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Psalm 35:1,13
Schriftlezing: Jak.1 :1-18
Psalm 77:5,6
Psalm 25:9
Psalm 51:7

Geliefden, W1J hopen u dit avonduur nader te
bepalen bij de geschiedenis van Abram, de vader
der gelovigen. We willen u in de eerste plaats
daarbij bepalen, hoe hij een voorwerp des ge-
loofs ontving, en dat was de eeuwige zegen van
die trouwe Verbonds-Jehova.
In de tweede plaats willen we zien, hoe dat ge-
loof beproefd werd.
En in de derde plaats willen we zien, hoe Abram
er met schuld uitkwam.
Voor dat we met elkaar er over wensen na te den-
ken, willen we eerst nog zingen van Psalm 77,
en daarvan het vijfde en zesde vers.

"Zou de HEER Zijn gunstgenoten,
Dacht ik, dan altoos verstoten?
Niet goedgunstig zijn voortaan?
Nimmer ons meer gadeslaan?
Zouden Zijn beloftenissen
Verder haar vervulling missen,
Vrucht'loos worden afgewacht
Van geslachte tot geslacht?"

"Zou God Zijn gena vergeten?
Nooit meer van ontferming weten?
Heeft Hij Zijn barmhartigheên
Door Zijn gramschap afgesneên?
'k Zei daarna: Dit krenkt mij 't leven;
Maar God zal verandering geven;
D' Allerhoogste maakt het goed;
Na het zure geeft Hij 't zoet.1I



Gemeente, in onze dagen is er velerlei geloof,
maar Gods volk heeft een beproefd geloof.
Gelijk de apostel Jakobus zegt: De beproeving
uws geloofs is veel kostelijker dan van goud,
dat beproefd wordt.
o geliefden, de HEERE brengt Zijn eigen werk
altijd in de smeltkroes der beproeving. Waarom?
Opdat God in het goud Zijn eigen beeld zou
terug zien, gelijk Hij het zegt: Opdat het be-
vonden worden te zijn, tot lof, eer en heerlijk-
heid voor God en de Vader.
Abram is in Ur plat op de grond geslagen en hij
is in Ur door de belofte opgeraapt. Maar nu is
de belofte de zaak niet, volk!
Abram ontving: Ga uit uw land, en uit uw maag-
schap, en uit uws vaders huis, naar het land,
dat Ik u wijzen zal, en daar zal Ik u zegenen.
Geliefden, daar is het gebeurd, dat Abram niets
meer in te brengen had. Daar is Abram de
eerste keer helwaardig geworden. En toen Abram
voor de eerste keer helwaardig geworden was en
het recht Gods mocht billijken, toen heeft de
HEERE Zijn belofte ontsloten.
D ziet dat hier in het tweede vers van het
twaalfde hoofdstuk: En Ik zal u tot een groot
volk maken, en u zegenen, en uw naam groot ma-
ken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die
u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in
u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend
worden.
En wat staat er dan? En Abram toog heen.
Ach volk, de wet verbreekt en verbrijzeld, maar
maakt niet gewillig. Met de wet komt u niet op
uw plek volk! Weet u hoe God Zijn volk groot
maakt? Door ze te kussen, want Uwe verootrnoedi-
gingen hebben mij groot gemaakt; dan gaat de
Kerk zakken.
Hoe staat dat er dan prediker? De HEERE zegt:
Ik zal u tot een groot volk maken. Dat moeten
we zien in de Nieuw-Testamentische vervulling,
want hij zal de vader der gelovigen zijn~ Dat ziet
niet alleen op de natuurlijke vervulling van de
belofte uit het zaad Abram's naar de natuur,
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maar dat ziet ook op de geestelijke vervulling
der belofte. Wat is dan die belofte, prediker?
Ik zal u zegenen.
Wat is zegen? In het oorspronkelijke staat er
voor dat woord zegenen, knielen. Weet u wat de
HEERE tegen Abram zegt? Abram nu ga Ik voor je
knielen; dat is zegenen. Er is veel godsdienst,
die leren dat mensen voor God moeten knielen,
en dat is waar. Maar weet u, wanneer u waarlijk
voor God leert knielen? Als God eens voor u
geknield heeft.
Dat woord zegen, betekent knielen, gelijk de
knechten knielen voor hun heren. Wat zegt de
Heere Jezus dan? Ik ben niet gekomen om gediend
te worden, maar om te dienen. Dan gaat God
knielen voor een zwarte, verdoemelijke, vuile
zondaar. Dat is zalig worden, mensen.
Die Kerk moet zich werpen als een monster in de
eeuwige rampzaligheid, maar God vernedert Zich
in Zijn lieve Zoon, tot in de hel, om te gaan
knielen voor Zijn Kerk. In dat knielen ligt het
dienen van God in Christus Jezus.
Nee prediker, wij moeten God dienen. Ach mensen,
als het niet verder komt, dan zult u onder de
eeuwige vloek eeuwig rampzalig worden. Weet u
wat de HEERE dan zal zeggen? Ga weg, gij werker
der ongerechtigheid, in het eeuwige vuur.
Ja maar, HEERE, wij hebben toch dit, en wij
hebben toch dat ••.•
Volk, Ik ben niet gekomen om gediend te worden.
U denkt zeker nog, dat u het kunt. Dat is hoog-
moed! Daarom moet u sterven, voordat God gaat
leven in uw leven, opdat u zou gaan leven van
de dienst des HEEREN. Dat is vrije genade, en
dat is zegen.
