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Predikatie over Psalm 42 vers 2 en 3 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 63 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Psalm 42 
 
  1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinde-
ren van Korach. 
  2 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt 
mijn ziel tot U, o God. 
  3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik 
ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? 
  4 Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij den gansen 
dag tot mij zeggen: Waar is uw God? 
  5 Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht 
heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods 
huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feest hou-
dende menigte. 
  6 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op 
God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aange-
zichts. 
  7 O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij; daarom gedenk ik 
Uwer uit het land van de Jordaan en Hermonim, uit het klein ge-
bergte. 
  8 De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer water-
goten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. 
  9 Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, 
en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn, het gebed tot den God mijns 
levens. 
10 Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots, waarom vergeet Gij mij? 
Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? 
11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpar-
tijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? 
12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige 
Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 42 : 1 en 2. 
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Hopend en wachtend op de goede God, ja onder de inwachting van 
Zijn Heilige Geest, wensen wij in deze morgen met u te spreken 
over vers 2 en 3 uit Psalm 42. Daar lezen we het Goddelijk Woord 
en onze tekst: 
 
  2 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo 
schreeuwt mijn ziel tot U, o God. 
  3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer 
zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? 
 
Om naar aanleiding van onze tekstwoorden stil te staan bij drie 
gedachten. 
 

1e. De dorst van de ziel. 
2e. De dorst naar God. 
3e. De dorst naar het leven. 

 
Gemeente, in gedachten zien we de Psalmist David zitten in een 
woeste en een eenzame plaats. Ja, zijn naam wordt wel niet ge-
noemd in de Psalm, maar de klassieke verklaarders wijzen er alle-
maal op dat het David geweest moet zijn op de vlucht voor Saul. 
Weet u wel, die hem naar het leven stond. De moderne theologie 
stelt vragen of David nu echt deze Psalm gedicht heeft. Maar ja, dat 
is niet zo verwonderlijk. De moderne theologie stelt namelijk overal 
vragen bij. En die moderne theologie, weet u, die huist in ons aller 
hart. Weet je wat dat betekent? Dat we God niet geloven, Die de 
Waarheid is, en dat we liever de leugen van de duivel geloven. Die 
influisteringen nemen wij nu van nature direct ter harte. Maar dat 
Woord van God, ja, daar zijn we zo hardleers in. Is het niet? Daar 
zijn we zulke tegenstrevende mensen in. Het is trouwens nog wel 
een voorrecht dat we dan nog week aan week onder het Woord 
mogen komen. Of heb je het niet nodig, dat je er week aan week bij 
gebracht wordt? Dat opnieuw die zaken op orde gelegd worden. Dat 
er geopenbaard wordt, onder de bediening van het Woord, door het 
licht van de Heilige Geest, wie je nu bent, wie je blijft, dat je niet 
opknapt. En Wie God nu is en blijft in Zijn eisende gerechtigheid. 
Maar ook dat ons verkondigd wordt Wie God nu wezen wil voor een 
arm en verloren mens in Christus. In Christus! Dat is altijd de jubel. 
De jubel die uit dat Woord van God spreekt, op elke bladzijde. In 
Christus! 
Ben je ook zo blij dat je naar de kerk mocht gaan vandaag? Mis-
schien heb je vanmorgen de zonnestralen wel gezien. Het zou kun-
nen. En hebben die zonnestralen nu een verlangen in je hart wakker 
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gemaakt? Heere, mag vandaag onder de bediening van het Woord 
de Zonne der gerechtigheid weer eens schijnen in mijn hart? Omdat 
het zo donker is van binnen. Omdat het aan je eigen kant zo hope-
loos verloren is. Ja, wacht even, zegt er een, wacht even. Wat is er? 
“Ik kan toch niet ontkennen dat de Heere genadig gewerkt heeft in 
mijn leven. Dan is toch de duisternis opgegaan!” O, u bezit een 
christendom wat alleen maar beter wordt? Knapt het op? Komt er 
telkens een procentje bij? En ben je onderweg naar het volmaakte 
aan deze kant van het graf? Of moet je in de ondervinding van je 
leven klagen, dat je zeggen moet: “Man, je moest eens weten. De 
Heere heeft zulke grote weldaden aan mijn ziel verricht, maar ik 
moet er achter komen wie ik nu blijf”. Daardoor word je al schuldi-
ger, en al schuldiger in jezelf. Want je hebt de goedheid Gods met 
kwaadheid beantwoord. 
Vind je het een wonder dat je in de kerk mag zijn vanmorgen? Voor 
de Psalmist had het een wonder geweest als hij hier had mogen 
zijn. Want hij was daar ergens in den vreemde, in een dorre plaats 
in de woestijn. Die man kon niet opgaan naar het huis des Heeren. 
Ja, dat hij van mensen verstoken was, dat vond hij nog niet zo erg. 
Daar heeft hij het niet over. Ja, hij noemt de mensen wel in de 
Psalm, maar dan alleen maar in een zin dat hij er last van gehad 
heeft. Want die mensen vragen: “Waar is nu die God Die jij ver-
wacht?” Die mensen zijn net als de vrouw van Job: “Zegen God en 
sterf”. “Wat blijkt er nu van Gods trouw en van Gods eer? Die God 
Die jou beloofd heeft dat je koning worden zou. Daar zit je nu, 
ergens weggestopt in de woestijn als een angstig haasje, op de 
vlucht geslagen voor je vijanden. Heb je zo’n God? Moet je het Daar 
nu van verwachten? Is Daar nu wat van te hopen?” Nee, dat vindt 
de Psalmist niet zo erg, dat hij die stemmen van de mensen even 
niet hoort. Want hij heeft al zat aan zijn eigen hart, waar die stem-
men ook al klinken. Hij klaagt in de Psalm: “Wat buigt gij u neder, o 
mijn ziel, en zijt onrustig in mij?” Heb je daar ook zo’n last van, dat je 
het niet vast kunt houden? Dat je niet in de staat van de genade 
kunt blijven staan, maar dat je dagelijks struikelt in vele. En dat dat 
onlovige bestaan van je telkens weer de kop opsteekt. En omdat de 
Psalmist dat beleefde, daarom heeft hij een verlangen. Er staat niet: 
“Mag ik nog een keer terug naar mijn vrienden, waar ik het zo ge-
zellig mee had, en waar we zo fijn konden praten over de vakantie 
en over het nieuwe huis”. En weet ik het wat allemaal. Maar de 
Psalmist klaagt in dit lied dat hij verlangt naar het heiligdom. Hij 
verlangt naar die plaats waar God woont. 
