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Predikatie over Hebreeën 13 vers 8  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 13 november 2011   
 
 Zingen Psalm 63 : 2 . 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Hebreeën 13 
 
  1 Dat de broederlijke liefde blijve. 
  2 Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommi-
gen onwetend engelen geherbergd. 
  3 Gedenkt de gevangenen, alsof gij medegevangen waart; en de-
genen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelven in het 
lichaam kwalijk behandeld waart. 
  4 Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar 
hoereerders en overspelers zal God oordelen. 
  5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het 
tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik 
zal u niet verlaten. 
  6 Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een 
Helper, en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. 
  7 Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken heb-
ben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun 
wandel. 
  8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwig-
heid. 
  9 Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; 
want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door 
spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin ge-
wandeld hebben. 
10 Wij hebben een Altaar, van Hetwelk geen macht hebben te eten 
die den tabernakel dienen. 
11 Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het 
heiligdom door den hogepriester, derzelver lichamen werden ver-
brand buiten de legerplaats. 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk 
zou heiligen, buiten de poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn 
smaadheid dragende. 
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 
toekomende. 
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15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des 
lofs, dat is de vrucht der lippen die Zijn Naam belijden. 
16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want 
aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. 
17 Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig; want zij 
waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat 
doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet 
nuttig. 
18 Bidt voor ons; want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie 
hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. 
19 En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mo-
ge wedergegeven worden. 
20 De God nu des vredes, Die den groten Herder der schapen door 
het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wederge-
bracht, namelijk onzen Heere Jezus Christus, 
21 Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; 
werkende in u hetgeen voor Hem welbehaaglijk is, door Jezus 
Christus, Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
22 Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord dezer vermaning; 
want ik heb u in het kort geschreven. 
23 Weet dat de broeder Timótheüs losgelaten is, met welken (zo hij 
haast komt) ik u zal zien. 
24 Groet al uw voorgangers en al de heiligen. U groeten die van 
Italië zijn. 
25 De genade zij met u allen. Amen. De zendbrief aan de Hebreeën 
is uit Italië geschreven, en door Timotheüs gezonden. 
 
 Votum. 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 45 : 1 en 8. 
 
Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van God de Hei-
lige Geest, gemeente, wensen wij in deze middag met u te spreken 
over Hebreeën 13, het 8e vers. Deze woorden: 
 
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwig-
heid. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden in deze middag stil te 
staan bij drie gedachten. 
 

1e. Gelovig terug zien. 
2e. Gelovig opzien. 
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3e. Gelovig uitzien. 
 
Gemeente, u kent met mij mee die uitdrukking wel: “Niets is veran-
derlijker dan een mens”. En denk er om dat dat in de gang van het 
leven wel ondervonden wordt. Die je trouwste vrienden leken, die je 
innigste broeders schenen, worden je grootste vijanden. Het is niet 
voor niets dat de psalmist het ons al voorgezongen heeft: “Vest op 
prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt”. Zelfs op 
prinsen niet. Laat staan op dat gewone voetvolk, zoals wij zijn, van 
om de hoek. Vest op prinsen geen betrouwen, nee. Op prinsen niet, 
nee. Maar we hebben wel gezongen: “Mijn hart vervuld met heilbe-
spiegelingen, zal ’t schoonste lied van ene Koning zingen”. Tegen-
over die mensen, tegenover die prinsen, tegenover alles wat er in 
het leven is, wordt die Naam van de Heere Jezus Christus ge-
noemd. De Geest dreef de gladde tong van de schrijver, om van die 
heerlijkheid en van die Koning te gewagen. 
Tegen wat voor mensen was dat nu? In wat voor een wereld was 
dat nu? Mensen, ben je daar nu ook al achter gekomen, dat die 
wereld van ons en dat leven van ons, dat dat een bestaan is dat nu 
aan de ondergang onderworpen is? Als een kleed zal het al ver-
ouden. Sta je nog te jammeren als de eerste kras op je nieuwe auto 
zit? Of zeg je: “Ja, dat is weer een prediking. Zo is het ook. Het gaat 
allemaal naar de verdwijning toe. Het houdt toch op”. En wat ge-
beurt er als een vlekje op je nieuwe jurkje zit? Ben je dan nog in alle 
staten? Of zeg je: “Ja, zo is het nu eenmaal, dat is de gang van de 
dingen. Het is allemaal stof uit stof genomen, en het zal allemaal tot 
stof weerkeren”. Heeft dat alles je nu al eens een keer een prediking 
bezorgd? Weet je welke prediking? Laat ik het maar bij mezelf hou-
den. Dan moet je zelf maar kijken of je ook zo ongeveer in elkaar zit. 
Menen hier een paradijs op te kunnen bouwen. Alles naar je eigen 
ideeën in te kunnen richten. Het leven op te bouwen naar het goed-
dunken van je eigen hart. Een zo mooi en een zo schoon mogelijk 
bestaan. En er mag niet dat aan mankeren. Het moet allemaal per-
fect en volmaakt wezen. Dat is trouwens ook de reclame van onze 
dagen. Je weet niet wat je ziet en meemaakt. Het moet allemaal 
perfect en schoon en aangenaam zijn. 
En toch, temidden van dat alles kunnen de mensen één ding niet 
voorkomen. Dat het alles, maar dan ook alles de verdwijning nabij 
is. 
Wordt ons leven niet in de Psalm ook vergeleken met gras en met 
een bloem die op het veld heerlijk staat te bloeien, en onderhand 
afgesneden of kapot gestormd. Het leven is neergeveld en wegge-
vaagd, en het is er niet meer. 
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Weet je wat de duivel je preekt? De duivel preekt: “Je hebt hier een 
blijvende stad”. Dat preekt de duivel. Als je nog denkt dat je voor-
lopig hier op aarde bent, dan is dat een gedachte die je van de dui-
vel gekregen hebt. Dan is dat een boze gedachte die je nog bezet 
houdt. Als je denkt: “Ach, ik heb nog wel toekomst voor me, en on-
derhand zal ik weleens aan God gaan denken als ik misschien nog 
eens oud geworden ben. En trouwens, tegenwoordig wor-den ze 
toch stokoud, dus ik kan kalm aan doen”. Dan is dat een influistering 
van de duivel, lieve mensen. En dat wil hij ons maar laten geloven. 
Weet je waarom? Al degenen die dat geloven en die daarin leven 
blijven, en die daarin sterven, die heeft hij als prooi te pakken. Die 
neemt hij straks mee in zijn diepe val, in zijn eeuwige wegstoting, in 
die poel van verderf, waar dat vuur is en dat sulfer, en waar geen 
weerkeer meer uit mogelijk is, waar de worm niet sterft en het vuur 
niet uitgeblust wordt. Daar! 
En daar tegenover staat de prediking van de Heere Zelf: “Wij heb-
ben hier geen blijvende stad”. Maar, zegt het Woord er bij: “Wij zoe-
ken de toekomende”. 
