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Predikatie over 1 Korinthe 15 vers 11 
door de weleerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum en groet. 
 Zingen Psalm 118 : 14. 
 Belijdenis: Vraag 45, 46 en 47 H.C. 
 Schriftlezing 1 Korinthe 15 vers 1 t/m 11 
 
  1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u ver-
kondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook 
staat, 
  2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zo-
danige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tever-
geefs geloofd hebt. 
  3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ont-
vangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de 
Schriften; 
  4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, 
naar de Schriften; 
  5 En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalve. 
  6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op 
eenmaal, van welke het meerder deel nog overig is, en sommigen 
ook zijn ontslapen. 
  7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 
  8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig 
geborene, gezien. 
  9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben 
een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods 
vervolgd heb. 
10 Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben; en Zijn genade die 
aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger 
gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods die met 
mij is. 
11 Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij 
geloofd. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 145 : 2 en 3. 
 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
God de Heilige Geest, wensen wij u Zijn Woord te bedienen uit 1 
Korinthe 15 vers 11, waar de apostel Paulus zegt, gedreven door de 
Heilige Geest: 
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Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij 
geloofd. 
 
Om naar aanleiding van onze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten: 
 

1e. Christus de Opgestane. 
2e. Christus de Verkondigde. 
3e. Christus de Toegepaste. 

 
Ik weet niet hoe het onder het zingen van Psalm 145 u vergaan is, 
gemeente, maar we hebben het dan toch maar gezongen: “Ik zal, o 
Heere, Die ik mijn Koning noem”. Dat moet direct thuis gebracht 
worden. Hebben we dat gezongen uit de volheid van het gemoed, of 
hebben we eigenlijk een leugen gezongen, omdat ons leven er niet 
naar is en omdat de praktijk van ons leven bewijst dat dat woord he-
lemaal geen ingang gevonden heeft in onze ziel. Hoe is dat? Noem 
je de HEERE, Die daar geschreven staat met vijf hoofdletters, de 
Verbondsgod, de God Die er bij is, dus die ons ziet tot op de bodem 
van onze ziel; noem je Die al je Koning? Is Hij voor u en voor jou al 
je Koning geworden, en voor mij net zo goed? Heb je het al geleerd, 
vers 3: “De HEERE is goed, en vriendelijk, en weldadig, barmhartig, 
mild, lankmoedig en genadig”? Of is die God nog een verterend 
Vuur en een eeuwige Gloed, bij Wie niemand wonen kan voor u en 
voor mij? Ik zeg dat maar zo tegen u, want als het nu vandaag voor 
één van ons, of voor meerderen van ons, een sterfdag zou worden 
en we worden gesteld voor het aangezicht van God, kunnen we dit 
dan volhouden? Hoe zijn we dan neergezet voor het oog van die 
God? Is ons leven dan zo geweest dat God er van afweet? Van je 
schuld en zonden, ja. Van je ongerechtigheden, van je haten van 
God van nature, ja. Maar ook dat God het gewerkt heeft in het 
binnenste van je ziel, dat daar dat Offer van Christus is toegepast? 
Want daar gaat het over in 1 Korinthe 15, over de toepassing van 
het Borgtochtelijk werk van Christus, om daaruit te leven. Daar 
mocht de apostel Paulus in ademhalen. Hij noemt er meerderen op 
die daar ook in mogen ademhalen. Daar leert de Kerk van God door 
de eeuwen heen in adem te halen. Waar ze dan ook op de wereld 
zijn. Deze stukken moeten geleerd worden. Sterven aan jezelf en 
opstaan in een nieuw Godzalig leven met God in Christus. Dat is de 
opbrengst van de Reformatie geweest. Daarom zijn wij bij elkaar 
vandaag, om dat nog te mogen horen vanuit het Woord van God. En 
opdat dat toegepast zou worden. Dat kan een prediker slechts met 
woorden. Maar we hebben toch gevraagd om de werking en de 
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leiding van de Heilige Geest! Dat God het bij ons wil thuis bezorgen, 
in het hart wil drukken, dat we er niet meer van los kunnen komen, 
maar dat dat met ons mee gaat ons leven door. Het is eigenlijk 
andersom. Dat we ons levenlang met God mee gaan. Zo! 
En als je dit kan zingen, dan is er een wonder gebeurd. Dat heb je 
inmiddels wel begrepen. Dan is er een wonder gebeurd. Want we 
hoeven maar naar het begin van de Schrift terug te gaan, in het 
Boek Genesis, zo vlak na de schepping van de mens. Zo vlak nadat 
God gezegd had: “En zie, het was zeer goed”, is daar die 
verschrikkelijke val gekomen. Adam is gevallen. Wij toch niet? Adam 
toch?! Als u dat nog denkt, dan moet je maar veel bezig zijn in het 
gebed, of de Heere je dat wilt openbaren, dat je dezelfde keus als 
Adam gedaan hebt. Ga nu eens de afgelopen tijd door. Hoeveel 
zonden heb je gedaan, in je gedachten, in je woorden, in je werken? 
Of let je er al niet meer op? Hoeveel zonden heb je gedaan? En elke 
zonde die je doet, dat is een bewijs ervan dat je in Adam gevallen 
bent. En dat wij met elkaar niet beter of anders zijn dan Adam, en 
ook niet anders gedaan zouden hebben. 
Als daar Adams geschiedenis wordt verhaald, zijn val van God af, 
waar Adam de eeuwige nacht over zich gehaald heeft, dan mogen 
we onze eigen naam invullen. Want de dood is doorgegaan tot alle 
mensen, zegt de Schrift. 
Zo vlak na de rechtstaat lezen we van die diepe val. God kwijt 
geraakt. Weet je daar al iets van eigenlijk, dat je God kwijt geraakt 
bent? En dat je zonder God en zonder heil in de wereld bent van 
jezelf, van nature. Weet je er al iets van hoe God je geschapen had? 
Hoe je Schepper, in gemeenschap met Hem, schepsel tegenover 
Schepper, had neer gezet, opdat je leven zou om Zijn lof te 
verbreiden en Zijn eer te bedoelen. Heb je daar al eens een keertje 
iets van beleefd, dat je geen eerbedoeler van God meer bent, maar 
een eerrover? Dat je zelf op de troon wilt en God er af wilt hebben. 