Ik zal u zegenen. Dan zeggen ze weleens: Een
God voor de tijd; maar als de HEERE Zijn Kerk
neemt, dan neemt Hij ze voor de tijd en voor de
eeuwigheid. Gelooft u dat niet? Weet u wat
Abram in die woordjes gezien heeft? Een dienen-
de God en een vloekwaardige Abram; en toen was
die man bedorven voor de wereld, en kon hij
naar Kanain gaan, opdat de HEERE hem daar zou
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zegenen en tot een groot volk maken. En uw naam
groot maken. Wat betekent dat? Dat Hij de Kerk
uit de drek gaat verhogen. Ik geloof, dat toen
God aan Abram verschenen was, hij geen naam meer
over had.
Weet u wat Jesaja zegt, als hij de HEERE ziet
in de tempel? Wee mij, ik verga; daar had hij
niets meer over.
We hebben er de vorige keer bij stil gestaan,
dat Abram moest zeggen: Wee mij, ik verga, en
daar gaat de HEERE tegen zeggen: Nu ga Ik u
verhogen; om u te plaatsen, zegt het Nieuwe
Testament, bij priesters en koningen. Kunt 11

dat begrijpen, mensen? Nee. Kunt u het pakken?
Nee, ook niet. God gaat onder dat schaapje buk-
ken, wat zichzelf tot in de hel gezondigd
heeft, en dan gaat Hij dat schaapje op Zijn
schouders nemen. Dan verheft Hij dat schaapje
hoger dan Zichzelf; dat is nu Christus. Om ze
dan thuis te brengen, vanuit de woestijn des
levens.
Had Abram dit al eerder gehad? Nee, maar zodra
God hem die belofte schonk, had hij het. Als
God door het geloof een belofte aan de ziel
vastmaakt, dan gaat zo'n ziel door de liefde
mijnen, en door het geloof omhelzen. En dan
komen ze er later wel achter, dat de belofte de
zaak nog niet is!
Dan zijn ze weleens iets van die milde handen
en die vriendelijke ogen voor hun zielsoog ge-
waar geworden, en ze hebben een ogenblikje
mogen delen in die liefde, maar toen God weer
weg was, toen hadden ze niets meer over. Ze
waren nóg leger en nóg armer en nóg ellendi-
ger.
En hij toog uit Ur der Chaldeën. De HEERE ver-
hoogde hem uit de drek. En wees een zegen.
Nu was het voor Abram noodzakelijk, dat hij uit
de bediening Gods leerde dienen, leerde bukken,
en leerde sterven; dat is: Wees een zegen.
Volk, nu kunt u nooit vruchtbaar worden, als u
niet sterft; als u na al de ontvangen genade
niet weer in de dood terecht komt, dan kunt u

nooit tot een zegen worden. Paulus zegt: In ml)
de dood, opdat in U het leven gevonden zou wor-
den. Ach moedertje, dan moet u een sterfpadje
gaan, voordat u afgelost wordt. Indien het zaad
in de aarde niet valt en sterft, zegt de apos-
tel, dan blijft het alleen.
Dat is een Kerk, die uit de hel verhoogd is, en
tot in de hemel gezet is, maar die reizen wéér
naar de hel. Wat zegt u, dominee? Ze hebben
toch een verzekering ontvangen? Ik zeg niet, dat
ze er kómen, maar met al de weldaden, reizen ze
voor hun waarneming nog menigmaal naar de hel,
geliefden. Waarom? Opdat ze stervende, het
leven zouden profeteren in een Ander.
De apostel zegt het: Ik word dagelijks in de
dood overgegeven, opdat het sterfelijke van
dit leven verslonden worde, maar de heerlijkheid
Gods zij in Christus Jezus alléén!
Er is een volk op aarde, voor wie het niet erg
meer is, waar ze verkeren, als de Koning maar
leeft! Ik weet niet, of u dit begrijpt; maar
dan gaan ze weleens zingen: Zijn Naam moet
eeuwig eer ontvangen. Ik hoef geen eer meer,
want ik ben een vreselijk monster, een hoop
vuil!
Jongelui, wat ben je toch arm, als je die God
niet kent. Ik zie dat er kinderen bij zijn.
Kinderen, je hebt er goed aangedaan om naar de
kerk te komen; je mocht nog eens een kind van
Abram worden door het geloof.
Tegenwoordig zeggen ze, dat het niets waard
is, als de belofte voor de eerste keer ontslo-
ten wordt, maar Abram heeft het zijn levenlang
met de belofte moeten doen. Ja? Hij heeft nooit
een streepje grond gehad. Hij heeft moeten
leven door het zaligmakende geloof, hoewel hij
de dag van Christus van verre aanschouwd heeft,
en omhelsd heeft.
Als die belofte ontsloten wordt, dan denk je
dat je bekeerd bent. Dat is niet waar hè, hoe-
wel je dat eerst dacht. Ik weet niet of u het
vatten kan, maar ik heb gedacht, dat ik zo naar
de hemel reisde. Na dat heerlijke licht is er
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een duisternis op me gevallen, zoals er nooit
geweest is. Ze hebben het tegenwoordig over ar-
moede. Ik was gisteren nog bij een paar mensen.
Ze zeiden: Ach, waren we nog maar arm. Ik zei:
Ja, maar arm zijn met je armoede, is godsdienst
hoor! Er is een volk op aarde, dat arm wordt
met de rijkdom! Ik weet niet of u het vatten
kan, maar dat is wat anders.
