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Predikatie over Matthéüs 10 vers 22 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 26 : 4 en 5. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Matthéüs 10 vers 16 t/m 33 
 
16 Zie, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan 
voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. 
17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in 
de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 
18 En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om 
Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. 
19 Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe 
of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven 
worden wat gij spreken zult. 
20 Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, 
Die in u spreekt. 
21 En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den 
dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de 
ouders en zullen hen doden. 
22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die 
volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. 
23 Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; 
want voorwaar zeg Ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet 
geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. 
24 De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht bo-
ven zijn heer. 
25 Het zij den discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, en 
de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes 
Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! 
26 Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt hetwelk niet zal ont-
dekt worden, en verborgen hetwelk niet zal geweten worden. 
27 Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en het-
geen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken. 
28 En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel 
niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en 
lichaam kan verderven in de hel. 
29 Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet 
één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. 
30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. 
31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven. 
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32 Een iegelijk dan die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik 
ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien 
zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 18 : 8 en 9. 

 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
God de Heilige Geest, wensen wij in deze morgen Zijn Woord te 
bedienen uit Matthéüs 10, dat gedeelte dat wij samen hebben gele-
zen, en dan wel met name het 22e vers, waar het Godswoord en 
onze tekst aldus luidt: 
 
En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die 
volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Het geloof in het kruis. 
2e. De last onder het kruis. 
3e. De vrede van het kruis. 

 
Gemeente, wij hebben samen vanmorgen uit de Bijbel gelezen een 
gedeelte van de toespraak die de Heere Jezus gehouden heeft tot 
Zijn discipelen. Er staat in het 1e vers van Matthéüs 10: “En Zijn 
twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende”. Zijn twaalf discipe-
len, ach, hun namen worden genoemd. Het waren er twaalf. Maar 
door de eeuwen heen zijn er duizenden, miljoenen discipelen van 
deze zelfde Heere Jezus geweest. En ze zijn er nog. En er zullen er 
nog meer komen. Want als de laatste zal zijn zalig geworden, dan 
zal het einde zijn. Het einde is er nog niet. Dus de Heere heeft er 
nog die liggen onder het zegel van Zijn verkiezing, die klaar liggen. 
Misschien moeten ze nog wel geboren worden die klaar liggen om 
een pand voor Hem te zijn, en in de tijd in het eigen hart te worden. 
Er zijn er nog. 
Nu wou ik maar meteen een vraag aan u stellen. Bent u ook een 
discipel van de Heere Jezus? Weet je er iets van, van dat leven van 
een discipel? Waar kan ik dat leven aan herkennen?, zegt er een. 
Nou, het 1e vers van Matthéüs 10 geeft een antwoord. Daar vind je 
een kenmerk van het leven des geloofs. Daar staat namelijk: “Zijn 
twaalf discipelen ‘tot Zich’ geroepen hebbende”. Wie een discipel is 
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van de Heere Jezus, die kent tijden en ogenblikken in het leven dat 
hij door de Heere Jezus Zelf tot de Heiland geroepen wordt. Die 
weet iets van de stem des Heeren in zijn leven. En trouwens, de 
Heere Jezus zegt het Zelf: “Mijn schapen horen Mijn stem en ze 
kennen dezelve”. Heb je de stem van de Goede Herder weleens 
gehoord in je leven? Heb je de stem van Christus weleens mogen 
beluisteren? Is er nu weleens een waarheid aan je ziel geopenbaard 
en verklaard? Is er weleens een woord geweest wat ingang vond in 
je arme en van jezelf zo dodige hart? Is er weleens een woord bij de 
Heere vandaan tot je ziel gesproken, waardoor je opgebeurd werd 
uit de onderste kuil en uit het graf werd opgehaald? Dat je het leven 
in de vrijheid, in de blijheid, in de vrolijkheid van Gods kinderen 
gezet werd? Is het weleens gebeurd in je leven dat de Heere Jezus 
je tot Zich geroepen heeft? 
Er staat “tot Zich”. Weet je wat dat betekent? Dat betekent: in de 
afzondering. Dat betekent bij het gedruis van de wereld vandaan. 
Dat betekent weg uit het lawaai van deze tegenwoordige wereld. 
Dat betekent een plek van stilte, een plek van rust, een plek van 
meditatie. Heb je zo’n plek? De Bijbel noemt dat op verschillende 
plekken “de binnenkamer”. Heb je zo’n binnenkamer? Een plek waar 
je weleens heen vlucht met al je armoe. Want had je nog iets anders 
dan armoe? Misschien zit er wel een die zegt: “Zelf armoe heb ik 
niet meer”. Nou, dan ben je te feliciteren, dat je naar zo’n plek toe 
vlucht met al je ellende, met al je armoe, met al je nood, en daar 
zoekt, het aangezicht des Heeren zoekt. Ik zoek Uw aangezicht 
geduriglijk. Ken je dat in je leven? Dat je de gemeenschap met de 
Heere zoekt. Of kun je dagen, weken maar door leven? Ja, we zijn 
christenen, natuurlijk. We behoren tot de christelijke gemeente. 
Maar heb je ook een christelijke levenspraktijk? Want dit is de 
christelijke levenspraktijk: bij de Heere Jezus zijn. En juist in die 
plaatsen waar zo’n ziel, zo’n hongerig gemaakte ziel de gemeen-
schap met Christus zoekt, daar behaagt het Hem om Zichzelve te 
openbaren en te verklaren aan het hart. Weet je hoe dat komt? 
