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Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave 
 
Psalm 146:2 en 3 
Lezen: 2 Korinthe 9 
Psalm 119:16 en 88 
Psalm 73:12 en 13 
Psalm 118:7 
 

Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. 
2 Korinthe 9:15 

 
Mijne hoorders! 
Onder al de goederen welke in dit leven verkregen kunnen worden, neemt één verre weg de 
hoogste plaats in. Geen ander goed komt in waarde en heerlijkheid dit nabij. Onder de 
stervelingen is er niemand die het ter zaligheid zal kunnen ontberen. Wie het niet bezit, is 
dood en arm, ofschoon hij rijk moge zijn als koning Salomo. Ook voor hem zal de ure slaan - 
mocht ze echter niet te laat aanbreken - waarin hij zelf dit met ontroering zal bekennen. Wie 
dat goed echter ontvangen heeft, kan vrij met Jakob getuigen: "Ik heb alles". Inderdaad is dat 
waar. Voor de tijd is zijn brood zeker en zijn water gewis. In dure tijd en hongersnood blijven 
hun harten in de Heere gerust. Gaan ze door het water of door het vuur, de Heere is met hen. 
Zelfs als zij door de donkere vallei des doods reizen, reizen ze niet alleen, want des Heeren 
stok en staf zullen hen ondersteunen. In de eeuwigheid zullen zij niet hongeren en niet 
dorsten, en de zon hen niet zal steken. Hun Ontfermer zal ze leiden; Hij zal hen aan de 
springaders zachtjes leiden. 
Dit goed nu dat wij op het oog hebben, heet de genade van God. De apostel Paulus noemt het 
zelfs een onuitsprekelijke gave, waarvoor Gode alleen de dank toekomt. Laat ons er deze 
morgen nader en breder over mogen handelen. 
De apostel Paulus spoort in ons teksthoofdstuk en in het er aan voorafgaande de Korinthiërs 
aan om een milde handreiking aan de armen onder de gelovigen te Jeruzalem te doen. Om 
geld tot dat einde te verzamelen, had hij zijn metgezel Titus naar Korinthe gezonden. Met 
hem had hij tevens enkele broeders, die de collecte zouden voorbereiden, laten gaan. Hij 
verzocht aan de Korinthiërs deze broeders mild en ruim uit het hunne te willen geven, en zo 
de verwachtingen omtrent hun milddadigheid en de hulpvaardigheid niet te beschamen. Hij 
hield de Korinthiërs daartoe voor ogen: "Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk 
maaien, en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien". Tevens spreekt hij de 
hoop uit, dat een ieder zal geven, niet uit droefheid of uit noodzaak, want God heeft de 
blijmoedige gever lief. De Korinthiers hadden te bedenken, alzo vermaant de apostel, dat zij 
slechts weinig gaven van het vele dat zij ontvangen hadden. Zij mochten tijdelijke gaven 
geven, zij hadden eeuwige ontvangen; zij mochten geldelijke uitreiken, zij hadden Goddelijke 
verkregen. En mochten zij al milddadig zijn, hun kwam de eer daarvoor niet toe, maar Gode 
zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. Al wat zij gaven, viel te tellen en met cijfers te 
berekenen, God daarentegen had hun een ontelbare, onberekenbare, onuitsprekelijke gave 
geschonken. De apostel besluit zijn vermaning dan ook met: "Doch Gode zij dank voor Zijn 
onuitsprekelijke gave". Dit woord nu hoop ik u te mogen verklaren en wel naar aanleiding van 
een tweetal punten: 
 
1. een onuitsprekelijke gave; 
2. de dankbaarheid aan God. 
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1. Een onuitsprekelijke gave 
 