Ben je daar al aan ontdekt? Is dat al een keer gebeurd onder de 
prediking, of als je thuis een boek leest? Dat kan. Dat moet je maar 
doen, een goed boek lezen. Of dat je zomaar in de natuur 
wandelde, en God de Heilige Geest opende je dat, dat je dat leerde 
verstaan: “Ik ben God kwijt”. God en mens waren verenigd. En de 
mens had tegenover al het andere wat geschapen was, zo’n bij-
zondere positie. Is het niet? Beelddrager. We droegen Gods beeld. 
Ik zeg het een beetje plat, dat je het begrijpt. We leken een klein 
beetje op God. En de mens was het gegeven, tegenover al het 
andere geschapene, om met die God contact, gemeenschap te 
mogen hebben. Wat moet dat een heerlijk leven geweest zijn! En 
door onze zonde, door onze afval van God, de deur dicht gedaan. 
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We hebben hem op het nachtslot gezet. En dan zijn er nog mensen 
die geloven in een vrije wil. Hoe is het mogelijk! We hebben onze 
vrije wil, die we in de rechtstaat hadden, verkocht en verpand aan 
de duivel. En zoals een mens geboren wordt in het leven, nu is hij 
geen beelddrager van God meer, maar een beelddrager van de 
satan. Keurig vroom opgepoetst in de kerk. Dat kan allemaal zijn. 
Maar zonder de waarachtige bekering is dat ons beeld, ons beeld 
voor God. En zo ziet God u, jou en mij vandaag in onszelf, als daar 
geen bedekkende gerechtigheid is. Daar is Paulus achter gekomen 
in zijn leven. Daar geloofde hij niets van. Want hij was heilig en hij 
werd steeds heiliger in zijn werken voor God. Totdat God hem in Zijn 
licht zette en hem ontdekte op weg naar Damascus. Als dat in uw 
leven nog nooit gebeurd is, dat je zo’n weg naar Damascus hebt 
meegemaakt, dan moet je maar vragen of het straks op de 
Molenbrink mag gebeuren. Of hier. Dat God dat opent voor ons. Dat 
moet met alle ernst en met alle klem telkens opnieuw verkondigd en 
gepredikt worden. Want wie dit niet verstaat, zal ook niet hongeren 
en dorsten naar de gerechtigheid van een Ander. Want wie zijn 
eigen ongerechtigheid niet beleeft, die meent nog dat hij 
rechtvaardig is in een of andere vermeende hoogmoed. Dat wij 
beter doen dan de wereldling. “Wij komen nog onder de zuivere 
bediening. Wij doen allerlei zonde-uitspattingen nog niet”. Als dat 
nog je godsdienst is, dan is het een arm beetje hoor. Dan kun je er 
nooit mee voor God verschijnen. 
Geboren in een zondige wereld. Geboren, verkocht onder de zonde. 
Wat betekent dat? Verkocht. Dat betekent dat je een lijfeigene van 
de duivel en van de zonde bent. Dat zijn wij met elkaar, slaven. En 
we hebben slechts te lopen op de wenken van de duivel. Verkocht 
onder de zonde. 
En nu is het in ons aller leven nodig dat we gekocht, vrijgekocht 
worden door een Ander, Die de dure prijs gaat betalen van Zijn 
hartebloed, opdat wij daar het leven in zouden vinden. 
We hebben als schepsel gedurfd tegen God op te staan. Nu heb je 
in de lijdensweken Christus mogen volgen in Zijn lijdensgang. En 
niet één keer is Christus tegen Zijn Vader en de wil van Zijn Vader 
opgestaan. Maar Hij heeft Hem gehoorzaamd, gehoorzaam geweest 
tot in de dood, ja de bittere en smadelijke dood des kruises. Dat is 
Zijn leven geweest, als de Tweede Adam. Dan mogen wij vandaag 
een nalezing houden op het Paasfeest. Gisteren heeft de jubel 
geklonken. Die jubel klinkt vandaag weer. En die moet morgen 
klinken, en al de dagen van ons leven: “De Heere is waarlijk 
opgestaan”. De dood kon Hem niet houden. Hij heeft het leven 
aangebracht. Het eeuwige leven, de eeuwige gerechtigheid, en 
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vrede met God is verworven door Zijn Offerande. Christus de 
Opgestane. Dat is het eerste, onze eerste gedachte. Dat zei ik u. 
Daar verhaalt de apostel Paulus ook van in deze Korinthebrief. 
Wat was er in de gemeente van Korinthe aan de hand? Daar waren 
mensen opgestaan die zeiden: “Ja, dat is waar, Christus is uit de 
dood opgestaan, dat is waar. Maar ja, zeiden ze, verder sterven alle 
mensen en er is nog nooit een mens weer gekeerd uit de dood. Dus 
die opstanding van Christus heeft voor ons geen enkel nut”. Dat zei-
den die mensen. “Wij hebben er niets aan, we zullen straks toch 
sterven en nooit meer terug komen”. En dat gaat de apostel Paulus 
bestrijden, bestraffen. En weet u wat je dan opvalt als je dat leest? 
Dat Paulus helemaal niet zijn vinger opheft, maar dat hij op een heel 
vriendelijke, pastorale, kalme wijze rustig de waarheden van het 
Goddelijk getuigenis voor de gemeente van Korinthe uitstalt. 
Zomaar. Hij neemt ze aan de hand. Alsof het zijn kinderen zijn. Hij 
neemt ze aan de hand en leidt ze langs de diepe gangen en langs 
de opgang van Christus’ dood en opstanding. 
Voorts, broeders, zegt hij in het 1e vers. Moet je de Galatenbrief er 
naast leggen: “O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?” Hier 
is zijn toon heel anders. Voorts, broeders. Hij rekent ze tot zijn 
broeders. Het kan dat een kind van God dwaalt in deze of gene 
waarheid. Die moet liefelijk vermaand worden. Daar wijst de apostel 
ook telkens op. Dat doet hij hier ook. 
Broeders, ik maak u bekend het Evangelie dat ik u verkondigd heb. 