Omdat die zielen zoekende gemaakt zijn door God Zelf. In d’r 
zoeken zijn ze zelf gebrekkig. Maar God weet allang van ze af. Hij 
brengt ze op zo’n plek. Zo’n plekje kiest de Heere uit, waar het Hem 
gaat behagen om tot hun hart van vrede te spreken. Dat doet de 
Heere. 
De discipelen tot Zich geroepen hebbende. Wat gebeurt er als de 
Heere Jezus je tot Zich roept? Dan krijg je uit Zijn Goddelijke mond 
onderwijs. Misschien heb je het weleens gehad in de kerk, dat het 
echt voor je was, dat de Heere je naar die plek toe geroepen had en 
dat je daar… Gelukkig viel die prediker weg. Dat is altijd zo’n 
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voorrecht. En dat je daar woorden hebt gehoord die je ziel heeft in 
gedronken. Je ziel was als zo’n dodige, zanderige woestenij, waar 
geen levensgreintje meer in te vinden was. En dat water des levens 
golfde van de kansel. Ja, een ander had er misschien wel niets aan, 
zoals we dat dan zeggen: “Ik had er niets aan”. Ja, dat zal dan wel. 
Maar dat je het ingedronken hebt, en dat je ziel verzadigd geworden 
is. Dat je gedorst hebt uit een land dat dor en mat van droogte 
brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En dat de Heere over 
kwam, zo kennelijk. 
Of zomaar midden in de nacht. Je kon de slaap niet vatten, want het 
lag niet recht tussen God en je ziel. En de Heere verborg Zijn 
aangezicht. Of heb je daar geen last van? Ga je lekker op in de 
dingen van de tijd? In je werk en in je gezin. Of heb je daar nog last 
van? Houdt dat je weleens wakker? Dat het aangezicht van de 
Heere van je afgewend is en dat je roept, en dat je zoekt, en dat je 
zucht tot de Springader van het leven. En je sloeg dat Woord open, 
mensen, en daar stond een woord, dat haakte in je ziel. En je las 
een oudvader, of zomaar greep je een prekenboek, en dat trof, dat 
kwam rechtstreeks bij de Heere vandaan, en dat werd gebruikt op 
dat ogenblik, om je arme ziel te verzadigen met hemelse goederen. 
Wat werd je verkwikt! Of niet? Of ben je nooit verkwikt? 
Weet je waarom de Heere Zijn Kerk verkwikt? Weet je waarom Hij 
dat doet? In de eerste plaats, laat ik daar maar mee beginnen; in de 
eerste plaats om ze iets van de voorsmaak van de hemelse 
zaligheid mee te geven. Ja, daartoe verkwikt Hij Zijn Kerk. Maar Hij 
verkwikt Zijn Kerk ook om ze voor te bereiden voor het strijdperk van 
dit leven. Dat gebeurt hier. Voorbereid worden de discipelen. En als 
je op de school van Christus, op de leerschool van de Heilige Geest 
gehaald wordt, dan is dat ook opdat je daar leren zou wat nu Gods 
weg is met je eigen leven. Daar moet je trouwens ook de teugels uit 
handen geven. Daar neemt Hij de leiding, de regie over. Daar 
bepaalt Hij wat er gebeurt. 
Maar Hij gaat onderwijs geven aan Zijn discipelen, opdat ze weten 
zouden dat ze nu niets vreemds overkomt. 
Nu zit hier misschien wel een mens met een twijfeling. Wat is je 
twijfeling? Zeg het eens. Mijn twijfeling is deze, zegt er een, ik weet 
wat God aan mijn ziel gewerkt heeft, ik weet er kennelijk van dat de 
Heere in Christus is overgekomen, ik weet er van dat het bloed der 
verzoening aan mijn arme ziel is toegepast. Toen heb ik gemeend 
dat het een juichweg zou worden. Maar mijn leven is geen juichweg, 
maar mijn leven is een kruisweg. En ik ga door de modder heen. En 
ik ga door de diepte heen. Ik weet gedurig niet waar ik het zoeken 
moet. Waar is nu mijn heil en  mijn hoop? Waar is nu mijn 
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verwachting op de Heere? Ik raak moedeloos. Ik raak het spoor 
bijster. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Heb ik het me 
toen allemaal ingebeeld? Heeft de Heere wel van mij af geweten? 
Nou, daartoe dan vanmorgen dit woord. Vind je ook niet dat dan je 
weg in dit woord verklaard geworden is? Dat het op deze wereld 
inderdaad een kruisweg is voor de Kerk van God. Maar waarom is 
het een kruisweg voor de Kerk van God? Wel, omdat de Heere 
Jezus zegt, dat de discipel niet boven zijn Meester is, noch de 
dienstknecht boven zijn Heer’. Ja, de Heere Jezus heeft alleen maar 
tegenstand, ellende, onderdrukking, vijandschap gehad. Dacht je 
dat de Kerk van God iets anders te wachten had?! Ook in deze 
dagen. De discipel is niet boven de Meester. Dat woord “discipel” 
betekent “leerjongere”. En een leerjongere is er een die luistert naar 
zijn Meester, omdat hij zelf de kennis mist. Dat moet van de andere 
kant komen. Ben je ook zo’n mens die niets meer weet? Ben je ook 
zo’n mens die zo is afgebroken dat hij niets meer heeft? Ben je ook 
zo’n mens waarvan je zelf zeggen moet: “Bij mij is geen raad. Bij mij 
is geen raad in eeuwigheid”. Ben je ook al afhankelijk van de 
werkingen Gods in je leven? Dat de Heere tot je spreekt: “Ik zal raad 
geven, en Mijn oog zal op u zijn”. Als je dat weleens gevoelig mag 
ondervinden in je leven, dat God toch van je af weet, springt je ziel 
dan op van vreugde? Of heb je ooit een Psalm gezongen in de 
nacht? Waar alles tegen zat. Maar het viel zo mee, omdat de Heere 
er bij was. Dan werd dat aardse leven afgesneden. Het ging 
misschien wel op het graf aan. En toch een juichkreet in je ziel, want 
de Heere kwam over en Die bevestigde Zijn werk: “Om Mijnentwil 
eindigt het niet met het graf, het eindigt niet in al die ellende aan 
deze zijde van het graf. Maar het zal in Mij eindigen met een 
eeuwige verlustiging. Het zal eindigen daar waar geen einde meer 
zijn zal”. 