De apostel spreekt van een onuitsprekelijke gave Gods. Wanneer hij de gave onuitsprekelijk 
noemt, hoeveel te meer moeten wij ons dan niet bij u aandienen als degenen die daarover 
slechts weinig en gering zullen kunnen spreken. Laat mij daarover vanmorgen iets mogen 
stamelen. De gave is zo onuitsprekelijk, dewijl niemand minder dan de hoge en heilige God 
haar heeft gegeven. De Majesteit aller majesteiten, de oneindige en eeuwige God, Wiens 
naam heilig en heerlijk is, Die ook niemand van node heeft om Hem te dienen, dewijl Hij 
volzalig in eigen wezen en bestaan is, heeft de gave der volle genade geschonken. En alleen 
om de uitnemende Gever is de gave reeds zo groot, zo ontel- en onberekenbaar. 
De beweegreden, waarom de gave gegeven werd, maakt haar, zo dit mogelijk ware, haast nog 
meer onuitsprekelijk. De beweegreden, waarom God haar gaf, lag niet in degenen die haar 
ontvingen. Niemand der mensen was haar waardig, of kan zich haar waardig maken. Zij was 
en is geen vergelding voor aan God bewezen diensten, of voor een Gode welgevallig gedrag. 
Er was bovendien niemand der mensen die deze gave begeerde, alzo ook niemand die God 
daarom vroeg; dewijl niemand verstandig is, en niemand naar God zoekt. Wil bovendien God 
deze gave aan enig mens schenken, dan wil hij haar niet ontvangen, en van het aanbod zelfs 
niet horen. God wil de ledige handen en harten er gaarne mee vervullen, doch de mens is rijk 
en verrijkt, en heeft geen ding gebrek, en wijst met volle handen Gods zegeningen af. Het 
bedenken des vleses is ten allen tijde vijandschap tegen God. Wil God desniettegenstaande 
iemand goed en genadig zijn, dan moet Hij dit tegen de boosheid en vijandschap van de mens 
in zijn. 
Dit maakt de gave Gods zo onuitsprekelijk groot, dewijl de beweegreden tot het geven niet bij 
het schepsel te vinden is. De Heere nam haar uit eeuwig ontfermen voor de grondlegging der 
wereld uit Zichzelf. Daarom heet het met recht een gave, een onuitsprekelijk groot geschenk, 
óm niets en vóór niets. "Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U", sprak de 
Heere Jezus. Het was Gods barmhartigheid, en wel Zijn zeer grote barmhartigheid. Het was 
Zijn liefde, en wel Zijn onbegrijpelijke, onverklaarbare liefde, die zich in de Zoon Zijner 
liefde over een des doods schuldig en weerstrevend volk uitstrekte. 
Onuitsprekelijk groot is de beweegreden Gods tot de gave. De gave zelf is dit nog veel meer. 
Wie had zoiets durven of kunnen bedenken? God toch gaf ter zaligheid de Zijnen het beste, 
het hoogste, het liefste wat Hij had: Zijn eniggeboren Zoon, Zelf ook God. Tussen God en de 
mens had de zonde de gemeenschap verbroken. In Adam zijn wij allen zonder God; meer nog, 
als kinderen onder Gods toorn op de wereld. Tussen onze geest en de slakken en padden der 
aarde is geen gemeenschap. Veel minder nog is er overeenstemming tussen de onreine 
zondaar en de heilige God. God nu legde, waar de mens de gemeenschap had verbroken, o 
wondere liefde Gods, een onverbrekelijke gemeenschap. De eeuwige Zone Gods, Die 
waarachtig God is en blijft, nam de ware menselijke natuur aan uit het vlees en bloed van de 
maagd Maria door de werking van de Heilige Geest, opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, 
Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. De verborgenheid der godzaligheid is 
