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Predikatie over Psalm 116 vers 3 t/m 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 77 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Psalm 116 
 
  1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen. 
  2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aan-
roepen. 
  3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der 
hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. 
  4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och 
HEERE, bevrijd mijn ziel. 
  5 De HEERE is genadig en rechtvaardig; en onze God is ontfer-
mende. 
  6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij 
heeft mij verlost. 
  7 Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u 
welgedaan. 
  8 Want Gij, HEERE, hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen 
van tranen, mijn voet van aanstoot. 
  9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen 
der levenden. 
10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest. 
11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars. 
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij 
bewezen? 
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des 
HEEREN aanroepen. 
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordig-
heid van al Zijn volk. 
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstge-
noten. 
16 Och HEERE, zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een 
zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt. 
17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam 
des HEEREN aanroepen. 
18 Ik zal mijn geloften den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordig-
heid van al Zijn volk, 
19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, 
o Jeruzalem. Hallelujah. 
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Gebed. 
Zingen Psalm 116 : 2, 3 en 4. 

 
En kijk nu eens mee onder het zingen, of je er in je ziel wat van 
verstaat. Niet alleen met het verstand, maar voor Gods aangezicht. 
Want daar zijn wij voor in deze dag, voor Gods aangezicht. 
 
Met de hulpe des Heeren, gemeente, en onder de inwachting van 
Gods Heilige Geest, wensen wij u in deze morgen Zijn Woord te be-
dienen uit die Psalm die wij samen lazen, Psalm 116. En dan noe-
men wij u als tekstwoorden de verzen 3 t/m 5. Daar lezen wij Gods 
Woord en onze tekst: 
 
  3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten 
der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefe-
nis. 
  4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och 
HEERE, bevrijd mijn ziel. 
  5 De HEERE is genadig en rechtvaardig; en onze God is ont-
fermende. 
 
Om naar aanleiding van onze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. De ontdekking der ziel. 
2e. De klacht der ziel. 
3e. De redding der ziel. 

 
Boven de Psalm staat geschreven: “God heb ik lief”. Dat is de diepe 
geestelijke inhoud van dit lied. De Psalmist begint zo: “Ik heb lief”. 
Dat woordje “ik heb lief”, dat geeft iets aan van de teerheid van het 
leven van de Psalmist. De teerheid van zijn leven met God. 
Hebben wij God eigenlijk lief, gemeente? Als de Heere ons 
vanmorgen tegen komt in het gewaad van Zijn Woord, als de Heere 
ons vanmorgen stelt voor Zijn rechterstoel. Want bedenk het goed, 
dat vanaf die kansel hier een rechtstreekse verbinding loopt naar de 
rechterstoel van Christus. De Heere daagt ons vanmorgen voor Zijn 
gericht, en Hij vraagt ons af: “Heb je Mij lief?” Zoals de Heere Jezus 
het eens aan Petrus vroeg: “Heb je Mij lief?” Die vraag dient in onze 
ziel te klinken, en we dienen een antwoord te vinden op die vraag 
voor het aangezicht van God in deze dag. Nu het nog tijd is. Nu het 
nog de welaangename dag der zaligheid is, voordat we sterven, 
voordat we God zullen ontmoeten. Want als we eenmaal God zullen 
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ontmoeten… En we staan er allemaal voor. Als we God zullen ont-
moeten, dan zal de Heere ons die vraag stellen: “Hebt gij Mij lief?” 
Wat zal dan het antwoord zijn? Het mocht zijn, door de genade van 
God, dat de dag van het gericht in de tijd aan ons geopenbaard zou 
worden. Dat we met onze ziel voor Gods aangezicht zouden 
worstelen of we hier iets van verstaan. 
“Ik heb lief”, zegt de Psalmist. Deze man was getrokken, gelokt door 
de liefde en door de goedheid van de Heere. 
Weet je daar al iets van, van Gods liefde en van Gods goedheid? 
Dwars tegen… Nee, dwars door Gods gerichtshandelingen heen 
over de zonde. 
“Ik heb lief”, zegt de Psalmist. Hij leefde in gemeenschap met God, 
in een liefdesgemeenschap. Dat is nu net de ellende van ons 
mensen. Die liefdesgemeenschap met onze Schepper, die zijn we 
kwijt. Dat is toch wat, dat dat week aan week in de prediking van het 
Woord moet klinken, dat we in ons bondshoofd Adam gevallen zijn, 
van God af gevallen zijn, de duivel toe gevallen zijn. En dat we liever 
de influisteringen van de satan gehoorzamen, dan dat we Gods 
getrouwe en waarachtige Woord geloven. 
“Ik heb lief”, zegt de Psalmist. En wij vragen vanmorgen aan de 
Psalmist: “Hoe ben je daartoe gekomen dan? Is er wat gebeurd in je 
leven dan? Of is dat vanzelf gekomen?” “Nee”, zegt de Psalmist, 
“dat is niet vanzelf gekomen. Daar is inderdaad wat gebeurd. Ik zal 
u verhalen van de weg die ik heb moeten gaan voor het aangezicht 
des Heeren. Ik zal u vertellen wat er in mijn ziel gebeurd is, om tot 
deze liefdesgemeenschap te komen”. En de Psalmist neemt ons 
mee vanmorgen. Dat kan hij doen, omdat dit zijn beleving is, omdat 
dit zijn bevinding is. Dit was zijn leven. Dat was niet zijn godsdienst 
voor op de zondag. Welnee! Dit doortrok, dit doorademde zijn hele 
bestaan. 