Hij is er slecht aan toe. Hij is verstoken van het huis des Heeren. 
Maar die man is er zo best aan toe joh. Die man is er zo best aan 
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toe, want er is een onuitwisbaar verlangen in zijn ziel, om bij God te 
mogen wezen. 
Het kan wezen dat er hier een zit die zegt: “Ik loop in de nacht. Al 
mijn hoop is verloren gegaan. Al mijn verwachting is weg. De om-
standigheden van het leven, de gang van mijn bestaan heeft alles 
kapot gebeukt. Waar ik vroeger zo verlangend naar uitzag, waar ik 
zo op gehoopt heb, waar ik zo vast op mocht betrouwen, het is 
allemaal weg. Ik heb helemaal niets meer”. Maar nu vraag ik je: is er 
nog een verlangen in je ziel om daar bij terug gebracht te mogen 
worden? Je zegt: “Ik ben de ellendigste van alle mensenkinderen”. 
Zou het waar zijn? Ja, zeg je, ik wel! En ondertussen zucht je hart 
naar God. 
Het is zo’n slechte plek nog niet. Het is niet aangenaam voor het 
vlees. En een mens wordt afhankelijkheid geleerd in zo’n weg, dat 
we nu geen handen hebben om iets aan te grijpen, dat we van 
onszelf geen goede keuzes kunnen doen, dat we onszelf niet bij de 
Heere kunnen bewaren. Afhankelijkheid geleerd, om onder God 
terecht te komen. En toch zeg ik: dat ene verlangen, het is zo’n zalig 
verlangen. Daar heeft de Psalmist het over. Het verlangen naar het 
heiligdom. 
Waarom nu net het heiligdom? Ja, als je maar in de kerk bent, dan 
hoor je de muziek niet die in de winkelstraten schalt, en al dat lawaai 
van de mensen, dat verstomt dan een poosje. In de kerk is het zo 
lekker rustig. 
Zou het de Psalmist daar om te doen geweest zijn? Nee! Weet je 
waarom hij naar het heiligdom verlangt? Omdat hij weet dat in het 
heiligdom de plek is waar God toetreedt tot de mens, waar God 
gemeenschap zoekt en oefent met in zichzelf verloren zondaren. 
Zomaar even tussendoor. Want het zou wezen dat er een wanho-
pige ziel ergens zit. Zomaar even tussendoor. Hier ligt een Bijbel. 
Moet je kijken hoe oud dat ding is. Antiek! Daar hebben geslachten 
onder gezeten. En nu mogen wij er rondom zijn. Weet je waar die 
eeuwenoude Bijbel van spreekt? Dat er bij God ruimte is voor 
mensen die geen ruimte meer hebben. Dat er bij God doen aan is. 
Och, daar hebben de geslachten, die door God geoefend zijn, op 
gehoopt. Heb je weleens een keer verlangend naar die Bijbel ge-
keken? En heb je het weleens in je hart mogen zeggen: “Heere, nu 
ben ik in de kerk, en dat is de plek waar U gemeenschap wilt 
oefenen met een mens. Mag het mij vandaag te beurt vallen?” En je 
hebt van alles mee gebracht. Allerlei zorgen. Allerlei ziekten. Allerlei 
noden. Allerlei doden. Teveel om op te noemen. Ja, je gaat gebogen 
onder de last van je leven. En toch, je bent in de kerk. De plek waar 
God gemeenschap oefent met de mens. 
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“Ik kan het niet geloven”, zeg je, “dat God nog naar mij om zou 
willen zien. Ik kan het niet geloven”. Nee, dat dacht ik wel. En dat 
wist de Psalmist ook. Dat wist hij niet van zichzelf, maar dat wist de 
Heilige Geest Die de Psalmist heeft aangestuurd en aangedreven 
om dit lied op te schrijven. Want er staat boven: “Een onderwijzing”. 
De Heilige Geest is hier aan het woord. Die Heilige Geest waar de 
Heere Jezus van gezegd heeft: “Als Die zal gekomen zijn, Die zal u 
alles leren”. We hebben de Heere gevraagd om Zijn hulp. Ach, als 
de Heere de sluizen des hemels opent en met Zijn Heilige Geest 
onder ons woont en werkt, mensen, dan ga je dingen zien die je nog 
nooit gezien hebt. Wat voor bril je ook op je neus had gezet, dat had 
je nooit kunnen zien. Dat is met geen oog te zien, voor geen oor 
geopenbaard, wat God heeft weggelegd. Dat zijn die diepten Gods 
die uit Hem opkomen. Daarom, het is altijd Woord en Geest. De 
Heere werkt door Zijn Woord. Nooit buiten dat Woord om. De 
bevinding van een mens is altijd een bevinding die terug gevonden 
moet kunnen worden in het Woord. Daarom vraag ik je: Heb je 
onderwijs nodig? Er staat boven: “Een onderwijzing”. Mag je leven 
getoetst worden aan het Woord? Of houd je je eigen bevinding 
krampachtig vast en houd je je ingebeelde hemel en je gewaande 
zaligheid krampachtig in je broekzak en mag niemand er aan ko-
men? Of mag het Woord van God je leren en je onderwijzen? Het 
kan weleens pijn doen hoor, als er wat af moet wat je zelf zo hoog 
geacht hebt. Maar het zijn slagen uit liefde. Het is altijd ten goede. 
De Heere werkt tot op de dag van vandaag door Zijn Woord, onder-
wijzing om verstandig te maken. 
