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Predikatie over Psalm 79 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 16 oktober 2011 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 74 : 7 en 9. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Psalm 79 
 
  1 Een psalm van Asaf. O God, heidenen zijn gekomen in Uw erfe-
nis, zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd, zij hebben 
Jeruzalem tot steenhopen gesteld. 
  2 Zij hebben de dode lichamen Uwer knechten aan het gevogelte 
des hemels tot spijze gegeven, het vlees Uwer gunstgenoten aan 
het gedierte des lands. 
  3 Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten, en 
er was niemand die hen begroef. 
  4 Wij zijn onzen naburen een smaadheid geworden; een spot en 
schimp dien die rondom ons zijn. 
  5 Hoe lange, HEERE? Zult Gij eeuwiglijk toornen? Zal Uw ijver als 
vuur branden? 
  6 Stort Uw grimmigheid uit over de heidenen, die U niet kennen; en 
over de koninkrijken, die Uw Naam niet aanroepen. 
  7 Want men heeft Jakob opgegeten, en zij hebben zijn lieflijke wo-
ning verwoest. 
  8 Gedenk ons de vorige misdaden niet; haast U, laat Uw barm-
hartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. 
  9 Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws 
Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden, om Uws 
Naams wil. 
10 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God? Laat de 
wraak des vergoten bloeds Uwer knechten onder de heidenen voor 
onze ogen bekend worden. 
11 Laat het gekerm der gevangenen voor Uw aanschijn komen; be-
houd overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms. 
12 En geef onzen naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun 
smaad, waarmede zij U, o Heere, gesmaad hebben. 
13 Zo zullen wij, Uw volk en schapen Uwer weide, U loven in eeu-
wigheid, van geslacht tot geslacht; wij zullen Uw roem vertellen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 79 : 4 en 7. 
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Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van God de Hei-
lige Geest wensen wij in deze middag met u over deze 79e Psalm te 
spreken, en dan als tekstwoord wordt u genoemd het 5e vers. Daar 
lezen we Gods Woord en onze tekst: 
 
Hoe lange, HEERE? Zult Gij eeuwiglijk toornen? Zal Uw ijver als 
vuur branden? 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden vanmiddag stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Het hart achter de klacht. 
2e. De inhoud van de klacht. 
3e. De ondersteuning in de klacht. 

 
Er staat boven deze Psalm: “Een Psalm van Asaf”. Asaf is in dit lied 
aan het woord. Asaf heft zijn zang op tot God. Het is een droevig 
gezang. Het is een klaaglied. Waar klaagt deze Asaf dan over? Wel, 
de klacht die hij in zijn hart omdraagt, zoekt een weg naar Boven. 
Dat is trouwens ook al een zegen, of niet? Dat je in het midden van 
je klachten het nu eens een keer mag meemaken dat je klacht naar 
Boven gaat. Want ja, kijk, tegen mensen om je heen je klachten 
uiten… Dat is natuurlijk al een grote zaak, als er wat mensen zijn die 
naar je willen luisteren en die je met liefde en genegenheid willen 
omringen. Maar die hemelse God, van Wie we nu alleen alle goeds 
te verwachten hebben. Dat je je klacht nu eens een keertje naar 
Boven mag klagen. Want ik weet niet hoe het u vergaat in het mid-
den van de ellende, in het midden van alles wat we in dit leven mee 
kunnen maken, zeker als er een wonder aan onze ziel gebeurd mag 
zijn. Want vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Hebt u er 
nu ook zo’n last van, dat je maar in jezelf blijft ronddraaien, dat je 
maar in jezelf blijft worstelen, en dat het allemaal maar zo moei-
zaam naar Boven gaat? Dat we van die mensen zijn die met een 
klagelijk en een bedrukt gemoed over de wereld gaan, en het is als-
of er geen God in de hemel is, alsof God niet bij machte is om zelfs 
in de grootste noden en tegenspoeden uitkomst te bieden. Nee, ik 
hoor de psalmist van 68 zeggen: “Hij overlaadt ons dag aan dag met 
Zijne gunstbewijzen”. Ja, maar daar zijn we nu blind voor, mensen, 
ook na ontvangen genade. Daar moet je goed op rekenen. Daar zijn 
we stekeblind voor. Daar zien we helemaal geen spier van. We zijn 
van die mensen die maar letten op de omstandigheden, en zo wei-
nig letten op de God van de omstandigheden. 
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Moet je daar ook over klagen? Ik wel hoor. Ik zeg het u maar eerlijk. 
Want als je nu het idee had dat er een vrome of een heilige voor je 
staat op de kansel, dan heb je het mis. Ik ben ook zo’n mens die 
niets heeft. 
Daarom is het al een hele les waar de psalmist mee begint. Weet u, 
in die twee eerste woordjes zie ik de psalmist zijn handen naar 
boven steken. O God, zegt hij. O God. 
Die man heeft een klacht bij zich, en die moet naar Boven toe. Weet 
u hoe het is? De Heere God is van Boven gekomen en die is in het 
hart van de psalmist gaan werken. Want als God een gebed geeft in 
’t hart, dan gaat het naar Boven toe. Waarom werd het offer van 
Kaïn niet aangenomen? Het kwam uit de mens. En waarom dat van 
Abel wel? Dat was een lieflijke reuk in de neusgaten van de aller-
hoogste God. Dat had God gegeven. Dat had God gemaakt. 
Kijk, en dit gebed van Asaf heeft God gemaakt. Daar moeten we 
dan vanmiddag maar gewoon naar kijken, vind je niet? Of we in ons 
leven weleens zo’n ogenblik gehad hebben? Of we daar iets van 
weten? Of we daar kennis van omdragen? Dat we weleens een 
keertje in ons leven als het ware gemeenschap met de Hemel heb-
ben mogen oefenen. 
Reken er goed op dat Asaf in de diepste ellende zat. En reken er 
goed op dat Asaf niets had, helemaal niets, en dat hij geen tel 
vooruit kon kijken. Reken er goed op. En toch, toch was er op de 
bodem van zijn hart zo’n diepe zekerheid, zo’n waarachtigheid. 
Want als de Heere over komt… Want de Heere is geen twijfelend 
God hoor. De Heere is een zekere God. Als de Heere over komt, 
dan wordt er ook zekerheid in het hart gewerkt. We leven in een tijd 
dat de twijfel tot de grootste zekerheid wordt gerekend. Als je maar 
veel twijfelt, dan kon het weleens waar wezen bij je. Nou, dan weet 
ik niet wat voor een Bijbel je hebt, maar dat staat in deze niet. Het 
gaat over een zekere God, Die ook zekerheid werkt. En waar de 
Heere over komt, daar is zekerheid. En als de Heere over komt, dan 
is het geloof in de beoefening. Het geloof is in zichzelf een vaste en 
een zekere zaak. Wij niet, nee. De gelovige wel, welja, die wordt 
heen en weer geslingerd als een jong berkenboompje in de wind. 
Natuurlijk, die slaat alle kanten op. Die vindt nergens stevigheid. 
Maar toch wel. Wat dan? Want hoe hij ook geslingerd wordt in de 
wind, die worteltjes zitten in goeie grond. Die zitten in vaste grond. 
Zo heeft Asaf zijn leven terug gevonden in een vaste bodem. Een 
bodem die God gelegd had. Een bodem waar de Heere zijn ziel in 
had laten wortelen. 
