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Voorzang: 

 

Lezen: Handelingen 8:26-40 

 

Votum: 

 

o Heere, diep en steil afhankelijk staan wij hier voor Uw heilig aangezicht, en het is alleen 

wanneer Gij het water beroert, het is alleen wanneer Gij het veulen komt te ontbinden, het 

is ralleen wanneer Gij 'redenen neemt uit Uzelf, dat wij het aan deze plaats en in ons hart 

zullen ervaren: Hij, met hen begaan, heeft 'hun wens voldaan; schoon ze ook om hun 

zonden straffen ondervonden. Amen. 

 

Proberen wij nu te zingen uit de 100e Psalm en daarvan het 2e vers: 

 

De Heer' is God; erkent, dat Hij 

ons heeft gemaakt, en geenszins wij, 

tot schapen, die Hij voedt en weidt, 

een volk, tot Zijne dienst bereid. 

 

Wij, goddeloze mensen, gaan niet verloren omdat God ons verworpen heeft. Maar wij zijn 

verloren omdat wij God verworpen hebben. En hoe zitten wij dan hier neer? 

Het eerste veld, dat een ziel betreedt op het terrein van de godsdienst, is het veld der 

belangstelling. Maar dat is niet te maken. 

Wanneer gij zoudt vragen: "Hoe staat ge daar op die stoel?" 

En ik zou zeggen hoe het is, dan moet ik zeggen: "In mijn behoefteloosheid kan ik mijn 

behoeften nog niet eens uitspreken". 

Maar nu is dit het grote wonder, dat als God een mens zaligmakend bedoelt, dat God hem 

de zaligheid ook doet begeren. 

En dan krijgt God Zijn hand in uw nood en in uw behoefteloosheid. Dan krijgt God Zijn hand 

in uw hongeren en dorsten. Want dat is geen vrucht van eigen akker. De belangstelling om 

een ziel zalig te maken, is uit God. En daaraan kunt ge dan ook weten dat ge begenadigd zijt, 

als ge aan uw behoefteloosheid op een zodanige wijze ontdekt wordt, dat er zelfs geen 

behoefte bij u gevonden wordt. Dit voor het besef van uw eigen waarneming. 

"Al die dingen liggen buiten ons", zegt ge. Maar het wordt toch in uw hart uitgewerkt, dat 

ge geen belang hebt bij uw eigen zaligheid. En die nu zegt, dat hij er welbelang bij heeft, die 

kent zichzelf niet en die is een vreemdeling van de innerlijke bedieningen van de Heilige 

Geest. 

Een mens gaat niet verloren, maar een mens is verloren. Hij kan het voor zichzelf met eens 

begeren, wendt zichzelf van af, en als hij zijn knieën buigt, dan is het nog egoïsme, of 

zelfzucht, dan is het nog van ons eigen. 

"Ja - zegt ge - hoe moet het dan?" 

Hoe het moet? Hoe het mag! Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat een iegelijk, die in 

Hem geloven mag - ge moet niet in Hem geloven, maar ge moogt in Hem geloven – het 

eeuwige leven zal hebben. 

En als u dat overkomen nu overkomt, dan is het zo’n wonderlijke weg. Dan zet ge weer 

opnieuw een vraagteken achter uw genadestaat. 

Ge vindt het misschien een beetje vreemd, dat ik zo spreek?  
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Ik kan er niets aan doen. Twisten wil ik niet, maar verschillen wil ik wel. 

En hoe is het nu eigenlijk is, dat welwezen des geloofs – want daar komt het toch maar op 

aan - hadden we in dit morgenuur ons voorgesteld om met elkander te behandelen. Het is in 

aansluiting met de preek van zondagmorgen. Daar ben ik lang niet mee klaargekomen, over 

de kamerling. 

Ik was te vol en ik moest die kinderen dopen. Ik ben daar niet mee klaar gekomen. 

Trouwens, we komen er niet mee klaar. Want als God ons bekeert en als God ons afbekeert 

- want we moeten nog afbekeerd worden ook - dan krijgen we onze onbekeerlijkheld als 

een dagelijks kruis. Want de kerk van vandaag is in de stand van haar leven te weinig 

onbekeerd. 

 

Het woord van onze tekst is uit Handelingen 8 het 39
e
  vers: 

 

Want hij reisde zijn weg met blijdschap. 

 

Het gaat hier in dit morgenuur over 

 

HET WELWEZEN DES GELOOFS 

 

De kamerling geheiligd. 

De kamerling gedoopt. 

De kamerling verblijd. 

 

Nog platter: 

 

De moorman geheiligd. 

De moorman gedoopt. 

De moorman verblijd. 

 

Ik hoop dat wij allen als een moorman mogen luisteren. Dan zullen we ook niet proberen, 

noch op de stoel, noch onder de stoel, om onze huid te veranderen. Want daar zijn we maar 

mee bezig. 

Ik mag bijvoorbeeld wel preken: vergeving van zonden. Dat mag ik wel. Maar als ik nu 

vanmorgen ga preken, dat gij zonden hebt, nu, dan niet graag, hè? 

Maar als God u zet op de weg van Jeruzalem, die naar Gaza leidt, dan hebt ge rust en 

begeerte om nog meer zonden voor God te hebben. Niet om nog meer te zondigen. Maar 

om nog meer zonden voor God te hebben. 

Want als we in een weg van ontbloting en ontgronding en ontdekking+geleid worden, dan 

krijgen we hoe langer hoe meer zin in ontgronding, en in ontdekking en in ontbloting. Dan 

krijgen wij hoe langer hoe meer zin, dat de Heere met Zijn evangelische ploegschaar het 

land komt om te keren. 

Wat denkt ge dat dieper gaat? De wettische ploegschaar of de evangelische ploegschaar? 

De evangelische ploegschaar snijdt dieper. Hoe dan? 

Wel geliefden, toen - en nu blijf ik maar bij mezelf, niet om met mijn bevinding naar voren te 

komen, maar een dominee, die niet met zijn bevinding naar voren komt, die heeft geen 

bevinding Afgelopen. Geen mens blijft er buiten zijn beleving. Maar toen God mij 
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schuldenaar maakte voor de ganse wet - dat is aan de voet van de Sinai - dan zeggen ze: 

"Daar ben ik afgesneden". 

Mis. Totaal mis. Dat is niets dan napraterij, Omdat ge het niet ondervonden hebt. Ik zeg dat 

niet uit enige hoogte vandaan. Maar toen ik schuldenaar werd voor de ganse wet aan de 

voet van de Sinaï, onder de donder en de bliksem van een heilig God, doe dat en gij 'zult 

leven, toen ben ik niet afgesneden. Weet ge wat er toen overbleef? 

Roepen om genade. Dat bleef er voor mij over. 