Nou, die discipelen zijn door de Heere Jezus tot Zich geroepen. Dan 
gaat Hij ze eerst wat vertellen. Dan zegt Hij: “Ik geef jullie macht 
over onreine geesten, over alle ziekten en alle kwalen. Ik geef jullie 
macht”. En dat niet alleen. Hij geeft ze ook een bevel in het 5e vers, 
zeggende: “Heen gaan, niet op de weg der heidenen, maar eerst de 
Joden, dan verder”. Eerst de Joden. En wat nu te prediken? Wel, dit, 
het 7e vers: “Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. 
Dus ze hadden macht gekregen en ze hadden een bevel gekregen. 
Machtig waren ze. O ja, in Hem alleen. Je zou je voor kunnen 
stellen, toch, dat als ze met die macht de wereld in zouden gaan, 
dat ze van de mensen allerlei sympathie zouden ontmoeten. Dat de 
mensen ze dankbaar zouden zijn. Want je zult maar van je 
kreupelheid genezen worden. Of je zult maar weer ziende ogen 
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krijgen, terwijl je blind was. Je zult maar weer gezond gemaakt zijn. 
Dan ben je zulke mensen toch dankbaar! Ze hebben misschien 
gedacht dat het een weg zou wezen van triomf, dat het een tocht 
van heerlijkheid zou worden. Maar dan gaat Hij ze in dit gedeelte, 
wat wij samen hebben gelezen, ze toespreken hoe het gaan zal. 
Want in plaats van zo’n heerlijkheidstocht zal het zo’n weg zijn die 
dwars tegen eigen vlees in gaat. Daarom, laat ik het nu eens zo 
zeggen, als er hier een mens is… Het klinkt wat remonstrants, maar 
je moet het maar nemen. Als er hier een mens is die overweegt 
christen te worden, zul je de kosten overrekenen? De kosten! Dat 
doet toch iedereen die een huis gaat bouwen! De kosten 
overrekenen. Zul je dat ook in deze gang doen? Wat zijn die 
kosten? De Heere Jezus zegt in het 16e vers: “Zie…” Dat staat er 
niet voor niets. Zie, let goed op. Hier komt een woord van betekenis. 
Dat niet alleen. Hier komt een woord dat dwars tegen u in gaat. Hier 
volgt opmerkelijk en onverwacht onderwijs. Zie, zegt de Heere Je-
zus. Dus alle aandacht van de discipelen is vereist. En alle aandacht 
van u en van mij. Want vanmorgen is in dit tekstwoord de Heere 
Jezus Zelf aan het woord. Nou, wie zou dan niet eerbiedig het hoofd 
buigen en de oren spitsen en het hart openen, om het Woord des 
levens van de Levensvorst te ontvangen! 
Zie, zegt Hij, zie, Ik zend u. En Zondag 10 van de Catechismus zegt: 
“Wat gelooft ge nu van de voorzienigheid Gods?“ Weet je wat de 
Kerk van God gelooft van de voorzienigheid Gods? Dat Hij de weg 
bepaalt, en dat Hij de goede weg bepaalt, en dat Hij doen mag in 
Zijn vrijmacht en in Zijn almacht, wat goed is in Zijn heilige 
Godsogen. Ben je ook al eens op zo’n nederige plek geweest? Dat 
God geen kwaad meer kon doen. Ben je ook al eens een keer in de 
afbraak van je eigen bestaan op zo’n plekje geweest, dat je niets 
meer had om nog staat op te maken? En dat je het in je ziel 
misschien wel verzuchtte: “Al word ik ook naar de hel verwezen, ik 
zal geen kwaad van Hem kunnen spreken. Want ik heb kwaad 
gedaan tegen de goede God. Ik heb gezondigd en ik heb 
overtreden”. Is dat besef er weleens in je leven geweest? Niet als 
een verstandszaak hoor. Kijk uit! Want we leven in een tijd, daar 
wordt een verstandsgeloof gehouden voor het echte geloof. Daar 
wordt de hand opgelegd als je de Naam van Jezus maar veelvuldig 
noemt. Maar dit gaat over een beleefde zaak. Dat je in de beleving 
van je ziel onder God terecht gekomen bent. Dat je het eens 
geworden bent met Hem. Dat je het eens geworden bent met Zijn 
weg, ook over je leven. Dat je het eens geworden bent met Zijn oor-
deel. Met Zijn oordeel! Dat je het er mee eens geworden bent dat de 
Heere gezegd heeft: “Je moet voor eeuwig bij Mij vandaan gaan. Er 
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is voor u geen redding meer, omdat u gezondigd hebt”. Dat je het er 
mee eens geworden bent, dat u openbaar kwam als een vijand en 
als een rebel, en dat God over bleef als die rechtvaardige God. Wat 
gelooft ge nu van de beschikkingen Gods over u? Als je zo onder 
God terecht gekomen bent. Als je zo Hem de leiding in het leven 
hebt mogen geven. Als je het zo mee hebt mogen maken, dat je 
jezelf vernederen moest in stof en as onder Hem. Als het zo in je 
leven waar geworden is, dat de vloek van dat Woord kwam: “Het 
Koninkrijk Gods is nabij gekomen”, en dat je in het licht van de 
heiligheid van dat Koninkrijk van God geen bestaan meer over hield. 