Laten we dat maar aan elkaar vragen vanmiddag, wat onze bodem 
is? Heb je grond onder de voeten? Een vaste grond. Weet je welke 
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grond dat is? Dat is waar Luther van zingt: “Een vaste Burcht is on-
ze God, een Toevlucht voor de Zijnen”. Dat is die vaste grond. Dat is 
God Zelf. 
Heb je zo’n bodem in je leven? Of ben je nog altijd een mens die 
leeft op de wankele bodem van je eigen ideeën, en van je eigen 
hoopjes en verwachtinkjes, wie weet enzo? Dat! En ik doe maar een 
beetje mijn best en ik zal het nog eens proberen, en dan hoop ik 
maar dat het meevalt. 
Nee, mensen, dat is een moerasgrond. Want er is maar één Grond 
gelegd. Er is maar één uiterste Hoeksteen. Er is maar één Rots der 
behoudenis. Alleen de Naam van Jezus Christus moet triomferen in 
ons leven, wil het wel met ons zijn op weg en reis naar de eeuwig-
heid. 
Een Psalm van Asaf. Hij zegt ons een klacht voor, maar hij zegt ons 
ook een zekerheid voor, die vast en zeker en onverbroken is. En 
weet je, dat is nu een punt, die Psalm eindigt met “wij zullen Uw 
roem vertellen”. En die Asaf, in zijn zwartste zielenacht, is er niet 
beschaamd mee uit gekomen. En mag ik het nu eens zomaar sim-
pel zeggen? Die man staat al heel lang voor de troon van God Gods 
roem te vertellen. Weet je waar hij de Heere ook over roemt? Over 
deze weg. Deze weg van verdrukking en benauwdheid. De apostel 
zegt: “Als de verdrukking tegenwoordig is schijnt het geen zaak van 
vreugde te zijn, maar na, na de verdrukking geeft zij van zich een 
vreedzame vrucht der gerechtigheid”. Weet je, dwars door de ver-
drukking heen is Asaf vaster gehecht aan God. Spurgeon beschrijft 
het zo schitterend in een beeld. Hij heeft het over zo’n zeediertje. Ik 
ben niet zo goed op de hoogte met zeedieren. Maar dat beestje is in 
de golven en het wordt alle kanten op geslingerd. Het klampt zich 
vast, met al zijn kracht, aan de rots. En hoe harder de golven beu-
ken, hoe houvaster het zich klemt aan de rots. Dat is eigenlijk de 
geloofsoefening. Hoe donker ook de weg van God moog’ wezen, 
hoe vaster de ziel zich klemt aan God. Zoiets. Dat doet Asaf hier 
ook. Een Psalm van Asaf. O God! 
En we mogen vanmiddag met Asaf meeluisteren in zijn gebed. Want 
dan gaat hij te klagen aan de Heere wat er aan de hand is, wat er 
over hem heen gekomen is. Het is eigenlijk met Asaf zo… Ja, hij 
staat nu naar boven te kijken en naar God zijn klacht te uiten. Maar 
hij had eerst om zich heen gekeken, en hij had daar een verwoes-
ting gezien. Hij had het land in de verwoesting gezien. Hij had het 
heiligdom in de verwoesting gezien. Hij had één grote puinhoop, een 
huilende wildernis voor zich. Hij had daar gezien hoe de tempel ver-
broken lag, hoe Gods knechten en profeten gedood, hoe hun bloed 
als rivieren over het land stroomde, waar er niemand was om ze te 
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begraven, want velen waren gevlucht of in ballingschap wegge-
voerd. En daar in die stilte, in die eenzaamheid, daar grijnst alle 
tegenspoed Asaf tegen. Daar staat die man naar te kijken. Dat is het 
wat hij om zich heen ontdekt. 
Maar nu heb ik een andere vraag. Want kijk, als Asaf dat ons vertelt, 
dan kun je bij jezelf zeggen: “Tjoh, dat is natuurlijk voor die man wat 
geweest, zo die tempel, daar was zo aan gebouwd, en dat land had 
men op mogen bouwen, en de dienst des Heeren had zijn loop. En 
nu is alles weg”. Maar nu heb ik een vraag. Of je het met mij mee 
kunt maken, of je ook al eens een keer over een huilende wildernis 
hebt staan kijken? Wat voor huilende wildernis?, zeg je. Heb je wel-
eens een keer de huilende wildernis van je leven gezien? Van je 
bestaan voor God? Heb je weleens een keer, niet zozeer om je 
heen, maar daar vanbinnen moeten kijken welk een puinhoop het 
geworden is? Heb je weleens een keertje moeten onderkennen, 
ondervinden welke chaos er in je leven heerst? Waarom toch? Je 
zegt: “Omdat ik God, de Springader van het leven, heb verlaten. 
Omdat ik niet wilde dat God de Heere Koning over mijn leven zijn 
zou. Daarom heb ik Hem verlaten”. 
Heb je weleens een keer iets gezien van die heerlijke rechtstaat? 
Heb je weleens wat mogen bekijken van die tijd dat God alles was 
en in allen? Heb je weleens een keertje ontdekt uit welke heerlijke 
plaats, welk heiligdom… Want denk erom dat dat Paradijs een hei-
ligdom geweest is. Uit welk heiligdom je verdreven bent door je 
zonden en ongerechtigheid. Is het nog weleens een keer waar ge-
worden, mensen, dat dat Paradijs je geopenbaard werd, en dat door 
de openbaring van dat Paradijs je er achter kwam dat het in je hart 
een dorre woestijn is, een doodswoestijn, waar niets meer groeit en 
bloeit ter ere Gods, waar alle leven is afgesneden? En toen je dat 
ontdekte, wat was er toen? “Ik zal onderhand nog sterven”, zei je, 
“want hier is geen leven meer in mogelijk”. Nee, daar klaagt Asaf nu 
ook over: “Hier is geen leven meer in mogelijk”. 
Maar dit wou ik ook aan je vragen: of je temidden van die huilende 
wildernis eens een keertje opgehouden bent met om je heen te 
staren, en dat je oog een keertje geslagen geworden is op God? Is 
dat al eens een keer gebeurd? In het midden van ellende, dat je je 
tot Hem om uitkomst hebt gewend. 
Is het al eens waar geworden? Zomaar, wanneer dan ook. Dat 
maakt eigenlijk weinig uit. Maar dat was een ogenblik van God be-
paald. Dat de Heilige Geest je ogen opende voor de werkelijkheid, 
en je zag, en je geloofde, je aanbad: “Heere, het is mijn schuld. U 
hebt het goed gedaan. U hebt mij goed geschapen. Maar ik heb 
verkeerd gedaan. Ik ben tegen u opgestaan. Ik ben van de weg af 
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gegaan die Gij hebt uitgedacht”. En is het al eens waar geworden, 
dat je niet alleen de huilende wildernis gezien hebt, maar dat je 
eigen hart je verklaard werd als een in elkaar gezakte tem-pel. Eerst 
was je hart een plaats waar alles juichte ter ere Gods. Is dat wel-
eens een keer gebeurd, mensen, dat je zegt: “Wat is er van mijn 
hart over gebleven? Wat doe ik nu nog met mijn mond? Ik verkondig 
de lof van God helemaal niet meer, nee, maar al mijn woorden zijn 
vloeken in de oren van de heilige God, want ik ben alleen maar 
bezig om mijzelf te handhaven, de duivel en de zonde te eren, mee 
te doen aan roddel en lasterpraat”, en weet ik het wat, “en ik gebruik 
mijn tong niet meer om God de eer te geven”. Is dat al een last voor 
je, waar je niet meer overheen komt? Waar je niet meer uit komt. 