En waar wordt de ziel dan wel afgesneden? . 

Aan de voet van het kruis, wanneer hij schuldenaar wordt aan de 'liefde Gods, wanneer hij 

schuldenaar wordt aan genade. 

Daar wordt hij eerst zondaar. Toen was ik in Zijn ogen als één, die vrede vond. Toen ik mijn 

voeten leerde kennen, die snel waren om bloed te vergieten, om het bloed des kruises te 

vergieten. Omdat we daar geen lust in hebben. Omdat we vijanden zijn van vrije genade. 

We keren ons van God af. En dat is de doorgaande beleving van 'een mens, die henengaat in 

het oude beproefde schapenspoor. 

Want daar worden we toch in zalig: in het oude beproefde schapenspoor, dat wil zeggen: 

Zeg mij waar Gij de kudde legert in de middag! 

Indien gij het dan niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen - dat is iemand die geheel 

walgelijk is in zichzelf, dat is de schoonste onder de 'vrouwen. Die walgen van zichzelf, maar 

die leven onder de belofte: ,,En Mijn ziel - dat zegt God - zal van u niet walgen".  

"Och - zegt God --"-dat 'zij een hart hadden om Mij te vrezen". Nu, is dan uw armoede en 

uw ellende getekend of niet? 

Wanneer de Heere Zich zo als een verpleger over u heen buigt en wanneer Zijn 

borgtochtelijke tranen vallen op het graf van Zijn vriend Lazarus. En wanneer ge van uzelf 

moet zeggen - en dat kunt ge van uzelf niet meer 'zeggen, want ge ligt in het graf en de 

steen er op- maar wanneer ze dan zeggen: "Maar hij riekt al". 

Is dat beleving? Of is dat beschouwing? 

We leven met zijn allen zo ontzettend ver buiten God. Hoe ver zijn we er wel niet van af? 

Maar dat het dan ook onze tranen niet zijn, maar dat Jezus weende en dat het Zijn bloed, en 

Zijn lijden en Zijn tranen zijn, Die in de ogen des Vaders de Poort des hemels is. 

Dan moet ge toch zeggen: “Dan is het geen wonder dat ik hier zo dood neerzit en zo 

behoefteloos en geesteloos en biddeloos. Dat ik eigenlijk gezegd hier moor naar toe ben 

gegaan uit nieuwsgierigheid, om te horen wat die klapper nu toch wel zeggen zal". Maar 

vader Brakel zei in zijn dagen: "Het gebeurt, kindertjes, dat ik honderdmaal op één dag uit 

het verbond val". 

Wonderlijke taal? Die hoort ge in onze dagen niet meer. Hoe kan men nu uit het verbond 

vallen? Hoe kan een vader Brakel, zo'n godzalig mens, dat zeggen, dat hij wel honderdmaal 

op één dag uit het verbond valt? Dat is alleen maar voor beleving vatbaar. 

Diezelfde Brakel zegt: "Wanneer er aanstonds iemand op zal staan, die vrije genade predikt, 

dan zullen de oren klinken en dan zullen ze zeggen: Wat heeft die klapper te zeggen? 

Dan zal er vrije genade gepredikt worden en dan zullen ze niet weten wat dat eigenlijk 

zeggen wil!" 

Wat zal er dan te zeggen zijn in de weg der ontdekking? 

De Filistijnen over u, Simson! 

Hebt ge daar nooit 'last van gehad? Zijt ge niet gebonden aan de weversboom van uw 

hoererijen? Zijt ge niet ingegaan tot een Delila? Zijn het niet anders dan de dingen van 

beneden, waar we mee bezig zijn? "- 
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Hebben we onze knieën vanmorgen nog mogen buigen?  

Nu, dat is een 'groot voorrecht, als ge moogt zien het plaatsje waar ge komen moogt. Niet 

waar ge komen moet, neen. Maar waar ge komen moogt. Ge moogt nog uw knieën buigen. 

Ge moogt nog de uitwendige vorm en gestalte voor het 'gebed aannemen. En als ge nu op 

een andere goede gestalte wacht, dat is niets anders dan van de verkeerde kant. Het wordt 

niet anders. Moet Gods kind het dan iedere dag verzondigen? 

Ja. Om bij Jezus te blijven, moet ge het iedere dag verzondigen. 

En om bij Jezus gehouden te worden, moet ge het iedere dag en elk uur verzondigen. 

Om in Jezus te ontslapen, moet ge het verzondigen. Want als ge het een ogenblik niet 

verzondigt, dan zijt .ge ook zonder Jezus. 

Hij moet gehuldigd worden. En daarom, opdat Hij gehuldigd zal worden, zal er in uwen in 

mijn hart en in uwen in mijn leven niet anders zijn dan: Ik ben nooddruftig, arm en naakt. 

En daar komt ge nu nooit bovenuit. 

"Ja - zegt ge - maar als ge". 

Neen mensen, dat is de weg van heiligmaking. Zondaar zijn en zondaar blijven, dat is de weg 

van heiligmaking. Of ge moet een heiligmaking in uw vlees zoeken, maar zo is het niet. Er is 

geen vleselijke heiligmaking. 

Er is alleen een heiligmaking in Christus. 

En daarom is de moorman buiten Jeruzalem gezaligd. 

Jaren geleden was ik bij een predikant in de Hervormde Kerk, een gezien man. Ik had er 's 

avonds gekerkt. Het was op een dankdag. En na de dienst hebben we nog wat nagepraat. 

Het was intussen één uur 's nachts geworden. En toen we heengingen, toen legde hij zijn 

hand op mijn schouder en zei: "Broeder, ik ben jaloers op je". 

Ik zeg: "Wat is er nu aan de hand?" 

Hij zegt: "Je hebt een roeping als Jeremia. Je mag de kerk buiten de kerk dienen". Ik wist nog 

niet hoe dat allemaal lag. Later heb ik er meer gezicht In gekregen. Ik zeg: "Waarom verlaat 

u dan uw vettigheid niet? U hebt toch alles?" 

Hij zegt: "Daar heb ik geen roeping voor". 

En nu moet ik het telkens weer met mijn roeping doen. Als ik daar op die stoel sta, dan Is,er 

niet anders dan niemendal. Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik u alleen gekend. 

Daarom zal Ik al uw ongerechtigheid bezoeken. 

Vraag maar veel of ge niet goedkoop moogt zondigen. Want als de Heere de zonden niet 

bezoekt, dan is er ook geen rechtvaardigmaking. Ik heb me veel te veel laten gaan al. Wie 

doet er nu zo'n voorafspraak? 