Die hebben weleens iets ontsloten gezien van die
dienende Koning, en nu ze Hem nog missen, wor-
den ze straatarm. Dan gaan ze wenende over de
aarde. Gaan ze direkt wenende over de aarde?
Nee mensen, er is een tijd in het leven geweest,
dat de liefde het hart vervulde, en toen dacht
je dat je verzoend was. Waarom? Omdat de liefde
al de vrees uitdrijft, maar het recht is niet
geschied!
God gaat alleen de belofte vervullen in de weg
van het recht~ dat is noodzakelijk. Dan is het
zeker nog niets met Abram? Dat dacht u, maar
toen Abram het had, dacht hij, dat het alles
was. Maar later moest nog blijken, dat hij
alles miste. Dat moet geleerd worden op die
oefenschool van vrije genade.
Dan komt Abram in het land Kana~n, daar hebben
we de vori~e keer bij stilgestaan. Wat ziet hij
daar? Kanaanieten, vijanden! Die man had ge-
dacht een gespreid bedje te hebben. Als er een
belofte aan uw hart weggeschonken wordt, dan
denkt de liefde, dat het morgen gebeurt.
Ik heb al wat geloofd, maar er kwam niets van
uit, mensen. Sommige mensen hebben een roeping
om dominee te worden, en dan denken ze, dat ze
morgen al op de kansel staan. Nee, daar kan
nog wel veertig jaar tussen zitten. Waarom dan?
Het vlees moet er tussen uit, volk, want anders
moet je met jezelf dominee worden. God onder
aan de kansel, met eerbied gesproken, en jij
op de kansel. Dat is niets waard, geliefden.
Weet u wat Johannes de Doper zegt? Hij zegt:
Ik ben de stem van de roependen in de woestijn.
Voordat Johannes ging spreken, was Johannes ge-
storven, en toen leefde Christus. Zo is het ook,
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geliefden, als de HEERE een belofte gaat ver--
vullen; dan gaat Hij de tijd van loutering ge-
bruiken, opdat het vlees zou sterven, en God
door genade, Zichzelf zou verheerlijken in
Zijn eigen Waarheid. God zal Zijn Waarheid
nimmer krenken, maar eeuwig Zijn Verbond ge-
denken. Dan komt Abram in Kana~n, en dan gaat
de HEERE het na 25 jaar bevestigen. Die man
heeft een poosje moeten wachten. Eerst in
Haran geweest, daar hebben we de vorige keer
over gesproken. Dan komt hij in Kana~n aan,
en daar gaan we vanavond verder.
Wat is er dan in Kanaän? En er was honger in dat
land. Nu dacht Abram, dat hij voor tijd en
eeuwigheid gezegend werd, maar weet u, wat de
HEERE toen in dat land zond? Honger, oordeel en
vloek. Volk, als de HEERE een belofte weg
schenkt en hem dan gaat vervullen, dan gaat Hij
hem altijd vervullen in het tegendeel.
Er staat: Het geloof is de vaste grond der din-
gen, die men hoopt, en een bewijs der zaken,
die men niet ziet. Als de HEERE een belofte in
je leven weg schenkt, dan ga je rekenen, om
die belofte te doen vervullen; je gaat optel-
len en aftrekken, en je zelf in allerlei boch-
ten wringen, en een beetje mee helpen.
Abram gaat straks ook helpen; dan neemt hij een
vrouw, om die vrouw tot vrouw te nemen, opdat
ze een kind zou baren. Hij wil zelf nog een
beetje meewerken, geliefden. En zo is het in
alle gevallen. Als God de liefde doet verkoelen,
dan blijft er een m~ns met de belofte over.
Wat gaat die mens dan doen? Hij gaat zelf met
de belofte werken. Wat gaat God dan doen?
God gaat hem Ult de belofte zetten. Hoe dan?
Er was honger in dat land.
We zijn begonnen, met te zeggen, dat de HEERE
Zijn eigen werk gaat beproeven, opdat hout,
hooi en stoppelen verbrand worden, en dat het-
geen wat van God is, het zilver en edelgesteen-
te, gereinigd zou worden. Heeft u het ook al
gehad, dat de HEERE u wat beloofd heeft, maar
dat het er heel niet op lijkt? De HEERE heeft
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u beloofd, dat Hij een kind zal bekeren, maar
dat kind gaat de wereld in. Of de HEERE heeft
beloofd, dat Hij een nadere weldaad aan uw ziel
zal verklaren, maar u raakt alles kwijt. Of de
HEERE heeft beloofd, dat u een gezegend huwe-
lijk zou hebben, maar de vloek is zichtbaar.
Hoe ligt dat dan, prediker? Ach, de HEERE heeft
graag, dat u niet aan de belofte hangt, maar dat
u aan Hem hangt. En dan gaat de HEERE weleens
alles wegruimen, zodat u gaat zeggen: Dat kan
nooit meer. Waarom doet de HEERE dat? Om een
wonder te verheerlijken, opdat ik met de belofte
niet wat zou worden, maar dat God het alleen
zou worden en zijn.
Dan gaat de HEERE honger in het land zenden,
in hetwelk God hem zou zegenen. Dan blijft
Abram toch wel aan die belofte hangen? Nee,
geliefden, de godsdienst wel; die hebben twin-
tig beloften in de zak; zij halen zo al die
beloften uit de zak. Maar weet u, wat die Kerk
zingt? We hebben het vanavond opgezongen: Zou
God Zijn gena vergeten, nooit meer van ontfer-
ming weten? Heeft Hij Zijn barmhartighe@n,
door Zijn gramschap afgesne@n?