“Ik heb lief”, zegt de Psalmist. Dat gaat hij uitleggen in deze Psalm, 
omdat hij zo’n last had van een geestelijke kwaal. Heb je ook al last 
van een geestelijke kwaal? En je zegt: “Wat zou dat zijn dan, een 
geestelijke kwaal?” Laten we het aan de Psalmist vragen 
vanmorgen. “Wat is je geestelijke kwaal?” “Wel dit”, zegt de 
Psalmist, “dat ik van nature door eigen schuld onder Gods toorn lig. 
Dit is mijn geestelijke kwaal, dat de eeuwige nacht me voor ogen 
staat, en ik heb het verdiend”. 
We hebben de wet aan u voorgelezen. Die hebben we net zo goed 
aan onszelf voorgelezen natuurlijk, want wij zijn een mens, net als 
een ander. 
Is dat al eens gebeurd onder het lezen van Gods wet? Schuldig! 
Schuldig voor Gods aangezicht. Kijk, dan zeg je niet meer: “Ja, moet 
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je goed horen, wij zijn nu eenmaal zondaar met z’n allen. We doen 
nu eenmaal dingen verkeerd, maar ik zal proberen het beter te 
doen”. Nee, de Psalmist had er zulke indrukken van, dat was zo’n 
kwaal geworden in zijn leven, daar was geen medicijn van deze 
wereld tegen bestand. Niets hielp meer. Die man had een nood in 
zijn ziel. Maar hij spreekt ook in de Psalm van een medicijn. Van hét 
medicijn. Dat medicijn wat alleen de Psalmist helpen kon. En dat 
medicijn kan ook alleen ons vandaag helpen. Er is niets anders in 
deze wereld wat een mens van zijn geestelijke kwaal bevrijden kan 
dan dit medicijn wat hier in die Psalm voor ons uitgeschilderd, uit-
gestald ligt. Dit is het enige. En het kan. Dit medicijn is er, en dit 
medicijn kan toegepast worden, omdat deze bevinding, dit lied van 
de Psalmist, niet alleen zijn bevinding geweest is, maar omdat het 
ook de bevinding van Christus Zelf is, omdat Christus tot in de 
diepte dit lied beleefd heeft. Dieper dan een mens, hoe diep 
doorgeleid ook het ooit beleven kan. Hij is gegaan tot op de bodem 
van deze woorden. Hij is gegaan in de hete nacht van de toorn van 
God, opdat aan mensen dit geleerd zou mogen worden, in de tijd, 
tussen wieg en graf, om hierin te leren ademen, om hierin uit te 
leven. Daarom, aan armen wordt het uit genade toegepast. Dat is de 
werking van het Evangelie, ook vandaag. Er is bevinding van deze 
dingen mogelijk, omdat het Christus’ bevinding was. 
Dan zeg ik u een woord van Kohlbrugge. Kohlbrugge zegt zo: “Het 
Psalmboek is een geestelijke apotheek”. En die geestelijke apo-
theek is er, omdat Christus haar verworven heeft. De geestelijke 
apotheek, zegt Kohlbrugge, waar een geestelijke medicijn te verkrij-
gen is tegen alle mogelijke geestelijke kwaal. Telkens de nadruk op 
dat woordje “geestelijk”. Want kijk, welke lichamelijke of psychische 
of tijdelijke kwalen een mens ook kwellen kunnen, de oorzaak van al 
de ellende over onze ziel en de oorzaak van al de ellende in deze 
wereld, is de geestelijke kwaal. Dat is dat we God kwijt zijn, onze 
Schepper in het aangezicht hebben geslagen. 
Er is een geestelijk medicijn voor een geestelijke kwaal. Ik wou je 
eens vragen, of je die dodelijke kwaal ook al in je omdraagt? Of je 
iets van die ellende beleeft, dat je God kwijt bent? En dat je je 
vanmorgen onder de prediking van het Woord zou afvragen hoe ver 
je nu mee kunt op de weg van de bevinding van de Psalmist? Wat je 
er nu van verstaat in het diepst van je ziel, van deze woorden? 
De ontdekking der ziel. Dat is het eerste. De Psalmist zegt: “De 
banden des doods hadden mij omvangen”. Die man zit hier te 
vertellen, terwijl hij die weg is gegaan, die zit hier te vertellen uit zijn 
leven. En als je dat zo vluchtig leest, dan kan dat maar zo heel 
kalmpjes klinken. Maar er staat niet voor niets die woorden: “De 
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banden des doods hadden mij omvangen”. Weet je wat die man 
beleefd had in het diepst van zijn ziel? Die man voelde zich in een 
knelling zitten. Daar waren banden om zijn ziel. Banden des doods, 
die steeds harder werden aangetrokken, en die steeds meer gingen 
knellen. De banden des doods hadden mij omvangen. Ik ben een 
gebondene geweest, zegt hij. Een gebondene aan handen en 
voeten, en ik lag daar gebonden in mijn bloed, en ik lag daar, en als 
ik mijn ogen opsloeg keek ik de duivel in zijn grillige ogen, en om mij 
heen zag ik mijn vijanden, en de eeuwige nacht was mijn voorland. 
Zo was ik een gebondene in de banden van de dood. Omvangen! 
Daar was hij helemaal in opgesloten die man. 
Versta je dat? Weet je daar iets van in je leven? Is dat je toestand 
weleens geweest? Een gebondene geweest. 
