In het natuurlijke leven is het de betuiging van elk kind: ik moet naar mijn moeder 

toe, want ik heb dorst, of honger of smart. En al is in het dagelijkse leven een kind ook nog zo 

ondeugend geweest, het moet ten laatste toch in ootmoed terugkomen en zijn eigen moeder, en 

geen vreemde, vragen om kleren en schoenen, om eten en drinken, om alles wat het van node heeft. 

Zie! dat zijn zo de werkzaamheden, die omgaan in een kinderziel; en wij hebben daarin een liefelijk 

beeld van hetgeen er omgaat in de gelovige ziel: want zulk een ziel ligt ook, al is zij nog zo ver 

afgeweken, te hopen, te verlangen, te hongeren, te dorsten naar genade, ja te roepen om genade en 

ontferming, en te midden van haar wegzinken in allerlei ellende van lichaam en ziel, begint zij te 

leunen en te steunen op Gods beloften, en Amen! te zeggen op onverwachte troost. Ja! dan begint 

zulk een ziel eindelijk, eindelijk eens te zeggen: hierop wil ik blijven hopen, ik wil niet langer meer 

twijfelen aan ‘s Heeren trouw en ontferming, ik wil mijn ziel stil zetten in Hem, of liever, ik wil alles in 

uw hand overgeven, o mijn God! doe Gij met mij, wat U behaagt. Ach! spreek het eens tot mijn ziel: 

Ik ben uw heil, uw troost alleen. Heere! Gij zijt het toch immers, die de hemel en de aarde geschapen 

hebt? Maar is mijn honger, is mijn dorst wel de rechte honger, de rechte dorst? Is mijn geloof wel het 

ware geloof? en bedrieg ik mij niet met mijn hoop op U en op Uw Woord? Zie! als nu een arme ziel 

daar zo ligt te worstelen en te tobben, dan spreekt de Heilige Geest, die niet liegt, het luid uit: "het is 

kostelijk, dat gij zulk een honger en dorst hebt, want uw Vader heeft een overvloedige dis voor u 

bereid! Het is kostelijk, dat gij klaagt over uw naaktheid, over de ellendige lompen, waarmee gij u 

tevergeefs zoekt te bedekken, want uw Vader heeft, o ziel! een overvloed van klederen voor u 

gereed". Dat gij daar zo ligt te worstelen en te klagen: op U ben ik geworpen van de baarmoeder af 

(Psalm 22 vs. 11a), is kostelijk en heerlijk in ‘s Heeren ogen! Ja, zegt de Geest, want het zijn alleenlijk 

de echte kinderen, die zó klagen en jammeren. Wees alzo stil o ziel! en heb goede moed: juist dat is 

Mijn werk in u.  

Nu komt er echter nog een ander bewijs of kenteken bij, en dat is het kenteken bij uitnemendheid. 

Gij roept om uitkomst, gij smeekt om verlossing, o! gij zijt zulk een arm kind hier beneden, en de 

Vader weet wel welk een zwaar kruis Hij u opgelegd heeft, maar wat gij van Hem afsmeekt, dat 

bewaart Hij voor u, dat is het rechte erfdeel. In Adam hebt gij God en met Hem alles verloren, naar 

ziel en lichaam, maar uit loutere ontferming en barmhartigheid zult gij in Christus alles weer 

ontvangen, zodat gij, die van nature niets anders zijt dan een kind des duivels en des doods, tot uw 

eeuwig erfdeel ontvangt de genadige, barmhartige, lankmoedige, getrouwe en volzalige God! dat gij 

alzo een erfgenaam zijt van het allerhoogste en beste goed, van dat, wat alleen uw ziel bevredigen en 

verzadigen, wat alleen haar rust geven kan. Zie dat allerhoogste goed, dat is God, dat is de levende 

God, die wil Zelf het deel van uw erve van uw beker wezen. Want het is de Heilige Geest, die u tot 

Hem heendrijft, die u in Hem het allerbeste goed, de volkomen zaligheid doet zien, en de Geest zegt 

het u: lieve ziel! juist uw worstelingen en angsten zijn een bewijs daarvan, dat gij een kind van God 

zijt. Weet gij dan nu, wat er voor u is weggelegd, al gevoelt gij u nu voor het ogenblik nog zo treurig 

en bezwaard? Zie! Hem ontvangt gij tot uw deel en eeuwige erfenis, tot wie gij hier wenende uw 

stem verheft; die is uw deel met al Zijn volheid, want, zo luidt het verder in onze tekstverzen: Indien 

wij dan kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods.  
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Mijn geliefden! is het dan, goed bezien, geen genade en barmhartigheid, als de Heere ons al het 

overige ontneemt, en, als het ware, uit de hand slaat? Ach! vlees en bloed kunnen immers het 

koninkrijk Gods niet beërven? en daarom moeten ook immers vlees en bloed getuchtigd worden tot 

ons eeuwig heil, opdat het eeuwige goed, allereerst in hope, in de onsterfelijke ziel binnentrek!  

Het eeuwige goed, ik herhaal het, dat is de Heere Zelf, de volzalige God. Nu volgt er: mede-

erfgenamen van Christus. Gij weet het, mijn geliefden! Adam was in het Paradijs geplaatst als een 

koning, als een heerser over de dieren des velds, over de vogelen des hemels, over de vissen der zee. 

Wat bezat hij niet, voordat hij van God was afgevallen? Maar onze tweede Adam, die heeft u een 

stad gebouwd daarboven, o arme ziel, en u een Vaderhuis geopend waar vele woningen bereid zijn. 

De tweede Adam, dat is Hij, tot wie de Vader gesproken heeft: eis van Mij, en Ik zal de heidenen 

geven tot Uw erfdeel en de einden der aarde tot Uw bezitting (Psalm 2 vs. 8).  

Dat is Christus, de Heere der heerlijkheid. Zo zeker, als Hij reeds hier gedurende de pelgrimsreis, op 

de Zijnen in het verborgene Zijn heerlijkheid legt, al zijn ze voor het uitwendige ook zwart verbrand 

door de hitte van allerlei kruis en verdrukking, zo zeker zullen zij eens met Hem geopenbaard worden 

in heerlijkheid, en het zal blijken, dat Hij deze heerlijkheid gelegd heeft op hen, die Hij zich niet 

schaamt Zijn broederen te noemen. Hij behoudt voor Zichzelf niets, maar deelt alles met hen, en Hij 

wil, dat zij het even goed zullen hebben, als Hij het heeft in het huis Zijns Vaders.  

Maar, zal misschien weer de een of ander vragen, hoe bewijst gij dat nu alles, niet alleen dat het 

waar zal worden voor anderen, want o! dat kan ik wel aannemen, maar dat die heerlijkheid ook eens 

mij te beurt zal vallen? Allereerst zou ik u hierop kunnen antwoorden met de vraag: Heeft dan God 

Zijn Woord niet vervuld? Heeft Hij niet Zijn enige Zoon, Jezus Christus in de wereld gezonden, volgens 

de dierbare beloften, die tot de oudvaderen geschied zijn? Ik kon ook tot bewijs aanvoeren, dat ik 

van harte uitspreek: "Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon Gods, onze Heere, die 

ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius 

Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom 

opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen 

Vaders, vanwaar hij wederkomen zal, om te oordelen de levenden en de doden". Maar hier, in 

Romeinen 8, geeft de Apostel ons nog een ander teken kenteken en bewijs aan de hand, een 

handwijzer op de weg, die Gods kinderen bewandelen hier in dit leven. Ik zei het u immers reeds, 

mijn geliefden: Gods kinderen staan, juist omdat zij Gods kinderen zijn, aan allerlei aanvallen bloot, 

zodat wel in waarheid tot hen wordt gezegd: gij verdrukte! door onweder voortgedrevene, 

ongetrooste! Jes. 54 vs. 11. Juist omdat zij des Heeren zijn, haat de wereld en de duivel hen met een 

zeer bittere en felle haat, en kunnen duivel en wereld niet nalaten hen bij voortduring te plagen en te 

kwellen, zodat de mond der waarheid wel terecht de duivel "de overste van deze wereld" noemt. 

Daarenboven steken wij arme, arme mensen onze handen zo graag in dingen, die ons niets aangaan, 

en zo heeft de duivel ons beet, eer dat wij het vermoeden. Maar juist onder de haat en de smaad van 

wereld en duivel moeten wij juist in al deze kwellingen en smaadheden een duidelijk bewijs zien, dat 

wij kinderen Gods zijn, en kunnen dus uit al die benauwdheden, waarmee men ons benauwd maakt, 

troost scheppen voor onze zielen. Welk bewijs geeft de Apostel ons hiervoor aan? Wij lezen in het 

17e vers: en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en 

medeerfgenamen van Christus, zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 

worden.  

Mijn geliefden! de uitdrukking "anders", zo wij anders met Hem lijden enz. schijnt zo oppervlakkig 

gelezen, geschikt om een kind Gods ineen te doen krimpen van angst, want schijnbaar zou dit een 

voorwaarde zijn: maar Goddank! is dit zo niet, want in het Grieks staat er hier: "daar wij met Hem 

lijden" en zo wordt het lijden niet opgenoemd als een voorwaarde, maar als een kenteken, als een 

wegwijzer, waaraan wij kunnen zien, dat wij ons op de rechte weg bevinden. Welaan dan is het 
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lijden, dat ons terneerdrukt, ook geen lijden om onze zonden, maar wij lijden met Hem, dat wil 

zeggen: herder en schaap gaan dezelfde weg! En wat is dat voor een weg? Het is de weg der 

heerlijkheid, opdat ook wij met Hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. Luister goed, 

geliefden! ik zeg niet: herder en schapen gaan een heerlijke weg (-) ik zeg herder en schapen, de 

schapen met de herder bewandelen de weg naar de eeuwige heerlijkheid om God te erven, om met 

Christus alles te beërven. En terwijl zij nu op deze weg ter heerlijkheid wandelen, die hier met 

doornen rijk bezaaid is, zegt hun de Apostel, om hen te bewijzen, dat zij kinderen Gods zijn, hoe die 

weg er uit ziet, of eigenlijk, hoe des Heeren schapen er uit zien. Hij wil hun zeggen: Christus trekt met 

Zijn schaapjes naar de eeuwige heerlijkheid, en de weg daarheen moge dan eens rechts, dan eens 

links lopen, in de grond der zaak is de weg ter heerlijkheid naar het uiterlijke steeds een weg als die 

David ging, toen hij vlood van zijn zoon Absalom, en die vreselijke Simeï kwam en David vervloekte, 

en hem, de onschuldige David voor een bloedhond uitschold.  