En wie gaat er nu zó preken? Maar we zijn tot vrijheid geroepen, broeders. Maar dan ook in 

vrijheid dienstbaar. Die vrij is, die vrijgemaakt Is, leeft onder de hoogste gebondenheid. Dan 

moet ge maar zien wat ge doet. Als uw vrouw tegen u zegt: "Nu, ge moet het zelf maar 

weten wat ge doet", dan zijt ge er toch aan vast. Dan zijt ge er niet van af, dan zijt ge er aan 

vast, dan moet ge het ook weten. Dan moet ge het weten als man, en als vader, en dan 

moet ge het weten voor het voorwerp van uw liefde. Die door de liefde vrijgesproken is, 

leeft onder de hoogste gebondenheid en is schuldig aan de liefde. 

Het kan aan u voorbijgaan. Maar de liefde is de vervulling van de wet. En dat komt als ge 

een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus krijgt. 

Een persoonlijke ontmoeting met de Christus. 

De moorman geheiligd. De moorman gedoopt. De moorman verblijd. 

 

Proberen wij tot God te naderen. 
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Zetten wij ons godsdienstig samenzijn voort door met elkander te zingen uit de 72e Psalm 

en daarvan het 3
e
 en het 4

e
 vers: 

 

Zij zullen U eerbiedig vrezen, 

zo lang er zon of maan 

bij 't nageslacht ten licht zal wezen' 

en op- en ondergaan. 

Hij zal gelijk zijn aan de regen, 

die daalt op 't late gras; 

aan droppels, die met milde zegen 

besproeien 't veldgewas. 

 

't Rechtvaardig volk zal welig groeien, 

daar twist en wrok verdwijnt, 

zal alles door de vrede bloeien, 

totdat geen maan meer schijnt. 

Van zee tot zee zal Hij regeren, 

zo ver men volk' ren kent; 

men zal Hem van d' Eufraat vereren 

tot aan des aardrijles end. 

 

Ik krijg een opmerking. Zij zullen Hem van de Eufraat vereren, dat lag in het paradijs. Daar is 

de val. Tot aan des aardrijks end. Daar wordt de mens gebracht in de weg van ontdekking. 

Dus van de val af tot aan het einde toe zal men Hem lof vertellen. Wee degene, die er niet 

bij is. 

Gelukkig degene, die er niet bij is, die het zó leert kennen. Want dan zult ge in ieder geval 

het verstaan: Zij zullen u eerbiedig vrezen. Dat zal gebeuren. Dat heeft - mag ik het zeggen? 

- God aan Zichzelf beloofd. Wonderlijk, dat God het aan Zichzelf beloofd heeft, dat Zijn 

uitverkoren volk Hem zal vrezen. Dat God Zichzelf onder verplichting heeft gelegd en onder 

een eed, dat Hij ze zal toebrengen. Zou er dan nog een zucht van u en van mij bij moeten, 

geliefden? 

 

Het 3e en het 4e vers uit de 72e Psalm. 

 

Het is nog stiller geworden 'Op die eenzame en woeste en verlaten weg, die weg, die liep 

van Jeruzalem naar Gaza. Daar zien we de wagen, de sierlijke koets van de kamerling. Daar 

bescheiden bij de paarden zijn knechten. En de moorman zelf, hij staat daar tussen het 

water en zijn koets. Filippus is er niet meer. Filippus is weggenomen. Filippus was daar 

besteld en hij heeft daar zijn boodschap gedaan, en Filippus is daar door de Heilige Geest 

weer weggenomen. 

Wonderlijk. 

Hebt ge het wel eens ervaren, dat ge een uitlegger krijgt wanneer ge hem nodig hebt? 

Dat is de erfenis van al Gods kinderen, van al Gods keurlingen, van al degenen, die 

verdwaald 'zijn, van al degenen, die het niet meer weten in zichzelf. 

Dan krijgen ze een uitlegger. 

Ze krijgen een uitlegger nodig, moor ze krijgen ook een uitlegger. 
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Gij hebt, 0 Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Dan is daar die uitredder en 

uitlegger, wanneer gij het niet meer weet. Wanneer ge daar peinzensmoede en 

vragensmoede neerzit, en wachtensmoede, wanneer ge het niet meer in uw eigen huis en 

onder uw eigen kruis en in uw eigen hart kunt uithouden. 

Wanneer ge daar henen gaat en wanneer het alles zo wanhopig en tegenstrijdig is, wanneer 

ge uw handen in uw schoot legt en wanneer ge naar uw hoofd grijpt en het is alsof ge uw 

verstand al verloren hebt. Want de duivel wil Gods kinderen altijd tot verstandsverbijstering 

brengen. 

Wanneer er dan zoveel tegenstrijdigheid is aan uw eigen tafel, wanneer er dan zoveel 

verdeeldheid is, en wanneer er dan niets overblijft dan een aanklagende consciëntie en een 

openstaande schuld, en er niets anders overblijft dan uw kwaadaardigheid en gij het niet 

meer zeggen kunt. 

Ik zeg niet, dat het bij de kamerling zo geweest is, maar in zijn eigen land heeft hij het niet 

kunnen vinden. Toen is hij heengegaan, omdat hij het in de weg van godsdienst niet kon 

vinden. Hij is op het gerucht heengegaan,het gerucht dat kwam in !het land van de koningin 

van Scheba, het gerucht, dat haar ook gelokt en getrokken en eens geleid had naar de 

heilige erve. Hij was op dat gerucht heengegaan uit zijn land naar Jeruzalem. Had daar de 

tempel willen betreden, maar hij mocht er niet in. 

Hij mocht zelfs niet in het voorhof der heidenen, want hij was een gesnedene, hij was een 

eunuch, hij mocht er niet in. Hij heeft gesproken met de Ieiders en voormannen, met de 

schriftgeleerden en met de leraars van dat volk. En ze hebben hem niet kunnen leren. Zij 

hebben hem dingen van Jezus in zijn oren gefluisterd, dat Hij een verleider was. 

En diep teleurgesteld is de kamerling het Jeruzalem van het kerkelijke en het godsdienstige 

leven uitgegaan. 

Hij is het Jeruzalem van dode werken uitgezet. 

Toen is hij teruggegaan naar zijn Iand, teleurgesteld. Het enige wat hij over had en 

meegenomen, misschien gekocht te Jeruzalem, dat was een rol van de profeet Jesaja. Hij 

heeft die rol gelezen. Filippus heeft het hem uitgelegd. Filippus heeft hem gedoopt, gedoopt 

In de Naam van een drieënig God. Hij heeft hem gedoopt in de wateren Noachs, heeft hem 

gedoopt in de dood van Christus. Hij is uit het water opgekomen. Nu staat hij daar, geheel 

alleen. 