Als dat waar geworden is, als je een mens geworden bent die weg 
moest sterven bij God vandaan. Als het waar geworden is dat de 
Koning van hemel en aarde je tegen kwam met Zijn wraakzwaard. 
Als het waar geworden is dat je de dood verwachtte en niet het 
leven. Als het waar geworden is dat je daar lag, omdat alle 
tegenstand gebroken was. Dat je neergeveld geworden bent op dat 
slagveld van Gods vrije genade. Als je daar lag in het stof te 
kruipen, bloedende, ten dode toe verwond. Als je daar lag, menende 
de dood te zullen sterven, de dood van de onrechtvaardigen. Als je 
daar gevoelen moest een voorwerp, een prooi van de duivel te zijn 
en je zelf niet meer te kunnen verlossen. Als je daar onder God hebt 
gekropen. Als je daar dat niet alleen hebt mee gemaakt, maar het 
ook hebt mee gemaakt dat de stem des Heeren niet alleen bulderde 
in je ziel, maar ook in liefde en ontferming tot je kwam. Als je het 
daar hebt mee gemaakt dat de Heere woorden van leven ging 
spreken tot je arme hart. Als je het net als de discipelen hebt mee 
gemaakt dat de Heere Jezus zegt: “Volg Mij”. En als je het hebt mee 
gemaakt dat je toen niet meer op je plekje kon blijven, maar op Zijn 
machtswoord Hem volgen moest. Als je het hebt mee gemaakt dat 
je door Hem op school bent gehaald, opdat de Heere de zaligheid 
zakelijk zou afhandelen met je. Als je het hebt mee gemaakt dat de 
Heere je zaken heeft toegeschikt waar je het bestaan niet van wist. 
Ja, misschien had je het weleens gehoord van een oud kind van 
God, of in een boekje gelezen. Maar het nog nooit ondervonden aan 
je hart. Maar als dat gebeurd is in je leven, dat je dat mee moest 
maken, mee mocht gaan maken, dat je daar onder God kroop. Ja, 
meende door die opperste Rechter te zullen worden verwezen naar 
de buitenste duisternis, en dat Hij daar op het aller ongedachtst van 
genade ging spreken. Mensen, is het je nooit gebeurd in je leven? 
Hoe oud ben je nu geworden? Hoeveel preken heb je gehoord? Hoe 
vaak ben je in Gods huis geweest? Hoe lang ligt dat Godswoord al 
op je nachtkastje? Hoe lang? Wat is er in die afgelopen week 
gebeurd? Vorige week zondag Gods Woord gehoord. Weer niets 
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gebeurd? Wat is er nu in je leven geweest waar God van weet? 
Heeft Hij Zich nu nog altijd onbetuigd gelaten? Heb je nog altijd door 
gevochten en door gestreden om God buiten de deur van je leven te 
houden? Is dat wonder nooit gebeurd? Dat wonder waar je van 
weten moet. Let op hoor, waar je van weten moet! Want met minder 
kan het niet toe. Die eeuwigheid is zo ontzaglijk. Dat oordeel Gods 
is zo rechtvaardig. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. 
Geen mens kan voor Hem bestaan, dan alleen diegenen die van dat 
wonder weten. Welk wonder? Wel, dat ze dat bruiloftskleed hebben 
aan gekregen. Dat de Heere ze Zelf overdekt heeft met dat kleed 
van de gerechtigheid Gods in Christus. Dat hun arme, zwarte 
bestaan is overkleed geworden met het verzoenend bloed van de 
Middelaar. Heb je nooit uit de mond van Christus dat lieve woord 
gehoord: “Ik voor u”? Is het nooit waarheid geworden in je leven, dat 
je het leven aan eigen kant verliezen mocht, maar het vinden mocht 
in Hem? Heeft nu dat genadewoord, dat zo welmenend onder u 
verkondigd is, wat week aan week over je uitgestrooid is, de roep 
des Heeren komt tot mij en uw ziel zal leven. Heeft dat nu al wat op-
gebracht? Heeft dat nu al een vrucht voortgebracht die eenmaal 
eeuwig zal juichen tot Gods eer? Heeft dat Woord Zijn kracht 
gedaan? Dat bloed van de Middelaar, dat nu week aan week hier 
van die kansel drupt; is er al een drupje gevallen in je arme ziel? Ja, 
ik hoop het maar, zegt er een. “En weet je wat het is? God is liefde, 
dus ik heb er wel een beetje vertrouwen in”. Daar moet je mee 
ophouden! Daar moet je gewoon mee ophouden! Dat gewroet in je 
eigen hart, daar moet je mee ophouden! Dat zoeken naar wat 
rechtsgronden. Want dat zal niet bestaan. Maar hier hebben we 
naar te zoeken, naar dat ene, dat nodig is. Daar zoek ik naar, zingt 
de Psalmist. Daar zoek ik naar. Ben je ook al zo’n zoektocht 
begonnen? Dat dat uur der minne in je leven mag aanbreken. Dat je 
het daar mee mag maken, dat Christus je ontmoet. 