Heb je het zo al eens een keertje gezien, dat in en om je heen het 
bestaan alles de dood ademt? Ja, je hebt je heerlijk in kunnen 
vermaken voor een tijd. Het was zo’n goed leven. En je dacht: “Ach, 
die kerkmensen, altijd dat zuinige gedoe, altijd zo krap en benauwd. 
Nee, laat mij het er maar van nemen. Als ik eens oud geworden 
ben, dan zal ik eens aan God gaan denken. Tegenwoordig worden 
de mensen oud, dus ja, ik heb tijd genoeg”. Zo! En je hebt je hart 
opgehaald in de dingen van de wereld en de tijd. Maar het was 
afgelopen. Of niet? Het was afgelopen. Want hoe mooi je huis ook 
is, het is een huilende wildernis als deze werkelijkheid thuiskomt. 
Zoals het bij Asaf was, zo ga je met dat oog staan. En hij zegt: “O 
God, heidenen zijn gekomen in Uw erfenis. Mijn leven is Uw erfenis. 
Ik ben van U. Maar ik ben van vorst veranderd. Ik ben een onder-
daan geworden van den boze. Die heiden uit de afgrond, die heeft 
zijn klauwen om mijn leven gelegd. En de tempel Uwer heiligheid is 
verontreinigd”. Daarom is dat Jeruzalem, dat Sion Gods, wat in ons 
aller harten was naar de rechtstaat Gods, tot een steenhoop 
geworden. Jazeker, alles is verdorven en verbroken. Er is niets ge-
heels meer aan mij gevonden. 
Ben je ook zo’n mens, die niets meer heeft? Maar die met het niets 
meer hebben, nog één ding heeft overgehouden: dezelfde uitgang 
waar Asaf naar toe gegaan is. O God! 
Heb je in je leven al eens een dodelijkst tijdsgewricht mee gemaakt? 
Want hier, Asaf, hier is een kind Gods aan het woord. Dat moet je 
goed onthouden. Hier is een kind Gods aan het woord. Heb je al 
eens een keer dat mee mogen maken, dat je jezelf leerde kennen 
als een kind van de duivel, als een kind van den boze, als een 
vrucht van de afgrond. Zo! En dat je hele leven riep om wraak en 
straf. Maar dat de Heere Zich aan je geopenbaard heeft. Breekt je 
hart, mensen, als ik daar iets van zeg? Als er woorden gestameld 
worden van dat wonder, wat dat nu is. Dat de Heere God een mens 
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in zijn modder opzoekt. Dat Hij, waar je ligt weg te sterven in je 
eigen ongerechtigheid, dat het de Heere is Die het donker maakt in 
je ziel en waar Zijn gerechtigheid gaat branden als een vuur, en 
waar je geen uitkomsten meer ziet en waar niemand meer zorgt 
voor je ziel. Waar je wegzakt in een kuil van onmogelijkheid en waar 
het al donkerder en onmogelijker en benauwder en bedroefder 
wordt. Waar je het uitkermt: “Ik heb geen heil bij God, ik heb geen 
heil bij God. Eén dezer dagen zal ik nog omkomen en ik zal eeuwig 
wegzinken in een poel van eeuwig verderf. Daar zal ik mijn tong 
kauwen van zelfverwijt”. Mensen, dat je daar iets van verklaard ge-
worden is, van die ellende die wij nu over ons heen hebben gehaald. 
Maar dat het Gode behaagd heeft om in die inktzwarte puinhoop 
van je ziel over te komen. Dat is eigenlijk dit: het was allemaal zwart, 
allemaal donker, en zware wolken van oordelen Gods boven je. En 
de Heere God heeft die wolken open gebroken. Die heeft ze vaneen 
gescheiden. En Die heeft achter die wolken je een heerlijk blauwe 
lucht laten zien. Die heeft achter die wolken vandaan getoond die 
heerlijk schijnende Zon tot in eeuwigheid, de Zonne der gerechtig-
heid. Is het je gebeurd, mensen, dat je daar in de ijskoude van de 
Goddelijke gerechtigheid zomaar plotseling verwarmd werd door die 
Zonnestralen die daar nu uit God voortkomen, dat die Christus je 
werd thuisbezorgd, dat je iets heeft mogen proeven en smaken wat 
er in Hem nu aan te treffen is? Heeft die vreemde ruil in je leven 
plaats gehad? Je stond over de puinhopen heen te staren, en dat 
het Christus is Die tot je gekomen is en er een nieuwe Tempel van 
gemaakt heeft, Die het jouwe, het zondige, het bedorvene op Zich 
neemt en Zijne gerechtigheid je toeschikt en thuisbezorgt. 
Is het gebeurd in je leven dat je adem hebt mogen halen in dat 
Offerwerk van de Heere Jezus Christus? Dat je iets hebt mogen 
proeven van Zijn vernedering, Zijn kruiseinde, waar Hij het gezegd 
heeft: “Ik breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik haar weder 
oprichten”. Ja, je leven was een verbroken tempel, en je kon nooit 
weer die tempel oprichten. Maar dat Hij het voor je gedaan heeft. 
Dat de Heilige Geest in de raderen was, en dat je je hebt mogen 
scharen bij dat volk dat tussen die wijd uitgebreide armen van Im-
manuël paste. Dat je er precies bij past. Want het onedele en het 
onaanzienlijke, het bedorvene, het in zichzelf hopeloze, dat heeft 
God uitverkoren. Weet je wel! 
Is dat nu een klank van hoop? Misschien zit je hier wel en zegt: “Ja, 
ik zou niet weten hoe het ooit nog goed moet komen. Ik hoor in de 
prediking dat het Christus is. Maar hoe krijg ik Hem? Hoe krijg ik 
Hem? Wat moet ik dan doen? Wat moet ik doen om zalig te wor-
den?” Weet je wat je eens doen moet? Je moet niets meer doen. 
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Want alles wat je doet, dat bederf je. Je moet niets meer doen. En 
het is Naomi die tegen Ruth zegt: “Zit stil, mijn dochter, zit stil”. Die 
laat het in de handen van Boaz. Om het eens door de oefening van 
het geloof in de handen van de Grote Boaz te laten. 