Het zou kunnen wezen, dat weet ik niet, dat weet u beter, dat er 
ergens iemand zit die een academische studie heeft gehad, die 
verstandig geworden is. Het kan wezen dat er hier een mens zit die 
heel veel letters gegeten heeft. Misschien vind je jezelf wel aardig 
wijs. Dat kan. Meestal is het zo, als je een hoop geleerd hebt, dat je 
er daarna achter gekomen bent dat je nog bar weinig weet. Nou, 
verstandig. Ben je nu verstandig? Of moet je nu ook al zeggen, met 
alle kennis die je misschien bezit: “Ik ben een onverstandig mens”. 
Wat? “Ik ben een verstandeloos beest”. We zijn toch in de kerk. 
Toen de Psalmist in het heiligdom werd gevoerd: “Ik was een groot 
beest bij U”, zegt hij. Heb je onderwijs nodig, juist vanaf deze plek? 
Heb je het nodig dat je verstandig gemaakt wordt door de oefe-
ningen van het Woord? Ben je ook zo’n trage? Zo’n mens waarvan 
je zeggen moet: “Bij mij is het niet veilig. Als de Heere mij wat 
toevertrouwt, ik gooi het zo in de modder. Ik gooi het zo op de mest-
vaalt. Ik werp het zo van mij af, en ik drink de zonde opnieuw in”. 
Ben je ook zo’n mens die telkens geleerd en geoefend moet wor-
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den? Nou, de Psalmist was er ook zo een. Die wist dat het bij hem 
niet veilig was. Want er staat: “Een onderwijzing voor de opperzang-
meester”. Die opperzangmeester was degene die de muziek be-
stuurde daar in het huis van God, in het heiligdom. Hij heeft het daar 
gegeven, daar gelaten, opdat dit woord op een plek, waar de Eeu-
wigheid woont en werkt, bewaard zou worden, om door de tijden 
heen mensen te oefenen en de eeuwigheid te laten smaken in de 
tijd. 
Een onderwijzing voor de opperzangmeester, onder de kinderen van 
Korach. Nakomelingen van Levi. En ze hadden de tempeldienst 
waar te nemen. Aan hen is dat lied gegeven, opdat zij trouwe be-
waarders van dat Woord van God zouden zijn. 
O Timótheüs, hoor ik Paulus zeggen, bewaar het pand u toebe-
trouwd. Dat pand waarin het gaat om de Goddelijke eer en de za-
ligheid van de mens. Waar het gaat om het afbreken van satans rijk. 
Daarom heeft de Heere dat Woord van Hem aan die kinderen van 
Korach gegeven. Daarom zijn er tot op de dag van vandaag 
getrouwe, door God uitgestoten dienaren van het Woord. Niet om 
met zichzelf op de kansel te komen. Niet om allerlei wijsheden te 
berde te brengen. Maar om de diepten Gods uit dat Woord vandaan 
u te verkondigen. Om je leven er naast te mogen leggen. U en ik, 
allemaal afhankelijk van dat onderwijs. Het is onderwijs, niet te 
zuinig. Het is hemels onderwijs. 
Maar nu eens kijken vanmorgen, wat je daar nu in je hart van 
verstaat. Want het zou kunnen zijn… Nu hebben we net vers 1 en 2 
uit Psalm 42 gezongen. Misschien heb je gedacht: “Die ken ik uit 
mijn hoofd”. Maar ken je ze nu ook uit je hart? Want daar loopt het 
toch over! Verstandskennis moet toch worden afgelegd als dit leven 
eenmaal ten einde is. Verstandskennis doet toch niet mee in dat 
heilig gericht van God. Het gaat toch om geheiligde kennis aan het 
hart. 
Terwijl wij dat nu zongen, bekende versjes, was er nu iets in je hart 
dat opsprong van verlangen, van uitzien naar de Heere? Dat de 
Heere dat nu weer vernieuwen wilde. Dat je die klacht van de 
Psalmist zo kent en zo begrijpt. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods 
aangezicht verschijnen? Is dat “wanneer?” ook al zo’n punt in je 
leven? Ben je zo naar de kerk gekomen? En dat die Psalm 42 daar 
nu precies een antwoord geeft, in de toestand van je bestaan. Niet 
dat ik dat wist. Helemaal niet. Dat weet ik helemaal niet. Maar dat 
weet God wel. Ben je biddende naar de kerk gekomen, verlangende 
en uitziende? Zullen we dan biddende luisteren naar wat de 
Psalmist ons verhaalt in deze twee verzen, 2 en 3? 
De dorst van de ziel. Dat is het eerste. 
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Gelijk een hert, zegt de Psalmist. Dus hij verklaart de toestand van 
zijn leven, de toestand van zijn ziel, aan de hand van een beeld. Hij 
stelt ons een beeld voor ogen. En wie van ons kan zich een hert niet 
voorstellen! Je ziet het dier staan in zijn macht en in zijn majesteit. 
Zo’n prachtig groot gewei op zijn kop. Een sterke nek omhoog 
gebogen. Daar staat het dier met zijn spierbundels en in zijn kracht. 
Ach, het is eigenlijk voor niemand bang. O nee, totdat… Want de 
Psalmist zegt: “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen”. Hij 
stelt ons niet een hert voor in zijn macht en in zijn pracht, maar een 
hert met een schreeuw. Een hert die door grote dorst wordt 
aangedreven om tot klagen te komen. 
Wat is er gebeurd met dat hert? Wel, het had inderdaad misschien 
wel fier en manmoedig middenin een weiland gestaan, en daar is 
een jager gekomen, die heeft het op het leven van dat beest gemunt 
gehad. Hij is dat beest achterop gegaan. Hij heeft het nagejaagd om 
het met zijn kogel te kunnen treffen, om het te doden. En het arme 
dier, het is op de vlucht geslagen, door angst bezet, om het leven te 
behouden, om de dood en de ondergang te ontlopen. Jagen en 
jagen dat beest, door de donkere wouden heen, over het 
kreupelhout, dwars door de waterbeken, door de moerassen, 
rennen maar, rennen maar, niet te stoppen. Zie je het beestje gaan, 
door angst gedreven. De angst straalt van zijn ogen af. Onveilig! 