Hij zegt: “Ik kom vandaag niet iets nieuws tegen u zeggen. Dat doe 
ik niet. Maar ik predik u het Evangelie dat ik u verkondigd heb”. Dat 
hoor je vandaag aan de dag ook nog weleens. Dan zeggen mensen 
na een preek: “Ik heb niets nieuws gehoord”. Moet dat dan? Paulus 
zegt: “Het Evangelie dat ik u al verkondigd heb, dat zeg ik gewoon 
nog een keer”. Dat is de kostelijke opbrengst van de Reformatie 
geweest, dat we week aan week in de kerk mogen horen. Hetzelfde 
Woord, van de val van de mens, maar dat daar ruimte en redding in 
God is. Dat hoeft niet telkens iets nieuws te wezen, of iets waar je 
nog nooit van gehoord hebt. Dat wilden die mensen daar op de 
Areopagus. “Vertel ons eens iets nieuws”. Die wilden nieuwigheden 
horen. En dan met een paar uur is de nieuwigheid er af. Nee, dit 
Woord moet telkens herhaald worden. Waarom? Omdat dat een 
Woord is dat uit de eeuwigheid afgevloeid is, door de tijd heen gaat 
en zijn mensen aangrijpt en beet neemt, en dat Woord keert terug 
tot de eeuwigheid. En het zal eeuwig bestaan. Dat is de kracht van 
het Godswoord. 
De apostel Paulus gaat in dit gedeelte preken. Hij zegt in het 3e 
vers: “Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook 
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ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden”. Onze! 
Hij noemt ze eerst al broeders. Nu zegt hij: “Gestorven voor onze 
zonden”. Bedenk dat eens in dit ogenblik. Zeg je dat ook: “Ja, daar 
kan ik mijn naam bij insluiten. Ik val ook onder die broeders. Er is 
ook voor mijn zonden betaald. Christus is ook voor mij gestorven”. 
Weet je dat? Weet je daar van? Of is het altijd maar de duffe tred 
geweest, die je gegaan hebt, de kerk in, de kerk weer uit. Een week 
later, de kerk weer in en de kerk weer uit. Of is dit het nu ook al een 
keer voor je geworden, als de apostel Paulus dit zegt, dat je ziel 
daar nu hartelijk “Amen” op zegt? “Inderdaad, man, dat is mijn 
levensadem geworden. Christus is gestorven voor mijn zonden”. Dat 
is niet een of ander goedkoop zeggen: “Nou ja, ik neem Jezus maar 
aan, en ik geloof dat Hij gestorven is voor de mensen en voor de 
zonden van de mensen”. Nee, maar dat dat nu thuis bezorgd is. 
Hoe gaat dat dan? Hoe wordt dat nu thuis bezorgd? Nou, als je nu 
dat Woord leest: “Christus gestorven voor onze zonden”, en je zegt: 
“Nee, dat versta ik niet. Dat zijn dan niet mijn zonden geweest, want 
ik weet niet dat mijn naam geschreven is in het hart van de 
Middelaar”. Weet je wat je dan doen moet? Dan moet je dit Woord 
nemen en het aan de Heere terug geven: “Heere God, hier staat 
“Gestorven voor onze zonden”, en ik versta dit niet. Wilt U mij het 
heilgeheim van dit Uw Woord doen verstaan? Dat ik de diepe 
inhoud ga beleven”. Dat moet je niet pakken. Daar moet je om 
bedelen. God houdt van bedelaars die alle eigen rechten verloren 
zijn, die alle eigen kunnen ook verloren zijn. Bedelaars die smeken 
aan de troon der genade. Zij liepen als een waterstroom Hem aan; 
Hij liet ze nimmer schaamrood staan, maar wendde straks hun lot. 
Dit is Evangelie-bediening hoor, voor een mens die hier niets van 
weet. Dat het kan en dat er nog ruimte is. Er is nog ruimte bij God 
om dit te bekomen, om dit te leren. Waarom? Waarom is dat zo? 
Omdat Christus tot zonde is gemaakt. Gemaakt. Dat woord moet je 
onderstrepen. Hij is tot zonde gemaakt. Hij had Zelf geen zonde 
gedacht, gezegd of gedaan. Maar God de Vader heeft Zijn Zoon tot 
zonde gemaakt. Die Christus Die Zichzelf vrijwillig aanbood: “Zie, Ik 
kom, o God, om Uw wil te doen”. En de namen van de uitverkore-
nen zijn in het Borghart van Christus gedrukt. En Hij ging voor hen 
betalen. Hij is tot zonde gemaakt. Dat heeft God gedaan. Waarom? 
Omdat God nog geen einde wilde maken met deze wereld, maar uit 
die verloren schepping een geslacht wilde uitverkiezen om straks 
eeuwig bij Hem te mogen zijn. Daarom is Christus tot zonde 
gemaakt. Gemaakt door de Vader Zelf, voor Zijn volk. En omdat Hij 
tot zonde gemaakt is, daarom is Hij de gehele gang gegaan. Het 
komen in deze vervloekte wereld. Het gaan door de vijandschap en 



 7 

de tegenstand heen. En wat dacht je van de smadelijke gang en de 
smadelijke dood des kruises! Daar hing Gods Zoon aan het 
vloekhout. En Hij is gestorven aan een hout. Dat was een dood die 
door God vervloekt was. Om doodschuldigen weer te brengen met 
God. Tot zonde gemaakt. En omdat Christus die gang gegaan is, 
dat werk gedaan heeft, dat Offer gebracht heeft, daarom is het zo 
dat het kan, dat ik vandaag zeggen mag: “In Hem wordt de 
rechtstaat met God hersteld”. In Hem. Dus we moeten het weten, 
vandaag. Want we weten niet of we er morgen nog zijn zullen. We 
moeten het weten dat Christus onze Gerechtigheid is, om daaruit te 
leven en weer in een rechte gemeenschap met God te staan, door 
Hem. 
Tot zonde gemaakt. Gestorven is Hij aan dat vloekhout. Hij kon 
sterven! Kunnen wij ook sterven? Hij kon sterven. Weet je waarom? 
Omdat Hij het zei: “Het is volbracht”. Hij had aan de eis van God 
voldaan. En weet je wat er dan staat? “En het hoofd buigende”. 