En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende. Dat je tot 
Hem geroepen wordt, en dat je meent als Mefiboseth met je 
kreupelen voetjes de dood te moeten sterven, maar dat je aan ’s 
Konings tafel gehaald wordt. “Kom maar, kom maar”. 
Wat moeten we daar nu over preken? Dat moet je beleven toch! Dat 
is een zaak van ’t hart, of niet? Dat je dit ondervinden mag, dat God 
om Jezus’ wil het je toeschikt: “Nu zal Ik niet meer op je toornen en 
nu zal Ik niet meer op je schelden”. Dacht je dat je opknapte zelf? Je 
wordt al vuiler en walgelijker. Het wordt al vreselijker met je. Maar 
als Hij je niet meer aanziet in jezelf, als Hij je maar aanziet in 
Christus, dan is het best, dan is het best. 
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Het geloof in het kruis, het is onontbeerlijk. Het geloof in het kruis, 
dat is de kernzaak. Dat is het enige waardoor mijn ziel leven zal. Het 
geloof in het kruis, dat is van de Kerke Gods het enig houvast. Alles 
wat daar omheen zweeft, het zal allemaal waarheid wezen hoor, het 
is allemaal best. Maar er is maar één grond van de zaligheid gelegd. 
En dat fundament is op een onwankelbare bodem vastgelegd. En 
die onwankelbare bodem is het verkiezend welbehagen Gods. Dat 
fundament wat op de onwankelbare bodem gelegd is, is Christus en 
Zijne gerechtigheid alleen. Er is een Kerk van God die weleens, als 
het geloof in de beoefening is, juichen mag. Waar juich je over als 
het geloof in de beoefening is? Dat het zo best met je ging deze 
dag? Dat je zo vroom geweest bent? Of mag je ook weleens juichen 
in het kruis van onze Heere Jezus Christus? Is dat kruis al het 
middelpunt van je leven geworden? Heb je zo’n geloof van de Heere 
ontvangen? Ben je zo op Zijn leerschool gehaald? Ja, je bent 
begonnen in groep 8, natuurlijk, en nu ben je in groep 0 uit 
gekomen, en geen andere zaak meer dan dit alleen. Alles wat je 
wist, moest er af, en je moest al minder en minder weten, en je 
mocht niets meer over houden. Tot dit ene alleen, dit ene: “Jezus 
Christus en Die gekruisigd”. En dat zegt nu de apostel Paulus. 
Doorgeleid, ver gevorderd. Vind je ook niet? En die zegt: “Nu 
wensen wij niets te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd”. 
Nou, dat is noodzakelijk, om ook in de strijd van dit leven staande te 
kunnen blijven. Want reken er op dat onder dat kruis van Christus 
een last gedragen wordt. Maar toch, maar toch, die last is dragelijk. 
Niet voor het vlees. Maar weet je hoe Mac Cheyne het zingt? “Nu 
reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daar 
Boven, naar het Vaderlijk huis”. Dat was een zaak, die lag verankerd 
in zijn ziel. Het christenleven is een heiligend leven. Weet je wat dat 
betekent, een heiligend leven? Dat woord “heilig” betekent “afgezon-
derd”. De Heere zondert Zijn Kerk meer en meer af, om ze klaar te 
maken, in de heiligmaking, voor de heerlijkheid. Om ze klaar te 
maken om eeuwig zich te verlustigen in de drie-enige God. De Kerk 
zijn als schaapjes onder dat heiligend kruis. Krachteloos in zichzelf 
aan alle kant. En de Heere Jezus zegt: “Ik zend u als schapen in het 
midden der wolven”. 
Dat doe Ik, zegt de Heere Jezus. Of je wilt of niet. Dat doe Ik. Dus 
dat gebeurt ook. Ondervind je daar weleens wat van? Weet je wat 
dat betekent? Ik zend u als schapen in het midden der wolven. Dat 
betekent wat in onze tekst staat: “En gij zult van allen gehaat 
worden”. 
Ja, omdat je alles fout doet in je leven. Dan is de schuld bij jezelf. 
Maar er staat wat bij. “En gij zult van allen gehaat worden, om 
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Mijnen Naam”. Om Mijnen Naam! Want zal ik je eens wat vertellen? 
Als nu dat kruis van Christus het middelpunt van je bestaan 
geworden is, dan is die Naam van Christus Die heerschappij voert in 
je leven. En als Christus’ Naam heerschappij voert in je  leven, dan 
kun je niet meer mee met allerlei. Nee, dan kun je in de wereld niet 
meer naar de disco. Dan kun je niet meer naar de kroeg. Dan kun je 
niet meer naar de plaatsen van de ijdelheid. Dan kun je niet meer op 
al die plekken wezen, waar de Heere Jezus niet zijn wil. Nee, dat is 
waar. Maar laten we het maar dichter bij huis houden. Dan kun je 
niet meer mee met het geloof van onze tijd. Dan kun je niet meer 
mee met het naamchristendom, dat zonder rechte gronden roemt in 
Jezus’ Naam. Dan kun je niet meer mee met dat geloof dat zegt dat 
het wel goed komt. Dan kun je niet meer mee met die mensen die 
zeggen: “Maar wacht eens, wij zijn toch in het verbond, dus het zal 
wel goed komen, God weet toch van ons af”. Je kunt niet meer mee 
met mensen die zeggen: “Wij zijn toch allemaal zondaren, en Jezus 
is voor zondaren gestorven, dus het komt wel terecht”. Je kunt niet 
meer mee om Zijnen Naam, omdat die betekenis heeft gekregen in 
je leven. En waarom kun je nu niet meer mee? Omdat je beter bent? 