Ben je ook al een zoeker van de toekomende stad die fundamenten 
heeft, die vastigheid heeft, die daar welgebouwd, welgeformeerd is, 
wat naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid rijzen zal? Ben je al 
op zoek naar die stad, omdat je tot de ontdekking gekomen bent dat 
de duivel je altijd een leugen heeft laten geloven, en dat het hele-
maal niet waar is dat je hier vastigheid en zekerheid hebt. 
Nee, zeg je, daar ben ik achter gekomen. Zeg het eens, hoe is dat 
gegaan, hoe ben je daar dan achter gekomen? “Ik heb een ontdek-
king in mijn leven gedaan”. Welke ontdekking is dat? “Nou ja, ik 
moest voor de zoveelste keer in mijn leven naar een begrafenis. 
Daar was ik nogal eens geweest. En ach, daar had ik eigenlijk nooit 
zoveel zin in. Dat moest maar weer gauw voorbij wezen, dan kon ik 
weer over gaan tot de orde van de dag. En natuurlijk, dat zal je altijd 
zien, net op mijn vrije dag. Ook dat nog”. Maar toen stond je aan die 
open groeve, en die kist zakte in de aarde weg. En het ging ineens 
niet meer over die gestorvene, maar het ging ineens over jezelf. Mij 
is datzelfde lot beschoren. Dat kan toch! Of niet? 
Of je kwam in de kerk. En ja, je hoorde elke week dezelfde preek. 
Maar je had het nog nooit gehoord. En ineens hoorde je daar pre-
ken: “De Heere zal de zondaars straffen”. En het was of er ineens 
iets voor je open ging: “Ik ben ook een zondaar”. Ja, dat had je altijd 
natuurlijk met je mond toegestemd, maar nu ging je het met je hart 
geloven: “Een zondaar te wezen”. En geen zondaar zal ’t gewis ver-
derf ontkomen. En het was alsof je de dood ging toegrijnzen: “Ik heb 
je in mijn greep, je bent mijn prooi”. En het was of er iets van de hel 
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open ging. Dat is je voorland. Daar ben je naar op weg. Daar reis je 
naar toe. En de angst is je om het hart geslagen. Je zegt: “Man, te-
midden van alles, ik dacht dat ik alle zekerheden had. Ik had alle 
verzekeringsmaatschappijen afgebeld. Ik had een keurig pakket sa-
mengesteld. Ik dacht dat mij niets kon gebeuren. En nu kon ik het zo 
in de oudpapierbak gooien, want al die zekerheid is de grootste 
onzekerheid gebleven, en ik hield maar één zekerheid over, en dat 
is dit: “Ik moet sterven en God ontmoeten”. 
Is dat al een zekere zaak in je leven geworden? Sterven en God 
ontmoeten. En heb je toen in alles van je leven, in de veranderingen 
die je meemaakte in de dagelijkse dingen, daar iets van geproefd? 
Dat zelfs bij de vreugde die je meemaakte, er toch een scheur door 
je ziel lag. Zal ik een voorbeeld noemen? Je had je eerste kleinkind 
in je armen. Trots was je natuurlijk: je eerste kleinkind. Maar dat 
daar dwars doorheen een prediking was: dat is de tweede genera-
tie al na je; je staat al aardig dicht aan het graf. 
En je kinderen gingen het huis uit. Ze trouwden. Gelukkig, ze trou-
wen nog, zei je. Een mooie dag geweest. Maar weer een hoofdstuk 
afgesloten. Weer dichter bij het einde gekomen. 
En eindelijk werd je 65. Je kon eindelijk met pensioen, zeg. Leuke 
dingen gaan doen. Genieten van het leven. Maar toch ook, dat ar-
beidzame leven voorbij, dat betekent dat het grootste gedeelte van 
mijn aardse leven er op zit. Dat het voorbij gegaan is. En het komt 
nooit meer terug. 
Die zekerheid, te zullen en te moeten sterven. 
Ja, de wereld is daar soms ook achter. Weet je wat die zeggen? Die 
zeggen: “Joh, weet je wat je doet? Je moet nog een beetje genieten 
vandaag. Nog een beetje eten, nog wat drinken, nog wat vrolijk zijn. 
Morgen ga je dood en dan is het allemaal voorbij”. En je wenste wel 
dat je dat geloven kon, maar je kunt het niet meer geloven. Want het 
zal met het sterven niet ophouden. Sterven betekent God ontmoe-
ten, voor de rechtvaardige, hemelse God verschijnen. En je weet het 
wel, dat je niets hebt om voor Hem te kunnen bestaan. Alleen maar 
heb je bij je dat Hem tot verdoemen zou moeten bewegen. Dat Hij 
het zal moeten gaan uitspreken over je leven: “Ga weg van Mij, gij 
werker der ongerechtigheid”. 
Maar ja, weet u, mystiekerie moeten we ook niet gaan opwekken. 
Maar toch dit: Heeft dat je nu weleens uit de slaap gehouden? Wak-
ker gehouden? Bezig gehouden? Bij dagen en bij nachten. Die nood 
van je leven. Waarom toch? Waarom moet ik toch sterven? Waarom 
kan ik toch niet voor God bestaan? Is dat weleens een vraag voor je 
geweest? Is er weleens een ontdekking in je leven geweest, dat dat 
nu is vanwege je zonden en je schuld voor God? Ben je daar nu 



 6 

weleens een keertje bij bepaald, mensen, dat er een schuld open 
ligt bij elk mens van nature? En dat de Heere die schuld zal móeten 
straffen. Dat de Heere die schuld niet door de vingers kán zien. 
Want Hij is de rechtvaardige God. 
Heb je het ook al eens een keertje niet meer geweten? Ik weet het 
niet meer. Dat is de zekerheid die ik heb in mijn leven, zeg je: “Ik 
moet sterven, ik moet God ontmoeten, ik kan voor Hem niet be-
staan, en ik zou niet weten hoe het goed moet komen”. Misschien 
kon je eerder nog wel precies vertellen hoe God een mens bekeert. 
En dat is ook al afgelopen. Je weet eigenlijk niets meer. En je zegt: 
“Iedereen om mij heen zegt: “Joh, dan bid je toch om een nieuw 
hart!” Maar ik kan geen woord uitbrengen, ik zou niet weten wat ik 
bidden moet. Ik heb eigenlijk geen idee, nee. 
Weet je waar je dan erg op begint te lijken? Dan begin je zo zacht-
jesaan erg te lijken op Paulus. Paulus heeft deze brief geschreven. 