We zeggen weleens: “Ik heb hier last van of ik heb daar last van”. 
Nou, dat zeg je dan niet meer. Want dit beslaat je hele bestaan. De 
banden des doods hadden mij omvangen. Weet je wat het gevolg 
daarvan was? Die man had alle hoop op redding en op verlossing 
verloren. Er was geen weg meer mogelijk. Ben je ook al eens 
doodgelopen in je leven? Heb je het weleens een keer niet meer ge-
weten voor Gods aangezicht? De banden van de dood. Dit was zijn 
staat. Kijk, dat was het altijd al. Maar nu viel er licht over. Het werd 
beleving in zijn ziel. 
Zo is het bij ons precies hetzelfde, gemeente. Sinds onze diepe val 
in Adam, zoals wij geboren zijn als onwederom geboren mensen, 
zijn wij God kwijt. En is dit de toestand over ons leven, dat de 
banden des doods je omvangen hadden. Maar als er geen licht over 
valt, door de kracht van de Heilige Geest, dan kun je het er in 
uithouden. Dan kun je er heerlijk in leven. Dan kan je een prachtige 
wereld opbouwen. En toch, de banden des doods hadden mij om-
vangen. 
Verstaat ge het niet? Bid de Heere of Hij het u bekend maakt in Zijn 
goedheid. Want dit moet geleerd worden aan deze kant van het 
graf. Bid de Heere om ontdekkend licht. We noemden de eerste 
gedachte toch: “De ontdekking der ziel”! Het lag eerst bedekt voor 
zijn zielsoog, maar het is ontdekt geworden. Zijn ziel in zijn toestand 
is aan hem geopenbaard. Dat de Heere het ook heden doen zou, 
onder ons, voor het eerst of bij vernieuwing, deze beleving in de ziel 
zou geven. 
De last van de zonde heeft hem gedrukt, perste zijn gemoed, tot 
diep in het stof op de grond voor God. Hij meende vrij te zijn, maar 
in de ontdekking leerde hij: “Ik ben een lijfeigene van de duivel”. Ik 
heb Kohlbrugge al genoemd. Dat was Kohlbrugge zijn grote 
ontdekking, uit Romeinen 7 vers 14: “De wet is geestelijk, doch ik 
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ben vleselijk, verkocht onder de zonde”. Daar moet je maar achter 
komen in je leven! Verkocht onder de zonde. Dat betekent dat van 
nature de duivel recht heeft op ons leven, want wij hebben ons 
vrijwillig aan hem verkocht, over gegeven. Daar moet licht over 
vallen in je ziel. Dan krijg je een taai portie te verwerken. Daar moet 
je goed op rekenen. Daar had die man kennis aan. Daar kroop die 
man door het stof, en het ging niet over, het werd alleen maar erger. 
Want wat zegt hij er bij? “En de angsten der hel hadden mij 
getroffen”. De wereld zegt: “Ja, we gaan een keer sterven”. De 
wereld zegt het nog veel platter. Die zegt: “We gaan een keer dood”. 
En ze zeggen: “Laten we maar eten, en laten we maar drinken, en 
laten we maar vrolijk zijn. Nu kan het nog. Onderhand zijn we er niet 
meer”. Die beleven op een bepaalde wijze iets van de banden van 
de dood. Maar als dat Geesteswerk is, zoals het bij de Psalmist 
was, en als het bij u en bij mij Geesteswerk is, dan is dit vervolg 
automatisch, want daar drukt de Heere op aan. De banden des 
doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij 
getroffen. Weet je wat dat betekent? Ik ben een des doods 
schuldige. En in je ziel gaat de hel branden. “Nou man, moet dat nu 
gepreekt worden? Moet dat nu verkondigd worden? Is dat het nu 
wat je te zeggen hebt?” Dat is inderdaad wat verkondigd moet 
worden. Dat is echter niet alles wat te zeggen is. Maar wil dat 
andere, dat heerlijke, dat schone voor ons geloofsoog gaan 
schitteren, dan leidt de Heere in deze gang. De angsten der hel had-
den mij getroffen. Het brandt als het ware al in je ziel: “Je bent een 
veroordeelde”. Beleef je dat? Heb je zo weleens gebogen over de 
wereld heen en weer gesjokt? Dat je een veroordeelde voor God 
bent. Dat je niet verloren gaat, maar dat je verloren bent, dat je 
verloren ligt en dat je in je dood daar ligt, en dat je je niet bewegen 
kunt de goede kant op. Heb je daar weleens in gelopen? Of loop je 
daar nu in? Dat zou toch kunnen! Want God is almachtig. De 
angsten der hel hadden mij getroffen. Hij is Gods oordeel 
onderworpen. En ik vraag je vanmorgen: Als die beleving in je ziel 
ligt, zou je dan nog kunnen lachen? Zou je dan nog met de wereld 
mee plezier kunnen maken? Eten, drinken en vrolijk zijn, morgen 
gaan we toch dood. Of als dit beleving is in je ziel, zeg je dan: “Nee, 
het lachen is mij vergaan, ik kan niet meer, ik ben uitgeteerd, en ik 
heb geleerd dat alle plezier in de wereld maar zo tijdelijk en zo 
kortstondig is, dat het mijn ziel niet verzadigen kan. Het is een leeg 
en een hol vermaak, en het haalt het oordeel niet weg. Ik kan dan 
wel een poosje de genietingen van de wereld hebben, maar het 
helpt mij niet, het verzoent mij niet met God”. Dat dat de klacht van 
je leven zou zijn in deze dag, voor het eerst of opnieuw. Want de 
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Psalmist zegt het toch: “Ik vond benauwdheid en droefenis”. Die 
man lachte niet meer. Dat was het wat hij vond, hoe hij ook 
ronddoolde en rondzocht in zijn ziel. In welke uithoeken hij ook keek, 
dat was wat hij vond: benauwdheid en droefenis. 