Ik weet wel, als het nacht is in die ziel, dan moet het opgelost wor-
den. Dan komt er haast bij. Dan moet het spoedig opgelost worden, 
want het is er niet in uit te houden. Maar ik weet ook dit: dat je met 
al je doen en laten dat uur der minne niet kunt verhaasten en ook 
niet kunt vertragen. Het is de Heere, Die in Zijn Goddelijke soeverei-
niteit over al Zijn verkorenen zo’n uur bepaald heeft, dat ze op God 
mogen gaan letten en dat God Zich laat ontmoeten Wie Hij nu is in 
Christus Jezus de Heere. Dat je een Bloedbruidegom krijgt, zomaar 
uit de hemel. Dat is een ongedacht ogenblik. Daar kun je je alleen 
maar over verwonderen. En als de Heere daar achteraf je nog eens 
een keer in terugleidt, dan kun je je daar alleen maar blijvend over 
verwonderen, en je roept het uit: “Waarom was het nu op mij ge-
munt, daar zoveel anderen gaan verloren”. Dan wordt er een zaak in 
je leven geboren, mensen, dat is een waarheid, zo diep als gewis, 
waar nu niets, maar dan ook niets meer tegenop kan. Kun je be-
grijpen dat er mensen zijn, die op dat ogenblik, dat God in Christus 
overkomt, wel verlangen om te sterven? Kun je dat begrijpen? Hem 
gezien, is alles gezien. Hem gezien, dat is genoeg. Dat ze naar Hem 
verlangen, om eeuwig bij Hem te mogen zijn. Als ze eens huppelen 
van zielevreugd. Dat het zondepak eens is opgetild. Dat ze eens in 
de vrijheid der kinderen Gods mogen wandelen. Wat is dat zoet! 
Ja, die ure had Asaf ook gekend. Maar het is zo anders geworden. 
Hij klaagt in ons vers. Je zegt: “De klacht houdt zowat niet op”. Ja, 
wacht even. Er wordt wat geklaagd. “Ik heb pijn in mijn been, ik heb 
last hier van”. Klagen, dat doen we zoveel. Maar deze man klaagt 
door de oefening van het geloof. Hij heeft gezegd in het begin van 
de Psalm: “O God”. Dan komen we in het 5e vers opnieuw de Naam 
des Heeren tegen. Maar dan niet meer “o God”, maar nu zegt hij: 
“Hoe lang, HEERE?” “Hoe lang?” spreekt deze psalmist in de bange 
nacht van het geloof. Het is een bange nacht, maar het is de nacht 
van een gelovige. Jazeker! Want de gelovigen zullen nooit meer uit 
de handen des HEEREN wegvallen. En in de bange nacht van het 
geloof spreekt en klimt het geloof. Want dat geloof, als het in de 
beoefening is, breekt overal dwars doorheen. Dat geloof is zoiets, 
dat met God over muren springen kan en door sterke benden drin-
gen kan. Waar je tegenop gekeken hebt als een enorme berg. Dat is 
in de gang van het geloof niet meer dan een molshoop, waar je zo 
overheen stapt. Zo gaat het. En dan zegt de psalmist, door de 
oefening van het geloof gewerkt: “Hoe lang? Hoe lang?” Weet je wat 
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het is? Daar is nu de gelovige ziel aan het woord. “Hoe lang?” Dat 
betekent: er is een tijd aan verbonden. Het zal ophouden. Er zal 
verandering komen. Er zal een heerlijke ure aanbreken. Het zal alles 
anders worden. “Hoe lang?” 
Hoe weet die psalmist dat, dat het anders wordt? Daar staat hij te 
staren over de puinhopen. Die tempel is niet in een paar uur weer 
opgebouwd. Hoe weet de psalmist dat het anders wordt? Nou, 
omdat hij hier al noemt een inniger, een intensere Naam van God. 
Waar hij zijn lied begon met “o God”, daar zegt hij hier “HEERE” 
(met vijf hoofdletters). De Verbondsjehova, de eeuwig Getrouwe, 
Die Zijn verbond zal handhaven en Die nooit anders zal doen dan 
het beste voor Zijn Kerk te zoeken. 
Hoe lang, HEERE?, zegt hij. 
Nu wou ik je nog eens wat vragen. Heb je ook zo’n vaste zekerheid 
in God? Dat God niet alleen maar God voor je is, maar dat Hij ook 
HEERE is. Dat Hij de God voor je geworden is Die een verbond met 
je heeft opgericht. Ja, dat werkverbond heb je reeds verbroken in 
dat Paradijs en dat heeft afgedaan. Natuurlijk ben je aan de gang 
geweest om dat weer op te richten. Maar uit de werken der wet zal 
geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Nee, dat kan nooit 
meer. Dat is een onmogelijke zaak geworden. Maar dat het de 
HEERE gaat behagen om het verbond der genade met je op te 
richten. In de openbaring van Christus is het de HEERE Die Zijn 
verbond thuis bezorgt,  Die dat verbond der genade aan je schenkt, 
Die dat verbond der genade zo aan je betoont, dat je in dat uur 
weten mag: “Er is betaald voor mijn zonden van het verleden, be-
taald voor de zonden van vandaag en betaald voor de zonden van 
de toekomst”. Ja, in dat ogenblik mag je daarvan weten, jaze-ker. 
En die psalmist heeft de HEERE in die hoedanigheid leren kennen, 
als de God van het verbond. De eeuwig Getrouwe. En weet je, in de 
oefening van het geloof is dat verbond van God een zaak die van 
steeds groter gewicht wordt. 
Ja, toen de Christus je geopenbaard geworden is, toen noemde je 
de Naam van Jezus, want Hij had je zalig gemaakt van je zonden. 
Je had zoveel op met de tweede Persoon in het Goddelijk Wezen. 
Je had je hart aan Hem verbonden in liefde en in gemeenschap. Het 
was je zo goed en zo aangenaam. Maar ja, maar ja, toen het anders 
werd in je leven…! Toen, net als bij deze psalmist, na ontvangen 
genade, hij opnieuw over de puinhopen staat te staren. Als alles 
afgebroken wordt wat de Heere in je leven gebouwd heeft. Als al de 
genadige weldaden als het ware voor je geloofsoog verbleken. Als 
het weer een dorre, huilende wildernis wordt in je hart. Als het door 
je zonden en ongerechtigheid is dat je weer een scheiding maakt 
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tussen God en je ziel. Als alles zo anders geworden is. Als die 
eerste tintelingen zijn overgegaan. Als die eerste tijd van de liefde is 
weggedreven en als daar een verkoeling is opgetreden. Als alles zo 
donker in je hart geworden is. Wat is het dan nog waar je op hoopt? 
Als je het met de bevinding van gisteren en eergisteren niet meer 
doen kan. En als je vandaag zegt: “Er valt geen eens meer een 
kruimel-tje van de tafel. Ik zal nog omkomen van de honger”. 
Of ben je zo’n mens die het nog doen kan met wat hij dertig jaar 
geleden meegemaakt heeft? Dat heb ik toen meegemaakt, dat heb 
ik in mijn broekzak gestopt en daarmee klaar? Zo? Zo? Dan moet je 
dat maar eens nakijken, want dan klopt er iets niet. Dan is er iets 
danig mis. Het beste bewijs van het leven met God, dat is de laatste 
betoning van Zijn liefde. En Zijn laatste bezoek aan je ziel is het 
beste bewijs dat het waarheid is in je leven. 
En nu deze psalmist, die het nu met zichzelf niet meer doen kon, die 
het met zijn bevinding niet meer doen kon, die alles afgebroken zag 
worden, in wier leven het waar geworden is: “Wat Ik geplant heb, dat 
ruk ik uit; wat Ik gebouwd heb, dat breek Ik af”. Dat is waar gewor-
den in het leven. En hij roept de Naam aan van de Verbondsgod, 
dwars door zijn eigen ontrouw en zonden heen, dwars door alles 
heen wat hij zelf teweeg heeft gebracht, dat de HEERE Zich nooit 
meer aan hem betonen zou, roept hij de Naam des HEEREN aan. 