De moderne theologie zegt van niet. Maar ja, de moderne theologie 
zegt eigenlijk altijd “nee”. Dus dat maakt niet zoveel uit. De klassieke 
theologie zegt altijd: “Het is Paulus geweest”. En het blijkt ook wel 
aan het einde, als hij spreekt over de broeder Timótheüs, dat hij sa-
men met Timótheüs tot ze wil komen. Het blijkt ook wel uit de hele 
gang van deze brief. Waarom heeft de apostel zijn naam weg gela-
ten? Weet u waarom? Omdat ze over Paulus een lasterpraat had-
den rondgestrooid. Weet je wat ze zeiden, onder Joden en onder 
heidenen? “Paulus heeft een hekel aan de wet van God gekregen. 
Paulus zegt dat de wet niet meer bestaat. Paulus is een antinomini-
aan”. Dat hebben ze tegen Kohlbrugge ook gezegd. Dat hebben ze 
tegen Luther ook gezegd. Dat gaan ze tegen je zeggen, hoor, als 
het waar wordt in je leven. Weet je waarom? Dat zeg ik toch even 
tussen twee haakjes. Omdat een kind van God alleen Jezus over-
houdt. Dat is het punt. En dat is te goedkoop voor de zware, doorge-
zakte theologie van vandaag. Daar kunnen we het niet mee uithou-
den, nee. 
Die laster hadden ze over Paulus rondgestrooid. En de Joodse 
christenen, want dat zijn Hebreeërs, nakomelingen van Abraham de 
Hebreeër, en die de Hebreeuwse taal spraken, dat zijn Joodse 
christenen die tot de kennis der zaligheid gekomen zijn. Deze men-
sen hadden toch diep in d’r hart of in d’r gedachten wel een be-
paalde afkeer gekregen tegen die Paulus. Ze dachten: “Nou ja, wat 
dat voor man moet wezen? Dat is een eenzijdig figuur die alleen nog 
een beetje Evangelie preekt, goedkoop Evangelie zonder de kracht 
van de wet”. Maar dan gaat hij in de Hebreeënbrief wel iets anders 
vertellen, is ’t niet! Maar daarom noemt hij zijn naam niet in ’t begin. 
Want het zou toch kunnen, dat als ze zijn naam in het begin zouden 
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lezen in die brief, dat ze de rest van de brief ongelezen zouden la-
ten. Dat ze hadden gezegd: “Nou ja, dan hoeven we verder ook niet 
te kijken, want dat komt toch maar van die Paulus af”. Maar hele-
maal aan ’t eind gaat hij verklaren dat hij het geweest is. Maar nu zo 
schoon, hij heeft zijn naam niet genoemd. Maar die ene Naam, die 
ene Naam Die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, Die noemt 
hij wel herhaaldelijk. En dan in onze tekst met zoveel nadruk, met 
zoveel klem en met zoveel kracht, mensen. 
Dat is het eerste waar we op wilden letten: gelovig terugzien. Ik zei 
net tegen je: je zult maar in de mangel zitten, je zult maar door de 
modder heen moeten en het niet meer weten hoe het voor God te-
recht moet komen. Dan begin je aardig op Paulus te lijken. Paulus, u 
kent hem nog wel. Of niet? Die had een welbehagen gehad in de 
dood van Gods Kerk. Die blies dreiging en moord. Dat was er één 
die brieven had gehaald bij de hogepriester, om overal die christe-
nen uit te roeien die de Naam van Christus noemden, geloofden en 
volgden. En hij was het die, hoog te paard gezeten, op weg ging 
naar Damascus, om daar zijn vernietigend, zijn verwoestend werk te 
doen. 
Ja, dat is het altijd. Als de duivel een mens in zijn greep heeft (en hij 
heeft van nature ons allemaal in de greep), dan is er maar één ding 
noodzakelijk. Dat het Woord van God en de Christus Gods uitge-
roeid moeten worden, in je leven en om je heen. Want die Naam 
moet van de aardbodem weggedaan worden. Waarom toch? Omdat 
de Heere het Zelf in Zijn Woord zegt, dat er onder de hemel geen 
andere Naam gegeven is tot zaligheid, door Welke wij moeten zalig 
worden. 
En hij was op weg naar Damascus. En daar… Kan je zien dat een 
Goddelijk ingrijpen noodzakelijk is in het leven. Dat een mens daar 
van zichzelf nooit toe zal komen. O nee. Die blijft hoog te paard zit-
ten. Daar moet je goed op rekenen. Maar de Heere God heeft hem 
Zelf (mag ik het zo eens simpel menselijk zeggen?) als met een Va-
derhand van zijn paard af geslagen en daar in het stof van de ver-
ootmoediging neer gekwakt. En daar lag die man. En al zijn deug-
den en al zijn gerechtigheden, het lag allemaal aan schilfers en aan 
splinters. Hij had al wat dagen in zijn leven gehad. En al die dagen 
in zijn leven had hij op de hoeken der straten gestaan en had hij ge-
beden. En hij had aan de voeten van Gamaliël gezeten. En hij had 
voor God gewerkt. Hij had die christenen vervolgd, menende God 
een goede dienst te bewijzen. Hij had wat dagen aan elkaar gere-
gen. Maar nu, nu… Ja, dat heeft die predikant gezegd waar ik onder 
opgegroeid ben, ds. Kok. En ik zeg het toch ook tegen u. Toen hij 
van zijn paard afgeslagen werd, weet je waar hij achter kwam? Dat 
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al die dagen van zijn leven niet anders waren dan een smartlap. Hij 
kreeg berouw over zijn schuld. Hij werd er in één klap aan ont-dekt 
wie hij was voor het aangezicht van God. Hij werd in één keer ont-
dekt aan zijn staat en stand voor de Heere. Hij werd daar neerge-
slagen: “Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” Moet je nagaan. Die man 
meende Gode een dienst te doen. “Wat vervolgt gij Mij?” En dan, 
ook nog zoiets, menende die Naam van God overal te mogen noe-
men, en er ineens achter te komen dat hij een vreemdeling van die 
God was. “Wie zijt Gij, Heere?” En dan het moeten horen: “Ik ben 
Jezus, Die gij vervolgt”. 
Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Het heeft hier pas nog op 
aanplakbiljetten gestaan langs de weg. “Jezus redt”. Dat moet je 
maar aannemen. Dat moet je maar geloven. Maar bij Paulus ging 
het andersom. Jezus ging hem niet redden. Jezus ging hem veroor-
delen. Christus ging hem schuldig stellen voor het aangezicht van 
God. Hij werd bepaald bij zijn schuld voor God. Dat moet ik ook aan 
je vragen: Is dat in je leven al gebeurd? Heb je zo’n tijd in je gekend, 
dat de vermaning geklonken heeft? Is het al in je leven gebeurd, 
mensen, dat de Heere je is tegen gekomen met Zijn Goddelijke ge-
rechtigheid? En dat je niet alleen Zijn wet overtreden hebt, maar dat 
je ook nog een hater bent van het Evangeliewoord. 