Helemaal niet! Nee, je bent veeleer slechter. Maar omdat je voelt en 
weet dat Zijn Naam daarin gelasterd wordt, dat God niet aan Zijn eer 
komt. Dat de naam van de mens omhoog gehouden wordt, en er 
niet helemaal onder gaat en er niet helemaal aan gaat. Je hebt het 
ervaren in je leven, dat Zijn Naam alleen nog heerschappij moet 
voeren. Dan wil je van al het andere niet weten, omdat het zonde 
zou wezen, omdat je God tekort doet, omdat je Christus opnieuw 
kruisigt als je je weer stelt onder de wet. 
Heb je zo’n leven nu? Ja, misschien heb je wel ruzie met de buren. 
Dan zeg je: “Die mensen haten  mij”. Waarom? Ja, over een 
schutting, of waar dan ook over. Maar is dit het nu al? Dit! Dat je iets 
ervaren moet van die haat van de wereld, maar vooral ook van de 
godsdienst tegen dat zware, dat zuivere, dat getuigenis Gods dat in 
je ziel gelegd is, dat beginsel van je leven, dat daar een haat tegen 
is. 
Waarom? Waarom haat men dat toch zo? Omdat de duisternis het 
licht niet verdraagt. Omdat het licht in je leven de duisternis in het 
hart van die wolven openbaart. Die wolven wensen je te grijpen, 
opdat niet alleen jouw naam er aan zal gaan, maar bovenal die 
Naam van Christus, die lastige Rabbi uit Nazareth, Die toen in de 
tempel al alles op z’n kop zette. Die Heere Jezus moet nog altijd ten 
onder gebracht worden. Die moet nog altijd in een graf gelegd wor-
den. Daar moet nog altijd een groot rotsblok voor gelegd worden, 
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opdat Zijn Naam vergeten zou worden. Daarom worden die 
schaapjes gehaat. Ze worden gehaat omwille van Zijn Naam. 
Maar toch, Ik zend u als schapen. Als je weleens bij ons op de 
Veluwe gekeken hebt, bij Elspeet, daar zie je een herder lopen met 
schaapjes. Die herder zendt ze. Weet je hoe hij ze zendt? Door 
voorop te lopen. Daar komen ze zo achteraan. Ze blijven bij elkaar. 
Schaapjes zijn kuddedieren. Bij elkaar en in het gevolg van de 
herder zijn ze veilig. Er is maar één plaats van veiligheid onder al 
die haat en onder al die last die je ondervinden kunt. Dat is alleen in 
de schaduw van de Goede Herder. De last van het kruis, de last die 
je ondervindt doordat je de Naam van Christus in waarheid liefhebt, 
die is alleen van geen betekenis als je dicht schuilt bij Hem. 
Wanneer is er in je leven wat gebeurd? Nou, zegt er één,  ik heb het 
bij gehouden. Zesenveertig jaar geleden. Wat heeft dat vandaag 
voor betekenis? Zeg het eens. Die schapen hebben dagelijks die 
Herder te volgen. De schapen hebben dagelijks in de schaduw van 
Christus te zijn. Kijk je leven eens na. Je bent nu toch in de kerk. En 
de Heere ziet ons allen. Moet je het met de Psalmist mee zeggen? 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in ’t rond, dat onbedacht zijn 
herder heeft verloren. Wat is je allemaal niet overkomen? Dat 
schaapje dat weg gaat bij de kudde, bij de Herder vandaan, het 
breekt zijn pootje, het raakt verstrikt in de struiken, het valt in een 
rotskloof. Het is aan alle gevaren blootgesteld. Er is voor dat 
schaapje alleen veiligheid in de nabijheid van de Herder. 
Maar nu preken wij u vanmorgen dat de Heere Jezus maar niet 
zomaar een Herder is, maar dat Hij is de Goede Herder. Als je nu 
bent weggedwaald, mag dan vandaag het uur wezen dat de Goede 
Herder je ophaalt uit die kloof waarin je weg gezakt was; dat Hij je 
losbreekt uit dat struikgewas waar je in verstrikt geraakt zat; dat Hij 
je ophaalt uit die duisternis waar je je eigen ziel in gebracht hebt. 
Want ook bij de voortduur in het leven van het geloof is het 
soevereine werk van God in Christus noodzakelijk. 
Ben je nu ook een mens die de dagelijkse bekering betrachten 
mag? Die nu dag aan dag mag zien te zoeken onder dat heiligend 
kruis te zijn. Ben je ook zo’n mens die nu daarmee doende is, om 
het dagelijks aan je eigen hart te ondervinden dat de Heere van je af 
weet. Ja, en dat Zijn vriendelijk aangezicht in gunst naar je 
toegewend is. 
Zit je daar ook om verlegen? Ben je ook een mens die daar naar 
jaagt, omdat je gezien hebt dat het anders alsnog op de dood en op 
de ondergang aan gaat? Ben je ook zo’n mens die vragende en 
zoekende is om Zijne tegenwoordigheid? Ben je ook zo’n ziel die 
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pas rust heeft als de Heere het weer bevestigd heeft in je leven? 