groot, God is geopenbaard in het vlees. Alzo werd er in de menselijke natuur van de Heere 
Jezus weer onverbrekelijk gemeenschap gelegd tussen God en de mens. In die menselijke 
natuur droeg de Heere Jezus ook de schuld en de straf, met de vervloeking van de zonde voor 
de Zijnen, en als God voldroeg Hij het, en bracht aan dat lijden een oneindige waardigheid en 
verdienste toe. 
Riep Gods waarheid in de Hof van Eden de dood over de zondaar uit, kon er naar Gods 
gerechtigheid zonder bloedstorting geen vergeving der zonden geschieden, Christus voldeed 
met Zijn eigen lichaam aan Gods waarheid en gerechtigheid. 0, de rechtzalen van Kajafas en 
Pilatus, Gethsémané en Golgotha, zijn er de sprekende getuigen van welk een smartelijk 
lijden, welk een ongeëvenaarde vernedering, welk een bittere dood het de Zoon heeft gekost 
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om, naar het getuigenis van David, de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige 
gerechtigheid aan te brengen. Hoe ongehoord is dit woord! Christus heeft ons verlost van de 
vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: "Vervloekt is een 
iegelijk, die aan het hout hangt." Wie zal hier kunnen uitspreken, welke de breedte en lengte 
en diepte en hoogte zij van de liefde van Christus? 0, in de gekruisigde Christus beschouwt de 
christen, indien hij door Geestes licht wordt ingeleid, een weergaloze, onuitsprekelijke gave 
Gods, die alle verstand en verwondering ten enenmale te boven gaat. Hier vindt hij in de 
smaadheden, helse angsten, verschrikkingen en smartelijke dood van de Heere Jezus, zijn 
schuld en zonde verzoend en uitgedelgd, de toorn Gods geblust, de duivel, de dood en de hel 
verslonden, en een eeuwige en volkomen gerechtigheid aangebracht. 
Laat een christen, indien de Geest Gods het hem verklaart, eens uitspreken de rijkdom en 
heerlijkheid, welke er ligt in de waarheid: "Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, 
Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt." Laat de Geest 
Gods hem het getuigenis: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij", eens klaar en helder 
aan zijn ziel toepassen, welke onuitsprekelijke, heerlijke zaken wedervaart hij dan! Hierin ziet 
hij als met eigen ogen, dat de vlekkeloos heilige God om Zijn heiligheid en rechtvaardigheid 
en om des schepsels verdoemelijkheid niet enig schepsel tot Zijn zalige gemeenschap kan 
toelaten dan alleen door de dierbare Jezus. In de Christus Gods en diens middelaarswerk ziet 
hij al de deugden Gods luisterrijk blinken. 0, wat een betamelijke weg! 0, wat een 
onuitsprekelijke gave, dat God in de Zoon Zijner liefde zondaren zalig maakt. 0, wat Gode 
verheerlijkende wijsheid, heiligheid, rechtvaardigheid en tevens barmhartigheid, goedheid en 
liefde is er in de weg der verzoening. Geeft de Heilige Geest iemand verlichte ogen des 
verstands om waarlijk de Christus te kennen en te zien, 0 hoe zal zo iemand alle zonde tot de 
dood zijn, en hoe onuitsprekelijk sterk en wonderlijk zal zijn hart getrokken worden tot de 
Borg, Die schulduitdelgend en zondenvergevend tussen hemel en aarde, tussen God en de 
vloekwaardige mens, instaat. In Hem bezit hij alles. Niemand kan uitspreken, wat hij bezit, 
want het is een onuitsprekelijke gave. 
 