In de poorten des hemels is er gejuich geweest over deze ene, die zich tot God bekeerd 

heeft, die door een drieënig God bekeerd werd. Door God de Vader verkoren. Door God de 

Zoon gekocht. En door God de Heilige Geest gezalfd. 

De werkzaamheden van een drieënig God worden ons voorgehouden en de Schrift is er 

getuige van. 

En nu kunt gij het voor uzelf met zoveel woorden wellicht niet verklaren, maar het gaat over 

de betekenende zaak. En dit is het, warmeer gij de betekenende zaak proefondervindelijk in 

uw hart krijgt te ervaren, dan is enkel ledigheid en verlorenheid uw bezit. 

En zo is de kamerling tot het waarachtige geloof gekomen, omdat het geloot tot hem kwam. 

Het is een gave Gods. 

Maar hij heeft het ervaren buiten Jeruzalem, en buiten de tempel en buiten de stad. Hij 

heeft het gekregen ineen woeste en onherbergzame wildernis. Ge kunt dat geestelijke zelf 

uitbreiden. Toen is het gekomen, het Lam, dat de zonden der wereld wegnam. 

En dat komt altijd buiten Jeruzalem en buiten de tempel. 

Dat komt altijd in een buitengezette weg. Onvermengd en onverenigd. 
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Wanneer ge het bevindelijk krijgt te verstaan, dan verschijnt de Heere Jezus alleen, 

geliefden. Hij verklaart Zich in uw hart. Hij zet Zich neer aan uw tafel. Hij komt uw boezem te 

omhelzen. 

Want Hij was een Bedelaar. Hij lag ·aan de stoep, aan de poort van uw huis en van uw statig 

bestaan. Hij, de Bedelaar, of Hij een bete broods met u mocht eten, of Hij een slok van u 

mocht drinken. Een Bedelaar. Hebt ge Christus wel eens een Bedelaar gezien? Heeft Hij wel 

eens geklopt aan de deur van uw voor- of achterhuis : Doe Mij open, Mijn vriendin? Hebt ge 

Hem wel eens zo gezien? 

En de bedelaar stierf en de bedelaar werd gedragen in Abrahams schoot. 

Ge zegt: "Ik begrijp die dingen niet". 

Maar wanneer ge ooit zalig wordt, dan wordt ge door een bedelende Heere Jezus zalig, of 

Hij u alstublieft zalig mag maken. 

Betuig tegen Mij. Waarmede heb Ik u vermoeid? 

Wanneer ge ooit zalig wordt, dan zult ge Jezus vinden in het stof, waar ge Hem in de hemel 

zoekt. Ge zoekt Hem veel te hoog. Maar Hij ligt daar als een worm en geen man, om door u 

vertreden te worden. 

En wanneer ge Hem niet vertreden hebt, dan wordt ge ook niet door Hem zalig. 

Christus is als een lam ter 'slachting geleid, en als een schaap, dat stemmeloos is voor het 

aangezicht van zijn scheerders. Hij deed Zijn mond niet open, wanneer Zijn wol en vacht 

weggenomen werd. 

"Ik bid u, van wie zegt de profeet dat? – vraagt die moorman aan Filippus. - Van zichzelf of 

van een ander?" 

En toen heeft Filippus hem verkondigd, hoe dat Lam ter slachting werd geleid door de 

eeuwige bewogenheid van Zijn Vader. 

Hoe dat Lam ter slachting werd geleid, doordat het afkwam uit de schoot des Vaders en dat 

het neerkwam in de schoot der mensheid, het embryo van Maria, opdat Hij aldus zou zijn, 

vlees van ons vlees en been van ons been. Als een Lam ter slachting geleid, dat de zonden 

der wereld wegneemt. Dat is objektief, dat is voorwerpelijk zo. Maar wanneer ge uzelf als 

wereld, enkel en alleen als wereld leert kennen, dat Hij gekomen is om de zonden van die 

wereld, niet alleen in het universum, aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, wanneer 

Hij die zonden komt weg te nemen, daar is alleen genade voor nodig. Dat is beleving. Dat is 

een geschenk en dat overkwam de kamerling. 

Nu kan hier een vraag opkomen. Onwillekeurig kan die vraag bij u opkomen. 

En dat is deze vraag: "Maar is het dan mogelijk dat iedereen tot het geloof kan komen? Dat 

alle mensen tot het geloof kunnen komen?" 

Neen, ganselijk niet! 

"Ja -zegt ge - maar Hij is toch gekomen tot een verlossing der wereld? En Hij wil toch dat alle 

mensen zalig worden?" 

Inderdaad. Alzo lief heeft God de wereld gehad. 

Maar kunnen dan alle mensen geloven? En kan iedereen tot het geloof komen? 

Die vraag kan toch gedaan worden. 

Neen, ganselijk niet. 

Alleen die er voor geschikt gemaakt worden. 

Wordt het een beetje ingewikkeld? Wordt het een beetje moeilijk? 

Alleen die geschikt gemaakt worden om te geloven, die zullen tot het geloof komen. 

Er hoeft niets gepresteerd te worden. God vraagt geen prestatie van u en van mij. 

Maar wat vraagt God dan? 
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God vraagt niets van u en van mij. 

En toch zeggen we: "We moeten er geschikt voor gemaakt worden". 

Dat is het juist. Dat is een werk uit God vandaan. Dat is de genadebediening naar de 

huishoudelijke werking van een drieënig God. 

Welke geschiktheid moeten wij dan hebben? 

We moeten onze óngeschiktheid hebben. Alleen zij zijn geschikt, die geloven in eigen 

schuldige onmacht en helwaardigheid. Dan moet ik terug tot vóór de schepping. En de 

Geest des Heeren zweefde, dat wil zeggen, broedde op de wateren. Daar ligt de 

geschiktmaking. Daar ligt de arbeid van een drieënig God. 

Ik houd persoonlijk helemaal niet van die uitdrukkingen van "geschikt maken" en van dit en 

van dat. Het ligt mij niet om daar over te debatteren. 

Ge krijgt het. Of ge krijgt het niet. 

En wanneer we het krijgen, dan worden we geschikt gemaakt. 

En dan komt het wonder zich in uw en in mijn hart te voltrekken, het wonder, dat we 

zondaar gemaakt worden voor God. Want zonder zonde geen genade. En wanneer ge er 

overheen wilt dartelen, dat ik wel vergeving van zonden zou moeten prediken en de 

verzoening, die er is in Christus Jezus, dan is het noodzakelijk dat ik ook zonde predik, dat ik 

ook de val naar voren breng. Of liever gezegd: dat gij buiten God gevallen zijt. Maar het doet 

u niets. Er zijn hier van die nummers, die komen van sabbat tot sabbat hier zitten en leuren, 

enkel en alleen ……? Waarom? Een verontruste consciëntie? En dat het nog eens gebeuren 

moet? 