Om Jezus’ wille ben Ik u genadig, voor nu en voor altijd. 
Denk erom dat de schaapjes achter de Goede Herder, bij het zicht 
op die Herder, vrolijk blaten kunnen. Want ze worden verzorgd met 
alles. Met alle goederen die ze nodig hebben. Ze worden verzorgd. 
Maar boven alles, weet je waar de weg heen gaat? De weg gaat 
naar de schaapskooi. Daar brengt Hij ze heen. Hij geeft ze alles wat 
ze onderweg nodig hebben. Daarom mochten die discipelen geen 
geld aan pakken. Nee, ze werden verzorgd. De Heere zou het 
beschikken in de harten van de mensen om ze te onderhouden in 
het strijdperk van dit leven. Hij zou Zelf voor ze waken. Hij zou het 
ze Zelf toeschikken. Maar boven alles, Hij zou ze Thuis brengen. 
Dat is het laatste nog. Maar laten we eerst nog een versje zingen, 
Psalm 63 vers 5. 
 

Mijn ziel kleeft U standvastig aan; 
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden; 
Uw rechterhand, vol mogendheden, 
Doet mij getroost en veilig gaan; 
Maar dezen, die mijn ziel begeren, 
Opdat ik tot verwoesting raak, 
Staan bloot voor Uw geduchte wraak; 
Zij zullen haast ten afgrond keren. 

 
Ja, de Goede Herder heeft het Zelf over Zijn discipelen, en in hen 
over de Kerk van alle tijden uitgesproken: “En gij zult van allen 
gehaat worden om Mijne Naam”. Ja, de wereld kan gedurig ook niet 
met elkaar over de weg. Maar hierin stemmen zij zo samen: de haat 
tegen de Naam van Christus. En het komt openbaar in de 
omstandigheden van het leven, in de tijd waarin je gaat. Maar weet 
je waar nu die haat uit voort komt? Ja, dat boze, dat bedorven hart 
van de mens. O ja, zonder ontvangen genade is een mens een 
hater van God en een hater van Zijn Kerk. Jazeker. Maar wie voedt 
die haat nu? Wie doet dat nu? Dat doet nu die grootste wolf. Dat 
doet nu die hellehond. Dat doet nu dat vuile licht uit de afgrond. Dat 
doet hij nu, die zo zwart is en die zulke klauwen heeft om je aan te 
grijpen. Hij is het die die haat voedt. Hij is het die je leven zoekt weg 
te trekken bij de Levensbron vandaan. 
Maar ja, zegt er een, nee, toch kan ik niet zeggen dat ik nu van de 
mensen om mij heen zoveel last heb. 
Maar, wacht eens, waar heb je dan wel last van? Nou, zegt een 
ander, ik heb last van mezelf. Wat ben je dan voor een mens? O, ik 
ben zo ongelovig. Ik ben zo ontrouw. Ik ben zo twijfelmoedig. En als 
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ziekte mij overkomt, als nood mij overkomt, als de dood in het 
aangezicht mij toegrijnst, ja dan, dan raak ik van mijn vastigheid af. 
Dan ben ik een mens die zo wankelt aan alles. Dan ben ik zo’n ziel 
die niet steunen kan op dat enige Fundament. Nou, dan heeft de 
duivel je daar mooi in te pakken. Of niet? En het enige wat hij wil, is 
dat je de Naam van Christus zult lasteren. Het enige wat hij wil, is 
dat je voor hem een knieval zult maken. Dat je geloof zult hechten 
aan dat twijfel zaaien, wat hij zo graag doet. Dat is het wat hij wil. Hij 
wil je weg halen uit de vastigheid. En al weet hij het, dat hij de 
verkorenen niet uit het harte Gods weg kan halen, dan zal hij 
zoeken die weg naar de hemel zo duister, zo donker mogelijk te 
maken. 
Ja, zeg je, temidden van alles, ik ben zo bang voor mezelf. Ik zal 
nooit kunnen volharden, als het van mij afhangt. En toch zegt de 
Heere Jezus: “Ge zult van allen gehaat worden om Mijn Naam. 
Maar wie nu volstandig zal blijven tot het einde…” Dat lukt mij nooit, 
zegt er een. Dat moet je niet tegen mij zeggen. Dat moet je niet 
tegen jezelf zeggen. Dat moet je tegen de Heere zeggen: “Dat lukt 
mij niet”. 
Als dat nu de beleving van je ziel is, als je geen kracht meer in jezelf 
ondervindt, om dit te kunnen doen, volstandig te kunnen blijven, dan 
moet je je handen vouwen. Of heeft de ongelovigheid van je 
bestaan, de ontrouw van je hart je nog nooit uitgedreven tot de troon 
van de Goddelijke genade? Dat is toch wel de bedoeling. Weet je 
waarom? Omdat er maar één plaats is waar een mens volstandig is. 
Er is maar één plek waar die volstandigheid geleerd en beoefend 
wordt. Ene plek. En weet je welke plek dat is? Dicht bij het kruis van 
Golgotha. Dat is de plek. Alleen daar, alleen daar wordt de volhar-
ding geleerd. Weet je waarom? Als de Heilige Geest je oog opent en 
je doet zien op die lijdende Borg, Die nu om uwe zonden daar 
zoveel smarten lijden moest. Hij is volstandig gebleven tot het ein-
de, om Zijn Kerk te zaligen. Hij is volstandig gebleven tot het einde. 