Terwijl ik nog steeds wens te spreken over het onuitsprekelijke, vraag ik u mij te willen 
volgen op een ander terrein. Niemand vermag te vertellen de gaven welke er in de 
toekomende eeuw uit de gift Christus voor de overwinnende kerk zullen vloeien. Laat de 
vrijgekochten des Heeren in ons midden bedenken waaruit zij verlost zijn. Bedenk hoe 
afgrijselijk gij van nature zijt, en hoe gij nog zoudt zijn, ware de genade Gods niet tussenbeide 
getreden, en wat er van u geworden zou zijn, indien de Heere Jezus niet gegeven was om het 
verlorene te zoeken. 
Och, mijne hoorders, wij liggen allen van nature verloren, maar de volle smarten van dat 
verloren zijn, zijn hier op aarde verborgen voor degenen die verloren gaan. Het volle loon der 
ongerechtigheid wordt eerst uitbetaald in het donkere land, waar de verworpenen eeuwig 
zullen moeten zijn, waar de worm nimmer sterft, en de rampzaligen niet zullen rusten dag 
noch nacht. Gij en ik zouden aldaar hebben kunnen zijn, en zullen er nog komen, zo Jezus 
Christus niet de onze is of wordt. Ja, ook de allerheiligsten in de hemel, die thans juichen voor 
de troon, zouden in de buitenste duisternis geweest zijn, wenende en knarsende hun tanden, 
indien de onuitsprekelijke gave Gods in Christus Jezus niet de hunne geweest was. De afstand 
tussen de bodemloze diepte der eindeloze rampzaligheid en de hoogste hoogte der eeuwige 
zaligheid en heerlijkheid kan niet worden gemeten. Vandaar dat het ook altijd onmogelijk zal 
zijn om te vertellen de hoogte en diepte van de onuitsprekelijke gave Gods. 
Deze gave Gods bevat in een Persoon alles; een ganse, onuitsprekelijke volheid aller 
goederen, vreugden, krachten en zaligheden. Wie dit heeft, heeft alles; wie het mist, bezit 
daarentegen nog niets. Met alle reden geldt het hier: "Een ding is nodig." Deze gave is daarom 
onuitsprekelijk, dewijl zij met geen andere te vergelijken valt. Al de andere giften hebben nog 
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gebreken, die weer door andere giften aangevuld moeten worden. Welk een kostelijk 
geschenk Gods is de zon. Hoe onontbeerlijk is ons onze woning. Toch is zij niets, zo niet een 
vrede des harten daar nevens gaat. Hoe kostelijk is de gezondheid. Maar wat is zij, zo niet 
voeding en kleding daarbij komt. Ach, hoe onvolmaakt en onbevredigend zijn alle aardse 
goederen. Hoe broos en kortstondig, hoe nietig en klein is hetgeen de wereld vreugde en geluk 
noemt. Ja, wat is alle aardse zegening, zo zij niet geheiligd en volmaakt wordt door de 
persoon en het werk van Jezus Christus. 
Zijn alle andere giften gebrekkig en onvolkomen, niet alzo de onuitsprekelijke gave waarvan 
de apostel spreekt. Zij is alleen goed voor alles. Zij is derhalve voor de waar gelovigen alles 
tegelijk: Christus is hun brood en water, hun kleed en woning, hun schild en helm, hun zon en 
regen, hun hoop en kracht, hun rechtvaardigmaking en heiligmaking. Hoe gelukkig zijn wij 
dan ook, wanneer wij om haar alles verliezen en verloochenen, wanneer wij met Mozes de 
smaadheid van Christus voor groter rijkdom achten dan de schatten van Egypte. Hoe gelukkig 
is onze staat, zo wij aan zonde en wereld, eigen- en ongerechtigheid dermate sterven, dat wij 
met Paulus alles schade en drek achten om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus! 
Hoe goed en veilig is ons lot en deel voor tijd en eeuwigheid, leven en sterven, zo wij de 
schellen van onze ogen genomen zien, en, in het heiligdom Gods geleid, uitroepen: "Wien heb 
ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en 
mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid". Zo heeft de 
levend gelovige in Christus alles, en vermag hij te spreken van een onuitsprekelijke gave. 
 