Wanneer ge met uw zonden niet bij God komt en wanneer ge met uw kinderen niet voor de 

doop komt - en dat hebt ge te leren en te verstaan, geliefden - opdat ge God zoudt zegenen 

met al hetgeen dat gij door de bediening van de Heilige Geest zoudt leren in uw gemoed, 

om dat aan God af te staan, en om dat aan God kwijlt te raken. 

Aan niemand kunt ge de zonde kwijt, dan alleen aan God. Hij bedelt, Hij vraagt, Hij zoekt. 

Betuig tegen Mij. 

"Ja - zegt ge - geloof, hoop en bekering". 

Wat? Heeft God het van uw hand geëist, dat gij uzelf zoudt bekeren? 

Hebt ge ooit gezien dat een stuk land zichzelf ploegt? 

Hebt ge ooit gezien dat het land zichzelf egt? 

Hebt ge ooit gezien dat het land zichzelf bezaait? 

Zulks komt ook voort van de Heere der heirscharen; Hij is machtig van daad en Hij is 

vreemd, Hij is wonderlijk in Zijn gangen. Maar Hij bestelt het allemaal, als die geheel enige 

Landman. Dat doet God Zelf. Dat is Zijn werk. Dat is Zijn Woord. Dat is Zijn kracht. 

Zoudt gij dan zoeken naar enige geschiktheid? Of zoudt ge dat maken? 

Dat doet God Zelf. Ik,de Heere, maak het land ledig en Ik keer haar gestaltenis om. Dat doet 

God. Ja, laat staan, laat staan tot de dag des oogstes. Wij zouden het onkruid met de tarwe 

willen uitroeien. Laat het beide opschieten, onkruid en tarwe, tot de dag des oogstes. Gij 

zoudt de zonden uit willen rukken. Neen, zegt de Heere, laat zonde en genade naast elkaar 

opgroeien tot de dag des oogstes. Mag God dan doen wat of Hij wil? 

Hij maakt het land geschikt. 

Wanneer jullie met regenachtig en donker weer de gierkar voor de dag halen om uw akkers 

te gieren en te bewateren, dan gaat ge daarheen, en wanneer ik u gadesla, dan Iaat ge die 

gier en die drek lopen. Ge haalt de stop er uit waar ge wilt. En zo loopt de vuiligheid en de 

bemesting over uw akker. 
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Mag God ook de zonde laten lopen waar Hij wil? Mag Hij de stop er uit trekken waar Hij wil? 

Gebruikt Hij daar ook die vuiligheid? 

Zouden niet alle dingen medewerken ten goede, ook de zonde die naar Zijn voornemen 

geroepen zijn? 

Geen enkele verontschuldiging. 

Maar maakt hij, die landman, zijn akker dan niet geschikt om het zaad te ontvangen? 

Zou God dat dan anders doen? 

Hoevelen zijn er hier, die durven te spreken en die mogen ook spreken van toeleidende 

wegen, die daar jaren heengaan in een weg van trekking en lokking, van onderwijs, dat ge 

bij Gods volk en Gods kinderen uw intrek hebt genomen, en onder de waarheid in- en 

uitgaat. En? 

Je jaren gaan voorbij, en de tijden zijn veranderd, en ge zijt uit uw morenland uitgeleid, en 

ge zijt in een opgaande weg gebracht naar Jeruzalem, naar het land der belofte. En ge hebt 

vertoefd in het land der belofte. En ge hebt daar gezongen met het volk des Heeren. En ge 

hebt daar de zangen Israëls, de liederen Hamaäloth, gezongen. Ge zijt opgetrokken naar de 

heilige stad. Ge hebt ’s Heeren huis en tempel bezocht. Ge hebt de gangen van Zijn volk 

nagegaan. En? 

Gode zij dank voor die grote overwinning, wanneer ge Jeruzalem uitgezet zijt. Want ge 

zoudt er in stikken. 

Gode zij dank voor die grote overwinning, wanneer ge uit dat Jeruzalem van dode werken 

zijt uitgezet. 

Ge moet het verstaan bij het licht van de Heilige Geest. Want ik beproef u niet op kerkelijk 

en politiek gebied, ganselijk niet. Wij wonen hier in Niemandsland, zijn van niemand, ook 

niet meer van onszelf. Wij zijn hier in de weg van Gods voorzienigheid. Dit is de weg van 

Jeruzalem naar Gaza, welke woest is. En daar in die woeste weg, dat is een afgaan, daar 

brengt God Zijn kinderen. Dan gaan ze af. 

Onbegrijpelijk? 

Als ik het Evangelie aannemelijk kon maken en voor uw verstand begrijpelijk, dan hield het 

precies op Evangelie te zijn. Het Evangelie laat zich niet aannemelijk maken. Vrije genade 

laat zich niet aannemelijk maken. Vrije genade neemt zelf in en neemt zelf uit. Afgaan. Daar 

gaan ze. Ze gingen samen in het veld. Ze hebben Jeruzalem de rug toegekeerd. Wat loopt gij 

daar, gij tragen en ongelovigen van hart? 

Waar handelt ge over? De Emmaüsgangers. Ze keerden zich van Jeruzalem af. Daar zijn 

zulke dingen gebeurd, die ze niet verstaan. Onze mannen, onze leidslieden, zij hebben Jezus 

gedood. Ze gaan af van Jeruzalem, en keren Jeruzalem de rug toe. 

Ze gaan terug naar Emmaüs. Emmaüs betekent "donkerheid". Wij wonen in het vlek 

"donkerheid". Dan gaan ze daar, en daar achter hen aan komt Jezus en Hij voegt Zich bij 

hen. Wist gij niet dat de Christus al deze dingen lijden moest en alzo tot Zijn heerlijkheid 

ingaan? 

Zoudt gij dan een andere weg krijgen? 

Begeert ge dan een andere weg? Zoudt ge dan heus daar buitenom willen? Buiten de weg, 

die de Heere voor u gekozen heeft en met u houden zal? 

Wanneer ge Hem ooit ontmoet als de Vruchtbare, dan ontmoet ge Hem altijd in een woeste 

weg, in een onvruchtbare weg. Dan ontmoet ge Hem als ge Jeruzalem, als ge de godsdienst, 

als ge het kerkelijke, als ge het formele, als ge het uiterlijke achter uw rug hebt. Dan 

ontmoet ge Hem. 

Want daarin kan Hij Zich alleen maar verheugen en Zich alleen maar in grootmaken. 
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Ik heb nog andere schapen, die van deze stal, van deze Joodse stal, niet zijn. Die moet Ik ook 

toebrengen. Laten wij ons toch nooit vergapen aan enige godsdienstigheid en enige 

kerkelijkheid of aan een gedwongen eenheid. Of laat u toch niet leiden, of Iiever gezegd, 

verleiden om tot een begrip te komen. Want de mens verenigt en God verstrooit. 