Maar eindelijk, eindelijk komt het dan op een plek dat het de jager 
heeft kunnen afschudden en dat het het gevaar ontlopen is. En als 
dat beest daar komt, weet je wat hij dan beleeft? Dat hij dorst heeft. 
Wat bedoelt de Psalmist toch? Ik heb een vraag aan je. Heb je jezelf 
nu al eens terug gevonden in dit beeld? Heb je jezelf nu eens gezien 
als een hert, die ook zo fier en manmoedig, zelfverzekerd daar 
stond? En ben je ook al eens opgejaagd geworden? Nee, zeg je, ik 
heb nog nooit een jager achter mij aan gehad. O nee? O nee? Maar 
mens toch, is het werkelijk? Heeft die heilige wet van God u nog 
nooit achterna gejaagd? Is die wet van God nog nooit als een 
schrikbeeld je voor ogen gesteld? Heeft die wet van God nog nooit 
gedreigd met de kogel: “Ten dage als gij daarvan eet, zul je de dood 
sterven”. Heeft het je nog nooit in beweging gebracht, dat je zulke 
indrukken kreeg van dood en eeuwigheid? Is het je nog nooit op het 
hart gebonden, dat de rust in dit leven je werd opgezegd, dat je 
eenmaal God moet ontmoeten? Is het nog nooit als een snijdende 
pijn door je ziel heen gegaan: “Wie kan God zien en leven?” Is het 
nog nooit zo ver gekomen dat je ging wanhopen aan je zelf, omdat 
de Heere in Zijn eisende gerechtigheid tot je kwam? Heeft die wet 
van God je nog nooit aangejaagd? Ben je er nog nooit voor op de 
vlucht gegaan, om het leven te houden? Het leven bij jezelf. 
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Natuurlijk, je ging je een beetje degelijker voor doen. Je ging wat in 
werken van de wet wandelen. Je ging proberen zo goed mogelijk 
naar de regel der wet te leven. Je deed je best om voor God te 
kunnen bestaan. O ja, je leven werd alleszins godsdienstig. Alles-
zins! Het leek er van buiten precies op, dat je een godsdienstig 
mens was. 
Heb je het daarin uit kunnen houden? Kun je daarin nog 
ademhalen? Of zeg je: “Man, ik heb eigenlijk met de schop van de 
wet een kuil gegraven, en daar heb ik wat water in laten lopen van 
goede werken. Daar heb ik uit gedronken. Daar vond ik het leven in. 
Maar die kuil is leeg geworden. Het is een droge put geworden. Ik 
kan daar het leven niet meer in vinden”. Wel, gefeliciteerd! Wat ben 
je een gelukkig mens, als je daar het leven niet meer in kunt 
houden. En hoe is het dan verder met je gegaan? “Wel”, zeg je, “ik 
ging op zoek naar een waterstroom. Ik ging zelf niet meer graven, 
maar ik ging zoeken. En ik vond het, zeg, ik vond het”. De Heere 
God deed je zoveel smaken onder de bediening van het Woord. Er 
was elke week wel een woord voor je bij. Je werd getroffen in je 
hart. Je ademde op. Je hoorde van genade spreken. Je hoorde van 
een verzoend God en Vader in Christus preken. Je hoorde gewagen 
van wat er bij God niet te krijgen is. Daar ging je op leunen. Bij dat 
waterbeekje bleef je staan en je dronk er heerlijk uit en je vermaakte 
je wel. Totdat ook die stroom opdroogde, nietwaar! Die stroom van 
bevindingen, van toeknikken, van allerlei giften. Toen ook dat 
opdroogde, en het arme hert staat met zijn tong over de kale, droge 
rotsen te likken. Het vindt geen druppel water meer. 
Weet je waarom niet? Omdat dat beest het deed met een stroompje, 
terwijl het bij de Bron moest zijn. Omdat je het nog met stroompjes 
uit kunt houden. Maar je bent nog buiten de Bron. Het is je nog niet 
te doen om werkelijk bij de Fontein van het leven te zijn. O ja, het 
droogde uit. Je kon het er niet meer bij houden. En toen ging de zon 
schijnen, al feller en feller. Ja, de zoete tijd van de lente was voorbij 
en de hitte van de zomer ging in je ziel stralen en schijnen. En de 
zonnestralen van de Goddelijke gerechtigheid gingen branden in je 
hart. Al je vuilheid en al je walgelijkheid werd voor je geopenbaard. 
Het werd je verklaard in je ziel, dat je nooit meer, ook niet met alles 
wat je beleefd had, voor God zou kunnen bestaan, omdat je de 
grond in je bestaan miste. Je lag nog altijd in een bodemloze put 
van verderf. Je was nog nooit opgehaald uit een ruisende kuil. Nog 
nooit terug gebracht tot de God des levens. Je had nog altijd adem 
kunnen halen in een verstikkende lucht, waar het werkelijke leven 
niet in is. 
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En toen, toen alles droog werd om je heen en in je ziel, en toen die 
Goddelijke gerechtigheid brandde als een oven, toen sloeg de schrik 
je om het hart, is het niet! Toen werd je zo vreselijk bang, omdat de 
heilige God tot je kwam met Zijn eis: “Betaal Mij wat je schuldig zijt”. 
Omdat de Heere ging spreken, en de wet ging zijn krachtige werk 
doen, en de Heilige Geest ontdekte je meer en meer, verder en ver-
der. De Godskennis werd verdiept. Ja, God is een verterend Vuur 
en een eeuwige Gloed, bij Wie niemand wonen kan. En je werd zelf 
in jezelf een hoe langer hoe groter zondaar. Of niet dan?! Een 
zondaar! Het wordt in eeuwigheid onmogelijk om nog voor U te 
kunnen bestaan. Ja, zeg je, dat is in het beginstadium natuurlijk, dat 
is de ontdekking. Maar was dat bij de Psalmist dan ook zo? Jazeker, 
want ook Gods geoefende volk blijft afhankelijk van die Bron. En 
door welke omstandigheden dan ook, weggejaagd bij de Bron 
vandaan, doet ze ervaren de dood bij zichzelf. Daar kunnen ze het 
best een poosje in uithouden. O ja, als de Heere ze dwalen laat. 