Wat komt Abram tegen in Kanaän? Niet de zegen,
maar de vloek; niet de voorspoed, maar de te-
genspoed. Zo schenkt God een belofte, opdat de
Kerk niet aan de belofte zou hangen, maar aan de
Belover zou leren hangen. Doet Abram dat dan?
Nee. Wat doet Abram dan? Hij reist naar Egypte,
naar het diensthuis, naar het wetshuis, naar
het vleeshuis. Hij zegt: Het wordt nooit meer
wat.
Geliefden, dan neemt hij niet de toevlucht tot
de Belover Zelf, maar tot de werken, om onder
het oordeel en onder God uit te vluchten. Zo
toog Abram naar Egypte, om daar als vreemdeling
te verkeren. Als de Kerk onder God uit vlucht,
dan heeft dat altijd een vrucht. En wat is die
vrucht? Dat ze zich niet thuis voelen.
Volk, als God u wat beloofd heeft, dan moet u
genade ontvangen om aan God te gaan hangen. Als
u niet aan God gaat hangen, dan raakt u God
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kwijt, en dan raakt u de belofte kwijt; dan wordt
u een vreemdeling in Egypte.
Ik heb een jongen in mijn gemeente, die ik al
een poosje in de gaten houd. Die jongen deed
belijdenis, en toen vroeg ik hem, waarom hij
dat deed? Toen zei hij: Vanwege de liefde Gods.
Ik kon nooit veel uit die jongen krijgen, maar
dat hinderde niet. Hij zei: Maar sinds ik dat
meegemaakt heb in mijn leven, sterven al de
koeien op de stal. Ik zei: Ja jongen, dat begrijp
ik; dat hoort er bij. Hij was een mislukkeling
geworden, zei hij. Ik vond hem eens een keer in
de stal en hij zei: Ik ga het eens zonder God
proberen. Ik zei: Je probeert het maar, jongen,
maar ik wil één ding tegen je zeggen, en dat is:
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vre-
zen. Hij zei: Maar ik probeer het toch. Zijn
moeder zei: Hilversum drie schalt er overheen.
Ik zei: Ach moedertje, het is vijandschapi hij
wilde met de belofte groot worden, maar God
maakt Zijn Kerk met de belofte klein.
Ik kwam gisteren weer bij hem; hij had eeh
varkensstal gebouwd. Hij dacht: Als ik het dan
met koeien niet kan verdienen, dan ga ik met de
varkens aan de gang. Wat is een mens toch een
varken; hij gaat er altijd tegen in; hij wil
nooit bukken en nooit buigen.
Ik kom bij hem, en hij zegt: Ik ga het met
die varkensstal zonder God proberen. Ik zeg:
Je probeert het maar. Maar een week na dat hij
met die varkensstal begonnen was, stond er in
de krant, dat de minister gezegd had, dat het
niet meer mocht. Ik was blij.
Van de week had hij zijn verkering maar uitge-
maakt, want hij zei: Ik kan voor jou niet zor-
gen. Ik zeg: Jongen, als je voor God mag buk-
ken, dan kan je ook voor je vrouwtje zorgen.
Ik zeg: Maar je wil alleen maar voor God buk-
ken in het voordeel, maar je moet voor God le-
ren bukken in Zijn heilig recht. Dan wordt het
een wonder, dat je nog een kopje thee, een
kopje koffie, of een glaasje melk krijgt. Dan
hoef je geen groot boer meer te worden; dan
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hoef je geen tien koeien meer te hebben. Al zou
ik dan niets meer over hebben, als ik dan die
zegenende God maar over mag houden. Och, die
moet u ook nog kwijt, volk, om het Lam over te
houden. Mijne genade is u genoeg. Daar heb je
je hele leven voor nodig, jongen, om uit God
te mogen leven.
Daar gaat Abram, geliefden. Nu staat er van die
man, dat hij een vreemdeling werd; want als je
uit de weg loopt, dan word je een vreemdeling.
Vat u dat? Dan bent u niet meer thuis bij de
wereld, en bij Gods volk niet meer, en soms in
de kerk ook niet meer. Waarom niet? Uit de weg
gelopen, en dan ben je benauwd van 's morgens
vroeg tot 's avonds toe. Hij wordt beproefd,
om daar als vreemdeling te verkeren, daar de
honger zwaar was in dat land. Hij wordt be-
proefd om weg te lopen van onder de slaande
hand des HEEREN.
Als dan de Godsvreze wijkt in je leven, weet u
wat er dan voor in de plaats komt? Mensenvrees.
Als Abram dat land binnen komt, dan kijkt hij
zijn vrouw eens aan, omdat zij een knappe
vrouw was. Hij is bang, dat ze straks zijn
vrouw gaan nemen, als ze in Egypte aankomen, en
dat hij moet sterven. Abram moet nog van Abram
af. Dat is nu een man, die zoveel uit de belofte
gehad had.
Hij wordt genoemd: de vader der gelovigen. Zou
ik eens wat mogen zeggen? Ik weet wel, het mag
niet, maar ik geloof, dat het ook de vader der
ongelovigen was. Gelooft u niet, mensen? De vader
der gelovigen en de vader der ongelovigen bij
elkaar. Waarom prediker? Omdat u leren moet,
dat de genade om te geloven, een gave Gods is.
Er zijn mensen, die alles kunnen geloven, wat
hier in staat. Nee mensen, ik kan er niets van
geloven. Kan je dat altijd geloven? Meestal niet!