Daar hing God, de Zone Gods, aan het vloekhout. Hij boog het 
hoofd, en Hij gaf de geest. De losprijs is betaald. God is gerecht-
vaardigd geworden in Zijn eis. En God is tevreden gesteld in het 
Offer dat gebracht is. Hij is werkelijk gestorven, werkelijk, opdat 
niemand zou twijfelen dat het een schijndood was. Hij is werkelijk 
gestorven, in een graf gelegd. Want Hij zou toch de gang van Adam 
gaan tot op het laatste toe. En dat heeft Hij gedaan. Maar ten derde 
dagen is Hij opgestaan. Dat hebben we ook mogen horen, gisteren 
al en vandaag weer. Dat is toch even een wonder! Het 3e en 4e vers 
van 1 Korinthe 15, dat vat het zo samen, dat Christus gestorven is 
voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij is begraven, en dat 
Hij is opgewekt ten derde dagen, naar de Schriften. Telkens dat 
refrein: “Naar de Schriften”. Weet u waarom? Wat staat er in die 
Schriften? Wat staat er in dat Woord van God? Daarin staat de 
uitwerking van de Vrederaad van God. Daarin staat de uitwerking, 
de verklaring van dat wat God doet in deze wereld, in het leven van 
Zijn Kerk, dwars door alles heen. Dat staat in de Schriften. Daarom 
wijst de apostel daar op. Het is naar de Schriften. Het is naar Gods 
raad. Gods raad is uitgediend. En de Vader is het er mee eens. 
Daarom. Omdat het naar de Schriften is. De Vader is het er mee 
eens. De Vader is genoeggedaan. Dus dan moet je niet gaan 
proberen met je eigen vromigheden en met je eigen deugden voor 
God te kunnen bestaan en wat pluspunten te halen bij de eeuwige 
God, want dat lukt je niet. De Vader is reeds voldaan. Dat is voor 
een mens een hele taaie gang. Wist je dat? Om te leren dat het niet 
meer van hemzelf komt. Maar om het nu eens te worden dat God 
een weg heeft uitgedacht. Om het nu eens te worden om ingeleid te 
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worden in het wonder van Christus’ gerechtigheid. Dat is een gang! 
Want wij zijn allemaal haters van het kruis. Wist u dat? Haters van 
het kruis van Christus. En wij hebben net zoals de Joden geroepen: 
“Kruis Hem, weg met die Verleider, hang Hem maar aan dat hout”. 
Wij zijn precies hetzelfde. Wij zijn geen spat beter. Daar moet je 
echt niet op rekenen. 
En nu uit de Ander te leren leven. Hoe gaat dat nu? Hij is 
opgestaan. De Paasjubel heeft geklonken: “De Heere is waarlijk 
opgestaan, en is van Simon gezien”, staat er zomaar bij in één van 
de Evangeliën. En is van Simon gezien. Nou, als Hij van Simon 
gezien is… Dat was toch een loochenaar. Of niet? Die was toch 
eigenlijk nog slechter dan Judas! Hij is van Simon gezien. Nou, dan 
moet het wel echt waar zijn. Dan moet Hij wel werkelijk zijn 
opgestaan. Omdat zelfs Simon, door de opstanding van Christus het 
heeft gezien en aanschouwd dat Gods genade overvloeiende is 
voor de grootste der zondaren. Weet je hoe dat kwam? Petrus, die 
Simon, lag onder de verkiezing van God. Dat wist die man niet. Dat 
is het eerste stuk in de heilsorde, de verkiezing van God. Maar die 
wordt in het leven van de Kerk het laatste beleefd, dat je gaat leren 
rusten in de verkiezing van God. Wij hebben te maken met de 
roeping. Daar had Petrus ook mee te maken. Daar hebben alle 
mensen mee te maken. Geroepen onder de prediking van het 
Woord word je geroepen. En niemand hoeft zichzelf uit te sluiten 
omdat hij denkt niet verkoren te zijn. Nee, je moet je uitsluiten omdat 
je gezondigd hebt. Dat is het! Om er uit gezet te worden, uit genade, 
en er weer in gezet te worden door Gods genade. 
De Paasjubel heeft geklonken: “Waarlijk opgestaan”. Hij was 
werkelijk gestorven, en Hij is ook werkelijk opgestaan. Ja, ja! En nu 
klinkt daar door de Schrift en door de tijden heen een refrein dat 
dwars tegen het refrein van de wereld in gaat. Weet je wat het 
refrein van de wereld is? En weet je wat het droevig refrein van onze 
levens is? “En hij stierf”. Hoe vaak heb je al aan het graf gestaan? 
Hoeveel geliefden heb je al in de kist zien wegzakken? En onder-
hand gaat onze kist ook het graf in. En hij stierf. En tot aan het einde 
der tijden zal dat niet op houden, vanwege onze zonden. 
Nu klinkt daar een ander refrein, dwars door de wereld heen, en het 
raakt hier en daar, waar God Zijn verkiezing stelt. Hier en daar raakt 
het het hart van een mens: “En Hij leeft”. Leeft tot in eeuwigheid. Die 
Christus heeft het aangebracht. Dat is het tegenover. De eerste en 
de Tweede Adam staan haaks tegenover elkaar. En het is nodig dat 
we overgezet worden van die eerste Adam in die Tweede Adam om 
het leven te verwerven. 
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De losprijs is voor eeuwig voldaan. De rekening is betaald. De 
uitverkoren Kerk is nu de gekochte Kerk. Gekocht, dat gaat er nooit 
meer af. En omdat die Kerk, die uitverkoren is, nu gekocht is, 
daarom gaat de prediking van het Woord uit, opdat ze worden 
toegebracht uit alle windstreken. De één komt door de Noorder-
poort, de ander komt door de Zuiderpoort, West of Oost, maar ze 
komen aan, het Jeruzalem Gods in. Ze komen aan, door Goddelijk 
licht geleid. Die naar Zijn voornemen geroepen zijn, die worden in 
de tijd toegebracht. In de tijd. Wij zijn in de tijd. En wij zijn in de tijd 
onder de bediening van het Woord. En we wandelen in de weg van 
de middelen Gods. U mag het horen dat u er om te vragen hebt, om 
te smeken hebt, bij dagen en bij nachten mee bezig hebt te zijn om 
de waarheden van het Godswoord zielsondervindelijk te leren 
verstaan, om uit Zijn gerechtigheid te leren leven. 