Ik heb het weleens mensen horen zeggen. Misschien herken je het 
ook wel. “Nu werd ik helemaal kaal geplukt aan eigen kant. Maar nu 
kwam ik er achter dat ik helemaal niet door genade alleen wilde za-
lig worden”. We willen er wat bij doen. We willen ons een beetje op-
poetsen. We willen wat werken. De wet een beetje houden. En er 
dan achter te komen dat er nu niets, maar dan ook niets, geen 
draad van ons mee doet in dat gericht van God. Dat er niets be-
staan kan, want dat het alles verbranden zal in het licht van die 
Goddelijke gerechtigheid. 
Maar nu dit. Ze hebben die man, ja, hij was blind aan zijn ogen. Dat 
kun je natuurlijk ook geestelijk verstaan. Als dat gebeurt in je leven, 
denk erom dat je niets meer ziet in de wereld, dat dat je helemaal 
niets meer uit kan maken, omdat de wereld je niet redden kan. En in 
één keer heb je de vergankelijkheid van al de dingen om je heen ge-
zien, waargenomen. Je weet het ineens dat het je alleen maar bij de 
Heere vandaan voert. 
En ze hebben hem gevoerd naar Damascus, en in die straat, ge-
naamd De Rechte, heeft die man op bed gelegen, drie dagen en 
drie nachten. Kostelijk! Kostelijk! Dat zou een wonder wezen, als de  
Heere dat zo kort en zakelijk met je afhandelt. Of niet?! Drie dagen 
en drie nachten. Er zijn er, die maken er een heel punt van, dat ze 
lang onder de wet gelopen hebben. Daar worden ze groot mee. 
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Maar je laat alleen maar zien hoe een harde steen je bent. Dat de 
Heere zo lange tijd heeft nodig gehad om je te verbreken onder 
Hem. Zo is het toch! Dat is een aanklacht tegen je hoor! 
Maar hij lag daar op bed, en voor het eerst van zijn leven kon die 
man niet meer bidden. En voor het eerst van zijn leven sprak de 
Hemel: “Zie, hij bidt”. Kan je dat begrijpen? Dat kon ik in die nacht 
niet begrijpen, zeg je, maar toen het dag werd ging ik het wel 
begrijpen. Hoe dan? Wel, er wordt een dienstknecht Gods gezonden 
naar Paulus, en die moet hem de vrede aan gaan zeggen, die moet 
hem de verlossing aan gaan zeggen, die moet hem de redding in 
Christus gaan verkondigen. En die man, die Paulus, wordt daar 
opgezocht door de Goddelijke genade in Christus. 
Dan staat hij op van zijn bed. Komt die man buiten. En dan staat er 
iets heel opmerkelijks in de Handelingenbrief. Hij verkondigde ter-
stond Christus. Wonderlijk hè! Er staat niet: “Hij verkondigde de 
wet”. Er staat niet: “Hij wachtte tot hij wat verdere doorleiding had en 
wat meer over Jezus kon vertellen”. Hij verkondigde terstond Chris-
tus. En dat is de prediking van Paulus geweest. En waarom heeft 
die apostel nu de Christus gepredikt? Omdat er maar één rantsoen 
is wat ons kan vrijkopen. Omdat er maar één Offer gebracht is, en 
dat is dat Offer van Christus Zelf. Dat heeft hij verkondigd, en dat is 
hier bij de Hebreeërs ingeslagen. Bij de Joden, die door de wet zalig 
wilden worden… Net als wij, weet je wel. Natuurlijk, een beetje 
godsdienstig en een beetje vroom doen, enzo. En deze Hebreeërs 
zijn er achter gekomen dat dat niet ging en dat het genade alleen 
was. Hoe zijn ze daar achter gekomen? Omdat de Heere is inge-
komen in d’r leven. Omdat de Heere ze Zelf heeft opgezocht met het 
kruis van Christus. Omdat de Heere Zelf het bloed van de verzoe-
ning gesprengd heeft op hun gewetens en zielen. Hij heeft het toe-
gepast, wat er nu in Christus klaar ligt voor de grootste der zonda-
ren. De Heere is overgekomen. In het dodelijkst tijdsgewricht heeft 
Hij hun zielen gered en hun tranen willen drogen. En ja, Hij heeft 
hun voet geschraagd, zeker. Waar ze wankelden en waar ze uit 
zouden glijden en weg zouden vallen in de vertwijfeling en in de 
wanhoop, daar heeft Hij hun voeten vast gemaakt op dat enig Fun-
dament. Ze hebben Jezus gezien. Dat is ’t punt. Ze hebben de Hee-
re Jezus gezien. 
Heb je de Heere Jezus al eens gezien? “Nou, zeg je, dat zweverige 
gedoe, daar doe ik niet aan mee”. Nee, totdat je het gaat meema-
ken, dan blijkt er niets zweverigs aan te wezen, maar dan blijkt er 
een eeuwige vastigheid in te zijn. Jezus Christus en Die gekruisigd. 
Dat is het wat de apostel nog predikte. Jezus Christus en Die ge-
kruisigd, dat was zijn enige leven geworden. Hij had zichzelf mogen 
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verliezen aan de voet van Golgotha’s kruis. En hij had zichzelf terug 
mogen ontvangen aan de voet van datzelfde kruis. Hij was met 
Christus gestorven en opgestaan in een nieuw godzalig leven. Bun-
yan beschrijft het zo: “En Christen zeult met dat pak van zonden en 
schuld, en waar moet hij het toch laten? Hij kan het niet eens van 
zijn nek, van zijn schouders af krijgen. Maar daar aan de voet van 
het kruis, daar wordt het hem afgenomen”. En om Jezus wille is het 
de Heere Zelf Die het toeschikt: “Ik heb uw zonden achter Mij ge-
worpen in een zee van eeuwige vergetelheid”. 
Nu moet je eens eerlijk wezen. Heb je zo’n uur der minne beleefd? 
En hoe is het in dat uur der minne geweest? Dat moet je dan ook 
eens bij jezelf nagaan. Je zegt: “Het was zo goed, er was geen 
twijfel in, er was alleen maar zekerheid in en vastigheid in. De Heere 
was er Zelf, dus ik kon geen vraagtekens zetten. Ik zette alleen nog 
maar uitroeptekens. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel 
anderen gaan verloren?” 
Mensen, je zal maar door die zwarte tunnel heen gegaan zijn en 
geen licht aan de einder meer gezien hebben. Maar dat het de Hee-
re is Die het licht gemaakt heeft in je ziel. Of nog eens een keer net 
als vanmorgen, net als Jakob geworsteld hebben met die God, en 
om hebben moeten komen, en daar aan de heup geslagen weg 
moeten zakken in de eeuwig nacht, en de armen van het geloof… 
Je wist geen eens dat je ze had. Nee, natuurlijk niet, maar dat doet 
de Heilige Geest. Hem aangegrepen. Gij hebt overmocht. En de zon 
rees hem op als hij door Pniël gegaan was. 