Maar als de Heere ze terug gaat voeren, om weer te komen tot het 
heiligdom, zelfs dat verst gevorderd en dat geoefend volk, dan zijn 
ze weer mensen als in het begin, die het om een zaak te doen 
geworden is. 
Zo wordt ons een hert voorgesteld. Gelijk een hert ‘schreeuwt’ naar 
de waterstromen, alzo, zegt de Psalmist. Alzo schreeuwt mijn ziel tot 
U, o God. Heb je ook een schreeuw in je ziel tot God? Ja, zegt er 
een, toen we dat bericht kregen van de dokter, toen heb ik 
geschreeuwd: “Waarom?” Toen dat vreselijke in je leven gebeurde, 
toen heb je je vuisten gebald naar de hemel. Toen heb je God ter 
verantwoording willen roepen. Toen de gang van je leven niet ging 
zoals je het graag had gewenst, toen heb je in je opstand geroepen 
tot God. Toen heb je je nood niet kenbaar gemaakt, maar je klacht. 
Toen had God het nog verkeerd gedaan, en jij niet. 
Maar het gaat hier over een ander schreeuwen. Alzo schreeuwt mijn 
ziel tot U. Niet “tegen U”. maar “tot U”. O God! zegt de Psalmist. 
En wat zegt hij daar nu verder van? Het is niet bij een schreeuw 
gebleven. Maar de schreeuw heeft uiting gegeven aan wat er in zijn 
leven aan de hand was: de dorst naar God. Want hij zegt het, en zo 
verklaart hij zichzelf voor de Heere: “Mijn ziel dorst naar God”. Die 
hele levensgang heeft één ding teweeg gebracht: ontdekt geworden 
aan de dorst. Ontdekt geworden dat er niets is waarmee je je ziel 
kunt verzadigen. Ben je ook zo’n hopeloos en hulpeloos mens? Dat 
doet de Psalmist roepen tot U, o God. Gode zij dank dat de Heilige 
Geest is uitgegaan van de Vader en van de Zoon, en dat Hij daar de 
Psalmist niet laat verkwijnen in die wildernis, maar dat vanuit de 
wildernis een roep tot God geboren wordt. Waar je dan ook zit, 
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mensen, in wat voor toestand van je bestaan dan ook, welke 
wildernis het ook is om je heen, welke puinhoop en welke wildernis 
het dan ook is in het diepst van je hart. Als het zo is dat je in je hart 
elke dag scherven moet ruimen en het knapt nooit op. Waar je de 
puinhoop ontdekken moet van het mistrouwen van God, van het 
ongeloof, van het aanklagen van de Heere. Waar die wildernis je 
geopenbaard wordt, waar je alleen maar stekelige cactussen tegen 
komt, waar je je aan bezeren kunt. Als dat de toestand van je leven 
is, dank toch de Heere dat Hij het nog is Die een mens doet zuchten 
tot Hem. Dat het Zijn Heilige Geest is Die de mens oefent tot dit 
gebed, tot dit kerngebed. 
Van Paulus staat het geschreven, nietwaar! Wat had die man 
gebeden! Uren achter elkaar. Op de hoeken van de straten staande, 
opdat de mensen het zien zouden. En toen de Heere God hem van 
zijn paard af sloeg, en toen hij daar lag op de weg naar Damascus, 
en toen hij gelegd werd op dat bed in de straat genaamd “De 
Rechte”, wat zegt de Heere dan van hem? “Zie, Hij bidt”. Ben je ook 
een biddend mens? Weet je wat bidden is? Aanbidden! U bent God. 
U bent God. Heb je je nood al eens mogen klagen aan de Heere? 
Je zegt: “Ik heb geen woorden meer”. Geeft niet hoor. Want de 
Psalmist roept: “Zie nu, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de 
overdenking in mij spreekt”. “Ik heb helemaal geen gedachten 
meer”, zeg je. “Geen heilige, vrome gedachten. Alleen nog maar 
zondige gedachten”. De Psalmist zegt, ja de Heere zegt: “Doe nu je 
mond wijd open en Ik zal hem vervullen”. 
Hij roept tot God, omdat hij dorst naar God. En waarom roept hij dan 
toch? Ja, niet alleen om zijn dorst kenbaar te maken. Maar ook 
omdat hij weet, en gevoelt, en beleeft dat dit niet vol te houden is. Of 
kun je het nog buiten God stellen? Gij goddeloze. Alleszins 
godsdienstig natuurlijk. Kun je het nog buiten God stellen? Denk je 
dat dat nog leven is? En gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, 
omdat u Hem mist, je kunt het niet meer buiten God stellen. Of wel? 
Je hebt de Heere toch nodig?! Hij alleen is het toch Die je nog 
verzadigen kan?! 
En gij, kind van God, die Hem hebt leren kennen in Zijn recht en in 
Zijn genade, kun je het opnieuw buiten God stellen? Heb je een 
klap, een slag nodig om je terug te brengen bij Hem? En als de 
opstand in je hart openbaar komt, kun je het daar in uithouden? Of 
bedroeft het je? Heb je er zo’n last van? Is er een verlangen, zoals 
de Heere Jezus het zei? Ach, druk is ze geweest, druk voor de 
Heere Jezus te zorgen. “Eén ding is nodig”. Vind je je nu terug in die 
prachtige dichtvorm van Jakobus Revius over Psalm 42? “Als naar 
verse waterstromen een verdorstet herte jankt, alzo om tot U te 
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komen, mijne ziel, o God, verlangt, mijne ziel verlangen heeft, naar 
de Heere, Die eeuwig leeft. Wanneer zal ik voor Zijn ogen, blijdelijk 
verschijnen mogen?” Is dat het nu wat in je leven je bezig houdt? 