Leg daar je ziel nu eens naast als de Psalmist dat zegt. Waarom 
was die man benauwd? Vanwege het rechtvaardig oordeel Gods. Ik 
heb in Adam tegen U gekozen, en Uw oordeel rust op de allerbeste 
wetten. Ik moet sterven. 
Dat maakte die man benauwd. Dat bracht hem in de knel voor de 
Heere. En droefenis, zegt de Psalmist. Omdat hij geen toekomst 
meer heeft. Omdat hij God kwijt is, Die de toekomst is. Dat was de 
opbrengst van zijn leven. Dat is de staat van de ontdekking: 
benauwdheid en droefenis. De angsten der hel stormden op hem 
los. En de duivel liet zijn rechten gelden in zijn ziel. En de duivel 
fluisterde hem in: “Je hebt te vaak gezondigd. Je hebt teveel 
gezondigd. Je houdt je boezemzonde maar aan de hand. Er is bij 
God voor jou geen vergeving meer”. Dat kwelde hem. Dat knelde 
hem. Begrijp je dat? Want als je dit verstaat, dan zal het ook 
verderop moeten. Dan zal het ook naar het volgende vers moeten. 
Het tweede was: “De klacht der ziel”. Daar moet het heen. Want wat 
is de klacht der ziel, het 4e vers? Maar, staat er. Maar ik riep de 
Naam des Heeren aan. Daar klinkt zomaar ineens… Wie had dat nu 
gedacht. Daar klinkt een schreeuw uit de diepte. En de hel wil het 
wel overschreeuwen. En de duivel fluistert je in: “Er is voor jou geen 
heil bij God”. Maar toch, het is niet te stoppen, omdat het 
Geesteswerk is, en omdat de Heilige Geest het er uit perst: “Maar ik 
riep de Naam des Heeren aan”. En er zit een ontdekte ziel die met 
God worstelt, die zegt: “Ik heb geen woorden meer”. Psalm 5 zegt 
dan: “Zie dan, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de 
overdenking in mij spreekt”. Versta je daar iets van? Dat je geen 
klacht meer uit kon brengen, maar dat je niet weg kon blijven bij 
Gods troon, waar God recht spreekt over je leven. Dat kende de 
Psalmist. Een heerlijke omslag is het. Een onverwachte wending. 
Wie gaat het nu bij zijn eigen Rechter zoeken?! Maar de Psalmist 
doet het. Maar, zegt hij, ik riep de Naam des Heeren aan. 
Het is tegengesteld aan de beleving van je ziel. Je zou toch zo snel 
mogelijk bij die God vandaan rennen. Dat zou je denken in je 
natuurstaat. Maar in het geestelijke is het allemaal net andersom. Je 
valt je Rechter te voet. 
Maar…! Dat dat een hoop mocht wezen voor een mens die er niet 
meer uit komt voor Gods aangezicht. Die het niet meer weet in zijn 
leven hoe hij ooit nog met God verzoend moet worden. Die de nacht 
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van de eeuwige hel over zijn ziel gekregen heeft. Maar, staat er. 
Maar! Maar ik riep de Naam des Heeren aan, hangende aan God. 
Weet je wat zo opvalt? Als je dat nu zo leest: “Maar ik riep de Naam 
des Heeren aan…” Het valt zo op dat die men niet over zijn eigen 
deugden begint. Hij zegt niet: “Heere, ik ben een ontdekt mens en U 
wilt toch ontdekte mensen genade bewijzen!” “Heere, ik ben een 
zondaar, en U bent toch, o Heere Jezus, voor zondaren gestorven!” 
Hij zegt ook niet: “Ik geloof toch in Uw Woord, en dat is toch ge-
noeg”. Welnee, hij heeft het helemaal niet over zichzelf. “Maar ik 
riep de Naam des Heeren aan”, zegt hij. Ik ben een en al ondeugd, 
maar ik spreek de deugd van God aan, de Naam des Heeren. En 
die Naam des Heeren, gemeente, Die verklaart Gods Wezen, hoe 
God is. En als we mogen zeggen hoe God is, dan betekent dat ook 
hoe God eeuwig zijn zal. Want in God is geen verandering. Dit is 
Gods Wezen. De Naam des Heeren verklaart Wie Hij is in Zijn hart. 
De Naam des Heeren laat ons de hemelse Rechter in het hart 
blikken. De Naam des Heeren is vlees geworden in Christus. En om 
Christus’ wille, om des bloeds wille, is God een horend en een 
verhorend God. Dat weet de Psalmist. 
Kijk, hij heeft de Borg nog niet in handen hoor. Hij rust nog niet in 
een toegezegde belofte. Maar hij is werkzaam voor Gods 
aangezicht. Uw Naam, Heere, die U verklaard hebt in Christus, U 
Die Uw recht handhaaft en het is rechtvaardig. Maar U Die ook Uw 
genade bewijst om Christus wil, U roep ik aan. 