Had je in dat uur last van je zonden? Nee, die waren weg, zeg je. 
Was je nog bang voor de hel? Welnee, die was dicht. Zag je op 
tegen het sterven? Nee, ik zou een verzoend God en Vader gaan 
ontmoeten. Het was heerljk. Heb je ook weleens een keer gehup-
peld van zielevreugd? Heb je ook weleens een keer, zoals David dat 
ergens deed, gedanst voor de ark? Weet je wel, dat er een danklied 
in je ziel geweest is. En dat je wel op de wereld was, maar toch echt 
niet meer in de wereld. Het hart was Boven. Het was bij God. Het 
was zo goed en zoet om nabij de Heere te wezen. 
En dan zegt onze tekst “gisteren”. Heb je zo’n gisteren in je leven? 
Heb je zo’n dag meegemaakt dat je je dagen hebt leren tellen? Dat 
je hele leven een smartlap geweest is, maar dat hier je leven begon-
nen is. Zo zeiden vroeger kinderen van God dat nog weleens. Dan 
werden ze 75 jaar. En dan zei je: “Gefeliciteerd met je 75e ver-
jaardag”. “Nee,  ik ben 34”, zeiden ze dan. Zoiets, weet je wel. Om-
dat de Heere ze opgezocht had. Dat was de tweede geboorte, en 
dat was de werkelijke geboorte. Daar lag toch wel iets schoons in. 
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Of niet? Want al die tijd buiten God, buiten Christus, is verloren tijd, 
is besteed in de zonde en is dus de vergankelijkheid nabij. 
Maar zo’n “gisteren” te mogen kennen in je leven. Mag je weleens 
een keertje terugzien? Want één ding is zeker. Geen leed zal het 
ooit nog uit mijn geheugen wissen. Echt niet waar. Dat ligt zo vast. 
Dat ligt zo verzekerd in God de Heere Zelf. 
Ja, zeg je, maar de glans is er zo af. Het is weer zo duister gewor-
den in mijn leven. Ik kan niet ontkennen dat het gebeurd is, maar 
wat heb ik er vandaag nog voor troost uit? Ik ben de wanhoop 
opnieuw nabij. Ik zou het ook niet meer weten hoe het ooit nog weer 
goed moet komen. Ik ben alles weer kwijt. Ik ben het verloren. Ik 
ben de zekerheid kwijt. Ik twijfel, echt waar, of het wel waar geweest 
is in mijn leven. 
Hoe vaak heb je al getwijfeld? Duizend keer, zeg je. En in die 
twijfeling, ben je daar in gebleven dan? O nee, zeg je, o nee, de 
Heere heeft mij weleens lieflijk willen omhelzen. De Heere heeft mij 
weleens willen opzoeken, mij weleens willen vertroosten. Zijn vrien-
delijk aangezicht is nog weleens naar mij toegekeerd geweest. Het 
is weleens een keer vernieuwd geworden. Die getrouwe Verbonds-
god heeft dat verbond, wat in eeuwigheid zal zijn, weleens wil-len 
bevestigen in mijn leven. Waarop opnieuw alle hoop mij gans ont-
vallen is. Ja, het werd zwart. Maar het was nooit meer zo zwart als 
in die bangste zielenacht voordat die verlossing in Christus aanbrak. 
Maar zwart is het wel weer eens geweest. Maar de Heere heeft het 
licht gemaakt. 
Weet je van uitreddingen eigenlijk? In de theologie wordt de Heere 
nog weleens vergeleken met een klokkenmaker. Die heeft de klok 
van de wereld opgedraaid, en die loopt nu langzaam af, en Hij be-
moeit Zich er verder niet mee. Denk je dat dat in het leven van het 
geloof ook zo is? Een weldaad toegepast, dé Weldaad, de Christus 
der Schriften, en dat is dan opgedraaid geworden en de Heere haalt 
Zijn handen er van af? En je moet het zelf maar zien. Worstel de 
wereld maar door. Nee toch zeker! De Heere heeft toch Zelf in Zijn 
Woord beloofd voor Zijn Kerk te zullen zijn een barmhartig God en 
een barmhartig en een getrouw Vader! De Heere heeft het toch Zelf 
beloofd dat Hij zorgen zal voor Zijn kinderen, en dat Hij ze niet zal 
begeven en ze niet zal verlaten! Je kunt het toch in de natuurlijke 
omstandigheden zo zien, waar een vader en een kind met elkaar 
omgaan in liefde, en het kind is stout geweest en het heeft van alles 
gedaan wat vader verboden had. Het twijfelt toch aan alle kanten of 
vader het nog wel lief heeft. Maar als vader het kind op schoot 
neemt en het aan het hart drukt en zegt: “En toch houd ik van je, 
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want je bent mijn jongen”. Dan is dat hart toch gerust gesteld! Of 
niet? 
Mag ik het nu zo eens simpel vragen? Ben je weleens een keer op 
schoot gehaald bij die hemelse Heere Zelf? Heeft Hij je zo weleens 
bij vernieuwing aan Zijn hart gedrukt, en het opnieuw, om Jezus’ wil, 
je toegezegd: “En toch zal Ik niet meer op je toornen en Ik zal niet 
meer op je schelden”. Waarom toch niet? Ik zie nog zoveel zonden 
in mijn leven, zoveel tekorten. 
Maar ik heb op de dankdag wat geleerd. Ik heb een preek gehoord 
en daar heb ik een les uit gekregen. Weet je welke les? Dat wil ik je 
toch mee geven. 
De apostel Paulus klaagt: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen 
van het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, 
onze Heere”. Dat is de taal van de apostel. Weet je wat die prediker 
zei? Waar had die man nu last van? Het lichaam dezes doods, had 
hij last van. Dat betekent: hij had last van zijn zonden. Geen last 
meer van zijn schuld. Daar had ik nog nooit op gelet. Dat zeg ik u 
eerlijk. Hij had geen last meer van zijn schuld. Waarom niet. Dat lag 
op Golgotha. 
Daar ben ik toch blij om, dat ik je dat door mag geven vanmiddag. 
Dan is je schuld vergeven, je schuld verzoend. En dat komt nooit 
meer terug. Maar die zonden, die zonden, die je zo lichtelijk aan-
kleven; die wereld die zo trekt; dat boze hart van je dat zo uit gaat 
naar de dingen van de wereld. Hoeveel van die dagen heb je die je 
een “gisteren” kunt noemen? Waarin de Heere het betoond heeft, 
eens voor het eerst, maar ook telkens opnieuw, dat Hij genadig is. 