Christus de Verkondigde. Dat was onze tweede gedachte. Want 
Paulus zegt in het 11e vers (dat was onze tekst, weet u nog): “Hetzij 
dan ik, hetzij zij…” En als hij zegt “zij”, dan bedoelt hij de andere 
apostelen en de verkondigers van het Evangelie. Hetzij dan ik, hetzij 
zij, alzo prediken wij. Alleen dat prediken wij, zegt Paulus. We 
brengen u niet iets nieuws. Dat heb ik u aan het begin gezegd. Je 
hoeft in de kerk geen nieuwe dingen te horen. Maar als het met het 
geloof gemengd is, wordt het oude nieuw. Het is die ene oude 
waarheid. Maar die waarheid veroudert nooit, omdat het een 
eeuwige waarheid is. 
Alzo prediken wij. In vers 1 had hij gezegd: “Ik maak u bekend het 
Evangelie”. Nou, dit is het Evangelie, dat Christus is opgestaan en 
dat dood, graf en hel zijn overwonnen door Zijn almachtige kracht. 
De boodschap van de opstanding van Christus klinkt naar Christus’ 
Eigen bevel. Want als God het geeft, mogen we onderhand ook nog 
Hemelvaart herdenken, toen Christus zegenend ten hemel is ge-
varen. Hij heeft Zijn jongeren Zijn heerlijke, hemelse zegen mee 
gegeven. Hij heeft Zijn belofte mee gegeven, dat ze niet hoefden te 
vrezen. Voor wie zouden wij vervaard zijn? Vrees veel meer God, 
Die beide, ziel en lichaam kan verderven in de hel. Waarom zouden 
we op mensen zien! Laten we op Christus zien. Christus Die het 
gezegd heeft, Matthéüs 28 vers 19 en 20: “Gaat dan heen, 
onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen Geestes”. Om deze waarheid te 
verkonding in Woord en Sacrament. Om zo uit te gaan tot alle 
mensen. Onderwijst al de volken, had Christus gezegd. Al de 
volken. Dus ook aan ons, het verre heidendom. Want dat zijn wij 
toch in dit Nederlandje hier. We hebben wel een grote mond en we 
menen dat wij van alles kunnen, maar wij zijn wel het ‘verre 
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heidendom’. En het Woord is zelfs hier gekomen. In de dagen van 
de Reformatie in zijn meest zuivere vorm. Het is zelfs hier verkon-
digd. Al de volken het bekend te maken, dat die Christus leeft. 
Nu zei ik net: “Niet voor mensen vrezen”. Want Christus zegt: “En 
zie”. Als er staat “zie”, dan moet je altijd goed opletten. “En zie, Ik 
ben met u”. Ik ben, niet Ik was, of Ik zal zijn. Nee, Ik ben. Dat is een 
constante. Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. En 
wanneer is de voleinding der wereld? Als al de uitverkorenen zijn 
toegebracht. Dan is het einde van de wereld. En de wereld staat 
nog, dus er zijn er nog die onder dat zegel der verkiezing liggen, die 
nog moeten worden toegebracht tot de gemeente die eenmaal zalig 
wordt. En zie, Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Amen!, 
heeft Hij gezegd. En wat zegt onze Catechismus? Wat betekent het 
woordje Amen? Het zal vast en zeker zijn. Ik ben met u. En wat is 
het onderwijs wat Christus geeft bij monde van Zijn knechten? 
Veroordeling en vrijspraak. Daar moet je niet overheen stappen 
hoor. Maar onder Gods recht veroordeeld te worden. Is dat onder de 
prediking weleens gebeurd? Ik vraag dat gewoon weer. Want dat 
moet je goed overwegen, in je hoofd, maar vooral in je hart. Ben je 
al eens een keer veroordeeld geworden? Wat ik ervan aangestipt 
heb, van Adam en van de val in Adam. Is dat al persoonlijk gewor-
den? Is dat nu je leven geworden? Dat je zegt: “Ja, inderdaad, ik 
ben God kwijt door eigen schuld”. Want wanneer die veroordeling 
niet is thuis gebracht, dan is de vrijspraak er ook niet. Dan hebben 
we ook geen vrijspraak nodig. Dan hebben we God niet nodig. Dan 
kunnen we het zelf nog wel. 
Veroordeling en vrijspraak, omdat Gods recht brandt, en de 
bezoldiging der zonde, het rechtvaardige loon der zonde is de dood. 
En dat tegenover de opgestane Christus. Dat is het Paas-evangelie. 
Het tegenover. En alle mensen wordt het verkondigd, dat zij zich 
bekeren zouden. Wat ga je nu straks doen als de kerk afgelopen is? 
Heerlijk nog een vrije dag? Wat ga je nu straks doen? 
Dat zij zich bekeren zouden. Dat is de klem die onder het Woord 
van God op je ziel gelegd wordt. Daar kun je niet onderuit. Want ook 
deze prediking, voor zover het naar Gods Geest is, zal terug komen 
in het gericht, en het zal je schuldig stellen als het je niet in de 
ruimte en de vrijheid van de kinderen Gods heeft gezet. Bedenk dat! 
Bedenk dat goed, dat die Rechterstoel van Christus aanstaande is 
voor ons allen. Dan wil God mensen gebruiken, mensen, om dat 
Woord te bedienen. Ik ben zo blij dat dat er staat van Paulus, dat hij 
in de dienst gesteld is. Want wat is een mens die het Woord moet 
bedienen? Wat is hij beter? Wat is hij meer dan een ander? Net zo’n 
zondaar. Die heeft het net zo nodig om van genade te leven. Maar 
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God zegt: “Die wil Ik nu gebruiken als slijk, als modder, aan Mijn 
heilige vingers. En Ik laat ze uit gaan en het overal verkondigen, 
onder de zegenende handen van Christus”. Opdat het wordt thuis 
bezorgd bij de mensen. Zij prediken Gods Woord. 
In vers 3 zegt de apostel: “Want ik heb ulieden ten eerste over 
gegeven hetgeen ik ook ontvangen heb”. Hij vertelt niets van 
zichzelf. Hij had het ontvangen. Heb je ook weleens wat ontvangen 
van de Heere? Dan moet je misschien de kansel niet op. Maar heb 
je dat weleens mogen vertellen bij de buurvrouw op de koffie? Of op 
een verjaardagsvisite? Wat je ontvangen had. Heb je dat al eens 
een keer mogen door geven? Heb je dat al mogen over geven? 
Zomaar aan de mensen om je heen. Omdat je er niet van zwijgen 
kon, omdat je hart vervuld was van de genade Gods in Christus. 