Zingen we thans eerst van Psalm 73 de verzen 12 en 13. 
 
'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
o God, mijn heil, mijn Toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten; 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart, 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 
 
2. De dankbaarheid aan God 
 
Zeer billijk roept de apostel vanwege de onuitsprekelijke gave uit: "Gode zij dank". Dank is 
de nederige erkentenis des harten voor genoten weldaden Gods. Deze dank is enkel een vrucht 
van waar geloof, en komt ook alleen door de Heilige Geest voor de ontvangen zegeningen in 
iemands hart. Wie toch zal iemand voor een gave kunnen danken, die hij niet zeker is ook 
ontvangen te hebben? Voor alle dingen moet de ziel om recht te kunnen danken er van 
verzekerd zijn, dat zij de onuitsprekelijke gave ontving, en in Christus Jezus vergeving der 
zonde en een eeuwige gerechtigheid en zaligheid deelachtig is. Dit rechte danken zal dan ook 
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wat anders zijn dan een luid, ledig hosanna geroep, of een zinloos ijdel roepen van "Wij 
danken U", waarvan het hart niets gevoeld. 
Ontvangt men door genade de onuitsprekelijke gave, dan zal men ook geen engelen of 
mensen danken, maar alleen God. En dit niet alleen met zijn lippen, maar uit des harten 
diepsten grond. Leert een mens zich bij Geestes onderwijs kennen als een geestelijk dode, als 
een dienstknecht van de duivel, als een vijand des Allerhoogsten, onmachtig - niet enkel om 
zich te verlossen, maar ook nog onwillig daarbij - dan zal hij het verstaan en gevoelen, dat 
geen mens, ook hijzelf niet, zich uit zo grote nood en dood kan redden. 0, zulk een die, om 
zijn zonden tegen een goed en goeddoend God bedreven, zijn eigen vonnis ondertekent, zal 
uit al zijn zonde en ellende slechts door een Goddelijke schuldvergiffenis en een Goddelijke 
gerechtigheid verlost kunnen worden. 
Wedervaart zulk een het, dat hij door het oog des geloofs op Christus mag zien als om zijn 
zonde gestorven, schenkt Christus Zich aan hem weg, en neemt hij Hem door het geloof aan, 
dan wordt het: "Wat zal ik de Heere vergelden voor Zijn weldaden aan mij bewezen." Alsdan 
raakt de ziel geheel onder de goedheid en beminnelijkheid van de Heere Jezus zo in 
verrukking, dat hij zijn dankbaarheid niet in woorden kan uitdrukken. Hij voelt dat hij een 
onuitsprekelijke gave ontvangen heeft, zo groot, dat hij vele hartelijke tranen van dank en 
verwondering moet schreien. Alsdan ziet de mens zichzelf bij klaar licht onrein, vuil, 
walgelijk en doemwaardig voor God, en erkent hij de Heere Jezus als de noodzakelijke, 
gepaste, algenoegzame en allerdierbaarste Heiland. Uit vrije liefde ontfermde Deze Zich over 
hem. 0, aan die heerlijke, onmisbare, alles waardige Heere Jezus wil de geredde ziel alleen de 
eer van haar verlossing geven. De dankbaarheid van het hart is zo groot en sterk, dat deze zich 
beter laat gevoelen dan beschrijven. Aldaar wedervaart een ziel, wat een oude dichter zo 
treffend zong: 
 
"Ziele, zijt gij nu tevreden, 
in dit Eden, 
daar de Boom des levens staat? 
Ja, mijn hart, dus aard ontsprongen, 
wenst maar tongen, 
om te loven vroeg en spaâd." 
 
Zulk een ziel wenst Gode ook alleen te danken en te verheerlijken. Het wordt bij hem meer en 
meer: "Niet ons, 0 HEERE! niet ons, maar Uw naam geef eer." Zijn rechte kennis van zonde 
en ellende, zijn hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid, zijn aanname tot kind Gods 
in Jezus Christus door het geloof, dat alles is het werk van de liefde des Vaders, van de 
genade des Zoons en de arbeid des Heiligen Geestes. Gedurig moet hij uitroepen in heilige 
verbazing: "De naam des Heeren zij geprezen. Schoon 'k arm ben en ellendig, denkt Hij aan 
mij bestendig. Heb ik ook gezien naar Dien, Die mij aanziet?" 
Zal een mens zalig worden, zo moet geen zonde hem meer plagen, zo moet het hem aan geen 
enkel goed ontbreken. Zal een mens zalig worden, dan moet hij niet alleen onschuldig en 
onstraffelijk zijn, maar zelfs onberispelijk, rechtvaardig, heilig en volmaakt. En dat voor het 
alziend oog Gods. Zal een mens door de wet leven, dan eist God: "Wees volmaakt, gelijk ook 
Ik volmaakt ben." Moeten wij niet bekennen dat dit hoge, maar nochtans rechtvaardige eisen 
Gods zijn? Moeten wij, als wij deze horen, niet heilzaam aan ons zelfleren wanhopen, en met 
de jongeren leren uitroepen: "Wie kan dan zalig worden?" Wel ons, zo ons dat wedervaart, dat 
het bij ons onmogelijk wordt, en wij tot onze zaligheid een God van node hebben, bij Wie alle 
ding mogelijk is; ja, Die al deze dingen reeds in de Zoon van Zijn welgevallen vervuld heeft. 
0, hoe onuitsprekelijk wordt alsdan de gave Gods. Hoe branden alsdan de genegenheden des 
harten om uit te roepen: "Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die 
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naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden." Hier krijgt de Heere alleen de eer. 
 