Mijn ziel dorst naar God, zegt de Psalmist. Waarom? Het is de 
Heilige Geest, zei ik u, Die hem het gebed geeft. Waarom doet de 
Heilige Geest dat? Omdat de Heilige Geest ordelijk werkt. De 
Heilige Geest leidt in in zaken die voor ons natuurlijk oog en 
verstand verborgen liggen. En dan zeggen we, en dat is natuurlijk 
heel rechtzinnig: “Je moet beginnen bij de ellende”. Ik leg mijn hand 
op de Schrift en ik zeg je: “Het is niet waar”. Je moet niet beginnen 
bij de ellende. Misschien is er een die bang is dat ik een dwaalleer 
kom brengen. Maar ik zal je meteen helpen. Je moet beginnen bij de 
rechtstaat. Daar moet je beginnen. Want daar is God begonnen in 
de tijd, in de rechtstaat. En als de Heilige Geest je ziel gaat oefenen, 
als de Heilige Geest je in die gang van dat hert gaat leiden, dan 
word je bij die rechtstaat bepaald. Dan word je er bij bepaald hoe je 
verzadiging van vreugde ontving uit het heiligdom, hoe je ziel 
gemeenschap mocht oefenen met God. Als de Heilige Geest je een 
keer laat inblikken in die staat der rechtheid, in dat heilige Paradijs, 
en die Heilige Geest laat je daarna inblikken in je eigen hart, wat 
word je dan een verschil openbaar gemaakt. Wat kom je er dan 
achter waar je uit gevallen bent en waar je in weggevallen bent. Wat 
wordt het je dan thuis gebracht, toegepast, dat jij zelf het bent die 
het hebt gedurfd om tegen God, de Springader van het leven, op te 
staan. Wat krijg je dan met je zelf te maken, of niet?! En wat is God 
dan recht, in al Zijn weg en werk! Wat is de Heere dan eeuwig waar, 
en wat kan de Heere dan geen onrecht meer doen! Al moet ik ook 
verloren gaan, als U maar aan Uw eer komt, Heere God. Het is 
hoog hoor. Het is hoog. Ik zeg het u en ik gevoel zelf dat ik het van 
nature ook niet beleef. Al moet ik ook verloren gaan, als U maar aan 
Uw eer komt. Dat is de dorst voor een mens die het ondervindt zelf 
de dood gekozen te hebben. Die het leven bij zichzelf niet meer kan 
houden. Die het leven nodig heeft uit de ware Levensbron. Een 
mens in wie een verlangen geboren is om terug te mogen keren tot 
God, je Schepper en je Formeerder. Een mens die met de Hemel 
van doen heeft gekregen in zijn leven. En dus voor wie de hel is 
open gegaan. De hel in je eigen hart, en de hel onder je als je 
voorland. Als God het niet verhoedt, zal ik nog voor eeuwig 
omkomen. Ik ben stervende van de dorst, zoals dat hert zou sterven 
van de dorst. En klagelijk schreeuwt hij om water, om hulp. En zo is 
het de Psalmist die klagelijk schreeuwt ,om zijn zielsdorst aan God 
te klagen. 
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Sta je zo weleens aan het aanrecht af te wassen? Sta je zo weleens 
een keer een keukenkastje te repareren? Met een dorst in je ziel en 
een klacht in je hart. Is zo al het andere van deze wereld weleens 
verbleekt voor je? O ja, je vond het leven hier in en daar in, maar die 
nieuwe auto, je voelde het wel, die kan mij toch geen verzadiging 
geven. En toen je terug kwam van vakantie, toen dacht je bij jezelf: 
“Wat ben ik er nu mee opgeschoten? Mijn schuld staat nog open 
voor God”. Is het zo al weleens een keer gegaan, dat je als een 
stervend mens over de wereld gaat? Hij moet je veroordelen. En 
toch, ja, het is een geheim. Kun je zien dat het Geesteswerk is, want 
dat komt niet uit ons vlees op. En toch, je moet bij Hem zijn. Ik lees 
in het Woord: “Ik zal mijn Rechter om genade bidden”. Die God Die 
mij rechtvaardig veroordeelt, Die heb ik nodig, anders ben ik 
verloren. 
Mijn ziel dorst naar God. 
O ja, de hele wereld heeft goden. Maar het Adres wordt ons duidelijk 
gemaakt. Hij dorst naar de levende God. Hij doodt, Hij is het leven. 
Hij zelf verloren. Hij is de redding. Wil het ooit nog goed komen, dan 
moet die Levensbron ontspringen in mijn hart. Daarom gaat de 
Psalmist nog verder. En dat is het derde nog. Maar we gaan eerst 
samen zingen uit Psalm 77, het 2e vers. 
 

'k Schatte mij geheel verloren; 
'k Mocht van geen vertroosting horen; 
Als mijn ziel aan God gedacht, 
Loosd' ik niet dan klacht op klacht; 
Peinsd' ik aan mijn vrucht'loos kermen, 
Vrucht'loos roepen om ontfermen, 
Dacht ik, hoe God anders helpt, 
Mijne ziel werd overstelpt. 

 
En je verlangt naar de Heere, maar je voelt zo dat er zo’n scheiding 
is. En je krijgt licht over wie je bent, en dat er daarom geen weg 
meer terug is. Toen de Heilige Geest je inleidde in die rechtstaat en 
je naar jezelf hebt moeten kijken in je walgelijkheid. Daar heb je die 
twee cheribim gezien, die engelen die met hun vlammende zwaar-
den voor de ingang van het Paradijs stonden. En je hebt het wel ge-
voeld: al zou ik mij, het durven doen, dat ik in zou gaan in het 
Paradijs, ik zou gedood worden door die wraakzwaarden van de 
Goddelijke gerechtigheid. 
Hoe kan een mens naar God verlangen en verzadigd worden? Hoe 
kan een zondaar met God gemeenschap oefenen? Het is een 
eeuwige onmogelijkheid. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, 
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dat is mogelijk bij God. Want wij prediken u dat door de hand van 
Christus het welbehagen des Heeren gelukkiglijk zal voortgaan. Ja, 
onze tekst gewaagt van Christus. Ik weet niet of je het gezien hebt, 
maar onze tekst gewaagt van Christus. Want onze Psalmist klaagt: 
“Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God”. En dan zegt hij: 
“Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen?” De 
Psalmist staat overal buiten. Want als je er in bent, dan hoef je niet 
meer in te gaan. Hij staat overal buiten. Hij is gans verloren. Maar 
toch, door de Heilige Geest roept hij God aan. En vol verlangen 
smeekt hij de Heere of hij in mag gaan in het heiligdom. Hij verlangt 
daar in de eenzaamheid. Zo onnoemelijk groot verlangt hij naar het 
huis des Heeren, om daar te zijn. 