Jamaar, nu staat u toch raar te preken. Is dat
uw eigen hart dan niet? Philpot zegt: Als ik
eens geloof, dan is het een wonder van God. En
dat geloof ik ook. Dan moet dat luikje in de
hemel open hoor, en dan kunt u het weer geloven.
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Laat de godsdienst hun blikke geloof maar hou-
den; de Kerk mag die volmaakte gif te Gods wel-
eens beoefenen. Wanneer schenkt de HEERE dat
volk? Als u niet meer geloven kunt. Kijk, er
zijn er ook, die het geloof in hun portemonnee
hebben.
Gisteren moest ik preken, en toen dacht ik: Van-
avond kom ik openbaar. zit hier nog een ongelo-
vig mens? Ik weet wel, de godsdienst rekent je
dan niet mee, maar dat hindert niets hoor!
Houd het maar bij de gave Gods, want die is
volmaakt; aan dat blikke geloof van de gods-
dienst heb je toch niets.
Het geloof gaat God omhelzen; dat gaat de
Volmaakte omhelzen; dat gaat God Zelf omhelzen.
Abram gaat naar Egypte, en als hij daar is,
dan kijkt hij zijn vrouw eens aan, en dan zegt
hij: Weet je wat je moet zeggen? Dat je mijn
zuster bent. Die man waagt er de eer van zijn
vrouw aan, om zichzelf te redden. We zijn van
nature duivelsdienaars geworden. We wagen er
alles aan, of jij niet? Ik wel, als God mij
niet bewaart, dan waag ik er alles aan. Huid
voor huid, en al wat hij heeft, zal hij geven
voor zijn leven.
Jamaar, is dat nu een man met een beginsel?
Ja, dat is nu een man met een beginsel van ge-
nade, en waar een beginsel van genade verheer-
lijkt wordt, daar komen we vlees tegen. Maar
er gaan toch alleen heiligen naar de hemel?
Nee geliefden, ze zijn heiligen in een Ander,
en die gaan naar de hemel; ze zijn opgelost
in die dierbare Heere Jezus.
Zal ik u eens wat vertellen? Ik heb hoop voor
de wereld, en de godsdienst mag u houden.
Abram had last van ongeloof en vreze des men-
sen en vreze des doods, want hij zegt: Zeg
maar dat je mijn zuster bent, en dan zullen ze
mij niet doden, maar in het leven behouden,
opdat het mij welga om u, en mijn ziel om
uwentwil leve. Hij waagt zijn vrouw er aan, om
zelf in het leven te blijven. Maar de HEERE had
hem toch een lieve belofte gegeven, dat Hij
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voor hem zorgen zou. Ja, en omdat er nu staat
dat God Zijn Kerk bewaart, daarom zijn ze wél
bewaard, anders was het eeuwig, ééuwig kwijt!
Geliefden, we gaan eerst zingen van Psalm 25:9.

Sara! doet ook nog mee. Hoe doet ze mee? De
prinses van de Farao ziet dat SaraI een knappe
vrouw is, en dan neemt de prinses Sara! mee naar
het paleis, en zij zegt niets. Waarom niet?
Omdat ze Abram liever had dan haarzelf. Ze was
ook beveesd dat ze sterven zou, en dat Abram
sterven zou.
Als je van het pad afgaat, dan ga je kamer in
kamer, en dan weet je niet meer, waar je het
zoeken moet. Ik weet niet of je het verstaat,
maar de Kerk is meer van het pad &f, dan er 6p.
Als je van het pad afgaat, dan ga je van leugen
naar leugen, en van mensenvrees naar mensen-
vrees. Er zei eens iemand tegen me, en dat is
waar: Als je nu Godsvreze kent, dan ken je ook
mensenvrees. Ik dacht: Ja, dat is waar.
Er was meer mensenvrees, dan Godsvreze. Sara!
gaat ook van de weg, en dan wordt ze door de
prinses meegenomen; dan komt ze in Haran bij
Farao. En Abram zegt niets; hij is God kwijt en
zijn belofte kwijt, en zijn vrouw kwijt.
Dominee, het is maar een vreemde weg. Nee, het
is de weg van al Gods kinderen. Ik ken nog zo'n
mens, en dat is Naomi. Ze raakte Machion kwijt,
en Chiljon kwijt, en ze raakte de belofte kwijt,
en ze raakte God kwijt. Wie God wil hebben, is
Hem vaak kwijt geweest, opdat hij leren zou,
door vrije, en soevereine genade zalig te wor-
den. Nu kon Abram nooit naar God terug .keren.
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U kunt wel bij God weg lopen, maar u kunt nooit
bij God terug komen. U kunt ult de weg lopen,
geliefden, maar u kunt nooit zelf weer ln de
weg komen. Waar reist Abram nu heen? Hij heeft
zoveel weldaden van God ontvangen, maar met dat
alles is het nog eeuwig verloren. Zonder vrouw,
en zonder God in een vreemd land, en geen hoop
en geen kracht meer.
Het gaat wat de omstandigheden betreft, naar de tijd
nog wel. Als Abram in Egypte is, dan stuurt hij
Farao kadootjes. Weet u wat nu gebeurt? De dui-
vel wil god worden bij Abram. Toen de Heere
Jezus worstelende was, zei de duivel: Buig voor
mij, en ik zal U al de koninkrijken van deze
wereld geven.
Ik weet nog uit mijn eigen leven, dat wij het
allerminste, en allerkleinste huisje kregen,
maar het was van God, en we hadden het met vre-
de. En toen we een weinig verblijd waren met
die gif te Gods, toen duurde het niet lang, of
we kregen een paleis aangeboden. En daar lag
ik, mensen; geesten vlees, God en de duivel.