Hoe hebben ze dat woord ontvangen? Hoe is dat gegaan? Nou, dat 
legt de apostel uit. Hoe dat gegaan is. Hij is van hen gezien. Ze zijn 
door God opgezocht, ingewonnen en bekwaamd. Hij noemt ze op. 
Van Cefas gezien. Daarna van de twaalven. Vijfhonderd broeders 
op eenmaal. Van Jakobus. Waarschijnlijk is dat de broer van de 
Heere Jezus geweest, die gebroken is door de prediking van de op-
gestane Christus, waar hij eerst een vijand was. Daarna van al de 
apostelen. En ten laatste van allen ook van mij, zegt Paulus, als van 
een ontijdig geborene. Als een miskraam. Zo noemt hij zich. Moet je 
nagaan hoe die man zich weggecijferd heeft. Dat is ook genade. Dat 
je van je hoge plaats af komt. Ten laatste ook van mij is Hij gezien. 
Ze hebben Hem gezien. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Hoe is dat 
zien gegaan? Hoe hebben ze die Christus ontmoet? Weet je hoe dat 
gegaan is? God heeft ze in getrokken in de heilgeheimen van het 
genadeverbond. God heeft ze laten zien dat Hij in Christus met ze 
verzoend was. God heeft ze de Borg laten ontmoeten in Zijn 
kruisgerechtigheid. Dat is een stuk, dat hoor je vandaag de dag niet 
zoveel meer preken. Maar weet je hoe dat gaat? Ik zeg een woord 
van Philpot. Ik mag het in het  hele land zeggen, dat woord van 
Philpot. Het ware te wensen dat we zijn geschriften weer gingen 
lezen. Philpot zegt ergens: “We moeten weten, dat is daar en daar. 
We moeten weten dat het bloed van Christus op ons geweten 
gesprengd is”. We moeten er van weten gewassen te zijn in het 
bloed van die Ander. We moeten iets weten van de toegerekende 
gerechtigheid, waar ons alles afgenomen is van onszelf en de volle 
gave van de Ander ons is toegeschikt. Daar moeten we van weten. 
“Ja”, zeg je, “maar ja, er zijn toch onderscheiden gangen?” Dat is 
waar. En een ander vraagt: “Maar hoe diep moet het dan gaan?” 
Dat maakt God uit. Maar als we zeggen mogen: “We moeten het 
weten”, dan betekent dat, dat er in onze ziel een bewustheid moet 
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komen, een klaarheid, dat dit wonder, dit heilgeheim van het 
Evangelie verklaard is aan ons hart. Eén van de oudvaders zegt: “Je 
hoeft het uur en de minuut niet precies te weten. Je hoeft niet te 
weten wanneer de Zon is opgegaan. Als je maar weet dat Hij 
schijnt”. Weet je dat, dat die Zon schijnt in je ziel? Dat het licht van 
de genade Gods in Christus in je ziel is opgegaan? Weet je dat? Of 
zoek je daar naar? Verlang je daar naar? Zou dat het grootste 
wonder in je leven zijn? Zeg je: “Ja man, daar kan geen bezit van de 
wereld tegenop, als ik die vrede zou smaken, want dan reis ik 
getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daar Boven, naar 
het Vaderlijk huis. Nu neemt de satan geen zegekroon af”. Zoek je 
daar naar? Of is dat al je levensadem, je ademtocht geworden? 
Maar dat moeten we weten. Dat is bij de apostel Paulus wetenschap 
geworden. Heilige kennis aan zijn hart. Dat is bij al die mensen die 
hij opnoemt wetenschap geworden. Jezus stond in het midden. Is 
Hij al eens ingetreden in uw leven? Ja, ik zoek naar woorden. Wie 
kan dat heilgeheim verhalen? Maar dat je het vinden mocht in het 
leven. Weet je wat daar voor nodig is? Eens een keertje de stilte 
opzoeken. Geen muziek aan. Niet allerlei flodderblaadjes lezen. 
Maar eens een keertje de boel weg leggen. En dan zomaar in je 
stoel, of op bed, op je knieën, of in het bos. Wat maakt het allemaal 
uit! Maar eens een keertje je lege handen naar God opheffen. “Ik 
mis alles. Vervul mij met Uw heilgoederen, Heere. Schenk het mij uit 
genade, want het gaat op de dood aan, en ik kan mijn ziel bij het 
leven niet meer houden. Verleen mij die genade van dat wonder”. 
En God is een verhoorder van gebeden. Echt waar. Dat moet je 
nooit vergeten. God is barmhartig, goedertieren, gaarne vergeven-
de. Zo is God. Zul je Hem zoeken vandaag! En morgen. Hoeveel 
dagen God je nog geeft. Zul je Hem zoeken? Zul je daar mee bezig 
zijn? 
Die mensen die dat Woord moesten bedienen, waren in zichzelf 
waardeloze mensen. Dat willen ze ook graag toegeven als ze op d’r 
plek zijn. Daar hebben ze het helemaal niet meer over. Waardeloos 
in zichzelf, maar krachtig in God. Als ik zwak ben, dan ben ik 
machtig. 
En die Paasjubel heeft geklonken. En die klinkt door de eeuwen 
heen. En die klinkt hier vandaag zomaar onder ons. De Heere is 
waarlijk opgestaan. En dat Hij mocht worden toegepast. Dat is het 
derde. Maar we gaan eerst zingen, Psalm 77 vers 8: 
 

Heilig zijn, o God, Uw wegen; 
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen! 
Wie, wie is een God als Gij, 
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Groot van macht en heerschappij? 
Ja, Gij zijt die God Die d' oren 
Wond'ren doet op wond'ren horen; 
Gij hebt Uwen roem alom 
Groot gemaakt bij 't heidendom. 

 
Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is de Paasjubel. Die 
is door de eeuwen heen verkondigd, tot op deze dag. We hebben 
getracht in de eerste gedachte er iets van te zeggen, dat Hij is 
opgestaan en daarmee de dood heeft overwonnen, de schuld van 
Zijn lieve volk heeft afbetaald. Die zijn vrij, voor eeuwig vrij. Ze 
moeten in de tijd worden toegebracht. Er moet een gang gemaakt 
worden. De gang van Gods Kerk, dwars door de ellende heen, tot 
aan de verlossing, om in de dankbaarheid te eindigen. En God 
bepaalt hoeveel tijd Hij daar voor neemt in het leven van een mens. 