Ja, er is aan die duisternis op Golgotha’s kruis een einde gekomen. 
Want Hij heeft mogen zeggen: “Het is volbracht”. De weg is 
gebaand. Het werk is klaar. Hij is volstandig gebleven tot het einde. 
Och, die discipelen stonden hier nog vóór het kruis. Daar wisten ze 
helemaal niets van, dat het daar heen moest. Ze dachten dat de 
Heere Jezus de Romeinen zou verjagen. Ze dachten dat Hij Israël 
tot een bloeiend land zou maken. Maar het ging zo anders. Het ging 
dwars tegen ze in. Het ging naar het kruis toe. En in dat kruis 
hebben ze het gezien, wat de volharding des geloofs nu inhoudt. En 
alleen ziende op dat kruis is een mens een mens die volstandig zal 
blijven tot het einde. Bang geworden voor jezelf? Ja! Maar de 
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apostel zegt: “Ik heb dwars door alles heen mogen jagen naar het 
wit”. Dat is nu hetzelfde. Want wat is dat wit? Dat is de prijs der 
roeping Gods. Dat is het zien op het einde van dit aardse lijden. Dat 
is het zien op de heerlijkheid die wacht voor al diegenen die door de 
Heere in Christus in genade zijn opgezocht. Dat is zien op een eeu-
wige heerlijkheid die wacht. Die is niet zwart. Nee, de apostel noemt 
hem wit. Die blinkt van voor tot achter. Die blinkt van boven tot 
onder. Die blinkt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daar is verzadiging 
van vreugde weggelegd voor al degenen die de Heere liefhebben. 
Nou, en in dat licht, mensen, is dan je levensgang weleens een keer 
een strijdperk van tien dagen geweest? Is het weleens een kortston-
dig ongeneugt geweest? Heb je het weleens gezegd: “Al moet ik de 
hele dag kruipend gaan onder alle last, waaronder ik zowat bezwijk. 
Als ik dat maar zien mag. Als ik dat maar voor ogen hebben mag. 
Als ik dat maar beërven mag. Als ik daar maar in getrokken zal 
worden, om zalig te worden”. Wil je zo graag zalig worden dan? “Ja, 
dat toch ook wel. Maar met een groot doel”. En wat is dat doel? “Om 
God drie-enig te loven, van nu aan tot in alle eeuwigheid”. Kijk, de 
Heere zegt: “Wie volstandig zal blijven tot het einde”. Er komt een 
eind aan, aan die aardse woestijn. Dat Mesech der ellende, dat is 
een kortstondige weg van druk en moeite. Dat is een duisternis die 
haast vervliegen zal. Want de eeuwige dag wacht. 
O mensen, kon je dat maar zien, dag op dag. Kon je daar maar in 
ademhalen, van ogenblik tot ogenblik. 
Als ze je voor koningen en overheden halen, zoals er staat. Als ze je 
in de rechtszalen halen. Als ze je bedreigen met de dood. Als ze je 
tegenkomen met hun vijandschap en met hun wraak. Kon je dat 
maar zien, van dag tot dag. Als je te vechten hebt tegen je eigen 
bedorven bestaan. 
Er zit een mens, die zegt: “Je zegt: bedorven. Maar weet je hoe ik 
ben?” Nou, zeg het eens. “Ik ben verrot. En het knapt niet op. Het 
wordt alleen maar erger”. Als je daar nu  mee te vechten hebt, kon 
je dit maar zien, van dag tot dag. Die zal zalig worden. O mensen, 
als het geloof dat zien mag, als je het weten mag: dat lijden van mij 
is eindig, dat lijden van mij is vanwege mijn zonden en vijandschap 
tegen God, dat het mij nog overkomt. Dat lijden van mij gaat haast 
voorbij. Maar dit, die zaligheid…! 
Er staat niet: “Die zal een poosje zalig wezen”. Nee, die zal zalig 
worden, om een eeuwigheid dat te mogen beleven. Die zal zalig 
worden. En daar is alles tegengesteld aan hier. Daar is alle ellende, 
alle moeite voorbij. Daar is alle duisternis voorbij. Daar is het een 
geopende heerlijkheid. Daar is het een zingen en juichen. Die God 
Die je zien mag van aangezicht tot aangezicht. Daar, daar is het 
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waarheid geworden, dat degenen die Hem in het licht van Zijn kruis 
niet verloochenen konden, een erfenis ontvangen. Ach, hier weleens 
de zoete smaak als dat open valt, die zal zalig worden. Maar daar 
verzadiging van vreugde tot in alle eeuwigheid. 
Ja, mensen, wat is dan nodig? Dan is nodig de handen te vouwen, 
vandaag zomaar in de kerk, hier in die stad: “Zend, Heere, Uw licht 
en Uw waarheid neder, en breng mij nu door die glans geleid, tot Uw 
gewijde tenten weder”. Dan gaat het hier door de modder, maar 
toch: “Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van Uw 
heiligheid, daar mij Uw gunst verbeid”. En dan? Hoe kan je ziel dan 
nog treuren, verslagen? Hoe kan je ziel dan nog onrustig zijn in het 
lot? Daar rust de Kerk in Gods welbehagen. En dit is het 
welbehagen: Hij doet nu welhaast uw heilzon dagen. En dan? Kerk 
in het donker, uw hoop herleve naar Zijn gebod. En zing het nu eens 
Hem ter ere: “Mijn Redder is mijn God”. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 43 : 3 en 5.  
Zegenbede. 

 
 
 
 