Toen mochten we in vallen voor God, om met het
weinige, wat God geeft, meer tevreden te zijn,
dan met het vele van de duivel. Ik zei: Vrouw,
ik ga het huisje ook niet bekijken, want ik
ben het niet vertrouwd. We hebben nog nooit
zo'n lief huisje gehad. Al hadden we met de
paraplu op, moeten slapen, dan was het me nog
een lief huisje, want wat God geeft, is niet
verkeerd. Nee, ik had het niet willen ruilen
voor het huis van de koningin, want het klein-
ste kamertje getuigde van Gods gunst.
Om die wegen te leren, dan moet Abram van
Abram, en Jan van Jan, en Marie van Marie ve~-
lost worden. Wanneer kom je eens van die el-
lendeling af, jongen? Straks, als die laatste
vijand, en dat ben ik, door de dood verslonden
zal zijn. Dan zal het zijn: We zijn meer dan
overwinnaars door onze Heere Jezus Christus.
Abram waagde zijn vrouw er aan, en hij gaf
Farao kadootjes. Hij gaf schapen, runderen,
ezels, knechten, maagden en ezelinnen. De dui-
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"Sla op mijn ellenden d' ogen,
Zie mijn moeite, mijn verdriet;
Neem mijn zonden, uit meêdogen,
Gunstig weg, gedenk die niet.
Zie mijn haters, daar 't getal
Vast vermeêrt van die mij vloeken,
En die rusteloos mijn val,
Heet en wrevelmoedig zoeken."



vel denkt: Als ik hem zo rijk kan maken, dat hij
zijn vrouw kan missen, en dat hij God kan mis-
sen, dan heb ik een buit voor de hel. U moet
maar rekenen, geliefden, als God komt in uw
leven, dan komt de duivel ook. Er zijn veel
mensen, die zeggen, dat ze de duivel kennen, maar als
dat wáár is, dan kent ti ook God. Want Gods Woord
zegt: Als die sterkgewapende, en dat is de dui-
vel, de hof bewaakt, dan is alles in vrede; die
kennen de duivel niet.
Maar als u waarlijk door God bent bearbeid, dan
leert u die duivel van binnen kennen, en ook de
duivel van buiten. En dan probeert hij alles
wat begeerlijk is en wat aantrekkelijk is, u
voor te stellen. Wie zal dan niet vallen?
Abram viel wel. Dan kwam het bericht binnen,
dat een koe dood was, en dan zei hij: Ach HEERE,
ik ben uit de weg, en mijn vrouw is weg; en toch
maar door gaan.
Dan kwamen er een paar ezels binnen, of knech-
ten, die door de Farao geschonken waren, en daar
ging Abram op de duur tegenop zien, dat ze weer
kwamen. Weet u wat ik geloof? Dat hij steeds
meer een monster werd. Hij werd vreemdeling
van God, hij was buiten de wet, en buiten de
belofte; en toch maar doorgaan. Ik heb net ge-
zegd: Als je uit de weg gaat, dan kan je niet
meer op de weg komen.
Dan komen we weleens mensen tegen, die zeggen,
dat je vallen moet. Dat is waar, maar weet je
wat je nu leren moet op de oefenschool des ge-
loofs: Dat God er voor nodig is, om te vallen
voor God, want er valt niemand voor God, als
God hem Zelf niet neer gaat vellen. Dan moet
je weleens naar je veldje toe, jongen, om
voor God te vallen.
Dan geeft Hij eerst een klein klapje, maar dan
kan je het nog een beetje rechtop houden. Je
moet zo'n dreun hebben, dat je niet meer op
k6nt staan, opdat God genade zou kwijt kunnen
in je leven, tot Zijn eer.
Goed, schapen, runderen, ezels, knechten, maag-
den, ezelinnen en kemels ontving hij. Die man
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werd rijk naar de wereld, maar steeds armer naar
God. Als het nu niet opgehouden was bij de HEERE
vandaan, dan was Abram op die weg gebleven. Dan
was hij na ontvangen genade, nadat hij een be-
ginsel van genade mocht kennen, nog op reis ge-
gaan naar de eeuwige rampzaligheid. Want het is
niet alleen genade, dat God een mens opraapt en
stilzet, maar het is ook genade als God hem bij
die uittrekking bewaart tot de zaligheid.
U heeft niet alleen opzoekende genade nodig,
maar ook bewarende genade nodig tot zaligheid.
Hoe gaat God er een einde aan maken?
Hij gaat Farao plagen. Ik moet denken aan de
geschiedenis van Jona. Jona was uit de weg, en
hij betaalde de som; hij maakte de schepelingen
medeplichtig. Hij waagde dat hele schip eraan,
met al die wereldlingen.
Toen dacht Jona: Mooi, dat schip vaart, en ik
ben van God weg. Dat deed hij bewust. Maar dan
gaat het op de zee stormen, en Jona slaapt.
Dan gaan die mensen Jona wakker maken, en dan
zeggen ze: Jona, bekommert het u niet, dat wij
vergaan? Dan wordt Jona wakker, en dan ziet hij
die arme wereldlingen, die er niet van weten,
waarom dit alles is. Dan zegt Jona: Werp mij
maar in de zee, zoln monster als ik ben; ik heb
jullie er aan gewaagd, en ik heb er alles aan
gewaagd; ik ben het voor eeuwig waard, om weg-
gevaagd te worden, want het is mijn schuld.
o geliefden, er zitten hier misschien ouderen
met kinderen; het kan zijn, dat God op latere
leeftijd in uw leven gekomen is. Ik weet niet,
of er zoéén bij is, maar dat u in het begin van
het leven, uw kinderen hebt opgevoed voor de
wereld; u heeft er alles aan gewaagd.