Moet het in uw leven ook al van de andere kant komen? Ben je ook 
al uitgewerkt, doodgeslagen aan je eigen kant? Geen hoop en geen 
verwachting meer. 
Ik riep de Naam des Heeren aan. Hij roept God aan, Die in Christus 
Zijn welbehagen getoond heeft. Er klinkt vanmorgen Evangelie-
bediening. En hoe zwarter de nacht in je ziel, hoe helderder het 
Evangelielicht schitteren zal. Genade moet genade zijn. Dat komt 
van God. Niets in ons. Maar alles uit Hem. Al doodt Hij mij, ik zal 
nochtans op Hem hopen. Zo je Rechter te voet te vallen. 
En wat is zijn klacht? Wat is zijn gebed? “Och, Heere”, zegt hij. Ik 
wou toch vanmorgen met u stilstaan bij dat woordje “och”. In de 
theologie van vandaag wordt dat woordje “och” nogal eens in de 
prullenmand gegooid. Dat is vrome praat. Dat is een beetje zwaar 
en degelijk doen. Dat doen die doorgezakte mensen. Die zeggen 
och en ach. Dan is Christus kennelijk ook zwaar en doorgezakt. Die 
het toch Zelf gezegd heeft: “Och, of ge ook bekendet in deze uw 
dag, wat tot uw vrede is dienende”. Dat zei Christus, en dat leert 
Christus Zijn Kerk. Och! Ben je ook al zo’n mens van och en ach? 
Geen show natuurlijk, maar werkelijkheid. Och, zegt hij. Dat mag de 
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Heere zo graag horen uit een mens die van nature zo hoog van 
statuur is. Nederig gemaakt, zijn eigen staat voor ogen gesteld, uit 
de diepte. 
Och HEERE (met vijf hoofdletters). Gij God des eeds. Gij God des 
verbonds. Mijn wezen roept tot U, want zonder U sterf ik. 
Ken je dat? Zeg je: “Bij dagen en bij nachten is dat mijn geroep. 
Zonder God zal ik sterven”. En dat is ook zo. Zonder God sterven wij 
ook in eeuwigheid. Och HEERE, zegt hij, bevrijd mijn ziel. Bevrijd 
mijn leven, mijn wezen. Bevrijd mijn ik, die ik ben, die ik ben voor U 
in mijn verlorenheid en in mijn schuld. Bevrijd mij, o God. 
Deze klacht te kennen en dit aanhouden in die klacht ook te kennen. 
Luther zegt: “God laat de verhoring weleens eventjes uit, opdat Hij 
beproeven zou of de klacht echt is, en je aan zou houden aan de 
troon der genade”. Mag je de troon van Gods genade al bestormen, 
gemeente? Zo bestormen dat je geen woorden meer hebt, maar 
alleen dit nog, dit ene: “Och HEERE, bevrijd mijn ziel”. Want weet u, 
het is mij een vreugde om vanaf deze kansel u te mogen zeggen: 
“Er zal verlossing komen”. Zulk een nood en zulk een klacht werkt 
God Zelf. Die legt God er Zelf in. En je weet niet hoe, maar je kunt 
niet bij Hem vandaan blijven. En zulk een klacht, die God Zelf 
gewerkt heeft, en die de Heere Zelf in de weg van het gebed tot Zijn 
troon laat terug keren, die zal Hij verhoren. Die zal Hij gehoor geven. 
Er zal verlossing komen. Dat is de redding der ziel. Dat is het derde 
nog. Maar we gaan eerst samen zingen, Psalm 38. Daar lezen we 
ook en daar zingen we ook van die klacht. Het 8e en het 9e vers van 
Psalm 38. 

Uitgeteerd door al mijn klachten 
Zijn mijn krachten, 
Zeer verbrijzeld en vergaan; 
'k Brul van bitt're zielensmarte, 
Want mijn harte 
Is verzwakt, door al Uw slaan. 
  
Maar wat klaag ik, Heer' der heren? 
Mijn begeren 
Is voor U, in al mijn leed, 
Met mijn zuchten en mijn zorgen, 
Niet verborgen; 
Daar Gij alles ziet en weet. 

 
De eerste gedachte was: “De ontdekking der ziel”. 
“Nee”, zeg je, “nee, zo slecht ben ik nog echt niet, hoor. Ik ben nog 
een aardig godsdienstig mens. Ik ga toch trouw naar de kerk, en ik 
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wil de zuivere waarheid horen. Ik lees trouwens ook nog wel een 
goed boek. Nog weleens een oudvader ook. Nee, ik kan het precies 
horen als het niet zuiver gereformeerd is wat verkondigd wordt”. 
Sterf aan je boze weg. 
“Maar het zijn toch goeie dingen!”, zeg je. Dat is het best, het zijn 
goeie dingen. Maar je kunt er niet mee voor God bestaan. De 
ontdekking der ziel. Opengelegd wie je nu bent. Dan moet die 
godsdienstige schors er een keertje af, er af gepeld. 