Want de apostel zegt: “Jezus Christus is gisteren en heden De-
zelfde”. En het is alsof de apostel Paulus de gelovigen… Het heet 
ook “de laatste vermaningen”. Dat staat er in sommige Bijbels ook 
boven: “De laatste vermaningen”. Het is alsof de apostel Paulus de 
gelovigen, die Hebreeërs, opwekt om gelovig terug te denken aan 
dat wat de Heere in hun leven gedaan heeft, waar ze zichzelf niet 
meer bij konden houden. Nee, helemaal niet. Maar als in dit Woord 
de kracht van de Heilige Geest mee komt, mensen, en de Heere 
stelt het je levend voor de ogen, en de Heere laat het zingen in je 
hart, en de Heere maakt het weer wakker in je ziel, dat Hij het is Die 
het gedaan heeft om Jezus wille. Nou, dan heb je een zalig heden 
hoor. Die Christus is Dezelfde. Jezus Christus wordt Hij genoemd. 
En telkens opnieuw mogen we dat zeggen in de bediening van het 
Woord, dat Zijn Naam is Jezus. Want Hij zal Zijn volk zalig maken 
van hun zonden. Je zegt: “Ook die zonden die ik vandaag nog doe 
na ontvangen genade?” Ja, ook die zonden. Want toen de Heere je 
in Christus vrijgekocht heeft, heeft Hij je ganse leven vrijgekocht, 
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naar ziel en lichaam beide. De zonden van het verleden, de zonden 
van vandaag en de zonden van de toekomst zijn allemaal wegge-
daan in die zee van eeuwige vergetelheid. Ja, dat doet God de 
Vader Zelf, omdat Hijzelf Zijn Jezus gegeven heeft tot een rantsoen 
voor velen. Want Zijn Naam is ook Christus. Gezalfd door de Vader 
Zelf. Gezalfd om dat zaligend werk te doen. En gelukkig maar dat 
Hij Dezelfde is, gisteren en heden. Want hoe ben je nu vandaag? Je 
zegt: “Ik ben als een blad aan de boom gelijk. Ik ben zo veran-
derlijk, ik heb geen vastigheid. Ik ben telkens niet dezelfde. En in de 
wereld is alles veranderlijk. Elk mens is veranderlijk. Nergens is vas-
tigheid. Ook bij mijzelf niet, ook niet na ontvangen genade”. Maar 
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde. 
Als de apostel je dan gelovig heeft laten terugzien, dan is het de 
apostel die je gelovig opwekt om op te zien. En eigenlijk moeten we 
dan maar met elkaar stil worden. Of niet? En het is net of de apostel 
zegt: “Mensen, ik kon niet meer bidden daar in die Rechte Straat, en 
toch bad ik”. En nu? Nu u het niet meer weet, ook vandaag niet 
meer. Doe je mond wijd open en Ik zal hem vervullen. 
Gisteren en heden Dezelfde. Daar staat dat woordje van twee let-
ters. Is. Is. Weet u dat dat woordje van twee lettertjes een rots is, 
een vastigheid, een onwankelbare werkelijkheid. 
Er staat niet: “Hij zal zijn, Hij was, Hij wil het misschien nog weleens 
wezen”. Nee: Hij is! En waarom? Waarom staat er nu dat woordje 
“is”? Wel, omdat om die lijn van ons leven, om die lijn van ons be-
staan heen de cirkel van de eeuwige raad van God ligt. Daarom is 
God, is Christus Dezelfde. Omdat Hij niet liegen kan, en omdat Hij 
niet verandert. En wat Hij eens gezworen heeft bij Zijn eigen heilig-
heid, dat zal bestaan. De Heere zal Zijn Woord volvoeren. Als de 
Heere het is Die u in het dodelijkst tijdsgewricht heeft willen redden, 
je tranen heeft willen drogen. Als Hij het is Die vanuit dat heerlijk 
Woord van Hem je woorden heeft willen toeschikken, dan is Hij die 
God Die ook vandaag nog Dezelfde is. 
Maar ik kan niet door die zwarte luchten heen breken, zeg je. En ik 
had netjes een vouwtje gelegd bij die tekst die mij zo aangesproken 
had, en het deed me niets meer. Zie je wel dat het inbeelding ge-
weest is, dat het zomaar uit mijn vrome binnenste kwam opborrelen. 
Ja, ja, wou je het ergens in zoeken buiten God Zelf? Het gaat om de 
Persoon, om de Persoon des Heeren, om Die te kennen. En wat is 
nu noodzakelijk, ook in deze dag als wij dat horen: Jezus Christus is 
gisteren en heden Dezelfde? Mensen, dat is hoofd, hart en handen 
opheffen naar omhoog. Ik hef tot U Die in de hemel zit, mijn ogen op 
en bid, totdat Hij ook ons genadig zij. 
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Je zegt: “Maar ik heb geen genade in mijn leven, ik weet er niets 
van, ik ben onbekeerd. Dus wat zegt die tekst nu voor mij?” 
Dat gisteren van de tekst duurt al zesduizend jaar. Die genade is 
begonnen bij Adam en Eva. En door al de eeuwen heen zijn er 
zovelen, een schare die niemand tellen kan, door diezelfde God in 
Christus opgezocht en verlost van schuld en straf. Mag dat gisteren 
je dan aansporen om heden, in het heden van je verloren bestaan te 
roepen tot God: “Gij zijt de Onveranderlijke. Heere, doe ook mij wel. 
Schenk ook mij dat wonder wat U gisteren en eergisteren en al de 
tijden door aan al die geroepenen hebt willen werken. Mag het ook 
voor mij wezen?” 
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde. Ja, want gisteren heb 
je een wonder beleefd wat vandaag opnieuw beleefd moet worden. 
De dagelijkse bekering noemen ze dat. Weet je welk wonder dat is? 
Wat Augustinus een keertje zei: “Onrustig is het hart, totdat het rust 
vindt in God”. Dat is het wat dat zeggen wil, dat Hij Dezelfde is. Om 
in Zijn Persoon en in Zijn verdiensten blijvend te mogen rusten. Niet 
meer van de vastigheid afgebracht te worden door de wankelmoe-
digheid van je bestaan, door de zondigheid van je leven. Maar het 
met de apostel mee te kunnen en te mogen zeggen, naar jezelf kij-
kend: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes 
doods?” Maar tegelijkertijd die zielsjubel er bij: “Ik dank God, door 
Jezus Christus, onze Heere”. Nou, en heb je nu zo’n Heere in de 
hemel? Want wie nu buiten die Jezus Christus is, voor die geldt het 
ook dat Hij gisteren en heden Dezelfde is. Wie buiten Hem leeft en 
buiten Hem sterft, van dezulken wordt gezegd dat ze dat oordeel, 
die gramschap Gods zullen moeten dragen. Mensen, dan wordt het 
je tot de dag van vandaag, in 2011 (wie kan dat nu begrijpen?!), nog 
toegezegd dat er vergeving van zonden en verlossing van schuld 
mogelijk is. Ja, dat het klaar ligt in de Persoon van de Middelaar. 