Heb je ook een Verbondsgod in de hemel? Want dat was een zaak 
die zijn hart zo bezet heeft. Dat is het hart achter de klacht van deze 
man. Dat is niet alleen het hart achter de klacht, maar dat is ook de 
zekerheid in het midden van de klacht. Dat God niet eeuwiglijk zal 
toornen en nimmermeer Zijn verbond zou gedenken. Mensen, dat 
wordt een vrede in het leven van Gods Kerk. Dat is met geen pen te 
beschrijven. Dat is niet uit te zeggen in woorden. Dat is niet te 
verklaren, welk een rust daarin gevonden wordt. Als je aan eigen 
kant al verder en verder mag worden afgebroken, om alleen nog op 
de getrouwigheden van de Verbondsgod neer te zakken. 
Ik geloof dat ik het onder u al eens gezegd heb. Maar dat geeft 
niets. We zijn nogal vergeetachtig als het gaat over de dingen van 
het Woord, dus dat kan ik gerust nog een keer doen. Kohlbrugge 
schrijft ergens: “Christus was mij geopenbaard. Ik was de koning te 
rijk. Toen heeft de Heere tien jaar de tijd genomen om mij meer en 
meer af te breken aan eigen kant. En het werd al donkerder en al 
duisterder. En ik kon met die openbaring van Christus niet meer 
leven, want ik had alles aan eigen kant verbeurd en verzondigd. 
Totdat de Heere mij neer deed vallen op het naakte Godswoord, dat 
de Heere de goddeloze om niet gerechtvaardigd heeft”. Dat spreekt 
in die Naam HEERE. Dat Hij het is Die het alleen doet. Dat Hij het is 
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Die het geheel en al doet. Dat Hij het is Die het van het begin tot het 
einde doet. Staat er niet geschreven van de openbaring van dat 
verbond der genade, van de Christus der Schriften Zelf: “Ik ben de 
Alfa en de Omega, het Begin en het Einde”. Ja toch?! Mensen, dat 
moeten we weten, dat we in dat verbond der genade liggen opge-
borgen. Dan heb je pas rust. Dan heb je pas vrede. Dan heb je pas 
blijdschap. Weten dat je in dat verbond Gods begrepen bent. Dat 
het waar wordt wat de profeet Jesaja zegt: “Zie, Ik heb u in de beide 
handpalmen gegraveerd, en uw muren zijn steeds voor Mij”. Dat je 
alles van jezelf verliezen mag en dat zalig worden niet meer van je 
bevinding afhangt, maar dat alles afhangt van die getrouwe Ver-
bondsgod. 
Zo komt die man met zijn klacht tot die God. Met zijn klacht! 
Jazeker. Maar hij durft zijn klacht ook te klagen, omdat die God Zich 
betoond heeft als een God Die nu in alle dingen zal voorzien. 
Heb je ook zo’n hemelse God, Waar je nu met alles, maar dan ook 
alles terecht kunt? Dat mag ik vanmiddag toch wel een keer zomaar 
kinderlijk eenvoudig zeggen? Een God in de hemel Waar je met 
alles terecht kunt. Laat ik nog maar een keer Kohlbrugge noemen. 
Hij zegt: “Die God zorgt zelfs voor een spijker en een speld”. Die 
God! Die God! En hij zegt ergens anders: “Christus is mij geworden 
als een enige nagel en een enige spijker. En aan die enige nagel, 
Christus, mag ik nu heel mijn bestaan ophangen”, zegt Kohlbrugge. 
Dat is toch eenvoudig genoeg uitgedrukt, dacht ik. Maar zo’n God in 
de hemel te hebben, Waar je zo’n intense, intieme gemeenschap 
mee oefenen mag, Waar je ook alles aan durft te klagen. 
Mag de Heere alles weten wat er in je hart is? Mag Hij alles weten? 
Of heb je nog een schuilhoek, een verborgen plek? Dan moet je 
eerst even stoffen, dan mag Hij er komen. Zoiets. Of dat je helemaal 
naakt en geopend ligt voor God. Weet u wel? Want de Heere blikt 
overal dwars door heen. En wie open mag liggen voor God, die kan 
het niet meer tegenvallen. Dat is zo heerlijk. Je valt jezelf eeuwig 
tegen als het niet anders wordt. Maar je kunt de Heere niet meer 
tegenvallen. Weet je waarom niet? Hij weet wat maaksel wij zijn, 
gedachtig zijnde dat wij stof zijn. En alles wat je nu meer bent dan 
niets, dat ben je teveel. En alles wat je nu meer bent dan niets, dat 
is een muur of een berg tussen God en je ziel. Maar de Heere is het 
Die een vlak veld maakt. 
Ja, het is in het leven van Asaf bij vernieuwing gebeurd. De Heere 
heeft een vlak veld gemaakt in de weg van de klacht die Hij in het 
hart van deze psalmist had gegeven. “Hoe lang, HEERE? Zult Gij 
eeuwiglijk toornen? Zal Uw ijver als vuur branden?” Ja, over de 
puinhopen heen blikkend, zou je het nog bij jezelf verwachten? En 
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zeker als je de schuld aan eigen kant weer thuis krijgt, dat het nog 
een eeuwig verloren zaak is. Maar de psalmist wijst hier op het 
borgtochtelijk werk van Christus. Hij zegt: “Zult Gij eeuwiglijk toor-
nen? Zal Uw ijver als vuur branden?” Terwijl het van Christus geldt, 
dat de ijver van Gods huis Hem verslonden, Hem verteerd heeft. En 
de ijver van de Goddelijke gerechtigheid is in Christus als een vuur 
uitgebrand, en op Golgotha’s kruis heeft de Heere Zijn toorn uitge-
woed tegen de Gezalfde Zelf. Het is de Heere Die daar al Zijn gram-
schap over Hem heeft uitgestort. Beladen met de last van de zon-
den en schuld van de ganse uitverkoren Kerk, heeft de Christus 
daar aan het vloekhout der schande gehangen. Die last die Hem te 
zwaar werd, die Hem het bloedige zweet deed uitdrukken. Ja, die 
Christus is geslagen geworden. En Die heeft het toch gezegd op 
Golgotha’s heuvel: “Het is volbracht”. Volbracht. Het is klaar. Dat 
werk is af. Het is geschied. En nu roept de psalmist die God aan. 
Je zegt: “De psalmist, die stond nog voor die zaak”. In de tijd wel, ja. 
Maar de eeuwige God is bij machte om in alle tijden te geven wat 
noodzakelijk is gekend te worden. Wat zal de psalmist in het heilig-
dom, in dat offerbloed gezien hebben de komende Messias, de ko-
mende Christus Gods. Wat is zijn hart daarin opgebeurd geweest, 
dat Gods toorn uitgebrand is en dat de Heere Zijn ijver als een vuur 
heeft uitgebrand in Zijn eigen lieve Zoon. Daar roept de psalmist om: 
“HEERE, dat kan toch niet, dat U ons voor eeuwig zult verstoten? 