En wat zegt een andere Psalmist ergens, toen dat gebeurde? “Ik 
ben een groot beest bij U”. Is dat al eens achter je zwarte pakje voor 
waarachtig geworden? Een groot beest bij God te wezen. Is dat al 
een keer thuis bezorgd? Dat dat de puinhoop van je bestaan is, 
waar je val je gelaten heeft. Dat ook in je godsdienst het toch waar 
is, dat je de satan als god eerbiedigt, en dat je God voor leugenaar 
houdt. Omdat je niet uit genade zalig wilt worden, maar een eigen 
boze weg meent te kunnen gaan, om daarmee voor God 
rechtvaardig te zijn. Het zal niet gaan. En het zal in de Dag der 
dagen blijken dat het eeuwig tekort is. Want er is maar één ding 
gangbaar in het gericht van God. Dat is de toegerekende 
gerechtigheid van Christus, gemeente. Dat is het enige. “Ja”, zeg je, 
“maar hier zit ik nu in mijn ontdekking. En hoe ik ook rondkijk in mijn 
ziel, het is één zwartigheid, het is één grote nacht, één puinhoop. En 
ik weet niet meer waar ik het zoeken moet”. 
Wij hebben u mogen verkondigen de klacht der ziel. Och HEERE, 
bevrijd mijn ziel. “Ja maar”, zeg je, “ik ben zo bang dat ik het niet 
meen”. Val dan die God te voet en zeg: “Heere, ik ben een 
leugenaar, want ik ben de leugenaar van den beginne toegevallen, 
en toch, en toch, ik heb het in de prediking van het Woord gehoord, 
en het klinkt in mijn ziel dat dat waarachtig is, dat er maar één ding 
mij bevrijden kan, vlak voor de eeuwigheid, en dat is Uw heil en Uw 
gerechtigheid. Heere, dat het waarheid mocht zijn in mijn binnenste, 
en dat ik niet bij U vandaan zou kunnen blijven, dat ik U aan zou 
roepen bij dagen en bij nachten”. Niet meer over het allerlei van 
deze wereld, zoals Psalm 38 het ons zegt. “Maar wat klaag ik nu 
eigenlijk, Heere der heren, wat zal ik over de gevolgen van de 
zonden klagen? Nee, ik klaag voor Uw aangezicht over dat ene. Ik 
klaag over mijn ziel, over mijn verlorenheid. Mijn begeren is voor U, 
in al mijn leed, met mijn zuchten, met mijn zorgen, voor U niet 
verborgen, daar Gij alles ziet en weet”. En die God blikt ons 
vanmorgen, op en onder de kansel, tot in het diepst van onze ziel. 
Wat klagen we dan? Is dit begeren al de zieletaal van ons hart? Is 
dat al wat wij mee nemen bij dagen en bij nachten, zo vlak voordat 
je inslaapt ’s avonds, dat je indrukken ontvangt van de ontzaglijkheid 
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van dood en eeuwigheid? En dat je niet meer weet waar je het zoe-
ken moet. Ben je zo ’s morgens weleens wakker geworden toen de 
zon scheen, dat je het gezegd hebt: “Heere, Uw zon schijnt over 
bozen en goeden, maar ik heb nog altijd de nacht voor ogen”. Moet 
er een nood opgelost worden in je leven? Of kun je het in de nood 
nogal aardig uit houden? “Ja, wij zijn nu eenmaal slechte mensen”. 
Kun je het er in doen? Of moet het verderop? Is die levende klacht 
je taal, dat het opgelost moet worden. Want wij hebben het u ook al 
mogen zeggen: “Er zal verlossing komen”. Dat is het derde nog. De 
redding der ziel. 
Want weet u, de Psalmist is het onderwerp geworden van Gods 
bemoeienis. Dat heeft hij niet gemaakt. Dat is verkiezende genade. 
Wie kan dat uitleggen, wat verkiezing is? Dat kan geen mens 
uitleggen. Dat moet je beleven. Want de geopenbaarde dingen zijn 
voor ons en onze kinderen, maar staat er voor, de verborgen dingen 
zijn voor de Heere. Die verkiezing is een verborgenheid, maar in de 
tijd werkt God het uit. In de tijd leidt Hij mensen in deze gang, opdat 
ze zouden leren rusten in de verkiezing. Je moet niet beginnen bij 
de verkiezing. Het is wel het eerste stuk in de heilsorde. Maar Gods 
Kerk leert er in te rusten. Daar alleen haar troost in te vinden. En dat 
zal haar eeuwige lofzang zijn: “Door U, door U alleen, om het 
eeuwig welbehagen”. 
Weet u, God is goed, want Hij zet ons neer onder de bediening van 
het Woord. Hij laat ons niet ongewaarschuwd voortgaan. Hij komt 
ons tegen in deze dag. Daar niet over heen gaan hoor! Waar je dan 
ook zit. En er is een kind van God en die zegt tegen me: “Ja man, je 
moest eens weten. Ik heb inderdaad deze gang moeten gaan, maar 
om Christus’ wille is God genadig geweest. Ik mag leven uit het vol-
brachte werk van de Ander”. Zou dat een moede en afgetobde ziel 
geen moed geven! Om voort te gaan met aanhouden aan de troon 
der genade. “Mijn ziel moet gered worden”, zeg je. Er is ruimte bij 
God. Er is ruimte bij God geschapen in Zijn welbehagen, in de gave 
van Zijn Zoon. Er is ruimte bij de Heere, ook vandaag nog. Kijk, 
weet je, het is nog altijd zo. Calvijn zegt: “Het is een ongedachte si-
tuatie, om in zo’n ontdekking nog tot God te roepen. En toch, de 
Heilige Geest leert het. Het moet toch verderop”. Ik kan het niet 
maken. Het gebeurt en ik word als ziel ingetrokken, ik word het 
onderwerp van de bemoeienissen Gods. En als onderwerp van de 
bemoeienissen Gods, gaat God mij leren dat het niet in mij ligt, maar 
alleen in het Voorwerp van het geloof. Het ligt alleen in Christus. 