Juist dat gij u op zulk een weg bevindt, is een bewijs, dat gij Gods kind zijt, en dat het u niet anders 

gaat dan uw Meester: Het is Christus, die in de Zijnen lijdt, en de Zijnen lijden in en met Hem. Wat 

soort van lijden is dat dan? O, dat zal ieder die het ervaart zelf wel het best weten en gevoelen. Maar 

één lijden is hun allen gemeen, en dat is dat lijden waarvan onze Catechismus in vraag en antwoord 

127 spreekt, dat namelijk "onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet 

ophouden ons aan te vechten". O! die doodvijanden zouden ons wel rustig laten lopen, maar de 

haat, die zij tegen ons koesteren, geldt onze grote Herder en Koning. Duivel en wereld zijn de 

doodvijanden van onze Koning, en dit moeten, nu Hij Zelf niet meer in hun bereik is, Zijn schaapjes 

ontgelden; maar nochtans: Christus lijdt in hen, en zij lijden om en met Hem. Daarom ligt in dit: "daar 

wij met Hem lijden" een heerlijk bewijs, dat wij kinderen Gods zijn. Nu is het maar een kleinigheid u 

van dit lijden met Christus af te maken. Geeft duivel en wereld maar een klein weinig toe, volg de wil 

van vlees en bloed maar eens op, (-) eens is immer geens, zegt de wereld (-) en het lijden zal wel 

spoedig verdwijnen, maar dan zijt gij ook niet meer op de rechte weg der heerlijkheid! De weg ter 

eeuwige heerlijkheid reizen de kinderen Gods met Christus, en juist in hun lijden met Christus 

hebben zij het klaarste bewijs van hun kindschap, van hun gemeenschap met Hem; want zij lijden 

met Hem, om Zijnentwil, zij worden geacht als slachtschapen, zij worden gekweld en gejaagd, niet 

alleen door de mensen, maar ook door de geestelijke boosheden in de lucht. De duivel overvalt hen 

vaak met een heirleger van krankheden en zonden, en waar moet zulk een arm schaap al niet door 

heen hier beneden! Wat kan het toch stormen en sneeuwen en hagelen op de weg ter heerlijkheid, 

en hoe menige onweersbui verheft zich niet aan de hemel! Wat is dat toch voor een heirleger, dat 

door de zee heentrekt? Ach de wateren zullen het nog geheel en al verslinden en bedekken! Wat is 

dat voor een scheepje, dat daar dobbert op de golven, wat is dat voor een volkje, dat daar aan boord 

is? Wat moeten zij zich toch afmatten en afworstelen om het scheepje voorwaarts te krijgen, en toch 

komen zij niet vooruit! Zal het scheepje zinken? Neen! nooit of nimmer! want juist zó is de weg! 

Maar dit is dat arme volk in het scheepje zelf niet altoos duidelijk, en daarom vraag ik: wat heeft de 

Heere voor met zulken, die het uiterlijk en innerlijk ervaren, wat wij lezen in het 50e hoofdstuk van 

de profeet Jesaja in het 10 vers. Daar staat geschreven in het midden: als hij (-) d.i. hij, die de Heere 

vreest, die naar de stem van Zijn knecht hoort (-) in de duisternis wandelt, en geen licht ziet. Ik 

herhaal de vraag: wat heeft God voor met degenen, die Hij in de duisternis laat wandelen, zodat zij 

geen licht hebben? Verstaat mij wel, geliefden! wat wij daar te zamen lezen zijn volstrekt geen 

aangename, zachtklinkende woorden, en onwillekeurig komt daarbij de gedachte op in het hart: wat 

God toch voor heeft met degenen, die Hij in duisternis en doodschaduwen doet wandelen? Het was 

een wonderbare weg, mijn geliefden! die de Heere met Zijn enig beminde Zoon gegaan is, toen Hij 

Hem voor ons arme zondaren overgegeven had, want toen werd onze dierbare Heere Jezus Christus 

schijnbaar een buit van veel duivelen, van alle verkeerde en vijandige mensen en Hij moest bloot 

staan aan allerlei tegenstand. Wat had nu onze Heere Jezus Christus in de dagen van Zijn vlees, wat 

was het licht, waarbij Hij stap voor stap op Zijn weg vooruitkwam? Het was het eeuwigblijvend 

Woord Zijns Vaders, de naam van die Vader, en daarbij de verborgen hulp en ondersteuning van de 

Heilige Geest. Ja de Heere Jezus Christus, wiens weg hier op aarde door de dikste duisternis ging, 
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zodat Hij geen licht had, maar in Gethsemane met de dood worstelde en aan het kruis riep: "Mijn 

God! mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten", Hij heeft geweten welke weg het hier in de woestijn 

zou gaan met het volk, dat Hem van de Vader is gegeven van alle eeuwigheid. Hij heeft het geweten, 

langs welke weg de Zijnen zouden geleid worden ter eeuwige heerlijkheid. Die in de duisternis 

wandelt, wat wil dat zeggen? In de duisternis te wandelen beduidt in geestelijke zin, dat zulk een 

mens alle gevoelige kracht, alle troost van boven ontzinkt, en er kunnen bij zulken, die in de 

duisternis wandelen en geen licht zien, allerlei oorzaken toe meegewerkt hebben of meewerken, om 

hem of haar in zulk een toestand van geestelijke verlatenheid te brengen. De grondoorzaak is echter: 

dat de Heere hun het licht ontneemt, en dat doet de Heere uit verschillende redenen en met 

verschillende doeleinden. God wil, dat de Zijnen op Zijn eeuwigblijvend Woord zinken, Hij wil dat zij 

op niets anders leunen en steunen, op niets anders gefundeerd zijn dan op Zijn vrije genade, op Zijn 

eeuwige ontferming. In gewoonlijke, geestelijk rustige dagen zien wij veel, menen ten minste veel te 

zien, en zien toch eigenlijk niets. Maar op de weg van lijden en nood gaan wij eerst recht bespeuren, 

hoe onmisbaar het voor ons is, als blinden, als zulken, die geen hand voor de ogen kunnen zien, 

gehouden en geleid te worden aan de hand van de onzichtbare God. In ons woont het licht niet, en 

voordat wij er aan denken worden wij niets meer gewaar dan allerlei overtredingen, oude en nieuwe 

zonden, niets dan de duivel en een open graf, niets dan nood op nood, niets dan de dood in allerlei 

gestalte. En wat heeft de Heere dan voor met de Zijnen, als Hij hun Zijn liefelijk licht onttrekt en hen 

in de duisternis laat wandelen? Het is hierbij deze vraag onverschillig of Hij zulks toezendt als een 

rechtvaardige straf om hen te verootmoedigen, of in Zijn hoge en hoogste Wijsheid, opdat zij Zijn 

souvereiniteit zouden leren proeven en erkennen, of in Zijn onbezweken en onmetelijke trouw, 

opdat zij op Zijn genade alléén zouden gefundeerd zijn. Allereerst wil de Heere waar wij in zulk een 

duistere toestand zijn geraakt, waarin wij om en om voelen, dat wij niets zijn dan zwakke, ellendige 

mensenkinderen, waarin ons alle krachten meer en meer ontzinken, en wij niets kunnen en niets 

vermogen, dat wij met verbazing zouden uitroepen: hoe is het toch mogelijk, dat ik nog niet in mijn 

druk ben vergaan? dat ik niet aan alles vertwijfel, dat ik niet geheel en al door droefheid verslonden 

word en moedeloos op de weg blijf liggen? Zie! dan wil de Heere dat wij te midden van de diepe 

duisternis, waarin wij wandelen, en zonder dat één straal van Zijn liefelijk licht ons verkwikt, 

nochtans zullen ervaren: al is de Heere ver, zeer ver van mij geweken, nochtans is Hij mij nabij. De 

vader verschuilt zich wel eens achter het geboomte en laat het kind alleen roepen en schreien: 

vader! vader! waar zijt gij toch? Zie! dat doet de Heere om ons te leren, hoe Hij in het verborgene, 

zonder dat Hij Zich aan het geestelijk oog ontdekt, nochtans het zwakke kind draagt, het liefelijk tot 

bedaren weet te brengen, en met verborgen troost vervult, ja het aan het arme kind geeft, juist 

vanwege de dikke duisternis, des te meer tot Hem te roepen en bij Hem aan te houden.  

Mijn geliefden! zolang wij in onze natuurlijke blindheid steken, weten wij er niets van, hoe zoet het 

licht is; maar als Gods vrije genade er ons toe brengt met de blindgeborene te kunnen zeggen: "één 

ding weet ik: dat ik blind was, maar nu zie"; ik verzeker u mijn geliefden! dan is het licht zoet! God 

slaat met de Zijnen verschillende wegen in, Hij leidt de een zó, de ander anders. Er zijn er velen, die 

van hun bekering af tot hun dood toe meest altoos in het donker moeten blijven, zodat zij zich niet, 

zoals anderen, luid kunnen verheugen over het eeuwig heil, maar aan het eind der reis, in het laatste 

uurtje, dan steekt God voor zulke arme tobbers wel eens al Zijn lampen aan en laat de Zon der 

gerechtigheid blinkend over hen opgaan. Anderen zijn er weer, die worden bij hun bekering vervuld 

met hemelse vreugde, zodat zij luid juichen: "de Heere is Koning, en ik ben koning of koningin met 

Hem!" Dan gebeurt het echter wel eens, dat zulken een weinig te veel uit wandelen gaan op straten 

der grote wereldstad, en dat dat lieflijk licht, dat zij genoten hadden, weer wordt uitgeblust, zodat zij 

moeten vragen: is er wel ooit iets met mij geschied? en dan moeten zij zo vooruit in het donkere, en 

smachten naar licht. Menigeen heeft de heerlijkste beloften ontvangen, en de Heere scheen 

aanvankelijk zulke beloften in vervulling te brengen, maar verder op de weg moesten zij weer 

uitroepen: "Heere waar is uw vorige goedertierenheid? Heeft dan de Heere vergeten genadig te zijn, 

en is Zijn barmhartigheid voor eeuwig in toorn gesloten?"  
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Maar juist in zulke wegen laat de Heere het de Zijnen ervaren, dat Hij een God is, die Zich verborgen 

houdt, de God Israëls, de Heiland. Waar het licht des Heiligen Geestes iemand wordt onttrokken, 

daar blijft er niets over dan een arm gekrookt riet, dat echter toch niet geheel en al verbroken wordt; 

ja, dat zwakke, ellendige voorwerp brengt nog wel eens tot stand, wat een groot, gezond stuk hout 

niet vermag, en al schijnt het van dag tot dag meer en meer te versterven en te verdorren, toch 

wordt het behouden door inwendig levenssap, en voordat iemand het vermoedt, staat het opgericht 

in de doorboorde hand van de Heere Christus.  