Dan wordt het je nog toegezegd: “Dat die tot God komt niet ledig zal 
worden heen gezonden”. Dan wordt het je nog aangezegd dat de 
Heere barmhartig en genadig is, tot in deze dag toe. 
Dan is het alsof de apostel ook in deze middag zijn handen vouwt, 
ook voor u: “Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God 
door ons bade, wij bidden van Christuswege: Laat u met God ver-
zoenen”. En het is mogelijk, het kan nog, het kan heden u te beurt 
vallen. Wie Hem nederig valt te voet, die zal toch van Hem Zijn we-
gen leren. Jazeker. Want dat volk, dat zijn eigen naam verloren 
heeft… Dat is trouwens ook wat. Dat zijn we ook maar niet zo één, 
twee, drie kwijt, die eigen naam van ons. En dat vechten voor die 
naam. En dat opkomen voor je bestaan enzo. Maar wie nu zijn 
eigen naam verloren heeft, en nog maar één Naam over gehouden 
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heeft, Jezus Christus, dat is een mens met toekomst. En ze stonden 
bij Kohlbrugge aan de deur en ze zeiden: “Woont Kohlbrugge hier?” 
“Nee, Kohlbrugge is dood, maar Christus leeft in mij”. Want als 
Christus in je leeft, mensen, dan heb je voor de tijd zoveel troost, zo-
veel vastigheid, zoveel genade. Maar voor de eeuwigheid ook zo’n 
heerlijkheid. Dan ligt er zoveel klaar. Dan kan de Doodsjordaan ver-
schrikken. Dan kan het oordeel toch nog weleens je aangrijpen. Dan 
wil de duivel nog weleens smalend lachen en je zonden je voor de 
voeten werpen. Maar Hij is Dezelfde in der eeuwigheid. 
 
Maar we gaan eerst zingen, Psalm 77 vers 7. 
 

'k Zal gedenken, hoe vóór dezen 
Ons de HEER' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt vanouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken, 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 
En er is eens een predikant geweest, gemeente, die was in de hoge 
ouderdom van zijn leven gekomen, en de duivel had hem te pakken. 
Hij geloofde niets meer. Hij wist niets meer. Hij had geen zekerheid 
meer, geen vastigheid meer. Hij was alles kwijt. En toen mocht die 
man gelovig opzien. Weet je wat hij toen mocht doen? Toen heeft hij 
een gesprek gevoerd met zijn God. Toen is hij met de Heere alle 
pleisterplaatsen in zijn leven langs geweest. Dat was toch van U, 
Heere? Dat was toch van U? Op die dag hebt U toch dat wonder 
gewerkt? En toen heeft U toch dat willen doen? En zo mocht die 
man zijn levensjaren door gaan. Toen ik er mee klaar was, zegt hij, 
was de troost weer in mijn ziel. Ja, hoe kan je dat nu uitleggen? Dat 
doet God. 
Heb je zo weleens van die stille uren, als je de stilte van het bos op-
zoekt, ergens de eenzaamheid, om met God je leven eens door te 
nemen. Temidden van de stormen en de golven enzo, van alles. 
Maar dat ligt zo vast, wat God gedaan heeft. En dat de lucht wel-
eens een prediking voor je is. De Heere is groter dan dat hemels 
werk. Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten. 
Dat je weleens ondervinden mag in zo’n heden, dat Jezus Christus 
Dezelfde is. Dat de Heere het niet moe en niet mat geworden is, on-
danks al je zonden. Kun je er trouwens vijf noemen, vijf zonden? Dat 
valt toch nog wel mee. Of niet? Luther zegt: “Zolang het nog alge-
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mene zonden blijven is het geen zonde”. Noemen! Het gaat over 
zaken. Wat er nog over gebleven is, ook na ontvangen genade. En 
dan zeg ik het maar eens weer, wat ik ooit eens las bij dominee 
Mackenze, dat hij zegt: “Mijn hart is net een pakhuis. Daar liggen al 
die zonden van de gehele wereld in opgeslagen”. Arglistig is het 
hart, meer dan enig ding. 
Maar de Heere en Jezus Christus…, nee, niet arglistig, maar zo ge-
trouw, zo eerlijk en zo vol van genade, liefde en barmhartigheid. Als 
dat toch weer levend wordt, mensen, als je opziet, dat de kring van 
de eeuwigheid… Ja, ik moet het anders zeggen. Dat de kring van 
het eeuwige welbehagen rondom je leven ligt. Dan ben je toch zo 
gelukkig! Dan heb je zo’n rust in je hart! Dan is het ook goed wat 
God allemaal doet. Wat gelooft ge van de voorzienigheid Gods? 
Adem te halen in die Heere, Die getrouw is. Die in Zondag 7 het ge-
loof geschonken heeft, weet je wel, en dan gelovig geloven in de 
getrouwigheid van de Verbondsgod. Jezus Christus is gisteren en 
heden Dezelfde, en in der eeuwigheid. 
En je zegt: “De Kerk heeft toekomst”. Dat is zeker. Maar de tekst 
zegt meer. Waar ligt de oorsprong van de toekomst van de Kerk? 
Die ligt in de eeuwigheid. Dus als de apostel zegt: “Jezus Christus is 
Dezelfde in der eeuwigheid”, dan wijst hij terug en wijst hij vooruit. 
Ja, eigenlijk trekt de apostel een cirkel. Een cirkel zonder begin en 
zonder einde. Hij is Dezelfde. Die God Die daar in de stilte van de 
nooit begonnen eeuwigheid raad heeft gehouden met Zichzelve, om 
een volk te verkiezen van voor de grondlegging der wereld, en om 
de weg ter zaligheid uit te denken en te bereiden. Het is de Heere, 
de drie-enige God, Die in Zichzelf heeft raad gehouden om dood-
schuldige zondaren, nog vóór onze val, die vallen zouden in de 
zonde en in de klauwen van de satan, aan de gevaren van de hel te 
onttrekken en wederom op de hoogte te zetten. Waarom? Ik zeg het 
heel plat hoor. Omdat de Heere wil dat de hemel straks vol is met 
zangers. Daarom! Want boven onze zaligheid stijgt de eer en de 
verheerlijking van de eeuwige God uit. En aan deze kant van het 
graf is er een volk dat in deze woorden geoefend wordt, dat gaat 
leren dat hun zaligheid verankerd ligt in de eeuwigheid. 
Ik heb het vrijdag nog met mijn catechisanten in Loosduinen bespro-
ken. Ik vroeg aan de jongens: “Wanneer is het genadewerk Gods 
begonnen?” Toen zegt er één: “Na de zondeval”. En de ander zegt: 
“Op Golgotha”. En de volgende zei: “Na Pasen”. Maar dat is natuur-
lijk niet waar. Dat is begonnen in de eeuwigheid. En je kent die uit-
drukking wel: de duivel heeft je verleid, maar de Heere is de duivel 
een eeuwigheid voor geweest. In de stilte van de nooit begonnen 
eeuwigheid. 