Omdat Christus deze Psalm beleefd heeft tot op de bodem. Als de 
Psalmist klaagt: “De banden des doods hadden mij omvangen”, dan 
is Christus vrijwillig in gegaan in de band van Zijn volk. Dan is 
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Christus vrijwillig de gang van Zijn vernedering gegaan, en Hij heeft 
daar de gebondenheid beleefd tot op de bodem van de hel. En hij 
heeft daar op die bodem van die hel satans kop vermorzeld, ja. 
Maar het was een zielesmart voor Christus dat Hij het aan 
Golgotha’s kruis uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij 
Mij?” De banden des doods hadden Hem omvangen. De angsten 
der hel hadden Hem ingenomen. Zo riep Hij tot God, verlaten van 
Zijn Vader. Hij beleefde het tot in de diepte wat verloren gaan 
betekent. Hij is daar in het oordeel geweest om een veroordeelde, 
om een des doods schuldige in de ruimte te zetten. Ook in 2010, 
vandaag, hier. Want dat Woord van Hem klinkt nog altijd en dat 
geschreven Woord predikt ons toch dat vlees geworden Woord. Dat 
door de kracht van de Heilige Geest Zijn kruis hoog mag worden 
opgericht in uw ziel, en je Hem zien mag. Hem zien mag, de 
bloedende Borg van Golgotha. Hij is vrijwillig gegaan in de banden 
van Zijn volk. Gods recht geëerbiedigd en de straf aanvaard: “Ik 
kom, o God, om Uw wil te doen”. En tot in de diepste diepte van de 
hel gold het van Hem: “Ik draag Uw heilige wet, die Gij de sterveling 
zet in het binnenste ingewand”. Zo is Hij gegaan uit liefde tot Zijn 
Vader. Zo is Hij gegaan met al de namen van de verkorenen in Zijn 
hart geschreven, om in de tijd vrij te kopen en in de ruimte te zetten 
met Hem. Het is uitwerking van Gods raad. En hoe noemen we die 
raad ook alweer? Gods Vrederaad. Want God heeft gedachten des 
vredes en niet des kwaads. 
Zo is het Vrederaad, ook vanmorgen. Daarom zegt de Psalmist in 
het 5e vers: “De Heere is genadig”. Op de een of andere manier is 
die man gered geworden. Want van de klacht klinkt nu even niets 
meer. En de benauwdheid van zijn ziel is verdwenen. Hij zegt: “De 
Heere is genadig”. Kostelijk! Want in de bangste nacht van zijn ziel, 
waar hij kroop voor God, ondergaande onder Gods rechtvaardig 
oordeel, daar is God hem tegen gekomen, zijn Rechter, ja. God is 
hem tegen gekomen en heeft hem Zijn hart getoond in Christus. De 
Heere is genadig. 
Maar je zegt: “Hoe moet dat dan? De Heere is genadig, ja ja. Maar 
gaat Hij dan om Zijn recht heen? Handhaaft God Zijn recht dan niet? 
Zet Hij dat dan opzij om een mens genadig te zijn?” Nee! De 
Psalmist is heel zuiver. De Heere is genadig én rechtvaardig. Ik ben 
wel in het gericht, maar uit genade verkoren in Christus. En God 
heeft Zijn rechtvaardigheid uitgebrand in Christus. Hij heeft Hem 
geslagen, opdat wij de vrijheid zouden beleven. Christus’ ge-
rechtigheid is mij toegerekend, zegt de Psalmist. In dat dodelijkst 
tijdsgewricht heeft Hij mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. 
Hij heeft Christus geslagen, die rechtvaardige God. En eens 
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geslagen is eeuwig geslagen. Christus droeg toch de namen van de 
verkorenen in Zijn hart! God kan het niet aan zien dat de zonde 
tweemaal gestraft wordt. Wiens naam geschreven is in het hart van 
Christus, er is betaald, en er is genoeg gedaan. 
En je zegt: “Moeten we dat dan maar gewoon geloven? Moeten we 
dat dan maar aannemen?”, zoals de theologie van vandaag ons wil 
laten geloven. Nee, zeg ik je, nee, nee. Want de Psalmist zegt er bij: 
“Onze God is ontfermende”. Wat betekent dat nu weer? In die twee 
klanken van recht en genade, buigt de Heere Zich over de mens. 
Ontferming. Hij laat Zich in Zijn liefdeshart blikken. De schuld Uws 
volks hebt Gij uit Uw Boek gedaan. 
Weet je daar iets van, dat God je zo is tegen gekomen? Dat het niet 
alleen bij Zijn recht gebleven is, maar dat ook Zijn genade je 
getoond is. Hoe weet ik dat?, zeg je. Luther zegt: “Christus’ 
gerechtigheid is geen deugd in ons”. Daar moet je mee ophouden. 
Dat is geen deugd in ons, maar het is een vreemde gerechtigheid 
buiten ons. 