Er is ook nog een andere reden, waarom de gelovigen in diepe duisternis der ziel moeten wandelen, 

zodat zij geen licht hebben. Wij wezen er u reeds op, mijn geliefden! hoe dat het voornaamste 

kenteken is van het kindschap Gods: met Christus te lijden. Het doel van dit lijden is (-) wil dit niet uit 

het oog verliezen (-) Christus gelijkvormig te worden gemaakt. Doch mijn geliefden! er wordt hier 

niet gesproken om Christus in Zijn heerlijkheid gelijkvormig te worden gemaakt, want dat komt eerst 

na dit leven, dat is de onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemel 

voor ons is weggelegd, en die wij in handen krijgen als wij in de dood mondig worden verklaard. Het 

is Christus lijden, het is Zijn dood, die wij hier gelijkvormig worden gemaakt, maar niet gelijkvormig 

aan dat lijden, dat Hij om onze zonden geleden heeft, want al ons lijden, onze tranen, onze 

lichamelijke dood zelf, kunnen voor de zonde niet betalen. Maar het is geheel en al onmogelijk, dat 

wij geschikt zouden zijn voor de eeuwige heerlijkheid, tenzij wij leren een walg te hebben aan deze 

wereld, aan dit aardse leven met al haar zogenaamd genot. Het is nu eenmaal niet anders, geliefden! 

wij zijn zulke wilde, ondeugende kinderen, ongehoorzame en verkeerde voorwerpen, die niet naar 

des Heeren stem willen horen, en dan moet de Heere ook met Zijn oordelen, met Zijn tucht weer 

over ons komen, om ons op de goede weg te brengen en te houden, zoals Hij Zelf de overste 

Leidsman van onze Zaligheid door lijden gehoorzaamheid geleerd heeft (Hebr. 5 vs. 8).  

Op het slagveld krijgt een soldaat wat anders te zien en te smaken, dan in een danszaal of op de 

parade. Onze hemelse Koning nu, en de Zijnen met Hem, liggen voortdurend te velde tegen duivel en 

wereld, tegen vlees en bloed. Daar wordt een hete strijd gestreden, en juist in zulk een strijd worden 

wij de Heere Christus gelijkvormig gemaakt, zodat Zijn lijden ons lijden, en ons lijden Zijn lijden is. Dat 

is nu zo op zichzelf geen troostelijke zaak, want vlees en bloed druisen er tegen in, Christus’ lijden en 

dood gelijkvormig te worden gemaakt, maar God de Heere kan naar ons tegenstreven en 

tegenhaspelen niet vragen. Ik vraag echter: wat heeft de Heere met ons voor, als Hij ons langs zulke 

wegen geleidt? O, denk eens een weinig na, beschouw eens goed van nabij, in welke strijd gij u 

bevindt. Moet gij dan niet, zo gij uw hart vrij uitspreekt, zeggen: ik droom eigenlijk nergens van, dan 

van de wereld, ik wil de wereld in, en, aan mijzelf overgelaten, versta ik niets dan mijzelf in het 

verderf te helpen! de Heere echter wil mijn zaligheid, maar ik vraag weinig naar Hem en naar Zijn 

hemel, ik wil met volle teugen genieten van dit leven, en veel goede dagen hier op aarde hebben, 

maar de Heere heeft iets beters voor mij toebereid! En dan komt de Heere te midden van onze 

ingebeelde vrede, en rukt de grond weg onder onze voeten, zodat wij niets meer zien en niets meer 

begrijpen van Zijn weg met ons. Want het is hier de tijd der gelukzaligheid niet, en veel, veel zijn de 

duistere paden, waarop Gods kinderen moeten gaan. Hier zit een moeder bij het wiegje van haar 

kind, dat de vreselijkste smarten moet uitstaan, en de bange kreet stijgt naar boven: "o is het 

mogelijk? waarom moet dit arme schaapje toch zó veel uitstaan?" Daar zijn wederom ouders, die het 

bitterst leed ondervinden vanwege hun kinderen, zodat zij te zamen zinken, onder de last der zorgen, 

en hun hart spreekt vol droefheid tot de Heere: "Waarom? Waarom? God, Gij hebt toch dit of dat in 

de doop beloofd, en nu mijn kind, mijn dierbaar kind, het gaat zulke wegen op?"  

Of wel men komt voor het hopeloze ziekbed te staan van een teergeliefde zieke; het ene ogenblik wil 

zij nergens van horen en droomt van niets dan van gezondheid en beter worden, en dan plotseling is 

het weer: "ach! houdt mij toch niet langer vast hier op aarde met uw gebeden, laat mij naar huis 

gaan, ik heb een verzoend God en Vader, en het gaat met mij naar de eeuwige heerlijkheid!" Dan 

komt weer wel de nood op, over de arme man of over de kleine kindertjes, of over de vrouw, die 
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weduwe staat te worden, en de onnozele weesjes, die men niet kan loslaten. En o! dan al die 

onnoemelijke smarten van het ziek-, van het sterfbed, die vreselijke koortshitte, die smarten in maag 

en borst, en te midden van dat alles, dat worstelen en zich vastklemmen op hoop tegen hoop aan ‘s 

Heeren Woord! "Heere! dit of dat hebt Gij toch beloofd, dit of dat hebt Gij toch Zelf gezegd!" en de 

duisternis neemt voortdurend toe, zo dat men geen hand voor ogen meer zien kan. Ja, het is ons 

allen gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, en wij kunnen allen wel een loflied aanheffen 

en zingen, dat het klinkt langs rotsen en wouden, maar, tenzij de Heere Zelf toeschiet en onze 

wildernis komt te veranderen in een hof van Eden, duurt zulk een lied gewoonlijk niet langer dan tot 

dat, niet anderen, maar wij zelf in de smeltkroes der ellende geraken. Werpt des Heeren hand ons 

daarin, dan is het ook bij ons, klacht op klacht! "O wee mij", is het daar "ik verga! Mijn God! zijt Gij 

dood? Hoort Gij mij niet meer? Ach! luister toch naar mijn klacht o Heere! en laat mijn geschrei in Uw 

oren komen".  

Dan loopt men radeloos heen en weer, alle grond, die men onder de voeten meende te hebben, 

ontzinkt ons, en toch moet men in zijn radeloosheid weer naar het dierbare Woord des Heeren 

grijpen en daarin zoeken en graven naar één troostwoordje bij de bange vraag: Waar wil de Heere 

toch met mij heen?  

De moeder der zonen van Zebedeus (-) en deze zonen zelf niet minder (-) begeerde eens voor haar 

kinderen een hoge waardigheid in het koninkrijk des Heeren Jezus, want zij bad, dat haar twee 

zonen, de een ter rechter, de ander ter linkerhand des Heeren zouden mogen zitten, wanneer Hij zou 

gekomen zijn in Zijn heerlijkheid. Misschien heeft zij er zich nog wel op te goed gedaan, dat zij zulk 

een vast geloof had in het koningschap van de Heere Jezus, en gemeend, dat de Heere het toch wel 

op prijs moest stellen, dat zij dit geloof zo onverholen uitsprak. Maar, wat gaf de Heere haar ten 

antwoord? Kunt gij de beker drinken, die Ik drink? En met de doop gedoopt worden, waarmee Ik 

gedoopt word? Ja, in haar overgeloof, dat hier haast overmoed was, antwoordde deze overigens zo 

dierbare ziel: "wij kunnen!" En de Heere? Hij nam haar bij het woord en zei: "de kelk, die Ik drink zult 

gij wel drinken, en met de doop, waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden". En o, hoe 

hebben deze beide jongeren de waarheid van deze woorden des Heeren ervaren!  

Wat was dat voor een beker, die Johannes en Jacobus tot op de bodem toe hebben moeten 

uitdrinken? Wat is dat voor een beker, die de Heere nog de Zijnen op de hand zet?  

Ach! als het met ons, achter de Heere Christus, in de hete strijd gaat, als wij met Hem uit de beken 

Belials moeten drinken, wat is dat dan voor een beker? Zeker! een beker vol bitterheid en gal! maar 

gij hebt het immers ook wel eens gehoord, mijn geliefden! dat oude spreukje:  

Het bittere voor de mond 

Is voor ‘t hart gezond! 

Ja zeker! ik herhaal het, die beker is een beker vol bitterheid! maar is dat nu niet onbarmhartig van 

de Heere Jezus, dat Hij Zijn arme patiënten zulk een bittere beker te drinken geeft? Ach geliefden! 

honderd en duizendmaal heb ik gemeend, dat het onbarmhartig was, en toch weer telkens ben ik tot 

de slotsom gekomen: neen Heere! het is nochtans louter barmhartigheid en genade! Maar meent gij 

nu, mijn lieve reisgenoten! dat ik dat in de hitte der beproeving en aanvechting vast kan houden? 

Geenszins! maar toch is het waar, en het is de Heere Zelf, die midden in het vuur de Zijnen bij deze 

waarheid houdt; hun als het ware in het hart schrijft, dat alles wat aan Hem is, louter getrouwheid en 

liefde is, en dat alles, wat Hij met hen doet, alles, wat Hij hen toezendt, dienen moet tot hun eeuwige 

genezing. Alzo, wat heeft de Heere met ons voor, waar wij ons midden in de smeltkroes bevinden? 

Allereerst, wil Hij ons, nadat wij de bittere beker hebben gedronken, die Hij voor onze gezondheid 

nodig acht, ook weer liefelijk verkwikken. En Hij geeft toch ook, midden in de smeltkroes liefelijke 
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ogenblikken en uren, waarin Hij Zijn vriendelijk aangezicht te aanschouwen geeft, zodat wij, na zulk 

een bittere kelk gedronken te hebben, ook een verkwikkende laafdronk ontvangen uit de hemelse 

bornput! Nogmaals! wat heeft Hij voor met ons, wanneer Hij ons in de duisternis laat wandelen, 

zodat wij geen licht zien? Geliefden! Hij wil ons daardoor leren, te onderscheiden tussen het 

zichtbare en het onzichtbare, tussen de zichtbare en zo verlokkende pracht dezer wereld, die toch in 

het boze ligt, en de eeuwige heerlijkheid daarboven. Hier is ons leven een pelgrimsreis, hier is het de 

tijd, om met een armoedig reiskleed bekleed, en met de staf in de hand, de weg te bewandelen, die 

de Heere ons leidt. Hier is het onze roeping te geloven, en niet te aanschouwen, te hopen en in 

lijdzaamheid te wachten, want: de hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand 

ziet, waarom zal hij het ook hopen? maar, indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij 

het met lijdzaamheid (Rom. 8 vs. 24, 25). Als wij van hier gaan, aan de overzijde der doodsjordaan, 

dan komt de tijd, om in lange witte klederen te prijken voor de troon van God en van het Lam, dan 

breekt de tijd aan, om ongestoord de gouden harpen aan te slaan en de palmtakken te wuiven in de 

schone stad daarboven! Welaan! zo het dan hier de tijd is van geloven en niet van aanschouwen, laat 

de wereld ons dan aanbieden, wat zij aan te bieden heeft, het zijn toch niets dan ellendige 

zeepbellen, die wel schoon schijnen, maar in een oogwenk zijn verdwenen. Dat is geen blijvend goed, 

wat zij ons belooft, dat gaat alles voorbij, en onze roeping hier beneden is in een onaanzienlijk 

reiskleed te wandelen, bedekt met slijk en stof, bedauwd met tranen, en in een verzwakt, ellendig 

lichaam een gebroken hart met ons rond te dragen. Want, al gaat het ons voor het ogenblik anders, 

en, al vallen ons ogenblikkelijk allerlei onverdiende weldaden van des Heeren hand te beurt, toch 

mogen wij geen andere verwachtingen voor ons zelf koesteren, dan dat wij ervaren zullen, wat alle 

kinderen Gods van alle tijden en alle eeuwen ervaren hebben. Maar weet gij, wat zij nochtans allen 

ondervonden hebben, ook al ging hun weg door het water en door het vuur heen? Dit hebben zij 

ondervonden: dat het vuur hen nimmer heeft kunnen verbranden, noch de golven hen overstromen, 

en dat het eind altoos geweest is, dat de vogel is ontkomen aan de strik van de vogelaar!  