Toepassing 
 
Echter, hoe weinigen zoeken deze onuitsprekelijke gave. Ach, het getal is groot, dat rijk en 
verrijkt is, en geen dings gebrek heeft. Liefhebbers dezer wereld als zij zijn, zoeken zij steeds 
het goed van deze aarde. Verdwaasd door de zonde bewandelen ze een weg die hun recht 
toeschijnt, waarvan nochtans het einde het verderf is. Verduisterd van verstand, vervreemd 
van God, zijn zij, horende doof en ziende blind voor het grote gevaar eeuwig onder de toorn 
Gods te zullen moeten verkeren. Arme mensen, wij beklagen u. Verschrikkelijk zal uw 
doodsure zijn. Weg zullen zijn al uw vermaken, uw gezellen, uw goederen. Weg zullen dan 
zijn al uw ijdele dromen, uw zinnelijke genietingen en uw gokken. Verschrikkelijker nog zal 
uw ontwaken in de eeuwigheid zijn. Want het zal u vervolgen: Gij hebt die grote 
onvergefelijke zonde bedreven, gij hebt het bloed des Nieuwen Testaments onrein geacht. 
Ach, wij vermanen u te bedenken: "Een ding is nodig." Wij houden u voor er op te letten: 
"Slechts het bloed van Jezus Christus reinigt ons van onze zonde." Deze Christus wordt u . 
heden nog gepredikt. Mogelijk wel voor de laatste zondag. Hoort daarom nog hoe de ware 
bekommerde over de zonde gesteld is. Hij zal zuchten: "Ik ben zo blind en onkundig over 
God, Zijn wegen en werken, ja zelfs over de weg der zaligheid." Hij zal jammeren: "Ik lig 
onder zovele zware zonden en zovele menigvuldige schulden." Hij zal spreken: "Ik wenste 
wel oprecht de Heere te dienen." Maar ach, wat een onwil, welk een onvermogen, welk een 
hardheid en welk een ongeloof treedt daarbij aan de dag. De ware bekommerde zal klagen: "0, 
wist ik dat mijn werk in der waarheid was; wist ik slechts dat God Zijn Geest over mij 
uitgestort had. Maar ik ben bevreesd, dat de Heere Jezus met zulk een walgelijk en gans 
onheilig schepsel als ik ben niet te doen wil hebben. 
Zijn hier in ons midden zodanigen, dan wijzen wij hen op de onuitsprekelijke gave Gods. Wie 
arm is, worde door haar rijk. Wie is hier zwak en treurig? Die worde door de volmaakte 
onuitsprekelijke gave Gods in Christus Jezus sterk en vrolijk. Wie is hier een zondaar onder 
de zondaren? Die worde door haar rechtvaardig, heilig, onstraffelijk en volmaakt. o volk des 
Heeren, was het niet de weg der zaligheid, dat gij in alles, ja alles, dood, verderf, gebrek en 
gemis ontwaardet, om slechts door de genade en de gerechtigheid van Christus gezaligd en 
behouden te worden? Zo dan Christus uw enige Schat is, bewaart Hem in een rein geweten. 
Laat Hij in u een Bron des levenden waters zijn, Die springt tot in het eeuwige leven. 
Verlustig u in de onuitsprekelijke gave Gods. Nooit raakt zij op, nooit wordt zij bedorven. 
Integendeel, die Christus in het hart heeft, die moet, hoewel Hem niet ziende maar gelovende, 
zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde verheugen. Straks legt gij het lichaam der 
zonde af. Gaat de ganse wereld door vuur en sulfer te niet, gij, volk des Heeren, zult in de 
Christus leven, eeuwig leven. Uw verheerlijkte tong en mond zinge dat zalige lied: "Gode zij 
dank voor Zijn onuitsprekelijke gave." 
Amen, ja amen. 