Want U hebt Uw Christus geslagen. En de steenrots hoefde slechts 
één maal geslagen worden. En een tweede maal mocht er zomaar 
water uit vloeien, als er tot die steenrots gesproken werd”. Ja, zo is 
het toch? En zo is toch het water van het genadebloed van Christus, 
wat stroomt uit de geslagen Steenrots, die ook Christus genaamd 
wordt. Zo is het toch een Fontein van leven, van heil! En die Chris-
tus is het toch Die die eeuwige scheidsmuur tussen God en mijn 
arme hart heeft geslecht en neer gehaald! En om Jezus wille heeft 
de gelovige toch een goed toevoorzicht op die genadige HEERE der 
heirscharen! Jazeker. 
Hoe lang, HEERE? zegt hij. Zult Gij eeuwiglijk toornen? Die vraag 
houdt het antwoord in. Nee, Gij zult niet eeuwiglijk toornen. 
Heb je zo in het midden van je ellende al weleens een keertje goede 
hoop op God gehad? Heeft het je zo weleens een keertje mogen 
verkwikken? Dat alles wat je meemaakt en doormaakt, de strijd 
waarin je verwikkeld bent, slechts een verdrukking is van tien dagen, 
en dat het zeer haast voorbij zal gaan. Is zo alle moeite en ellende 
al weleens een keer voor je geloofs-oog vervlogen en dat je Hem 
mocht zien, je overste Leidsman en Voleinder des geloofs? Die 
Christus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Dat Hij 
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het is Die ook uw en jouw levensweg bepaalt. Dat Hij weet langs 
welke klippen en dalen, langs welke rotswanden en door welke 
kuilen en over welke heuvels het gaan moet. Maar dat Hij het is Die 
niet eeuwiglijk toornen zal en Die Zijn ijver uitgebrand heeft, en Die 
voor Zijn Kerk om Jezus wille alleen nog maar liefde, genade en 
ontferming heeft. Dat Hij het is Die u leidt, als door Zijn Goddelijke 
hand. Jazeker. Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. 
HEERE, zegt de psalmist Asaf, U weet van mijn moeite en verdriet. 
Maar ik hoop op U in het midden van al mijn ellende. 
De psalmist vraagt niet of het land weer opgebouwd mag worden. 
Nee, dat vraagt hij niet. Weet u wat hij wel vraagt? Of de HEERE bij 
hem wezen wil. Dat vraagt hij. Of de HEERE Zich opnieuw aan hem 
openbaren en verklaren wil. 
Wat bidt u ’s ochtends als u klaar zit om aan uw boterham met kaas 
te beginnen? Wat bidt u ’s ochtends? Ik hoorde van de week een 
vrouw zeggen: “Elke ochtend zeg ik maar tegen de Heere: “Heere, 
deze levensdag van mij is Uw levensdag, die hebt U mij gegeven. 
Doe U maar wat U behaagt”. Eenvoudig gezegd, maar toch is het 
schoon. Dan hoef je zelf niet meer te strijden. Dan hoef je zelf niet 
meer te boksen. Dan hoef je niet meer te vechten om het hoofd 
boven water te houden. Maar dat je nu elke dag van je leven mag 
laten in de hand van die getrouwe God, Die de psalmist zo intens 
HEERE mag noemen. Dan is het een puinhoop in je leven, net als 
bij de psalmist. Dan is het een chaos. En je zegt in de oefening van 
het geloof: “Het wordt alleen maar donkerder, het wordt alleen maar 
een grotere puinhoop. Ik knap niet op. Ik val mezelf telkens weer en 
meer tegen”. Waar ben je dan van afhankelijk? Ja, zeg je, en toch 
heb je gelijk. Ik ben afhankelijk van de trouw van één kant, afhan-
kelijk van de trouw van God. Ja toch! 
Het hart achter de klacht, en de inhoud van de klacht. De inhoud 
van de klacht is: “HEERE, keer eindelijk toch weder”. Ja, en als de 
HEERE weder komt, wat zal er dan gebeuren? De HEERE zal Zijn 
grimmigheid uitstorten over de heidenen, die Hem niet kennen. 
Waarom zal de HEERE dat doen? Wel, er staat in het 7e vers: “Want 
men heeft Jakob opgegeten, en zij hebben zijn lieflijke woning ver-
woest”. Daarom, daarom zal de HEERE in Zijn gerechtigheid bran-
den over de heidenen, omdat ze Zijn Kerk hebben aangevallen en 
gezocht hebben Zijn Kerk te verwoesten, slecht te maken, zwart te 
maken, te belasteren, te beschimpen. Ja, dat hebben ze gepro-
beerd. Maar…!, ze zullen omwille van de Kerk eenmaal vallen. 
Waarom toch? Waarom toch? Is die Kerk dan zo belangrijk? Nee, 
maar de God van die Kerk is zo belangrijk. En die HEERE Die Zijn 
Kerk aangetast ziet, Die ziet in het aantasten van die Kerk Zichzelf 
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aangetast. En Die zal daar in toorn en in grimmigheid over opstaan. 
Jazeker. 
Maar temidden van dat alles, waar de psalmist roept om de 
gerechtigheid van de almachtige God, doet de psalmist ook een 
belijdenis: “Gedenk ons de vorige misdaden niet”. Weet je wat dat 
zegt “vorige misdaden”? Dat zegt: “Onze lange reeks van misda-
den”. 
Ben je ook zo’n mens met een schuldregister? Mag ik je nu eens 
een advies geven? Dat moet je nu vanavond eens doen. Dan bid je 
natuurlijk elke avond om vergeving van zonden. Maar noem er nu 
eens voor het aangezicht van de Heere vijf op. Ik denk dat je moei-
lijk zo ver komt. Dat denk ik. Want geloof je met mij mee dat wij niet 
meer weten wat zonde is? Dat wij niet meer weten wat zondaren 
zijn? De psalmist heeft het hier over zijn vorige misdaden. Die ziet in 
zijn leven een totaal schuldregister. Een zwarte draad van onge-
rechtigheden, dwars door zijn leven heen lopen. Ja, die man kon ze 
opnoemen. Luther zegt: “Zolang je de zonden niet kunt benoemen, 
is het geen zonde”. Welnee, dan kun je het er nog best in uithouden. 
Durf je het? Ik zei het nog daarstraks: Mag de Heere alles weten in 
je leven? Durf je de Heere je boezemzonde bekend te maken? Durf 
je dat? Mag de Heere ook dat weten? Mag je dat zomaar eens een 
keer wegzeggen? U weet het toch, Heere! En die driftaanvallen van 
je. En die zondige gedachten uit dat vuile hart. En die daden van je. 
Weer, en gisteren ook al, en nu weer. Ja, de Heere mag alles we-
ten. Alles! Alles! 
“Gedenk ons de vorige misdaden niet. Haast U. Laat Uw barmhar-
tigheden ons voorkomen”. Weet u wat dat is? Als ik mijn zonden 
moet gaan vertellen, dan wordt het zwart in mijn hart. “Laat Uw 
barmhartigheden ons voorkomen”. Dat is als het ware: Laat het ons 
voorbij gaan. Weet je wat de psalmist vraagt? “Mag het Offerbloed 
van Christus opnieuw aan mij voorbij gaan. Mag ik opnieuw de 
gezegende Middelaar zien, Die voor al mijn zonden volkomenlijk be-
taald heeft en de gerechtigheid Gods vervuld heeft”. 
Ben je zo een biddend mens? Een biddend mens om vergeving en 
verzoening. Is dat de inhoud van je gebed? Dat het weer vlak mag 
komen tussen God en je arme ziel. 