Die maatstaf hoeven wij niet te leggen. Dat doet God Zelf. 
Hij is opgestaan. De losprijs is betaald. Zijn genade, de genade 
Gods in Christus, is verkondigd. We hebben er ook iets van mogen 
verkondigen aan u, voor zover het naar de Schriften was en naar 
Gods Heilige Geest, naar Zijn zin en mening. Maar die Christus 
moet worden toegepast. We kunnen Hem niet pakken. We kunnen 
het niet grijpen. We hebben niets. We hebben lege handen. Ja, we 
hebben zelfs afgehakte handen. We kunnen geen kant meer op. 
Geen voeten om te gaan. We zijn kreupel en ellendig geworden 
door onze val. Weet je wat dat woord “toegepast” betekent? Dat 
God het neemt en bij je brengt. Vind je dat geen genade! Zalig 
worden is zo eenvoudig, zei de oude ds. L. Vroegindeweij. Zalig 
worden is zo eenvoudig, zei hij, je hoeft het maar te laten gebeuren. 
Dat is het. Toegepast. De middelen niet verachten. In de weg van 
Gods bevelen gaan. Maar het werkelijke ogenblik, dat moet 
gebeuren,  en dat doet God. Dat werkt Hij uit in de tijd. Want God 
laat niet voor niets de prediking uit gaan. Maar God laat de pre-
diking uit gaan omdat er nog zijn die moeten worden toegebracht. 
Dat zeggen we weer. En zult u daarmee doende zijn, vandaag, om 
dat te bekomen, om er daar één van te zijn. Voor het eerst of 
opnieuw. Want hoe ver Gods Kerk kan afdwalen, dat is een heel 
eind. Een dolend schaap. Maar dat je mag worden weer gebracht tot 
de kudde. Zul je daarmee doende zijn, vandaag en alle dagen. Om 
hier iets van te weten: “Heere, pas dat toe. Ik heb gehoord in de 
prediking dat ik het niet kan pakken. Eigenlijk geloof ik het niet 
eens”. Want ons ongeloof moet ook openbaar komen. “Eigenlijk 
geloof ik het niet eens, dat het werkelijk zo slecht is met mij. En 
eigenlijk geloof ik het ook niet, dat het zo diep gaan moet in het 
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leven van een mens. Maar, Heere, ik heb wel gehoord dat Uw 
prediker gezegd heeft: “Het moet worden toegepast”. Dat is een 
genadegift van U. Dat heeft hij ook gezegd. Wilt U het toepassen, 
Heere?” Dan moet je er wel op rekenen dat God je in 
verborgenheden gaat inleiden waar je geen weet van had. Dan gaat 
Hij je jezelf verklaren. Dan gaat Hij verklaren Wie Hij is als God, als 
heilige, eisende God, om je in de rechtszaal te leiden, om in het 
rechtsgeding met God te komen. Dat is een zegen, als een mens 
aan deze kant van het graf al in de rechtszaal geleid wordt en onder 
het gericht van God komt. Want we staan allemaal voor dat gericht 
van God. Bid de Heere of dat aan deze kant van het graf mag we-
zen, en dat dat niet straks tot een eeuwige verschrikking zal zijn. 
Want wie het hier leert, aan deze zijde van het graf, die leert het 
opdat hij ook de vrijspraak gaat beleven. Want het behaagt God om 
achter de rechtszaal de trouwzaal te openen, en de bloedstorting 
van Christus te tonen, te nemen en toe te passen aan de ziel. 
Vroeger noemden ze dat “het uur der minne”. Drie seconden, twintig 
seconden. Maar het is maar een speldenprik, want je zou sterven 
vanwege de heerlijkheid Gods die je geopenbaard wordt. Het uur 
der minne. Daar moet je wel naar uit kijken. Daar moet je wel mee 
bezig zijn, om zo’n uur te beleven. Dat is het meest rijke uur van je 
leven. Weet je waarom? Omdat dat een uur was waar de tijd weg 
was, omdat de eeuwigheid er was, omdat God Zelf op bezoek 
kwam, omdat Hij Zelf Zijn eeuwige gerechtigheid aanbracht in je 
ziel. Daarom is dat een uur der minne. Daarom is dat een uur van 
eeuwigheidswaarde. Daarom is dat een uur dat nooit meer 
verdwijnen zal, maar wat staat opgetekend in het Boek bij God. En 
Hij zal het tot in der eeuwen eeuwigheid gedenken: “Ik heb het aan 
die gedaan en Ik heb het daar gebracht, Ik heb het bij die bezorgd 
en Ik heb het daar gegeven”. Dat je er ook één van mag zijn, wij met 
z’n allen. Dat wij elkaar straks in de hemelzalen zullen tegen komen, 
en de geliefden die je in de Heere hebt weggebracht naar het graf. 
Dat we elkaar tegen zullen komen in de lof en de prijs aan Zijn 
heerlijke Naam. Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. Om 
daarvan te gewagen tot in eeuwigheid. Dan zeggen ze weleens: 
“Dan moet je dat wonder uitwonderen”. Maar dat valt niet uit te 
wonderen. Laten we het maar anders zeggen: Dat wonder moet je 
eeuwig bewonderen. Dat houdt nooit op. Daar heb je de eeuwigheid 
echt hard voor nodig. Door U, door U alleen, om het eeuwig 
welbehagen. 
Het heeft geklonken: “De Heere is waarlijk opgestaan”. En onder dit 
Woord valt de eeuwige scheiding. Ook hier is de eeuwigheid in de 
tijd, en dat gaat dwars door deze gemeente heen. Het gaat er dwars 
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door heen. Er bij of er niet bij. Er iets van kennen of er niets van 
kennen. Al is het maar een speldenprikje wat je er van weet. Als het 
maar waarheid is van God. In welke stukken van de drie stukken je 
dan ook zit. De ellende, de verlossing of in de dankbaarheid. Als het 
maar van God is. Daar valt de scheiding. Is het Gods werk in uw en 
in mijn leven, ja of nee? En onder dit Woord kom je openbaar, 
bekeerd of onbekeerd. Je kunt het weten. Is daar het uitzien? Is 
daar het rusten in God? Is daar het toevoorzicht wat je hebben mag 
op de Heere in de hemel? Je kunt het weten. Of dat Woord je niet 
eens een keer koud gelaten heeft, maar je eens in beroering bracht, 
in beweging zette. Om daar naar te haken, daar naar te zoeken. 