Dan weet je dat net zo goed als ik: wat buiten ons ligt, dat hebben 
we niet. Dan kun je het stelen. Maar wat je steelt moet je terug 
geven. Christus’ gerechtigheid buiten ons, het moet toegepast 
worden. En ik mag overal waar ik komen mag het woord van Philpot 
zeggen, want ik geloof dat we dat weer moeten verstaan met elkaar, 
dat dat zo ver is weggeraakt uit ons bewustzijn. Philpot zegt: “Wij 
moeten weten”. Als hij zegt “weten”, dan gaat het over een gehei-
ligde kennis aan het hart. We moeten weten dat het bloed van 
Christus op ons geweten gesprengd is in je zielenacht. Zie je daar 
naar uit, dat God je toeknikt en zegt: “Ik heb je schuld aan Christus 
gestraft”. Hoe gaat dat? Vroeger noemden ze dat “het uur der 
minne”. Of niet? Dat is nog steeds het uur der minne. Maar een 
hoop van die kostelijke termen zijn we een beetje kwijt. 
Het uur der minne, wat is dat? Ach, ik ga onder en ik zak weg in de 
kuil en in de poel van verderf. Geen weg meer. Maar God toont voor 
mijn geloofsoog het kruis van Christus. En ik zie de bloedende Borg 
hangen aan Golgotha’s heuvel. En ik hoor het van Zijn lieve, 
stervende lippen komen: “Ik voor u, daar gij anders de eeuwige 
dood had moeten sterven”. 
De Psalmist juicht in God. Hij zegt: “De Heere is genadig en 
rechtvaardig, en onze God is zeer ontfermende”. Het zijn Uw 
gedachten des vredes geweest, Heere. Het is Uw liefdesuiting 
geweest. 
Is dat uur al gebeurd in je leven? Weet je daar iets van, dat je het uit 
moest roepen: “O Heere, hoe heeft U mij weten te vinden? Waarom 
was het toch op mij gemunt, daar zoveel anderen gaan verloren, die 
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Gij geen verlossing gunt?” Is de Heere je zo al tegen gekomen, dat 
je in Zijn rechtszaal geleid werd, maar dat de hemelse Advocaat 
tussen beiden trad? En dat Christus het tot Zijn Vader zei: “Ik heb 
ook voor deze verzoening gevonden. Het zijn toch de gegevenen 
van U, Heere. Ze zijn van Mij en ze Zijn van U. Ze zullen niet meer 
sterven in der eeuwigheid”. 
Die man, die Psalmist heeft opgeademd in Christus, omdat Hij in de 
dood geweest is, in het graf gelegd, werkelijk gestorven. Omdat Hij 
alles missen moest. Omdat de duivel over Hem dacht te triomferen. 
Maar omdat Hij ook is opgestaan. En omdat Hij leeft in alle 
eeuwigheid. Daarom klinkt het heden: “Zo gij Zijn stem dan toch 
heden hoort, gemeente, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; verhard 
je toch niet, maar laat je leiden”. Opdat je hierin gevonden zou 
worden. Opdat je deze waarheid beleven zou. Opdat je hierin 
ademen zou, die pure lucht van Gods vrije, soevereine genade. Hij 
heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 
En hoe zegt de apostel Paulus het in 1 Korinthe 1 vers 30, als dit 
toch in mijn leven gebeurd is: “Opdat het dan nog zij, die roemt, die 
roeme in de Heere”. Voor een uitgewerkt… Wat? Voor een 
gestorven mens onder Gods recht, is genade werkelijk genade. Dan 
gaat de Zon op in de bange nacht van mijn ziel. Zie je daar naar uit, 
dat dat gebeuren mag, dat je zo de vrijspraak van de Hemel zelf 
beleven mag? “Moet ik het uur weten?”, zeg je. Is dat van belang 
voor de eeuwigheid? Brakel zegt: “Je hoeft het uur niet te weten. Je 
hoeft niet te weten wanneer de zon is opgegaan. Als je maar weet 
dat hij schijnt”. In het leven van de Psalmist scheen de Zon, en die 
man leeft eeuwig voor Gods aangezicht. 
Schijnt de Zon al in je ziel? Is de nacht al voorbij gegaan en is de 
verlossing gekomen? Want dit is leven. Dit alleen. Want de Heere is 
Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Het begin van vers 6 zegt: “De 
Heere bewaart de eenvoudigen”. Die van zichzelf zijn afgebracht, 
dat zijn eenvoudigen. De Heere bewaart ze door de eeuwen heen, 
tot op de laatste dag, totdat de verkoren Kerk vol zal zijn. Is dat al je 
gebed? “Heere, mag ik van die grote kudde een klein schaapje 
wezen? Opdat ik U eeuwig zal mogen bedoelen, U eeuwig zou 
mogen grootmaken, U zingen de lof, de hulde, de eer en de 
aanbidding tot in alle eeuwigheid”. Zoals de apostel het uitjuicht: 
“Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 
ons heeft vrijgekocht”. Die zullen wij loven en Die zullen wij zingen. 
“Welja, ik heb mijn eigen bestaan terug gekregen in de nacht”. Dat is 
best. “Maar de Zonne is mij opgegaan toen ik door Pniël gaan 
mocht, Gode zij alle lof”. 
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En nu de vraag: Hoe ver kon je nu mee vanmorgen? Wat hebben wij 
er nu, op en onder de kansel, van verstaan in het diepst van ons 
wezen? Kennen wij iets van deze weg? Kennen wij iets van de 
persing, dat het naar de verlossing moet? Mag je God al bedoelen? 
Is dat al je hoogste verlangen: Hem te eerbiedigen? Zo komt God 
aan Zijn eer, en zo wordt ook vandaag de zaligheid beleefd. 
De Heere zegene Zijn eigen Woord. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 30 : 4 en 8. 
Zegenbede. 

 