En ook op deze aardse pelgrimsreis, in deze bange tijd van hopen, van verwachten, van geloven 

zonder zien, van niets meer over te houden, dan het naakte woord van God alléén, wordt toch nog 

genoeg gesmaakt en ondervonden, om het van harte te kunnen betuigen: de Heere was ons 

nochtans nabij, toen wij zulks het allerminst konden vermoeden, en wij hebben het tegen alles in 

toch voortdurend mogen ondervinden: de God Israëls, de God Abrahams, Izaäks en Jakobs is een 

God, die wonderen doet. Welke wonderen doet de Heere dan? Allereerst in het natuurlijke, 

dagelijkse leven; maar het grootste wonder, het wonder, dat alle andere wonderen overtreft, is, dat 

Hij door Zijn Geest een stervend mensenkind er toe weet te brengen, na zware zielestrijd, uit te 

roepen: "laat mij naar huis gaan, ik heb toch niets meer in deze wereld!" Ja dat is een wonder! want 

kunt gij van nature dat vaderhuis daarboven zien, gij kranke, gij stervende of gij gezonde! die aan het 

sterfbed van een teergeliefde staat? Kunt gij dat huis daarboven uit uzelf zien, daar, waar voor het 

lichamelijke oog niets te zien is dan dood en graf? Wie geeft het hem of haar, die aan zulk een 

sterfbed staat, de stervende te wijzen op het huis der heerlijkheid daarboven, waarvan toch met het 

lichamelijke oog niets is te zien? Wie geeft het de arme pelgrim, die, bekleed met een ellendig, met 

slijk en tranen bevochtigd reiskleed, verbroken en verscheurd in het binnenste hart, gewond is aan 

alle zijden, wie geeft het zulk een arme pelgrim nochtans te zingen: Wij zullen de vaandelen opsteken 

in de naam onzes Gods? Psalm 20 vs. 6.  

Wat heeft God dus voor met hen, die Hij langs zulke donkere wegen leidt? Ach, geliefden! het is 

immers goud, wat Hij in de smeltkroes werpt, en waarlijk geen stro! En al beweert ook de duivel, dat 

het stro is, nochtans is het geen stro, maar echt, fijn goud, dat in de smeltkroes des Heeren gaat. Wat 

zal nu de vrucht daarvan zijn? Dat zegt ons de apostel Petrus, wat de vrucht van zulk bitter zielelijden 

is: opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en 

door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid in de 

openbaring van Jezus Christus (1 Petrus 1 vs. 7).  
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Wat beduidt dat geliefden? Het getuigenis, het werk van de Heilige Geest in ons, dat ons leert 

"Abba!" te roepen, dat ons leert van ganser harte te zeggen: "ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij 

zegent", dat wèrk moet beproefd worden. Dat is het doel van ‘s Heeren weg met ons! Hier gaat ons 

pad door de woestijn, door het jammerdal, hier graven wij, ik herhaal het, hier graven, graven wij 

bronnen, om lafenis te verkrijgen, en onder al dat vruchteloos graven is onze moeite toch niet 

tevergeefs, ook al krijgen wij geen water in onze putten, maar in onze duistere nacht ontvangen wij 

kracht van boven, en leren te kruipen naar de enige bornput van troost en verkwikking, om daar een 

koele teug te ontvangen. Zo gaat het stap voor stap, dag voor dag voorwaarts, en het einddoel des 

Heeren is, dat wij, die hier met de wenenden geweend hebben, eens te zamen, met vreugde water 

zullen scheppen uit die fonteinen des heils, waaruit wij hier beneden op onze pelgrimstocht, onder 

alle leed en kruis ook menigmaal een verkwikkende dronk genoten hebben. Mijn geliefden! ik zou de 

kracht niet hebben voor ulieden op te treden, ware het niet dat hartelijke liefde tot ulieden mij 

daartoe dreef. (De enige teergeliefde dochter van onze schrijver lag, terwijl hij deze woorden tot zijn 

gemeente sprak, thuis doodziek, en is kort daarop zalig ontslapen. Red.) Ik weet maar al te goed, dat 

ik bij de geringsten onder ulieden, niets vooruit heb, alsof ik van het leed, dat mij treft, zou moeten 

verschoond blijven. In al het lijden echter, dat over mij is gekomen, en dat over mij komt, ben ik 

staande gehouden door anderen te troosten met die dierbare troost, waarmee de Almachtige in Zijn 

grote getrouwheid mij vertroost heeft. Wie is er onder ulieden, die ook niet de zware smart 

ondervonden heeft, een dierbare echtgenoot of kind te verliezen, of vader of moeder naar het graf 

te moeten dragen? Het is ons allen gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel! Maar, waar de 

vertroostingen Gods gesmaakt worden, en men zich niet met vleselijke troost behelpen kan, daar is 

zeker zware beproeving, een zeer zwaar kruis voorhanden, en wel zulk een kruis, waar een kind van 

God, ja juist een kind van God, uit zich zelf niet overheen kan komen, tenzij de Heere, en ware het 

ook maar voor een kort ogenblikjes, hem vergunt een blik te werpen in Zijn vaderhart, in Zijn hemel, 

en hem zodoende versterkt en vertroost, opdat hij ook anderen zou kunnen versterken en 

vertroosten in hun druk. Gij kent immers de hartverheffende woorden van de apostel Paulus in het 

eerste hoofdstuk van zijn tweede brief aan de Corinthiërs. Daar lezen wij vs. 3 en verv.: Geloofd zij de 

God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller 

vertroosting; Die ons vertroost in al onze verdrukkingen, opdat wij zouden kunnen vertroosten 

degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelf van God vertroost 

worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze 

vertroosting overvloedig. Nu geeft, mijn geliefden! om de zaligheid van uw ziel ook goed acht op 

hetgeen de apostel laat volgen: doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en 

zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij 

dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid.  

Mijn geliefden! ik herhaal het, wij kunnen uit ons zelf ons nergens over heen zetten en het is de 

almachtige genade Gods, die ons over zwarigheden van allerlei aard, over allerlei kruis en lijden heen 

moet helpen. Tussen verdrukking en troost ligt zware aanvechting, en al hebben wij het in ons leven 

ook duizendmaal met een blijmoedig hart uitgesproken: "dat is mijn enige troost, beide in leven en 

sterven, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe Zaligmaker Jezus Christus eigen ben", toch is de 

vijand uit de hel ons veel te slim af, en juist in lijden en verdrukking verstaat hij het maar al te goed, 

Christus, de Heere der heerlijkheid, en de kroon, die Hij aan Zijn kruis voor ons heeft verworven, uit 

ons zielsoog weg te toveren. Dan zoekt die vijand ons het stilzwijgen op te leggen, opdat wij niet 

meer zouden roemen van des Heeren almacht en trouw, dan wil hij ons tot vertwijfeling leiden en 

ons in de waan brengen, dat toch alles tevergeefs is, dat de Heere niet meer met ons op de weg is, en 

dat wij dat wel daaraan kunnen bespeuren, dat Hij ons zijn liefelijk licht onttrekt, en onze gebeden 

niet verhoort. O! door zulke helse stormen kan de duivel wel de zwaarste eikebomen omblazen, 

indien de Almachtige het niet verhoedt. Dan wijst de vijand een arm kind van God op oude en 

nieuwe zonden, ja maakt zelfs alle waarachtig goede werken tot zonde, zodat het zulk een arm 

mensenkind te moede wordt, alsof de oude mens de overwinning over de nieuwe toch nog zal 

wegdragen. Dan vergeet zulk een arme ziel al de vorige wegen Gods, al de wegen, waardoor de 
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Heere haar tot nu toe zo getrouwelijk geleid heeft. O! dan wordt het donkere nacht voor de ziel, en 

juist dan, als men het meest licht van node zou hebben, wordt geen licht gezien, maar, waar men het 

oog ook heen wendt, men wordt niets gewaar dan dood en graf, omkomen en verdoemenis. Wij 

hebben het reeds meermalen gevraagd: wat heeft God met ons voor, wanneer Hij ons Zijn licht 

onttrekt? en wij beschouwden de woorden: wanneer iemand in de duisternissen wandelt en willen 

nu tot de volgende woorden overgaan, die luiden: en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de naam 

des Heeren, en steune op zijn God.  

"En geen licht heeft": alles is dus uit de handen geslagen, maar dat blijft over "de naam des Heeren", 

als het anker der ziel, dat in het binnenste heiligdom gaat, en waaraan men zich vast mag houden, of 

zoals er staat: daarop "betrouwen".  

Mijn geliefden! hij, die hier uitgenodigd wordt om "op de naam des Heeren te betrouwen", is een 

mens "die de Heere vreest, en die naar de stem Zijns knechts hoort", zoals wij in het eerste gedeelte 

van het tiende vers van Jesaja 50 lezen. Zolang wij in dit aardse leven, onder onze voeten de vaste 

grond van de vergeving der zonden hebben, hebben wij ook een vrije toegang tot de troon der 

genade, en dan wandelen wij niet in de duisternis, maar genieten het lieflijk licht van Gods 

aangezicht. Maar dit is juist het vreselijkste, dat het geloof aan de vergeving der zonden zo dikwijls 

geschokt en bewogen wordt, en juist daardoor ligt de nood ons, als een zware last, op de schouders 

en drukt het kruis ons zo diep ter neer. Want o! daar wij allen voor God onrein zijn, en diep 

bedorven, waar zou een reine te vinden zijn? Waar Gods onfeilbaar woord, dat niet liegen kan, ons 

zegt, dat de Heere alleen heilig is, wijs mij daar één mensenkind aan, dat niet zondigt. Ja de zonde, 

die het verderf der mensen, en de zonde is de oorzaak, waarom de zon der gerechtigheid achter 

dikke wolken schuil gaat, zodat wij haar liefelijk licht missen moeten, en niets meer van de Heere 

gewaar worden. O! wij kunnen er wel veel over spreken, dat wij gekeurd moeten worden in de 

smeltkroes der ellende, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in Gods koninkrijk, maar als 

de verdrukking aanwezig is, schijnt zij niettemin geen oorzaak van vreugde, maar wel van droefenis 

te zijn. En dit is vooral met geestelijke, inwendige verdrukking het geval. Ogen die Gods licht, Gods 

vriendelijk licht gekend hebben, zien niet allereerst op het zichtbare, en op hetgeen voor de voeten 

ligt, maar zulke ogen zien op de Heere, en juist Hij is niet te zien, Hij hoort niet, Hij geeft geen gebed; 

men wordt moe en afgemat, en alle krachten smelten weg, als sneeuw voor de zon. Ik heb de vraag 

reeds opgeworpen: wat heeft God met Zijn kinderen voor in zulke wegen, wat met Zijn volk, dat Hij in 

de duisternis laat wandelen, zodat het geen licht heeft? O geliefden! geef toch goed acht, want, al 

vallen deze woorden misschien in handen van iemand, die nog geen duisternis kent of in de handen 

van een kind, zo verzamele hij nochtans, wat ik u hier zeg, want de duisternis zal ook voor hem niet 

uitblijven, en dan zullen zulke waarheden hem te pas komen, in de tijd der aanvechting. Op de vraag, 

die wij deden: "wat heeft God in zulke tijden met ons voor?" geeft de apostel Paulus ons antwoord, 

waar hij zegt, 1 Cor. 11 vs. 32: maar, als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere 

getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Wat? zouden wij, die de 

Heere kennen, dan nog met de wereld kunnen omkomen, indien de Heere ons niet tuchtigde? Maar 

de Apostel schrijft immers ook: hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is, zo iemand de 

wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.  