Want zo’n volk, dat zo’n worsteling kent, dat zo strijdt van dag op 
dag, daar ligt ook nog een heerlijke belofte, een bemoediging voor 
klaar, een ondersteuning die zijn weerga niet kent. 
 
Maar we gaan eerst een versje zingen. Psalm 69 vers 7. 
 

Hoor mij, o HEER'; Uw goedertierenheid 



 15 

Is goed; zie mij dan aan met gunstig' ogen; 
Hoe teer, hoe groot is mij Uw mededogen! 
Verhoor Uw knecht, die hete tranen schreit. 
Verberg voor hem Uw aangezicht toch niet; 
Want ik bezwijk door angst en tegenheden; 
Ai, haast U mij ter hulp, in mijn verdriet; 
De nood klimt hoog; verhoor mijn smeekgebeden. 

 
Ja, die Asaf heeft wat geklaagd. Maar na zijn klacht van het 8e vers: 
“Gedenk onze vorige misdaden niet; haast U, laat Uw barmhartig-
heden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden”. Daar is 
alles anders geworden. Daar heeft de HEERE in het midden van zijn 
smeekbede de heerlijke zaligheid in Christus opnieuw willen 
verklaren aan het hart van de psalmist. 
Heb je zo ook weleens op je knieën gelegen? Dat er zo’n zoetheid in 
je ziel kwam. Of misschien zomaar in je stoel je overpeinzingen wa-
ren op God aan, een tocht, een zucht om gemeenschap met Hem te 
mogen oefenen. En de Heere heeft Zich laten vinden. Hij heeft Zijn 
aangezicht in vriendelijkheid en in gunst naar je toegekeerd. Is dat al 
eens gebeurd in je leven, dat de Heere op dat heerlijk ogenblik je 
over kwam en dat toen alles anders werd, zelfs in het midden van je 
gebeden. Alles werd anders. 
Want je merkt het bij de psalmist dat het anders geworden is. Weet 
je waarom? Hij heeft de Heere aangeroepen, eerst: “O God”. En dan 
in het 5e vers noemt hij Hem: “HEERE”. Maar nu in het 9e vers: 
“Help ons, o God onzes heils”. Dat is het diepste. Dat is de verste 
vordering die een kind van God maken kan aan deze kant van het 
graf. Dan is dat nog steeds die HEERE Die Zijn genadeverbond 
opricht. Maar als die HEERE ook de God onzes heils is, dan weten 
we zeker dat ons leven ligt opgeborgen in dat genadeverbond. Dan 
vinden we onszelf verankerd in het hart van die God en Vader. Het 
is niet voor niets dat de apostel de gelovigen oproept, dat je je 
roeping en je verkiezing vast maakt. Geroepen om te komen tot de 
fonteinen van het heil en die zaligheid in het hart beleefd. Dan moet 
de verkiezing ook vast gemaakt worden. Dan moet daar een rust-
punt komen in de ziel, een verankering dat het vast en onverbroken 
ligt, en dat de HEERE getrouw zal zijn, dwars door alles heen. “Help 
ons”, durft hij nu vrijmoedig uit te roepen. “Help ons, o God onzes 
heils”. Waarom durft hij dat vrijmoedig uit te roepen? Wel, hij draagt 
als opgezochte in Christus de Naam des HEEREN in het hart en 
aan het voorhoofd. Hij is een getekende en een gekende. En de 
HEERE zal er Zelf voor instaan dat de vijanden ze niet zullen over-
lopen, want daarin wordt de ere Gods aangetast. Daarom: “Help, o 
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God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams”. En nu is die 
man eindelijk ook zichzelf kwijt. Mensen, dat is zo heerlijk, jezelf 
kwijt. Het gaat helemaal niet meer om hem. Het gaat hem niet meer 
om verlossing uit zijn ellende. Het gaat hem er niet meer om dat het 
beter wordt of anders wordt, of wat dan ook. Het gaat hem nog maar 
om één ding: de eer Uws Naams. 
“En red ons en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams 
wil”. Daar heb je het alweer: “om Uws Naams wil”. Mensen, is het je 
daar ook om begonnen? Dat je er iets van verstaat wat de apostel 
zegt: “Hetzij dat wij leven, wij leven des HEEREN, en hetzij dat wij 
sterven, wij sterven des HEEREN”. Dat! Dat wat er ook gebeurd in 
mijn leven en in mijn sterven, dat het één doel heeft, dat God de 
HEERE verheerlijkt wordt. Ben je daar al bij gekomen in je leven? 
Ja, je was natuurlijk in de beginstadia een egoïstisch mens. Je wou 
wel naar de hemel en je wou niet verloren gaan. En zo zachtjesaan 
is de zaak anders geworden. Je hebt jezelf mogen verliezen in God, 
en het is je om God begonnen. Dat de Heere nog je hoogste doel en 
je hoogste verlangen is in je leven. Zeg je dat nu ook mee met de 
apostel Paulus? “Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te 
zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is 
nuttiger om ulieden”. Ben je ook zo’n mens die zegt: “Ach, HEERE, 
U doet maar wat goed is in Uw heilige ogen”. Weet je wat ik geloof? 
Dan kun je ineens een hoop verdragen. Er is inderdaad zoveel te 
klagen. Er is zoveel geween. Maar als het zo een keer ligt in je le-
ven, dan zing je weleens een psalm in de nacht. Dan mag het wel-
eens heerlijk vlak wezen. In de grootste smarten blijven onze harten 
in de Heere gerust. Zo is het. 
De Heere alleen nog. 
En dan het vervolg: “Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is 
hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds Uwer knechten onder 
de heidenen voor onze ogen bekend worden. Heere, verheerlijk Uw 
Naam in Uw gerechtigheid. Laat het gekerm der gevangenen voor 
Uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods”. Dat is 
ook wat. Dan kijkt die man naar zichzelf en naar de andere gelovi-
gen, en dan noemt hij ze kinderen des doods. Geen hulp en ver-
wachting aan eigen kant. Weet u wel? Alleen nog maar de dood bij 
jezelf te kunnen vinden. Maar het leven ligt in God. Dat is het. Naar 
de grootheid Uws arms. 
En dan komt de spits van de klacht. “En geef onze naburen zeven-
voudig weder in hun schoot, hun smaad waarmee zij U, o HEERE, 
gesmaad hebben”. 
Dat moet ik even uitleggen. Het is misschien als kind weleens ge-
beurd. Dat zal dan voor de vrouwen gelden. Dan had je een grote 
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jurk aan als meisje, en dan kreeg iedereen wat snoep. Iedereen 
hield de handjes op en je dacht: “Ik wil meer hebben”. Dus je trok je 
jurk omhoog en je hield je schoot voor. Daar kon een heleboel meer 
in. Een beetje hebberig was het wel, maar ja, zo gaat het. Nou, dat 
wordt nu hier bedoeld, maar dan in het negatieve, in het oorde-
lende. Geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot. Het is 
door hun zonden en ongerechtigheid, door hun bestrijding van Uw 
Kerk. Als het ware of ze hun jurken ophouden, hun schorten om-
hoog houden om hun loon te ontvangen. En de HEERE zal ze ze-
venvoudig wedergeven in hun schoot. Een barre hoeveelheid slagen 
zullen ze te verduren hebben, omdat ze niet Gods Kerk, maar daarin 
God Zelf geslagen hebben. Ja, er komt een grote dag van afreke-
ning. 