En toen de Paasjubel klonk: “De Heere is waarlijk opgestaan”, toen 
hebben in de hel de duivel en de demonen en de verdoemden 
gevloekt, omdat ze het verloren hadden. En in de hemel hebben de 
hemellingen, de engelen en de gezaligden gejuicht, gezongen, de 
dank en de lof en de hulde aan God gebracht. Gij hebt het gedaan. 
En op deze wereld, daar worden we ingeleid in de hel of in de 
hemel. Het is één van twee. Of we vloeken met de duivel mee en we 
willen van deze gerechtigheid van de Ander niets weten, of we leren 
juichen, omdat dat wonder geschied is. 
Aan welke kant valt u? Hoe ziet uw leven er uit? Is dat een 
voorportaal van de hel? Of een voorportaal van de hemel? “Ik wil 
wel graag naar de hemel”. Wil je ook bij God wezen? Wil je ook bij 
Gods aanbiddelijke gerechtigheid vertoeven? Wil je ook leven van 
het werk van een Ander? Dat is een vraag! Die moet je op de ziel 
gebonden worden en die moet je terug brengen bij de Heere, elke 
dag opnieuw. 
In het 11e vers zegt Paulus: “Hetzij dan ik, hetzij zij, alzo prediken 
wij”. Dus naar dit Woord prediken wij. “en alzo hebt gij geloofd”. 
Naar dit Woord hebt gij geloofd. Op deze manier hebt gij geloofd. 
Naar de Schriften. Zoals God het geopenbaard heeft. Op deze 
manier. In deze gang. In deze weg. Zoals de apostelen zijn 
aangebracht, zo ook de gelovigen van alle tijden. De grondstukken 
van het genadeverbond zijn hetzelfde, dwars door de eeuwen heen. 
Want in de rij van de verschijningen die opgenoemd zijn in dit 
gedeelte, daar noemt Paulus ook even: “Vijfhonderd broeders in één 
keer”. Dat is een zinnebeeld van de Kerk van alle tijden. Ze hebben 
een ontmoeting gehad, zielsondervindelijk, met God in Christus. Dat 
gaat de eeuwen door. Dat is ook vandaag nodig. Dat moet klinken 
van alle kansels. Dan kon het weleens wezen dat God nog een op-
wekking geeft in Nederland, in het wegzakkende, wegstervende 
Nederland, wat zich rijp maakt voor het oordeel. Dan kon het 
weleens wezen dat God weerkeert en dat Hij nog wonderen gaat 
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werken onder ons en in onze omgeving, als we maar eens dit 
zouden uitstralen, hieruit zouden leven, dit zouden laten zien aan de 
mensen om ons heen, dat ze er eens afgebracht werden, van dat 
zware gedoe. Maar Christus zegt: “Die in Mij gelooft, Mijn last is licht 
en Mijn juk is zacht”. Dat je zo blijmoedig henen zou treden in ’s 
Heeren mogendheid, om zo ook nog wat uit te stralen aan de 
mensen om je heen. 
Ingeleid in Christus’ gangen. Je zegt: “Dat is moeilijk!”. 
Twee dingen. 
Gestorven voor onze zonden. Daar in geleid. Dat is het eerste. En 
begraven, opgewekt, overwonnen. En is gezien. Dat is het tweede. 
Dat is het eigenlijk. Recht en genade. Zonde en vergeving. Dood en 
leven. Zoals de blinde het zei: “Dit weet ik, ik was blind, maar nu zie 
ik”. Kun je hem dat achteraan zeggen? Ik was blind en nu zie ik. Dit 
zien. 
Zeg je dat ook al? Dat is de grote vraag voor ons allemaal. En die 
Christus, Die Opgestane, Hem is gegeven, van de Vader, gegeven 
alle macht in hemel en op aarde. En die almachtige Christus, Die 
het gezegd heeft dat Hem die macht gegeven is, Die gaat de wereld 
door om Zijn macht te tonen in het leven van de mens. Machtig om 
uit satans klauwen te verlossen. Daar gewaagt Paulus ook van in 
het 10e vers: “Door de genade Gods ben ik dat ik ben”. Hij is 
geworden van een vervolger tot een belijder. Machtig is Christus om 
uit satans klauwen te verlossen. Ook om uw leven, en het jouwe, en 
het mijne uit satans klauwen te verlossen. Hij is de Almachtige. 
Machtig ook om uw ongeloof te breken, om je te leren belijden wat 
die Korinthiërs mochten belijden, dat Christus de opgestane Levens-
vorst is. Machtig ook om u in te leiden in de geheimen van het 
genadeverbond, dat het geen dode letter blijft, maar dat het 
wezenlijke, werkelijke bevinding in je ziel wordt. Machtig is Hij om 
ook dat te doen. Machtig om u te bewaren in de wereld. “Maar ik 
ben zo bang”. Nee, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
En Hij zendt Zijn engelen uit als gedienstige geesten, om de 
kinderen Gods te bewaren door de tijd heen en ze veilig te brengen 
in de haven van de eeuwige rust. Ja, want dat is het laatste. Ook 
almachtig is Hij om de Kerk van God Thuis te brengen. Ze te laten 
aan komen. “Ik weet niet hoe ik er komen moet. En die 
Doodsjordaan is zo woest en de golven gaan tekeer”. Hij is machtig 
u Thuis te brengen en u te brengen voor het aangezicht van God. 
Hij is machtig u te brengen bij de Heere. Want Hij is immers de 
Verrezene. Hij is de Opgestane. Nooit meer vergeten! Daaruit leren 
leven. Daar naar te zoeken. Daarmee bezig te zijn bij dagen en bij 
nachten, om dat leven te mogen ontvangen wat uit Hem is. 
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De Heere geve het uit genade. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 71 : 14 en 17 
 

Ik roem, o eeuwig Alvermogen, 
'k Roem Uw gerechtigheid, 
Die zoveel glans verspreidt, 
Zo heerlijk schittert uit den hoge. 
O Heer' der legerscharen, 
Wie kan U evenaren? 
 
Mijn lippen zullen, juichend, roemen, 
In psalmen, U gewijd, 
Dat Gij mijn Helper zijt; 
Mijn tong zal U mijn Redder noemen; 
Uw gunst den Godgetrouwen, 
Den gansen dag, ontvouwen. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