Ik zeg weleens tegen de doopouders: Zeg ouders,
u waagt er toch niet alles aan? U waagt uw
kinderen, en uw eigen ziel toch niet aan de
eeuwige rampzaligheid?
Jona waagde er alles aan, maar toen God zijn
ogen opende voor de storm, omdat God tegen hem
was, toen werd Jona schuldenaar. Hij zegt: Jul-
lie moeten blijven leven, maar ik ben het niet
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Omdat die mensen het onderscheid niet wisten,
tussen hun linker- en hun rechterhand. Ik heb
weleens tegen een jongen gezegd in mijn gemeen-
te: Zeg jongen, verkoop je brood? Hij zei: Ja.
Ik zei: Verkoop je ook meer dan brood? Toen
stond hij stil. Eén van onze oudvaders zei: Ik
wenste wel, de wereld niet ontmoet te hebben
die ik straks wéér zal zien voor de rechter-'
stoel van Christus, want dan zullen ze vragen:
Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven,
wat behoorlijk is naar de wet Gods?
o geliefde gemeente, heeft u de wereld dan voor
de rampzaligheid over? Of uw buurvrouw?
Of zijn er hier nog, die weleens een plekje heb-
ben in het verborgene, en zeggen: Gedenk mijn
kinderen op school, en gedenk mijn buurman en
mijn buurvrouw.
Ik geloof, dat als God een weinig van die ont-
dekkende en trekkende genade in uw leven legt,
dan heeft u er niemand voor over, als het mag
leven. Maar als het niet leeft, dan heeft u er
alles voor over~ dan laat u ze allemaal naar de
hel gaan. We zitten in een tijd, en we worden
er zelf mee bezet en besmet, dat er gezegd
wordt: De wereld is zo slecht, en er wordt
bijna niemand meer bekeerd~ en die deugt niet.
Ach, u heeft ze allemaal over voor de hel. Ik
geloof, dat het niet goed is, want weet u, wat
John Knox zei, in de dagen van de Schotse
hervorming? Hij lag in Edinburg op zijn knieën,
en hij zei: HEERE, geef me toch heel Schotland!
Dominee, durft u dat nog te preken, in een tijd
van het oordeel? We geloven zelf, dat de HEERE
Zijn Kerk nog niet verlaten zal, maar dat hoeft
u niet geloven, dat zult u wel zien.
Toen was er eens een oude man, die we ontmoet-
te. Die man zei: Zou het waar wezen, dominee?
Ik zeg: Jongen, ik geloof het; maar met mijn
geloof kan je het niet doen; zie maar op de
uitkomst. Toen zei hij: Zou het waar wezen?
Dan kon ik misschien ook nog bekeerd worden.
Er zijn er velen, bij wie niemand meer bekeerd
kan worden. Ik vraag me af, of ze zelf wel ge-
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meer waard, dat ik leef. Weet u, wat ik geloof?
Dat toen Abram hoorde, dat Farao geplaagd werd,
hij zei: Ach, nu slaat God de verkeerde! Zou je
niet medelijden hebben met je kinderen, jongen,
want jij hebt die kinderen verwekt; nu moest
God de vader slaan, en de kinderen laten gaan.
Deze week was er een jongen in mijn gemeente,
en ik zeg niet dat het zaligmakend was, maar
het was toch verblijdend. Hij ging nooit naar
de kerk; hij spotte met God en Goddelijke zaken,
maar het laatste kindje werd ernstig ziek.
Hij kwam naar doopzitting, en ik keek hem aan en
zei: Nu moet je niet naar de kerk komen, om je
kind te laten dopen; dan blijf je maar weg.
Ik kwam op doopbezoek, en hij zei: Ik vind het
niet mooi, wat u gezegd heeft dominee. Ik zei:
Waarom niet? Ik was met oudjaar van plan om
eens naar de kerk te gaan. Ik zei: Waarom? Hij
zei: Ach, ik heb een kind ontvangen, wat ge-
brekkig is~ nu kan ik niet meer slapen, want
het is mijn schuld!
Als God er geen einde aan maakt, dan was het
kwijt, want een mens maakt er zelf geen einde
aan. En de HEERE plaagde Farao.
Toen kwam het niet bij Abram vandaan, om terug
te gaan naar dat beloofde land. Nee, Farao
komt bij hem. Toen riep Farao Abram, en zeide:
Wat is dit, dat gij gedaan hebt? Waarom hebt
gij mij niet te kennen gegeven, dat zij uw
huisvrouw is? Toen ging de wereld Gods volk aan-
klagen. Waarom hebt gij, die het beter had kun-
nen weten, het mij niet te kennen gegeven?
Als u straks met uw collega's van school voor
de rechterstoel staat, dan zullen ze zeggen,
jongen: Waarom ..••?
We hebben in een vrijzinnige gemeente gearbeid
in het hoge noorden; ik vond het benauwd om er
te wonen. Niet in de eerste plaats, omdat Gods
volk er niet was, want die was er wel; die had
God er Zelf gezet; er was een oude vrouw.
God heeft geen rechtzinnige gemeente nodig, om
mensen te bekeren; dat doet Hij door Woord en
Geest. Weet u waarom ik het er zo benauwd had?