Dat is al begonnen bij de torenbouw van Babel. Laat ons een toren bouwen opdat wij bij 

elkander zullen blijven. 

En het is niet anders dan torenbouw in onze dagen. Internationaal en interlokaal. Het is 

allemaal inter. En? 

De verdeeldheid wordt hoe langer hoe groter. Aanstonds zal het nog zo weren, dat we met 

de paus aan dezelfde tafel zitten. Of ik dan tegen Rome ben? Helemaal niet, want ik heb de 

paus van binnen. Of tegen die kardinalen? 

Helemaal niet. Ik heb die kardinalen vergadering, die kerkenraad van binnen. Neen, ik heb 

de mis van binnen en daarom is het gedurig mis met mij. 'Zo ben ik rooms, zo ben ik van 

beneden. Maar waar gaat het naar toe? 

Naar de raad Gods. 

De dochter Mijns volks is een hutje in de wijngaard en een nachthut in de kommerhof. Daar 

gaat het naar toe. Dat we met geen mens meer kunnen huizen of verkeren, dat het met 

geen mens meer kan. Maar dat ge in een woeste weg God krijgt te ontmoeten. In een 

afgaande weg, wanneer ge van alles afgesneden en van alles buitengezet wordt. Daar staat 

dan die kamerling, die moorman. Hij heeft het volkomen van God vandaan. Want hij kan 

Filippus missen. 

Hij kan alles derven, omdat hij God mag erven. En dat is het grote voorrecht. Dan zoekt ge 

het niet meer hij het volk. Hij heeft die Filippus niet meer nodig om te zeggen of het goed of 

kwaad bij hem is. Hij kan niet meer bij dat volk komen, daar bewaart God hem voor. Hij 

heeft hen ook ganselijk niet meer nodig. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat is het 

welwezen des geloofs. Dat is het oog op God. En dan is de zoetigheid van een 

Verbondsmiddelaar in uw ziel. 

Hoe weet ge dat? 

Aan de vrucht. En wat is de vrucht? 

 

't Hijgend hert, de jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar 't genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

 

Dan is het Vaderharte Gods voor u geopend. Dan is de Broederlijke Liefde gebleken, 

wanneer Hij het uit heeft gesnikt op de hoogte van het kruis: "Vader, in Uw handen beveel 

Ik Mijn geest". Dan is de Heilige Geest gekomen en Die heeft uw hof, dat is uw ziel, 

doorwaaid en het heeft zijn voren getogen op een liefelijke wijze. Want ge kunt niet vooruit 

en ge weet geen raad met uzelf. Ge kunt het niet uitspreken en ge kunt het niet verklaren, 

en toch, ge bevindt u op de weg - en ge hebt alles, alles de rug toe moeten keren en de stad 

en de tempel en dat volk. 

En wat is er overgebleven? 

De profeet. Het Woord. 

Wat is er overgebleven? 

Uw Woord, ofschoon ik alles mis, is mij een zoet getuigenis. 

Wat is er overgebleven? 
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Twist met mijn twisters, Hemelheer', ga mijn bestrijders toch te keer. 

Wat is er overgebleven? 

De innerlijke verdrukking en neerwerping. 

Wat is er overgebleven? 

Een woeste weg. En maar weer terug naar het land van uw herkomst, om 'zo weer het 

donkere Afrika in te gaan, zonder dat gij het kunt verklaren en zonder dat ge het uzelf kunt 

besparen. Daar, daar op het onverwachts.  

Hoe? Hoe? 

Mensen, ge kunt uw innerlijk leven niet verklaren. Probeer het ook maar niet, want het is 

niet te verklaren, dat is het leven uit God vandaan. 

Zou het wel waar zijn? 

Zou het wel echt van de Heilige Geest gewerkt zijn? 

Ach, hoe wordt een ziel dan bestreden, wanneer hij daar zo staat. 

En toch, de kamerling, de moorman, hij kan zijn huid niet veranderen. 

Neen geliefden. Dan zeggen ze wel eens: "Die man heeft een vlek". 

Zoudt ge u niet schamen om dat nog eens te zeggen? 

Zo min een luipaard zijn vlekken kan veranderen, hè? Beginnen jullie er eens aan. Al naamt 

ge zoveel zeep en zoveel salpeter. Zomin een moorman zijn huid kan veranderen. Weet ge 

wat dat is? 

Gebrek aan zelfkennis. Gebrek aan zondekennis. Gebrek aan verlorenheid en 

verworpenheid. 

Ik bid u, van wie zegt de profeet dat? Van zichzelf of van een ander? 

Dan moeten we die Ander leren kennen. Dan gaan de Schriften voor ons open. Dan is het:  

 

Gij hebt, 0 Heer', in 't dood'lijkst tijdsgewricht,  

mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 

 

Waarom staat ge zo bezwaard en moeilijk op? Waarom gaat ge zo bestreden door het 

leven? Waarom is de glans van uw huiselijk en huwelijksleven schier vergaan? 

Waarom staat ge voor zoveel mysteries, en wreedheid en liefdeloosheid? 

Waarom staat ge voor het raadsel van uw eigen bestaan? 

Als God u maar komt ·te trekken. Als God u maar met dat morenland van binnen komt 

bekend te maken. Als God u maar met de armoede van het godsdienstig en kerkelijk leven 

komt bekend te maken, warmeer het is in uw leven: "Niets is er waar Ik in kan rusten".  

Niet eens last van uw behoefteloosheid en geesteloosheid en biddeloosheid, en geen 

behoefte naar een behoefte te kunnen voortbrengen. 

Zo is het toch in de weg van ontdekking en van ontgronding? 

"Ja - zegt ge - maar zou dat wel de weg zijn?" 

Waaraan kunt ge dat weten? 

Dat kunt ge hier aan weten: Dat ge God er in laat zien. En dat het een nood in uw ziel is, dat 

ge zegt: "Heere, zeg U het eens!" 

Niet, dat ge gelijk wilt hebben, maar dat ge voor het ongelijk voor Gods troon al gevallen 

zijt, dat God mag zeggen of gij het mis hebt of raak. Dan krijgt ge u voor het Goddelijk 

onderzoek volkomen over. Dan is er geen enkele premisse meer.  

 

De moorman geheiligd.  Dat geschiedde in de nooit begonnen eeuwigheid. 

De moorman gedoopt. Dat geschiedde in het jaar Van Gods welbehagen.  
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De moorman verblijd. Dat was: “Uw vrucht wordt uit Mij gevonden". 

 

Wat is er dan In de weg? 

Niets. 