Al wat in de wereld is, namelijk begeerlijkheid des vleses en begeerlijkheid der ogen, en de 

grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Had hij van node zo te schrijven, 

indien zijn kindertjes geen gevaar liepen ten laatste nog met de wereld om te komen? Had Paulus 

van node te schrijven: wij worden getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld 

worden, indien dit gevaar werkelijk niet voor ons bestond? God de Heere weet wat maaksel wij zijn 

en dat wij bij de wereld niet anders zijn, dan stro bij het vuur. De wereld laat hij rustig in de wegen 

van haar hart wandelen, maar Zijn kinderen bezoekt Hij, en verootmoedigt hen door allerlei kruis en 

leed. En waartoe dat alles, wat wil Hij daardoor bij hen uit de weg ruimen? De oude mens met zijn 

lusten en begeerlijkheden. Alzo: wat heeft God met ons voor? Hij wil Zijn kinderen door kruis en leed 
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verlossen van alles, wat hun schaden zou voor tijd en eeuwigheid! Maar is het dan nodig, dat dit voor 

zulke harde wegen geschiedt? O zeker niet, indien wij van nature vlezen harten hadden; maar juist 

de kinderen Gods klagen er over, dat hun hart zo hard is, harder vaak dan steen. En waardoor komt, 

juist bij de kinderen Gods, de eigen verkeerdheid meer aan het licht, dan wanneer Hij hen beproeft 

en met de roede bezoekt? Met Zijn roede, met Zijn genadige geselslagen drijft Hij ons weg van de 

wereld, gelijk een herder vaak een kluit aarde werpt naar de oren van een schaap, dat van de rechte 

weg afwijkt, en dat er zó op gehouden wordt. Waarheen dus met alles wat ons drukt? Tot de Heere! 

Hier is het de plaats der gelukzaligheid niet; in de gehele wereld, in al het zichtbare is geen steun, 

geen heil te vinden, en, als ik op het zichtbare zie, word ik niets gewaar dan dood en graf, niets dan 

verdord gras en afgevallen bloemen! Tot de Heere dus heen! Zie, dit is de wijze, waarop Hij ons tot 

Zich trekt, en wat ons geselslagen toeschijnen, zijn in waarheid toch niets, dan koorden der liefde, 

waarmee Hij ons trekt, en ons leert uitroepen van ganser harte: "welaan! ik werp mij met alles wat ik 

ben in de liefdearmen van mijn God!" Komt er dan licht? Gaat dan de zon weer op? Dat lezen we hier 

niet in Jesaja 50, en wie zulke wegen bij ervaring kent, die weet, hoe gaarne men daar zijn gehele 

hart eens voor de Heere zou willen uitstorten, en met vurige en gelovige gebeden de hemel als het 

ware stormenderhand zou willen innemen, maar (-) men kan niet. Wat heeft de Heere daar dan mee 

voor? Hij wil ons lezen: En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij 

weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met 

onuitsprekelijke zuchtingen, (Romeinen 8 vs. 26). Wie is het dus, die in ons bidt en steunt: och Heere! 

ontferm u over mij? Dat is uw werk niet, o ziel! maar dat is het werk van de Heilige Geest in u! Wat 

heeft God nog meer met u voor, in zulke wegen? Dit, dat, waar de Heilige Geest zo in u bidt en 

steunt, gij ook de bede verkrijgen zult, die gij van Hem bidt; ik meen die bede, om lucht en licht van 

boven, zodat te midden van uw duisternis de hoop in u begint te leven:. "ook ik, ook ik zal 

binnentrekken in die schone stad daarboven, waar geen tranen meer zijn, geen smart, geen dood, 

geen lijden meer is, maar waar het Lam mij een Leidsman zal zijn tot fonteinen van levende 

wateren".  

Zie! waar de Heilige Geest zo steunt en klaagt in het hart, daar wordt het geloof op een harde proef 

gezet. Is het dan nodig, dat het geloof beproefd worde? Ach! met hoeveel schuim vermengt zich 

voortdurend het goud des geloofs! Ja, dat kan zo ver gaan, dat de duivel gelijk schijnt te hebben als 

hij ons toefluistert: "dat is geen goud, wat gij hebt, het deugt alles niets! gij hebt u maar wat 

ingebeeld! Bij u was het geen waarachtig werk, gij hebt misschien wat van buiten geleerd, maar van 

God geleerd zijt gij nimmer". Nu wil echter de Heere eens aan de duivel bewijzen, dat zijn soldaten 

nochtans goede soldaten zijn, niet goed, noch dapper in zichzelf, maar omdat Hij ze staande houdt te 

midden van de hete strijd; en om dit te bewijzen, zet hij ze midden in het hevigste vuur van allerlei 

helse en wereldse kanonnen, geeft Hij ook wel eens aan de duivel macht over de krachten der 

schepping, en noemt hem daarom ook "de overste dezer wereld". Dan verwekt die helse vijand een 

stormwind of hij laat vuur van de hemel vallen, zodat de arme Job plotseling daar staat, beroofd van 

have en goed, en bovendien van al zijn kinderen. Maar wat werd er gehoord in deze vuurproef, die 

het geloof van Job moest ondergaan? Het woord, het heerlijke woord: Ik weet dat mijn Verlosser 

leeft, en dat Hij de laatste over mijn stof op staat! Wat heeft de Heere nog voor met iemand, die 

geen licht heeft, die Hij in de duisternis laat wandelen? Als ik iemand liefheb en die persoon trekt zich 

meer en meer van mij terug, dan zal mijn liefde, zo zij van de echte stempel is, steeds sterker en 

sterker worden. En zo gaat het ook tussen de Heere en Zijn kinderen, en, om hun liefde tot Hem aan 

te wakkeren, wijkt Hij schijnbaar ver van hen, en laat hen ontberen, wat in hun oog onontbeerlijk is.  

Want wat doen in het dagelijkse leven kinderen, als zij allerlei speelgoed van hun ouders hebben 

ontvangen? Denken zij dan ergens anders om, dan om zich met dat speelgoed te vermaken? Ach! 

aan vader of moeder denken zij niet, tenzij zij het een of ander van node hebben, of naar de wel 

toebereide dis verlangen, om naar hartelust te kunnen eten en drinken. En nu gij! o arm hart in mijn 

boezem, wanneer smacht gij naar uw God? wanneer dorst gij naar Hem, gelijk het hert naar de 

waterstromen? Immers dan het allermeest, als de Heere Zich terughoudt, Zich verschuilt, dan kan ik 
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Hem niet missen, maar klaag hem achterna, zoals de bruid uit het Hooglied! Die was te traag 

geweest, om haar Liefste open te doen, toen Hij vriendelijk sprekende en lokkende aan de deur van 

haar huis had gestaan, en daaraan geklopt had. Zij had niet willen opstaan van haar leger, om Hem te 

volgen, en toen was hij ver, ver van haar geweken, maar nochtans had Hij op de handhaven van het 

slot de geur van Zijn kostelijke balsems en zalven achtergelaten, zodat zij zich wel op weg begeven 

moest, om Hem te zoeken. Wat heeft de Heere er dan mee voor, als Hij ver, ver van onze zielen 

schijnt geweken? Hij wil ons oefenen in lijdzaamheid, Hij wil, dat wij leren, onze zielen stil te zetten in 

Hem, zonder toverij, zonder vleselijke opgewondenheid, zonder ijdele hulp bij de schepselen te 

zoeken, zonder overgeloof; Hij wil ons leren: stil te zijn onder de slagen van Zijn vaderlijke hand. Hij 

wil ons leren daar, waar wij niets dan stenen en geen brood voor ons hebben, stil te zijn in Hem en te 

wachten, tot Hij Zijn heilige engelen zendt, om de arme Lazarus naar huis te dragen. Wat heeft de 

Heere dus met ons voor in duisternis en verlatenheid? Hij wil de hoop in ons levend maken, die hoop, 

die hoopt op hope, tegen hope!  

Ja, wij mensen zijn mensen, en niets meer! Waar is een sterveling, die iets in de hand heeft om mee 

voor Zijn God te verschijnen? Ik herhaal het: al hebben wij nog zo veel van de Heere genoten en 

ondervonden, altoos schuift de duivel weer de zonde tussen Hem en onze ziel! Ja! door allerlei oude 

of nieuwe overtreding zoekt hij een scheiding te maken tussen onze ziel en de levende God, tussen 

onze ziel en Christus, de Heere der heerlijkheid, om ons zo van de vertroostingen van de Heilige 

Geest te beroven. Als de wateren u tot aan de lippen komen, als zij u over ‘t hoofd dreigen te gaan, 

wat hebt gij dan o mens? Hebt gij dan geloof? Hebt gij lijdzaamheid? Hoop? Liefde? Ach! wat weet 

men daarvan, als de zware golven van nood en aanvechting op ons komen aanrollen en ons dreigen 

te overstromen? En weet gij nu, o ziel! waarom gij zo arm en ellendig wordt gehouden, en in de 

dikste duisternis moet leven? De Heere heeft nog iets anders, om u mee te verkwikken en staande te 

houden, dan hetgeen u zo begeerlijk voorkomt. Hij wil er u voor bewaren, te zeggen in overmoed en 

trotsheid des harten: "nu heb ik toch een goed geloof, en daarom vertrouw ik ook, dat God mij 

genadig zal zijn". Hij wil er u voor bewaren te denken: "o ik ben zo geduldig en lijdzaam op mijn 

lijdenssponde, op mijn sterfbed, daarom zal de Heere de deuren van Zijn zalige hemel zeker wel wijd 

voor mij openzetten". Zie! voor zulk een ijdele roem wil de Heere u bewaren, en toch moet gij iets 

hebben, op grond waarvan ook gij het kunt uitspreken: "neemt mij de zon der gerechtigheid maar 

weg van de hemel, o gij vijanden allen, nochtans blijft zij wel aan de hemeltrans staan!" En op de 

nacht volgt ook weer de morgen, en zeker! de morgen komt eens vrolijk opdagen, ook voor u, maar 

op Gods tijd! Wij lezen hier in Jesaja 50: wat de Heere zegt tot degene, die in duisternissen wandelt 

en geen licht heeft, want zo luidt het slot van het 10e vers: dat hij betrouwe op de naam des Heeren, 

en steune op zijn God. De naam des Heeren is ons dus geopenbaard tot onze troost, opdat wij de 

troost der vergeving van zonden zouden deelachtig worden. En hierop, mijn geliefden! leg ik het 

hoogste gewicht, want ik weet wel, hoe veel er geleden wordt, en welke schrikkelijke nood en smart 

een mens kan pijnigen, maar ik weet ook uit Gods Woord, dat de droefheid naar de wereld de dood 

werkt, maar dat alleen de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De 

Naam des Heeren is de volheid van al Zijn deugden en volmaaktheden, waarmee Hij een arm, 

verbrijzeld hart, dat geen troost wil, noch kan aannemen, wil opheffen uit de diepte en zó vervullen, 

dat het plotseling in het hart opkomt: Mijn God, mijn God! hoe is het mogelijk, dat Gij U met mij wilt 

inlaten, dat Gij wilt omzien naar zulk een monster, als ik ben!  