Geliefde vrienden, als je niet weet van een wonder aan je ziel, als 
het niet gebeurd is dat je de gang van Asaf een klein beetje kon 
meemaken. Misschien heb ik er wat inlegkunde in gelegd hier en 
daar. Ik hoop dat je het mij vergeeft. Maar dat het je er om gegaan is 
dat je jezelf mocht terug vinden in die gang van dat leven. Of je iets 
weet van die Naam van God, dat de Heere Zich aan je verklaard 
heeft. Want anders, mensen, je bent de ellendigste van al-le men-
senkinderen, je ligt onder de vloek en onder de toorn van God. En 
onderhand zal de Heere in Zijn gerechtigheid branden tot in alle 
eeuwigheid. Want wie buiten Christus is, die heeft niets aan de 
verdiensten van die Borg en Middelaar. En die zal tot in der eeuwen 
eeuwigheid in die buitenste duisternis moeten kauwen en herkau-
wen zijn zonden en schuld. Dat geweten zal klagen als een worm en 
daar God gelijk te moeten geven. Dat kon je hier niet doen. Nee, 
hier gaf je alleen jezelf gelijk. Maar daar God gelijk te moeten geven. 
Ik heb niet gewild. Wat zal dat een smart wezen, mensen. Wie kan 
verhalen wat de hel inhoudt! Het staat hier beschreven, dat het een 
smaad zal zijn, zevenvoudig in de schoot te ontvangen. Het zal een 
vreselijke golf en lawine van ellende en van benauwdheid wezen. 
En daar in die buitenste duisternis is het niet eens meer mogelijk om 
je vingertopje te dopen in het water, om nog iets je tong te ver-
koelen. Mensen, wie kan bevatten wat dat is! Wie kan bevatten waar 
we naar op reis zijn als we leven buiten God in Christus. Mensen, 
we zouden dag en nacht krijsen als we dat door zouden hebben, in 
welk gevaar we leven, welke nood we over ons heen gehaald heb-
ben. Want we gaan niet verloren, we liggen reeds verloren. We zijn 
onder die slaande hand van God. en het is nog Zijn lankmoedigheid, 
Zijn taai geduld, als een zwaar elastiek dat nog wordt uitgetrokken 
en uitgerekt. De Heere heeft nog geen einde gemaakt. En daarom is 
het vandaag nog zo dat de Heere zo welmenend komt in Zijn Woord 
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tot u en tot mij: “Komt toch herwaarts tot Mij die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven. Komt toch tot Mij en vindt in Mij het le-
ven”. Mensen, waarom zou je blijven zitten? Wat is het toch in onze 
verstokte harten, dat we die Heere maar buiten de deur van ons 
leven willen houden? Altijd geleefd onder dat welmenende aanbod 
van de Goddelijk genade om een erfenis en een toekomst te 
ontvangen die werkelijk zijn weerga niet kent. 
Want als die dag komt, zingt Asaf, dan zullen wij, Uw volk, de scha-
pen Uwer weide… Ja, dat konden ze hier weleens niet meer be-
kijken, dat God hun Herder was. Toen ze door de moerassen heen 
moesten en langs de klippen op moesten. En toch is het waar. Het 
zal waar worden in de eeuwigheid. Het zal gezien worden. Zo zullen 
wij, Uw volk en schapen Uwer weiden, U loven in eeuwigheid, van 
geslacht tot geslacht. Weet je wat dat betekent? Uit elk geslacht zal 
God ze halen. En ik zag de kleinen en de groten staan voor God, 
voor de troon, om Hem de hulde en de eer te geven. 
Dan weet ik het wel, dan vind je jezelf van nature groot. Maar een 
ontdekt mens zegt: “Ik ben niet zo bar groot meer”. Gelukkig staat 
erbij dat er ook kleintjes zijn. Ik zag de kleinen en de groten. Iemand 
die geworden is tot niets, die past er nog makkelijk bij. Er is ruimte 
genoeg in dat Vaderhart van God, om Jezus wil. Echt waar. Daar 
mag je nu niet aan twijfelen. En de Heere zegt: “Roep Mij aan in de 
dag van de benauwdheid, Ik zal u er uit helpen en gij zult Mij eren”. 
Zul je het straks doen, thuis, voordat je aan je avondeten begint. De 
Heere bidden. Doe het maar met je verstand. “Mijn hart is er niet 
bij”. Doe het dan maar met je verstand. Roep tot God Die leeft en 
Die aan je ziel het leven geeft. Doen hoor. Want tegenvallen doet 
het toch al. Je bent toch al verloren in jezelf. Het kan alleen maar 
beter worden. Of niet? En om Jezus wil is de Heere een gaarne 
vergevend God. Hij hoort en Hij verhoort de ziel die tot Hem zucht. 
Hij troost het hart, jazeker, van geslacht tot geslacht. Wij zullen Uw 
roem vertellen. 
Als je een wonder aan je leven mag meemaken aan deze kant van 
het graf, dan gaat het op Huis aan. Gelukkig maar, zegt er een, want 
de nacht wordt benauwd en het wordt zwaar. Jazeker. Maar de 
Heere zal ze wegrapen voor de dag van het oordeel, en zij zullen 
Zijn roem vertel-len. Het zijn Uw getrouwigheden geweest die ons 
geleid hebben. Het is Uw goedheid, Uw liefde, Uw zorg over ons ge-
weest. Daar mogen ze eindigen in de drie-enige God. Eindigen, zeg 
ik. Maar dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Daar mogen ze werkelijk gaan 
beginnen in de drie-enige God. En dat zal nooit meer ophouden. 
Nu heb ik een rare vraag, maar ik stel hem toch. Zullen wij elkaar 
daar nog tegen komen? Het kan wezen dat wij elkaar op deze we-
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reld voor het laatst gezien hebben vandaag. Zullen wij elkaar dan 
tegen komen? Weet je, we zongen van Gods Woord. Maar dat is 
een volk, dat heeft aan deze kant van het graf leren zingen. Ja, ze 
dansten eerst op de cadans van de duivel natuurlijk. Maar ze heb-
ben leren zingen: “Uw goedheid, HEERE, is hemelhoog”. Ze hebben 
leren zingen: “Looft God, looft Zijn Naam alom”. Ze hebben geleerd 
te zingen in de bange benauwdheid van hun leven. En ze hebben 
leren hopen en wachten op de God van hun heil. En de Heere heeft 
ze niet beschaamd gemaakt. Hij voert ze naar Huis, om eeuwig, 
eeuwig, eeuwig zich te verlustigen in de eeuwig God Zelf. De Heere 
moge het ons doen tot roem van Zijn Naam en tot heil van onze 
onsterfelijke zielen. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 60 : 7 
 

Geef Gij ons hulp in tegenheên; 
Bij U is raad, bij U alleen; 
't Is vrucht'loos, waar men zich mee vleit; 
Want 's mensen heil is ijdelheid. 
Wij zullen dapp're heldendaân 
In God verrichten; hoe 't moog' gaan, 
Hij, Die van ons wordt aangebeden, 
Zal onze weêrpartij vertreden. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