Zie, dan is hij omhelsd, en vanwege die omhelzing van Christus omhelst hij van de 

weeromstuit. Want wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Uit het: Het is 

volbracht, van Christus, reist die kamerling, die moorman, zijn weg met blijdschap. 

Eigenaardig. Gij hebt zelf de weg niet gekozen en ge kiest zelf het pad ook niet. Ge wenst 

geen andere weg. Ge wenst geen andere druk en geen andere beproeving. Maar ge wenst 

wel die weg met blijdschap te gaan. Om nu eens niet in opstand en verzet en vijandschap en 

kwaadaardigheid te komen. 

Neen, geen ander pad. Neen, Heere, U hoeft de zwarigheid niet weg te nemen, maar dat ik 

het eens met blijdschap mag dragen. 

Ik heb de laatste tijd wel eens gezegd: "Zou ik nog wel eens blij mogen zijn?" 

Ik schreef dat aan mijn schoonzuster. Toon schreef ze mij terug per omgaande post: "Waar 

blijf je dan met die tekst: Verblijd u te allen tijde"? 

Wat is dat dan? 

Ja, dat weet ik ook niet. 

Maar ik kan het niet, ik vermag het met. Wees maar eens blij als ge wilt. 

Daar staat ze op de bus te wachten, dat mens is in de zeventig. Ze wil nog een keer naar de 

kerk omdat de dominee preekt, waar ze zoveel van houdt. Het is een arm mens. Ze staat op 

de bus te wachten. Maar ze gaat maar weer naar huis, want ze heeft geen geld voor de bus. 

0 God, is dat nu Uw weg? En dan komt het in haar ziel':"Dankt God in alles". Ook dat ge geen 

centen hebt voor de bus, ook dat ge niet naar de kerk kunt. 

Geheimnisvol? 

Inderdaad. Het wordt aan Zijn vrienden naar Zijn vreêverbond getoond. Ze zegt: "Ik heb nog 

nooit zo'n aangename nacht gehad, want God was aan mijn zij, Hij ondersteunde mij". Zo: Ik 

heb Mij doen overblijven een ellendig en een arm volk - dat is het werk van de Heilige Geest 

- maar ze zullen op Mijn Naam vertrouwen. Egypte zal met Morenland tot God, der vaderen 

God, uitstrekken hart en hand. Morenland zal zijn gewenste aanbidders voortbrengen. Daar 

zuilen zij getuigenis van afleggen, getuigenis, dat ze niet boven de ronde uit kunnen; 

getuigenis, dat ze niet boven het stof uit kunnen. 

Getuigen, dat ze dwars en kwaadaardig tegenover de wegen des Heeren zijn. En dan? 

Zo gesteld, zo grimmig, zo verkeerd, onbegrijpelijk de wegen. En dan? 

Dan ineens is het, wanneer uw tranen nog op uw wangen liggen, dat het gaat zingen in uw 

ziel: 

 

Maar de Heer' zal uitkomst geven, 

Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

'k zal in dit vertrouwen leven. 

 

Dan wordt ge door de Geest gedoopt en dan wordt ge door die Geest meegenomen door de 

doop, opdat het zou wezen: Eén lichaam, namelijk het lichaam van de Christus Gods onder 

dat geheel enige Hoofd. 

Hebt ge dan nog enige bedenking? Ook op godsdienstig en kerkelijk gebied? 

Neen, geliefden. Maar ge kunt het alles aan zijn plaats laten. Ge kunt het alles zo verstaan. 

Neen, dan hebt ge geen praat meer. Neen. Dan moogt ge wel eens luisteren. 
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Dan moogt ge wel eens stil zijn. Ge kunt het niet eens zeggen, want ge weet geen raad met 

uzelf. En toch blij. En toch bestreden. En toch geslingerd. En nu moet 'ge niet denken, dat 

wanneer ik al die dingen opnoem, dat ge zegt: "Ja, daar heb ik kennis aan". 

Dan wil ik één vraag stellen om alles af te snijden: Waar is uw smart? Waar is uw droefheid? 

Waar is uw verlorenheid? 

Praat me niet van: "Ik heb daar ook wel kennis aan en ik weet wel hoe of dat is, en ik moet 

de dominee gelijk geven". Neen. Maar waar is de droefheid? Waar is het hartelijke 

leedwezen? 

En dat zou ik hier wel eens willen zien en willen horen. Dat jullie eens uit de droefheid 

opkwamen, uit de verlorenheid. 

"Ja - zegt ge - maar ge weet niet wat in het verborgen geschiedt". 

De apostel zegt: "Het is in geen hoek geschied". Denkt ge dat God het niet uit zal brengen? 

Denkt ge dat ik het, als uw leraar zijnde, het dan niet zou horen? Denkt ge dat ik er geen 

mededeling van zal hebben? 

Maar ge wilt wel vergeving van zonden gepredikt hebben, maar ge wilt geen ontdekking en 

ellende gepredikt hebben, want dan Loopt het zo laag met ons allemaal af, dat er niets 

overeind blijft. Dat het niets anders is dan stank en walgelijkheid en gekruisigdheid. En zou 

dat niet met smart en droefheid gepaard gaan? Denkt ge dat we als stomme beelden 

tegenover elkander zitten? 

Zo is het niet. 

En hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij was zo verheugd in God, dat hij zondaar mocht zijn. 

Hij was zo verblijd, dat hij een ellendige mocht zijn, dat hij een schandaal mocht zijn in de 

eerste Adam. Hij was zo verblijd en zo verheugd, dat er van hem geen korreltje verwacht 

werd, dat hij alleen in zijn ledigheid en in zijn ongerechtigheid en in zijn dagelijkse zonden 

voor God kon bestaan en mocht bestaan ook. En dat hij vriendelijke toelachingen heeft, als 

hij met zonden en schuld beladen van verre moet blijven staan met de tollenaar en dat hij 

dan toelachingen en toeknikkingen krijgt van het Lam, Dat de zonden der wereld wegneemt. 

Zo groot is God. Zo goed is God, dat ge het maar hebt 'te verzondigen geliefden. Ge hebt het 

maar te bederven. Ook in het stoffelijke. Ge hebt uw geld en uw centenwinkel maar 

verkeerd uit te geven. Ge hebt het op alle terrein te verzondigen. 

"Ja - zegt ge - maar ge moet het recht houden". 

Houd het recht zoveel ge wilt, God blaast er in. 

"Ja - zegt ge - maar ge moet". 