Waarom nu dat huis des Heeren? We hebben het u gezegd. Dat is 
de plaats waar God vrede maakt met mensen. Wat voor mensen 
zien we dan komen naar dat huis des Heeren? Nou, de godsdienst 
sla ik even over. Dat vind je wel goed toch? Misschien dat ik u dan 
ook oversla. Maar dat is dan maar zo. Want voor de godsdienst is 
geen plek bij de Heere. Dat handhaaft zichzelf. Dat blijft vol van het 
eigen kunnen en werken. Nee, de godsdienst niet. Maar de 
Godsvrucht, in wier leven een vrucht van het Goddelijk werk 
openbaar gekomen is. Die zie ik dat heiligdom in komen. Niet meer 
met de neus de lucht in. En als het ware zie ik achter ze een 
onzichtbare hand. Het is de Heilige Geest Die ze die kant op duwt. 
Ik moet in dat heiligdom zijn. Ja, ze voelen zich als die tollenaar, die 
het uitriep, net over de drempel, maar hij was binnen. Of niet? Hij 
was binnen, al was het net over de drempel. Die zich op de borst 
sloeg: “O God, wees mij zondaar genadig”. 
Zulke mensen worden vanmorgen in het heiligdom genodigd: 
zondaren. Wat voor mensen? Eigenlijk brokken ongerechtigheid, 
stukken wrakhout, waar nu niets meer van te maken is. Mensen die 
aan eigen kant, voor het eerst of bij vernieuwing, want die 
ellendekennis houdt niet op. Die hebben moeten graven in de wand 
van d’r eigen bederf, en er telkens achter komen wie zij nu zijn en 
blijven. Mensen die niet meer opknappen. Mensen die in zichzelf ho-
peloos verloren liggen. Mensen voor wie de hemel dicht is, van 
koper zelfs, en de aarde van ijzer. Die geen weg meer weten. 
Mensen die nu echt mens zijn. Dat betekent, mens geworden, waar 
de val ons gelaten heeft. Die daar die wraakgerechtigheid Gods in 
het oog hebben gekeken en die gevreesd hebben voor de 
ondergang. Eén dezer dagen kom ik nog om. Die mensen. Zulke 
mensen. Van wie niets meer te verwachten is. In diens hart wordt 
een verwachting geboren, omdat God dat werkt. Hij duwt altijd op 
Zichzelf aan. Hij slaat met Zijn wet altijd op Zichzelf aan. Hij lokt met 



 14 

het Evangelie altijd op Zichzelf aan. Dat hele Woord van God, door 
de werking van de Heilige Geest, doet maar één ding: u en mij tot 
Hem terug te brengen. En als Hij het niet deed, dan zou er geen 
mens komen. Wie zou in de ontdekking nog voor God durven 
bestaan?! En wie zou in zijn hoogmoed met God gemeenschap 
willen oefenen?! O nee! Maar het is de Heere Die in die gang van de 
ellende leidt, om tot de verlossing te komen. 
En nu dat heiligdom, dat huis des Heeren. Daar was een plaats 
waar de ziel van de Psalmist begerig en verlangend heen ging. 
Weet je wat die plaats was? Dat was de ark des verbonds. Daar 
hoopte die man op. Waarom? Omdat op die ark bloed gesprengd 
werd. En omdat dat bloed van het offerdier de verzoening met God 
teweeg bracht. Omdat vanwege dat bloed dat gestort werd, een 
geweten vrij gesproken en een hart opgelucht kon worden, en een 
mens vrijuit kon gaan in een hernieuwde gemeenschap met zijn 
Schepper. 
Maar dit gaat verder. In dat offerbloed op de ark des verbonds heeft 
de Psalmist van verre de dag van Christus mogen zien. Van verre. 
Jazeker. Maar wel mogen zien. Hij heeft in die ark iets van dat 
borgtochtelijk werk van Immanuël mogen ontdekken. Zie je die ark 
staan, mensen, met aan weerszijden die twee cheribim? Wat doen 
die cheribim? Wat doen nu die engelen? Die staren naar het ver-
zoendeksel. Die kijken naar beneden, wachtend op het offer der 
verzoening. 
Ja, hier breekt mijn hart. Ik hoop het uwe ook. Hier breekt mijn hart. 
Voor zulke mensen zoals u en ik nu ben en blijf. Zodra die cheribim 
het bloed zien op het verzoendeksel, laten zij hun wraakzwaard 
zakken. Het zijn diezelfde cheribim die de toegang onthielden tot het 
Paradijs, wat wij verloren hadden. En nu, terwijl ze pal staan voor de 
Goddelijke rechtvaardigheid, in het bloed van Christus laten zij het 
wraakzwaard der gerechtigheid rusten, omdat de hemelse God 
spreekt over al die verkorenen: “Ik zal in eeuwigheid niet meer op u 
toornen en op u schelden, vanwege dat bloed. Ik zal niet meer. Nee, 
er is verzoening aangebracht. Er is leven te verkrijgen. Er is 
vergeving en vrijspraak in de weg van die ark, in de weg van 
Christus”. 
Ja, zeg je, man, dat klinkt wel mooi, maar daar heb ik toch niets aan! 
O ja, er is in onze dagen een evangelie, dat zegt: “Dat moet je 
gewoon geloven, dat moet je gewoon aannemen”. Zo is het toch! 
Een ander zegt: “Ach, God is liefde, Die zal de zonde wel een beetje 
bedekken. Jezus is toch gestorven voor zondaren, dus het zal wel 
goed komen”. Dat is niet naar het Woord! 
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De Psalmist zucht: “Wanneer zal ik in gaan?” Hij verlangde niet 
alleen naar het heiligdom, maar verder, “en voor Gods aangezicht 
verschijnen?” Durf je met al je ellende nog voor God te komen 
eigenlijk? Of is die toegang eeuwig je ontzegd? 