Door de woestijn heen moest Mozes het volk naar Kanaän brengen. Hij had op de berg des Heeren 

de gehele heerlijkheid, het gehele evangelie der zaligheid in een beeld aanschouwd, hij had de 

heerlijke twee tafelen der wet van de Heere in handen gekregen, hij daalde van die berg neer, hij, de 

welgelukzalige voorganger van een volk, dat hij liefhad als zijn eigen ziel, en brandende van ijver en 

liefde voor dat volk, dat onder Zijn hoede uit Egypte en door de Rode Zee heen was gekomen! En wat 

zagen zijn ogen, toen hij het dal voor zich had liggen? Ach! het gehele volk danste rondom het 

gouden kalf! O, hoe was het mogelijk, dat volk ooit door de woestijn heen naar Kanaän te geleiden? 

Zou dat mogelijk zijn? De Heere zegt: "Ja! gij zult het doen!" Maar Mozes spreekt: "Neen Heere! dat 
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kan ik niet! Gij, gij alleen zult en moet het doen!" Maar zal de Heere God werkelijk dit kunnen 

volbrengen, zal het afgeweken en afgodische volk werkelijk het land, vloeiende van melk en honing, 

bereiken? Welaan! laat ons Exodus 34 opslaan en zien, wat daar van het 5e vers af geschreven staat; 

daar lezen wij: De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk, dat beduidt in nieuwtestamentische 

woorden: "het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond". Zichtbaar kwam toen de 

Heere neder in een wolk, en stelde zich aldaar bij hem; en Hij riep uit de Naam des Heeren. Zie 

geliefden! daar hebben wij de Naam des Heeren, waarop die pelgrim door nacht en duisternis, 

waarvan in Jesaja 50 gewag wordt gemaakt, gewezen wordt! Wie was het, die hier de Naam des 

Heeren uitriep? Dat deed Mozes niet, geliefden, maar dat deed Christus, de Zoon Gods, het 

ongeschapen Woord! Die riep voor de oren van Mozes de Naam des Heeren uit. En nu volgt de 

inhoud van deze hoogheerlijke Naam: Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep Hij (-) 

ik herhaal het, dat was niet Mozes, die riep, maar Christus, die de Naam des Heeren voor Mozes’ 

oren uitriep, wat Mozes een eeuwige troost zijn moest, voor het volk, voor het zondige, 

diepgezonken volk, zowel als voor zijn eigen ziel; want wij krijgen hier te horen, wat onze hemelse 

Advocaat en Voorspreker voor Gods aangezicht, ons van de Vader verkondigt, waarop de Vader dan 

antwoordt: Mijn Naam is in Hem. En nu, wat verneemt Mozes, toen de Heere Christus voor hem 

voorbij ging? Allereerst: "Heere, Heere", d.i.: Gij Eeuwige, Gij, die waart, Die zijt, en Die zijn zult, de 

Alpha en de Omega, Gij zijt de bron van alle leven, de bornput der eeuwige zaligheid, om eeuwig 

gelukzalig te maken, wat met ootmoed en diep berouw bekent: "ik heb de eeuwige dood verdiend! 

Heere, Heere, God", d.i.: Gij Almachtige, die zo almachtig zijt, dat Gij helpen kunt, maar die als 

"Heere" ook geneigd en bereid zijt hulpelozen te redden uit de nood! Dus Heere, indien Gij almachtig 

zijt, zijn ook bij U alle dingen mogelijk. Gij kunt al mijn zonden, al de zonden der mijnen, de zonden 

van mijn gehele volk, dat daar danst rondom het gouden kalf, achter uw rug werpen, in de diepten 

der zee! Heere, Heere, God, "barmhartig". O Heere! zo Gij barmhartig zijt, dan weet Gij ook, hoe het 

een arm mensenkind te moede is, te midden der benauwdheid, dan weet Gij ook, hoe verkeerd en 

oproerig wij van nature zijn, maar dan zult Gij toch vanwege deze verkeerdheid het gekrookte riet 

niet verbreken! Ja de Heere is barmhartig! En, omdat Hij zó heilig en rechtvaardig is, dat Hij de zonde, 

aleer Hij ze ongestraft liet, aan Zijn enig geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke 

dood des kruises gestraft heeft, daarom kan Hij, zonder krenking van Zijn rechtvaardigheid en 

heiligheid, onze zonden en misdaden vergeven en uitdelgen, gelijk ook geschreven staat: Hoe zou Ik 

u overgeven, o Efraïm? u overleveren o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? 

mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken. Hosea 11 vs. 8.  

Daarom, o ziel, die benauwd en bezwaard zijt van wege uw zonden, gij die zegt: Heere, ik ben het 

alles onwaardig, dat moet ik luid voor u uitroepen, maar och Heere! er is immers bij u ook geen 

sprake van, dat ik U iets zou moeten brengen, om u te tonen dat ik U iets zou moeten brengen, om u 

te tonen dat ik Uw barmhartigheid wel waardig ben! Het is immers alles genade! Daarom volgt er in 

Exodus 34 vs. 6 ook op het woord "barmhartig" het liefelijke woordje: genadig. Daarom ziel! spreek 

niet in uw benauwdheid: "ik had de Heere vroeger hart en hand moeten geven, ik heb het al te erg 

gemaakt, ik heb Hem getart met mijn zonden, en beledig Hem nog voortdurend door mijn ongeloof 

en mijn opstand, het is niet mogelijk, dat Hij mij nog genadig zou zijn!" Daar vraagt Hij niet naar, want 

op het woord "genadig" volgt in Exodus 34 vers 6 het woordje lankmoedig. Hij laat Zich in het 

aangezicht slaan, en antwoordt op al de tegenwerpingen van uw ongeloof met een kus en met 

vergeving! Zeg niet: "ach! ik heb te veel zonden, hun getal is als de haren van het hoofd, als het zand 

aan de oever der zee"; al zijn uw zonden ook nog zo veel, zij staan Hem niet in de weg u te verlossen 

en zalig te maken, want op het woord "lankmoedig" volgt in Exodus 34 vs. 6 ook: dat de Heere is 

"groot van weldadigheid en waarheid" of "trouw", zoals men dit laatste woord ook vertalen kan. 

Moet gij nu van uzelf met diepe smart en berouw erkennen: "ik ben niets dan een verbondsbreker, 

en hoe vaak heb ik niet het met Hem gesloten verbond verbroken", Hij is nochtans geen 

verbondsbreker, en wat Hij u gezworen heeft in Zijn vrijwillige liefde, dat zal Hij ook volbrengen, al 

schijnt het u onmogelijk. Arm kind! Hij is groot van waarheid, van trouw! Laat de bergen wijken en de 

heuvelen wankelen, Zijn goedertierenheid zal niet van u wijken, "en het verbond Mijns vredes zal 



P a g i n a  | 16 

 

niet wankelen", zegt de Heere, uw Ontfermer! O, al roept gij het luid uit: "O welk een heirleger van 

zonden heb ik begaan, zo vaak, zo vaak!" o gij arm kind, gij hebt niet met de duivel af te rekenen, 

maar met de Heere, met Hem, die op de genadetroon zit! Strek toch uw handen uit tot Hem en 

spreek met Esther "kom ik om, zo kom ik om!" Hij bewaart de weldadigheid aan vele duizenden, 

lezen wij in het 7e vers van Ex. 34. Ja gij hebt niets, o ziel! daarin hebt gij volkomen gelijk, en wat gij 

van de Heere had ontvangen, gij hebt het bedorven en doorgebracht! Maar Hij bewaart de 

weldadigheid en dat niet alleen voor u, maar voor vele duizenden, want gij zijt het niet alleen, die zo 

duister en schijnbaar verlaten moet voortleven, de Heere heeft er zo velen, die het ook zo om het 

hart is als u, en die Hij zalig maken wil, even als u, daardoor, dat Hij hun de zonden vergeeft en Zijn 

woord waar maakt: Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk, Jes. 44 vs. 

22a.  

Daarom lezen wij ook verder in ons 7e vers: Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde 

vergeeft. Mijn "ongerechtigheid", waarmee ik de dood verdiend heb, mijn "overtreding", waardoor ik 

opsta tegen God, "mijn zonde", dat ik altoos meer van de rechte weg afwijk. Daarom vertwijfel niet, 

o arme ziel! die naar genade hongert en dorst, maar versta dit: Christus roept de Naam des Vaders 

uit, en de Naam des Vaders is in de Zoon, en de Zoon draagt, als het Lam Gods, ongerechtigheid, 

overtredingen en zonde weg in een land van eeuwige vergetelheid.  