nade kennen; ik geloof er niets van! In de
Christenreize van Bunyan gaat de aangeslagen
christen zijn vrouwen zijn kinderen waarschu-
wen, en ook zijn buren, om uit de stad des
verderfs te vluchten. Een waarschuwende stem in
de poort, en er klinken vermanlngeR# aangaandede
waarachtige bekering.
Dan zegt Farao: waarom heb je dat tegen mij niet
gezegd? Je wist toch beter! Waarom heb je me
nooit aangesproken? Straks komen al de leerlin-
gen van je klas, op de dag van de rechterstoel
van Christus voor je, en dan zullen ze zeggen:
Waarom heeft u me niet aangesproken?
Daar zullen we een heilig God moeten ontmoeten,
een verterend vuur; maar we zullen Hem daar ont-
moeten met een eeuwige smart, vanwege de zonde,
en vanwege het niet-aangesproken-hebben van
onze medereiziger, up weg en reis naar de eeu-
wigheid. 0 geliefden, we hebben de Farao en de
wereld er voor over, om de duivel te dienen, en
niet om God te dienen.
Waarom heb je dat niet gezegd? Nu zal Abram het
wel met zijn leven bekopen? Nee, want Abram
moest zalig worden. Hij was bang, dat Farao hem
zou doden, als zijn vrouw zou blijken zijn
vrouw te zijn. Nu blijkt het zijn vrouw te
zijn, en wat zegt Farao nu? Hij zegt: Ga nu
maar naar huis. Waarom? Omdat er een volk op
aarde is, die, al zitten ze in een brandende
hooiberg en ze zijn niet met God verzoend, dan
worden ze niet verbrand. Al zitten ze in dui-
zend gevaren, zodat ze denken: Nu kom ik aan
aan de strop; ik zal u zeggen: U komt niet aan
de strop hoor, omdat ti zalig moet worden door
het Bloed des Lams.
Er is een volk op aarde, wat de hel verdiend
heeft, maar dat komt nfét in de hel, omdat ze
zalig moeten worden in Christus, om eeuwig God
te verheerlijken.
Abram moest God verheerlijken; al was hij in
allerlei gevaar geweest, maar hij was er niet
in omgekomen, omdat Abram straks moest zingen
van Gods goedertierenheen, en om die vrije ge-
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nade in Christus te verheerlijken. En Farao ge-
bood, dat is een gebod, zijn mannen vanwege ~em,
dat ze hem geleidden, en zijn huisvrouwen al-
les wat hij had. Hij wordt Egypte uitgedreven,
geliefden, om in dat beloofde land door God
bediend te worden, en God te dienen, tot in der
eeuwen eeuwigheid.
Mijn medereizigers, jullie willen niet zalig
worden, en je kunt niet zalig worden, en je
hoeft niet zalig te worden, maar als God u be-
keert, dan moet je zalig worden. En daarom mo-
gen we vanavond nog preken, jongen, omdat er
nog een volk is, wat zalig moet worden in
Christus Jezus.
Wat moet je er aan doen om bekeerd te worden?
Alles! Wat kun je er aan doen om bekeerd te wor-
den? Niets. Wat zul je er aan gedaan hebben om
bekeerd te worden? Alleen maar tegenwerken, op-
dat het straks zij: Door U, door U alleen, om
dat eeuwig, soeverein, en vrije welbehagen.
Dan zal het straks worden, de verkiezende lief-
de des Vaders, de verlossende liefde des Zoons,
en de heiligende liefde des Heiligen Geestes.
Dan gaat de Kerk straks de kerk verliezen, en
zichzelf verliezen, en de hel verliezen, en de
dood verliezen, en de rampzaligheid verliezen,
om God over te houden, want dan zingen ze: En
binnen U zullen al mijn fonteinen wezen.
Geliefden, er is velerlei geloof, maar God
schenkt Zijn volk een beproefd geloof. Dan zegt
Jakobus: Acht het voor louter vreugde, als u in
velerlei beproeving zijt.
Mensen, jullie willen twee hemels hebben; maar
nee, God zal de aarde tot een hel maken, opdat
de hemel een hemel worde in Christus.
We zijn begonnen met de dienende God, Die uit
de drek verhoogt, om te sterven aan de wereld,
opdat God zou leven in de ziel.
Medereiziger op weg en reis, naar die ontzag-
lijke en nimmer eindigende eeuwigheid, zoekt u
nog een godsdienst uit eigen belang? Ben je
daarom boos op God, jongen? Dan zul je nog in
je eigen zwaard moeten vallen, mens, om God te
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omhelzen. Zalig als het vanavond eens gebeuren
mag, dat er eentje moest zeggen: Ik heb de hel
verdiend. Om dan uit dat vrije, soevereine wel-
behagen in Christus Jezus, te worden opgeraapt,
want alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk.
Hem zij de eer, en de heerlijkheid, van nu tot
in der eeuwen eeuwigheid.
Gods volk heeft een beproefd geloof, en dat ge-
loof is meer in de hemel, dan op de aarde. Maar
als het op aarde is, dan neemt het God en al
Zijn weldaden in Christus mee. Dat schenke de
HEERE bij de aanvang en in de verdere voort-
gang, tot Zijn eer en tot de zaligheid van uw
ziel, dat zij zo, Amen.

"Dan zal ik elk, die 't heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren;
De zondaar zal zich dan tot U bekeren,
En scheppen moed uit mij n behoudenis.
o God, Gij God mijns heiis, vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen;
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen."