Neen, dat is niet om er zo maar op los te leven en op los te zondigen, helemaal met. Maar 

als ge God liefhebt, dan moogt ge leven zoals ge wilt. God lief te hebben met geheel uw hart 

en met geheel uw verstand en met al uw krachten, God lief te hebben, neen, niet met dat 

mondje, maar in waarachtigheid en in werkelijkheid. Wanneer ge uw man of uw vrouw 

werkelijk Iiefhebt, dan doet ge ze geen verdriet, dat bestaat niet. Dat doet ge niet. Dat kan 

niet. Als ge toch veel van iemand houdt, dan doet ge hem toch geen verdriet? 

"Ja - zegt ge - maar we zijn één stuk verdriet!" 

"En zo hebt Ik u gekend", zegt de Heere. "Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik u zo 

gekend, dat ge niet anders zoudt zijn dan een dwaas". Want al stampt ge de dwaas met een 

mortier in het gestoten graan, hij zal van zijn dwaasheid niet genezen worden. 

Mens, ergert het u?  

Ga dan alstublieft hier vandaan. 

Als ge die prediking niet neemt en niet dragen kunt, ga dan. 

Maar klaag mij dan bij God aan. Want: Zo ver het west verwijderd is van het oosten, heeft 
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Hij, om de ziel van de kamerding te troosten, gezworen bij de wateren Noachs - het 

doopwater - dat Ik niet meer op u toornen, noch op u schelden 'zal. En dan moogt ge Zijn 

wie ge zijt. En ge zult ook blijven wie ge zijt, o Heere, is dat het nu? Dat u nu zo groot een 

Profeet zijt altijd voor mijn dwaasheid, dat U nu zo groot een Priester zijt altijd voor mijn 

zonden, dat U nu zo groot een Koning zijt, dat het nu alles in Christus is en dat het nu alles in 

Christus blijft en dat 'het onveranderlijk in Hem wezen zal, dat gij het er altijd slecht 

afbrengt, dat gij het altijd zult verzondigen in uw leven. 

"Ja - 'zegt ge - heiligmaking " 

Wat heiligmaking?  

Uw heiligmaking staat aan de rechterhand Gods des Vaders in de hemel. En dat wordt hier 

uitgewerkt. 

Want dat gaat niet buiten een mens om, het gaat dwars door een mens heen. 

En wat is dan heiligmaking? 

 

'k Bekend', 0 Heer', aan U oprecht mijn zonden; 

'k venborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 

 

Denkt ge dat ge dan vorderingen maakt? 

Zulke vorderingen: Ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Neen, ze 

redden zichzelf niet, maar ze worden gered uit de put en uit de kuil, waarin ze waren. Daar 

worden ze uit gered. Zet er de ladder maar tegenaan, tegen de muur, en probeer het maar 

met uw gebedsleven en uw aanhankelijkheid. Probeer het maar. Ge 'zult zes of zeven treden 

van die trap bereikt hebben. En dan? Een geweldig gekraak en dan ligt ge weer op de 

bodem! 

Wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die Godgewijde top? 

Gij met Christus? 

Neen, Christus met u. 

En 'Om u nu door Zijn hand te laten leiden, Die, hoe het ook moge tegenlopen -nu, het loopt 

elke dag en iedere nacht gestadig tegen - gestadig op Zijn goedheid hopen. 

Gaat naar huis. Ik ga ook naar huis. 

Waaraan kunt ge weten, dat ge bij die kerk behoort? Al reist ge nu op het ogenblik uw weg 

in tranen? En al is de weg woest en al is het pad verlaten? Waaraan weet ge het, dat ge bij 

die kerk behoort? 

Weet ge het niet? Weet ge het echt niet? Nu, dan kunt ge het daaraan weten: Dat gij het 

niet weet. 

"Ja - zegt ge - maar dat is dan toch wel een grote paradox". 

Dat kunt ge daaraan weten, dat gij het niet weet en dat ge honderd maal 'op één dag 'zegt: 

,,0 God, ik weet het niet". En dat ge dan. bang zijt dat ge uzelf bedriegt, omdat ge nog zoveel 

wetenschap hebt, die u in de weg staat dat ge het niet weet. Zie, de kamerling wist het ook 

niet. Ik bid u: van wie zegt de profeet dit? Hij had het Woord. En het Woord was gesloten. 

En de kerk was voor hem gesloten, en de toekomst. Alleen dat donkere Afrika was voor hem 

open. En zo had hij zijn val en zijn vloek en zijn dood en zijn helwaardigheid uit te leven. Het 

is zo'n vreemde weg, ik weet het niet. En dan? 

 

Ik zal vol heldenmoed, 

daar mij Zijn hand behoedt, 

tienduizenden niet vrezen. 
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Dan is er op het onverwachtst zoveel vrolijkheid en zoveel blijdschap in uw ziel, dat ge het 

niet hoeft te weten, echt niet hoeft te weten. Want wanneer de vijand opkomt als een 

stroom, dan zal de Geest des Heeren de banier oprichten. Dan zal Hij u het pad des levens 

bekend maken, waarvan in druk het vooruitzicht u verheugde. 

De blijdschap, de vrolijkheid en de verheuging zijn een bediening van de Heilige Geest. Mijn 

kruik is leeg. De moorman van eeuwigheid geheiligd. De moorman in de tijd, in het jaar van 

Gods welbehagen gedoopt. De moorman de eeuwige verheuging toegebracht. 

Wel weet ik, dat het oude volk altijd zei - ik ben er zelf niet vreemd aan, aan die bevinding - 

zelden genoten en gauw weer in de kast gesloten. 

We hebben geen genade en blijdschap in eigen beheer, ganselijk niet, maar we hebben het 

van dag tot dag af te wachten. Amen. 

 

O Heere, wil U achter ons toesluiten met Uw dienbaar bloed, met Uw Heilige Geest. Want 

wanneer Gij ons brengt onder de besprenging van Uw dierbaar bloed, zoals we hier zijn voor 

Uw heilig aangezicht, dan alleen, wanneer die deur der hoop open gaat in het dal van Achor, 

dan alleen zal er blijdschap zijn en verheuging. En dan zal dat volk daarhenen kunnen 

trekken en dan zal het zingen in hun en onze ziel: "De Heere wou mij wel hard kastijden, 

maar stortte mij niet in de dood". Amen. 

 

Onze nazang is uit de 22
e
 Psalm en daarvan het 14

e
  vers: 

 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 

haast wendt het zich tot God met hart en mond; 

en waar men ooit de wildste volken vond, 

zal God ontvangen 

aanbidding, eer en dankb're lofgezangen, 

want Hij regeert 

en zal Zijn almacht tonen; 

Hij heerst zover de blindste heid'nen wonen, 

tot Hem bekeerd. 

 

Gaat thans henen in vrede: 

 

De Heere zegene u en de Heere belhoede u, 

de Heere doe Zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig, 

de Heere verheffe Zijn aangezicht over u en in u, en geve u vrede.  

Amen. 

 