Mijn geliefden! Wat wij zijn en leven, dat zijn en leven wij door en uit de hand van de Almachtige 

God, wiens oog open is over al Zijn schepselen. Wat wij bezitten of ontvangen komt louter en alleen 

van Zijn genade en trouw, waardoor Hij niet laat varen de werken Zijner handen, maar voor deze 

zorgt, zowel voor datgene, wat in onze ogen groot, als voor hetgeen in onze ogen gering is. Wat wij 

echter, als gelovigen, leven, dat leven wij in de vrede Gods en door de genade van de Heere Jezus 

Christus, zodat, hoe het ons ook ga, wij kunnen zeggen: hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij 

zijn des Heeren. Deze Heere Jezus Christus nu is allereerst de genees- en medicijnmeester van onze 

zielen, en ook, waar het Hem goeddunkt, de medicijnmeester van ons krank en bouwvallig lichaam. Is 

Zijn Naam echter Medicijnmeester, dan zal het wel waar zijn, dat allen, die Hem toebehoren, op en 

voor zichzelf krank zijn, en dat wel zó krank, dat op hun krankheid de dood moet volgen, naar des 

Heeren Woord: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Heil ons echter, dat wij door deze 

medicijnmeester uit de angst en uit het gericht worden weggenomen, niet alleen uit tijdelijke angst 

en tijdelijke oordelen, die over ons gaan, maar ook uit de geestelijke, uit de eeuwige dood. Aan het 

ziekbed van mijn dochter werd ik bij allerlei dingen bepaald, die de krankheden der ziel betreffen, 

maar daarbij komen mij ook voor de geest allerlei liefelijke dingen omtrent onze hemelse 

medicijnmeester Jezus Christus. Als ik zo mijn blikken over ulieden laat gaan, dan is het mij alsof ik 

een grote schaar van kranken voor mij heb. Sommigen weten het niet, en willen het ook niet weten, 

maar houden zich voor gezond, ja stuiven hevig op, zodra op hun persoon of gedrag maar de 

geringste aanmerking wordt gemaakt. Daar zijn er echter ook onder u, die het weten, dat zij krank 

zijn, en uit de diepste grond des harten vragen naar de enige hemelse medicijnmeester, die in staat 

is, ja die alleen in staat is, hen te troosten, en te verkwikken, hun een drupje lafenis te geven voor 

hun brandende dorst, en hen te redden van de dood. Deze medicijnmeester deelde ons eens iets 

mee omtrent het door hem beklede ambt, en wat Hij daaromtrent sprak, deel ook ik u mee, opdat 

gij, bij oprechte belijdenis van de doodkranke toestand van uw arme ziel, nochtans Zijn woord zoudt 

geloven, in Zijn heerlijke allerheiligste Naam. Wij lezen in Lukas 5 vers 31: Die gezond zijn, hebben de 

medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Naar aanleiding van deze woorden willen wij 

allereerst eens zien, wat voor patiënten deze hemelse Medicijnmeester heeft, en wat Hij voor deze 

arme patiënten wil zijn voor tijd en eeuwigheid. Er was eens in een tolhuis een tollenaar gezeten, 

wiens naam was Levi, of Mattheus, dezelfde, die later het evangelie van Mattheus heeft geschreven. 

Daar hij in dienst der Romeinen stond, was hij bitter gehaat bij de joden, zoals alle tollenaars; want 

de tollenaars van die tijd waren onrechtvaardige lieden, die het voor geoorloofd hielden te stelen en 

te roven, zoveel zij konden, om daardoor rijk en vermogend in de wereld te worden. Nochtans moet 

deze tollenaar Levi of Mattheus zulk een tollenaar geweest zijn, tot wie het gebod des Heeren was 
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gekomen: "Gij zult niet stelen", en "Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al wat geschreven staat 

in het boek der wet, dat hij dat doe". Hij zat alzo in zijn tolhuis, beladen met de vloek der wet, maar, 

daar hij zijn menselijke eer lief had, wilde hij niet graag een andere weg op, dan zijn kameraden, niet 

anders handelen dan zij; zo bleef hij in zijn zonden en ongerechtigheden zitten en werd daarbij 

kranker en kranker, ellendiger en ellendiger. Hij zal zeker wel bij zich zelf gedacht en overlegd 

hebben: hoe kom ik toch af van die vloek, die op mij ligt, van dat verwenste stelen, van die 

verachtelijke Mammon, hoe word ik verlost van mijn zonden? Zeker zal hij ook wel van de Heere 

Jezus gehoord hebben, hoe die een verlosser van zondaren, een medicijnmeester van zieken was. 

Daar zat hij op zekere morgen weer in zijn tolhuis, en zie! daar ging de Heere Jezus voorbij. O, wat zal 

er toen niet in Hem zijn omgegaan. Eerst heeft hij misschien wel gemeend: o als die mij hier ziet 

zitten, zal Hij mij doden met de bliksemstraal van Zijn ogen, en zulk een monster als ik ben, in de 

diepten der hel werpen, en daarop heeft hij misschien ook wel gedacht: "o als die Jezus van 

Nazareth, die reeds zo velen geholpen en bijgestaan heeft, maar eens één enkele kleine, genadige 

oogwenk op mij wilde werpen, zodat ik eens in mijn hart, al was het ook maar een zeer geringe, hoop 

kon koesteren, dat Hij ook mij genadig wilde zijn, hoe gelukkig zou ik dan niet zijn! Als ook ik eens 

voor een ogenblik mocht zeggen: Hij verwerpt mij niet! Wat zou ik dan toch gelukkig en rijk zijn, hoe 

graag zou ik alles laten varen, en arm zijn met Hem, duizendmaal liever dan langer te leven in zulk 

een overvloed der ongerechtigheid!" Zo zit hij daar in de grootste spanning! En de Heere gaat 

voorbij, en wat verneemt Levi? De Heere riep hem toe: Volg mij na! Zie! daar was hij nu opeens 

verlost uit zijn tolhuis der ongerechtigheid, en had hij een genadig en barmhartig Heiland gevonden. 

O, wat was hij toen gelukkig, en hoe los maakte hem ook des Heeren roeping van al zijn geld en 

goed! Dat kunnen wij daaraan zien, dat hij later in zijn huis een grote maaltijd aanrichtte voor de 

Heere Jezus en Zijn discipelen; een maaltijd, waarbij hem zeker de medicijnmeester zelf het beste 

brood en de beste wijn was, een maaltijd, zo overvloedig ook en gastvrij gegeven, dat, zoals wij in 

Markus 2 vs. 15 lezen, vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen. In het 

daaropvolgende 16e vers lezen wij, dat de schriftgeleerden en farizeën, Hem ziende eten met de 

tollenaren en zondaren, tot Zijn discipelen zeiden: wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren 

eet en drinkt? willende zij daarbij de discipelen te kennen geven: "deze Jezus, waar gij zo veel mee 

ophebt, kan niet van God zijn, want hij doet, wat de wet verbiedt". Deze schriftgeleerden en farizeën 

nu waren lieden, die niet verootmoedigd waren, en die bij alle uiterlijke nauwgezetheid toch in de 

strik van hun ongerechtigheid bleven vastzitten, en toch zich zelf voor voortreffelijke, ja uitmuntende 

mensen hielden. De Heere Jezus echter is de hemelse medicijnmeester, en een medicijnmeester kan 

zich niet ver van de zieken houden, maar hij moet juist naar de zieken toe, en wel naar de allerergste 

zieken, zonder te vragen of zijn leven daarbij op het spel staat, en zonder zich te storen aan de 

onreinheid en de pestwalmen van het ziekenvertrek. Daarom antwoord Hij op de aanklacht der 

farizeën (-) een aanklacht, die de duivelen niet zouden gewaagd hebben, maar wel de mensen, die in 

hun hoogmoed zich alles veroorloven (-) niets anders dan deze eenvoudige woorden: Die gezond zijn, 

hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Hij zegt het alzo de schriftgeleerden en 

farizeën aan, en spreekt het voor hen uit, dat zij "gezonden" waren, zich hierbij geheel en al op hun 

standpunt plaatsende. Want Hij wilde niet in eigenlijke zin zeggen, dat zij gezond waren, want, waar 

hij hen op zulk een wijze "gezonden" noemt, verklaart hij hen juist doodziek, want het waren lieden, 

die volstrekt niet van zich zelf wilden erkennen, dat zij ziek waren, maar zich voor gezond hielden, en 

voor gezonden uitgaven.  

Mijn geliefden! wij zijn allen ziek, niet naar het lichaam, maar naar de ziel, en dat zijn wij geworden 

door de zonde. Er zijn allerlei krankheden des geestes en der ziel, en zij zijn allen van dien aard, dat 

zij zich uitstrekken over de gehele ziel, over het gehele verstand, over de gehele wil, over al de 

gewaarwordingen des mensen, over het geheugen, met een woord over ziel en lichaam beide. 

Tengevolge van deze krankheid is ons verstand verduisterd en kan niet begrijpen de dingen, die des 

Geestes Gods zijn; de hooggeroemde vrije wil van de mens is in blakende opstand tegen God, zodat 

de wil alleenlijk vijandschap is tegen de Heere en zich aan diens wet wil, noch kan onderwerpen. Het 
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arme hart zit vol zelfbedrog en angst, en is ontstoken door allerlei hartstochten, en het geheugen 

voor het goddelijke, voor de duizendvoudige weldaden Gods is bij de mens tot op nul gedaald.  

Alles is ziek aan de mens, van de hoofdschedel af tot aan de voetzool toe. Daar hebben wij b.v. de 

waterzucht van de hoogmoed, de koorts der begeerlijkheid, de kanker der afdwalingen, de pest des 

ongeloofs, de melaatsheid der huichelarij, de steenziekte des harten, waardoor het hart zo hard is als 

een keisteen, de razernij der drift, de wolf van de toorn, het koudvuur der gierigheid, de geelzucht 

van nijd en traagheid, en de vallende ziekte van voortdurende afval van God en van Zijn Woord!  

Wie nu gezond is, of liever, wie waant gezond te zijn, die is met al deze krankheden aangedaan; maar 

hij is gelijk aan iemand, die het verstand heeft verloren, en toch meent goed bij zijn zinnen te zijn, en 

het op het allersterkst ontkent, dat zijn hersenen gekrenkt zouden zijn. Al deze ziekten worden zo 

lang geloochend en verzwegen, als de mens het maar kan uithouden, en hij zal, zo lang hij maar kan, 

zich staande zoeken te houden zonder God en zonder de artsenij van het Woord, ja, hij zal alles in 

het werk stellen om God, de levende God, die alleen zijn heil is voor tijd en eeuwigheid, van zich te 

stoten. Zo wandelen er duizenden en duizenden rond op aarde: zij zijn met al deze krankheden 

aangedaan, maar willen het van zichzelf niet weten, zij nemen het ook niet aan, als het hun gezegd 

wordt, maar bruisen in hete toorn op tegen degene, die hen bestraft. Meest alle lichamelijke ziekten 

ontstaan tengevolge van boze lust, waarvan toch geschreven staat: niemand als hij verzocht wordt, 

zegge: ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en Hij Zelf 

verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken 

en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde 

voleindigd zijnde baart de dood, Jakobus 1:13-15. Ik herhaal de vraag: waar vandaan komen al die 

krankheden? Wat de lichamelijke krankheden betreft, zo hebben wij daarop reeds het antwoord 

gegeven. De geestelijke krankheden echter zijn allen het gevolg van Adams val, en gelijk Adam 

gezondigd en overtreden heeft, zo doen wij het hem allen na, al de dagen van ons leven; en, 

ofschoon wij Christus, de levensboom, wiens bladeren zijn tot genezing der heidenen, in het nieuwe 

Paradijs hebben, toch kunnen wij de weg daar heen niet vinden, noch die inslaan. Nu heeft de Heere 