Ik zeg u, de Psalmist bidt om verzoening in Christus. En als hij 
toegepast gekregen heeft aan zijn ziel, de gerechtigheid van 
Immanuël, dan durft hij vrijmoedig toe te gaan tot de God van alle 
genade. De apostel juicht: “Door Hem hebben wij een vrije toegang 
tot de Heere in de hemelen”. Door Hem alleen. Wat moet er dan 
gebeuren, mensen? Wat is het nu nog wat je ziel verzadigen kan? 
Ja, wat er nu precies gebeuren moet, zegt er een, ik weet het niet 
goed, maar ik verlang er naar dat er een wonder gebeurt. Dit is het 
eeuwig blijvend wonder, dat de Heere in de tijd bij mensen op 
bezoek komt. Niet alleen in Zijn wraakgerechtigheid, maar dat Hij 
die mensen afbreekt in zichzelf en gaat bouwen in het allerheiligst 
geloof. Wat is dat geloof? Wel dit, dat de Heere in het dodelijkst 
tijdsgewricht je ziel redt en je tranen wil drogen. Dat de Heere het in 
de bangste nacht van je bestaan zo maakt dat die Zonne der ge-
rechtigheid op gaat, opdat Hij schijnen zal in je leven. Hij Die de 
verzoening heeft aangebracht. De Heere maakt het zo, mensen, dat 
je gevoerd wordt in de ziel, in de gang van het geloof, naar de 
heuvel van Golgotha. Niet naar die twee buitenste kijken hoor. Ja, er 
naar kijken en jezelf beschuldigen: “Daar hoor ik te hangen”. Maar 
nu juist die Middelste. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Als je 
aan de voet van Golgotha’s kruis gebracht wordt, in de weg van het 
geloof, door de Heilige Geest geoefend, en je mag een keertje op 
kijken, en je mag dat ruwhouten kruis zien, en die liefdevolle, 
stervende Heere Jezus zien in Zijn bloedgerechtigheid. Hij Die aan 
dat kruis gehangen heeft en het uitgeroepen heeft: “Mij dorst”. Hij, 
alles ontnomen, Hij onder gegaan onder die Goddelijke gerechtig-
heid, onder de vuistslagen van de heiligheid en van de eisen des 
Heeren. Hij is het Die gezegd heeft: “Mij dorst”, opdat dorstende 
zielen het Water des Levens zouden ontvangen om niet. En als de 
Heilige Geest je daar op de knieën duwt aan de heuvel van 
Golgotha, en Hij heft je hoofd omhoog om die lieve Heere Jezus te 
zien, gaat dan niet als vanzelf met het opzien, ook je mond een 
eindje open! Ja toch zeker! En dan in die mond druppelt het bloed 
van die lieve Heere Jezus. Dat is nu het Water de Levens dat alleen 
een ziel verzadigen kan. Daar aan de voet van Golgotha’s kruis 
wordt geleerd wat genade nu is, wat God gedaan heeft, wat Hij 
weggelegd heeft voor al diegenen die Hem leren vrezen, opdat je 
ziel de blijdschap mag ondervinden, het leven uit Hem mag trekken, 
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terug gevoerd mag worden tot de Bron van het bestaan, 
gemeenschap oefenen met God in de hemel door Christus. 
En de Heere, Die je het als het ware toeschikt: “Kom maar hier, Mijn 
kind, want al je zonden heb Ik achter Mij geworpen in een zee van 
eeuwige vergetelheid. Ik heb u gekleed met het kleed der 
rechtvaardigheid in Christus. Ge zijt in Hem volmaakt. Niet in uzelf. 
In eeuwigheid niet in uzelf. Maar in Hem wel. En Ik, zegt de Heere, 
ben het dan ook Die u voert door deze aardse woestijn heen, naar 
het erfgoed daar Boven, naar het Vaderlijk huis. Om daar tot in 
eeuwigheid met Hem te zijn”. Hier nog zo vaak in de woestijn. Hier 
nog zo vaak zo’n opgejaagd hert. Hier nog zo vaak een dorstende, 
smachtende ziel. Maar Hij is het Die alles in allen vervult, en tot in 
eeuwigheid verzadigen zal met Zijn Goddelijk beeld. Hij is het Die 
wel leiden zal door deze aardse woestijn. O ja, volk des Heeren, het 
is een verdrukking van tien dagen. Het is weleens zwaar. Het is zo 
moeilijk. En wie zal de diepte van verdriet en ellende peilen? Maar 
geborgen in Christus, dat is eeuwig zeker. Naar lichaam en ziel 
Gode gekocht met Zijn dierbaar bloed. Daar is een eeuwige 
zaligheid. Daar is een tempel bereid. Daar zullen we God mogen 
zien van aangezicht tot aangezicht. Die God en Zijn lieve Heere 
Jezus Christus, Die de verzoening teweeg gebracht heeft. Daar 
zullen we ontvangen de kroon der rechtvaardigheid. En we zullen 
die van ons hoofd nemen, nietwaar! Ach, en we doen voor elkaar 
niet onder. We willen zo snel mogelijk zijn, die van het hoofd te 
nemen en voor de voeten van Christus neer te werpen. Het is 
namelijk door U, door U alleen, om dat eeuwig welbehagen. 
Zo voert de Heere terug in het Paradijs. En dan niet meer het 
aardse. Gode zij dank, niet meer het aardse, maar het hemelse 
Paradijs, wat eeuwig vast, naar Zijn gemaakt bestek, in eeuwigheid 
rijzen zal. 
Tenslotte een woord van de predikant onder wie ik opgegroeid ben, 
wijlen ds Iz. Kok. Terug naar het Paradijs, zei ds. Kok, maar dan 
heerlijker. Want niet meer door onze werken, maar door genade 
alleen. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 31 : 19. 
 

Bemint den HEER', Gods gunstgenoten; 
Den HEER', Die vromen hoedt, 
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En straft het trots gemoed; 
Zijt sterk; Hij zal u niet verstoten; 
Hun geeft Hij moed en krachten, 
Die hopend op Hem wachten. 
 

Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