Jezus echter Zijn eigen patiënten, die Hij, als hemelse medicijnmeester, onder Zijn behandeling heeft, 

en die spreken het onverholen uit: toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen 

de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in 

zomerdroogten, sela! Mijn zonden maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet; ik 

zeide: ik zal belijdenis van mijn overredingen doen voor de Heere, Psalm 32 vs. 3, 4, 5a. Bij de 

patiënten van de Heere Jezus is de hartelijke belijdenis aanwezig, allereerst, dat zij door de verleiding 

van de duivel en moedwillige ongehoorzaamheid van het begin af aan krank en doodziek zijn, en dat 

zij de krankheid, die hen aankleeft en waarin zij liggen, zich zelf hebben op de hals gehaald door hun 

eigen boze begeerlijkheid, hun verkeerde wil, hun wereldsgezindheid en hoogmoed. Daarom is de 

gemeente des Heeren ook niet anders dan een groot ziekenhuis. Die zich in dit ziekenhuis bevinden, 

zijn nochtans gezond, hoewel zij hun wonden en littekenen hun gehele leven lang blijven gevoelen, al 

naar mate het weer is. Maar zij verbergen hun krankheden niet, en erkennen het gaarne van ganser 

harte, dat zij door de helse slang ten dode zijn gebeten, zodat zij door en door vergiftigd zijn, en 

hopeloos ter neer liggen. In de gemeente des Heeren nu, die Zijn ziekenhuis is, hebben zij echter een 

goede medicijnmeester. Deze medicijnmeester is de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, van wie 

geschreven staat: door Zijn striemen zijn wij genezen. Ja! Hij is de ware Medicijnmeester der zielen 

en o, hoe vaak ook van het lichaam! Hoe heerlijk en schoon heeft Hij niet Zich Zelf vergeleken met de 

koperen slang, die aan een steng verhoogd stond in de woestijn, opdat allen, die door de vurige 

slangen gebeten waren, op haar zouden zien en genezen worden. Deze hemelse medicijnmeester 

wordt verder vergeleken met de barmhartige Samaritaan, die degene, die onder de rovers was 

gevallen, en vermoeid en geheel uitgeplunderd ter neer lag, op zijn eigen lastdier zette, en alle zorg 

en onkosten van hem op Zich nam, totdat hij genezen zou zijn. Verder wordt Hij nog vergeleken met 

de boom des levens.  
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Hij Zelf zegt bij Mozes: Ik ben de Heere, uw heelmeester. (Ex. 15 vs. 26). En hier aan de maaltijd, die 

Mattheus Hem aanrichtte, spreekt Hij hetzelfde uit en zegt: die gezond zijn hebben de 

medicijnmeester niet van node, maar die krank zijn.  

Nu vragen wij allereerst: waarom is Hij een medicijnmeester? Daartoe is Hij van God de Vader 

geroepen. Slaan wij te zamen na, wat geschreven staat Lukas 4 vs. 18, 19: de Geest des Heeren is op 

mij, daarom heeft Hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden, om de armen het evangelie te verkondigen, 

om te genezen, die gebroken zijn van harte. Om de gevangenen te prediken loslating (-) die 

gevangenen namelijk op het ziekbed en in het graf van hun zonden, zulken, die de zware grafzerk zelf 

over zich hebben gehaald, en zich zelf niet kunnen verlossen, o hoe vreselijk is dat niet? (-) Alzo om 

aan zulke gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen (-) die in al 

hun beenderen verslagen en verbrijzeld zijn (-) heen te zenden in vrijheid, om te prediken het 

aangename jaar des Heeren. Alzo als een medicijnmeester voor kranken is Hij in de wereld gezonden. 

Daarom vraagt Hij niet naar de gezonden. Hij heeft niets met hen te doen, tenzij zij ook ziek worden; 

zij hebben Hem ook niet van node, begeren noch zoeken ook Zijn hulp, maar voor de kranken staat 

Hij gereed, dag en nacht; om hen ter hulp te komen, is Hij gezonden en geroepen, en Hij spreekt: Ik 

zal hun afkering genezen, en hen vrijwillig liefhebben, en Hij verbindt nog de gebrokenen van hart, en 

heelt hun smarten en ellenden. Vragen wij nu, mijn geliefden! waarmee heelt de Heere Jezus Zijn 

patiënten? O dat gaat zo wonderbaar toe! Hij spreekt maar één woordje, en dan is de mens gezond. 

Hij heelt dus met Zijn woord, met Zijn woord van genade, o.a.: want dat zal Mij zijn als de wateren 

van Noach, toen ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan: alzo heb 

Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en 

heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes 

zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, 

ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten; en uw 

glasvensters zal Ik van kristal maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van 

aangename stenen. (Jes. 54 vs. 9-12). Alzo: Hij geneest met Zijn Woord. Heere! sprak eens iemand 

tot Hem, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen! En het antwoord was: Ik wil, word gereinigd.  

Ja, door Zijn woord heelt Hij onze geestelijke krankheden, en o hoe dikwijls ook geheel onverwachts 

de lichamelijke ziekten, die wij door onze geestelijke ziekten over ons hadden gehaald. Dat kan Hij 

ook, en dat doet Hij ook, indien Hij wil. En nu zien wij nog wat dieper, en dan zeggen wij: Hij heelt 

door Zijn wonden, ja door Zijn wonden, zoals er van Hem staat geschreven: de straf, die ons de vrede 

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (Jes. 53 vs. 5). Zo lezen wij 

ook 1 Joh. 1 vs. 7: het bloed van Jezus Christus de Zoon Gods reinigt ons van alle zonden; en Ps. 103 

vs. 3, 4: Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van 

het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Daarom kennen de kranken, de 

patiënten van de Heere, geen betere wijn, geen versterkender geneesmiddel, om weer tot zich zelf 

te komen en aan ‘t leven te blijven, dan het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus, al is hun ook 

voor hun gehele leven de heup ontwricht, even zo als dat bij Jakob geschiedde, toen hij met de engel 

had geworsteld en gesproken: ik laat u niet gaan, tenzij Gij mij zegent! Verder heelt de Heere Zijn 

patiënten door Zijn Heilige Geest, die Geest, die de ware balsem Gileads is, waarvan de profeet 

spreekt, zodat door de kracht van de Heilige Geest de zwakste tot een held wordt, om op de Heere te 

hopen, daar, waar niets meer te hopen is. Hij heiligt door deze zelfde Geest, zodat men de 

krankheden der ziel begint te haten, en goed acht begint te geven op zijn gezondheid. Hij heiligt met 

Zijn Geest door Zijn zieken te leren bij Hem, de hemelse medicijnmeester te blijven, en zich niet in te 

laten met allerlei verkeerde, onwetende kwakzalvers, en onbarmhartige tovenaars, die wel heil en 

redding beloven, maar er komt niets van, want het zijn louter bedriegers. Onze medicijnmeester 

daarentegen laat Zijn patiënten Zijn goede zalven ruiken en dan herleven zij weer. Eindelijk, mijn 

geliefden! heelt Hij ook (-) maar daar moet gij nu niet van schrikken (-) door scherpe instrumenten. 

Een geneesheer schrijft niet altoos zoete verfrissende dranken voor, maar hij brengt wel eens zeer 

bittere geneesmiddelen mee, en dat niet alleen, maar hij moet maar al te vaak bij de zieken staal en 



P a g i n a  | 20 

 

ijzer en ook wel het alles verterende vuur aanwenden, om gevaarlijke wonden uit te snijden en uit te 

branden. O, dat gaat onze hemelse medicijnmeester dan zo ter harte, want dat moet ik u toch nog 

zeggen, dat deze medicijnmeester niet graag snijdt, niet graag een gloeiend ijzer ter hand neemt, om 

de wonden, die ons leven in gevaar brengen, uit te branden, maar het gaat dikwijls niet anders. Zo 

heeft ook de Heere Zijn diep insnijdende kastijdingen, welke Hij echter met geen ander doel gebruikt, 

dan om Zijn patiënten in het leven te behouden; ook om dat lichaamsdeel, dat dreigt te verderven, 

kan het zijn, nog te redden en te behouden. Het is dus niet, omdat Hij op ons, Zijn patiënten, toornt, 

dat Hij ons zulke zware bezoekingen toezendt, of zulk een zwaar kruis op de schouders legt, maar Hij 

handelt zo met ons, opdat wij met de wereld niet zouden omkomen, en opdat wij eindelijk niet, 

tengevolge van onze dodelijke krankheden van geest en hart, de eeuwige dood zouden sterven. 

Soms geschiedt het ook wel, dat een zieke zijn smaak geheel verliest en niet meer eten noch drinken 

wil. En o, als dat geestelijk geschiedt, als de ziel alle gevoel en smaak voor het Woord des Heeren en 

Zijn vertroostingen verliest, dan moet de hemelse geneesheer met ernst doortasten, want wie niet 

meer eten noch drinken kan, is spoedig dood.  

Nu willen wij nog eens vragen: hoe is onze hemelse medicijnmeester gezind? En dan is het antwoord: 

o! die leeft alleen voor Zijn patiënten, en als Hij hen troost, dan doet Hij dat niet als een geneesheer, 

die zelf in volle gezondheid aan het ziekbed van zijn zieken ziet, en zelf geen krankheid kent, maar Hij 

is, zoals dat in Jesaja 53 staat, een "man van smart" geweest, en "verzocht in krankheid". "Waarlijk", 

staat er van Hem geschreven, "Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft 

Hij gedragen". Ja! Hij is zó krank geweest, dat Hij om Zijn arme patiënten te kunnen redden de dood 

gesmaakt heeft, opdat Hij, nu Hij leeft, in alle eeuwigheid, u zou kunnen helpen, arme ziel! en ook uit 

ervaring weten, hoe het u op uw ziek- en op uw sterfbed te moede is, hoe groot uw smarten, en hoe 

brandend uw wonden zijn. In de duistere nacht van Zijn lijden heeft Hij de toorn Gods tegen over 

onze zonden gedragen, om al onze bange nachten nochtans dragelijk voor ons te kunnen maken, en 

het licht te doen opgaan in onze duisternis. Deze Medicijnmeester zoekt ons vrijwillig op, Hij komt 

gaarne en vraagt geen betaling, maar Hij brengt alles mee. De allerbeste medicijn, dat is Hij Zelf, 

maar bovendien komt Hij tot ons met zalf en fijn lijnwaad voor onze wonden, alles wat gij maar 

bedenken kunt, Hij brengt het mee. In Zijn ziekenhuis krijgen de patienten alles (-) om niet. Hij is 

getrouw, zodat Hij volhardt bij Zijn zieken, en als er dan naar Zijn raad een van dezen bezwijken moet 

onder de macht der ziekte, en als een goed tarwegraan gezaaid worden in de akker, dan blijft Hij 

onze hemelse Medicijnmeester nog als eeuwig levende Heiland waken over ons stof.  

Amen.  

 