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En nu heb ik een vraag aan je. Ik weet dat dat diep gaat. Maar toch 
vraag ik het. Heb je iets geleerd van de trouw van God? Heb je iets 
geleerd van dat wonder, dat de zaligheid van de Kerk vast ligt in de 
eeuwigheid? Heb je weleens iets van de eeuwigheid mogen sma-
ken? Dat je je leven terug hebt mogen vinden in God. Dat de Heere 
eeuwig van je heeft af geweten. Dat je naam geschreven is in het 
Boek des Levens. Wat is dat een troost, mensen, als je mag hangen 
aan het eeuwig welbehagen Gods. Het is toch dezelfde apostel Pau-
lus die het zegt: “Benaarstigt u te meer om uw roeping en uw ver-
kiezing vast te maken”. Vast, dat betekent, dat is bij God natuurlijk 
vast, weet je wel. Dat is niet: nou ja, dat staat op losse schroeven, 
en wij goed aan het werk, dan worden die schroeven aange-draaid. 
Dat is natuurlijk niet aan de orde. Nee, in ons hart vast, dat het ver-
ankerd ligt. Onze roeping, maar daar achter, daar bovenuit, daar 
omheen ligt dat verkiezend welbehagen Gods, dat onze roeping 
vast ligt in de verkiezing. En dat de verkiezing vast ligt in God de 
Heere Zelf. De verkiezing is toch dat grondstuk! Of niet? Waarom 
wordt dat dan niet als eerste genoemd? Waarom staat er dan niet: 
“Je verkiezing en roeping vast te maken”? Nee, dan word je een 
dweper. Dan ga je het andersom doen. Dan ga je in je oorstoel zit-
ten bij de kachel en dan zeg je: “Ik zie het wel. Als ik verkoren ben, 
dan kom ik er wel. En als ik weet dat ik uitverkoren ben, dan zal ik 
met mijn roeping werkzaam worden”. Nee, we hebben te maken met 
de roeping Gods. En heden zijt gij allen geroepen. Want het is u 
meegedeeld dat de genadedeur nog geopend is, omdat de Heere 
nog altijd Zijn Woord laat bedienen, het Woord van vergeving en van 
vrije genade. Maar dat te mogen leren, dat het niet afhangt van die 
roeping, en van dat komen op die roeping, en van dat buigen voor 
de Heere. Maar dat dat afhangt van dat verkiezend werk Gods. Dat 
de Heere gedachten des vredes en niet des kwaads gehad heeft 
van eeuwigheid af. Mensen, dan ligt in dat terug geleid worden, in 
dat terug gevoerd worden in dat eeuwig welbehagen Gods, daar ligt 
ook toekomstmuziek in. Ze zeggen nogal eens… Ik vind dat toch al-
lemaal een beetje eigenaardig. “Je moet hier naar terug geleid wor-
den en moet daar naar terug geleid worden”. Nee, ik zeg het zo: We 
moeten terug geleid worden naar de Schrift. Want de Schrift is het 
hart Gods. Daar wordt het hart Gods in verklaard. En de Schrift zegt: 
“Je roeping en verkiezing vast maken”. En de Schrift zegt: “Jezus 
Christus is gisteren en heden Dezelfde, en in der eeuwigheid”. Ja, 
Hij is dus Dezelfde geweest van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dan ga 
ik ineens iets begrijpen. Wat ga je begrijpen? Dan ga ik begrijpen 
dat het gisteren en het heden van het leven der genade opgeborgen 
liggen in de eeuwigheid. Dat dat gisteren maar niet zo gebeurd is. 
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Dat dat uur der minne maar niet zo is aangebroken. Nee, dat de 
oorzaak daarvan ligt in dat welbehagen Gods des Vader, weet u 
wel! 
En in der eeuwigheid, dat ziet ook vooruit. Want zo’n volk, dat daar-
uit leven mag, dat er in onder gegaan is en er in opgekomen is, dat 
is koppie onder in de oceaan van de liefde Gods. We zeggen wel-
eens: “Het water is tot aan je lippen gekomen”. Nee, koppie onder. 
Het volk van God gaat verdrinken, om in het leven op te komen, het 
leven in Jezus Christus. En die hebben een toekomst, mensen. Dat 
ligt vast bij de Heere Zelf. Hij, de Oorsprong, is ook de Bewaarder in 
de tijd, en de Voltooier. Zij zullen daar aankomen waar geen inwo-
ner meer zegt: “Ik ben ziek”. 
De Heere Jezus is heen gegaan en Hij heeft het gezegd: “Ik ga 
heen, en in het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen 
om u plaats te bereiden, anders had Ik het u gezegd”. Er zijn vele 
woningen. Voor al die gekenden is er een woning bereid in die zalen 
van de eeuwige vreugde, in de gewesten van die hemelse heerlijk-
heid, om daar aan te mogen komen en de Heere tot in eeuwigheid 
de lof en de dank toe te brengen. 
En dan is het alsof de apostel Paulus ons vanzelf terug voert naar 
hoofdstuk 12 vers 1: ”Daarom dan ook alzo wij zo grote wolk der ge-
tuigen rondom ons hebben liggende”. Een wolk der getuigen. Hoe-
velen zijn er al niet aangekomen in die hemel daar boven! Hoevelen 
zijn er al niet gesteld in de triomferende Kerk voor de troon van God, 
om Hem eeuwig de hulde toe te zingen! Hij is het Die over hen ge-
trouw geweest is. En Hij is Dezelfde, zegt de tekst. Hij zal elk kind 
van God veilig daar brengen, in het Kanaän der ruste. 
Is dat je hoop? Is dat je verwachting? In de hope van het eeuwige 
leven, zegt het Woord ergens. Dat is niet: “Ik hoop het maar”. Maar 
dat is een vaste hoop, een gegronde hoop. Dat is een bewijs van de 
zaken die men niet ziet. Zo heen te reizen naar dat Sion dat Boven 
is. Dan eindig ik met dit. Kohlbrugge vertelde eens aan zijn catechi-
santen: dat hij als jongetje aan het sterfbed van zijn tante had ge-
zeten. Ze had vreselijke lichaamspijnen, zegt Kohlbrugge. Maar ze 
klaagde niet. Je zegt: “Die ken ik er ook wel, die hebben niet ge-
klaagd op d’r ziekbed”. Nou, dat is een wonder hoor, als je niet hoeft 
te klagen, als je God de schuld niet hoeft te geven. Maar wat meer 
is, zegt Kohlbrugge, ze lag te zingen: “Met mijn God dring ik door 
benden heen”. En het duurde wat lang, d’r ziekbed. En ineens, zei 
hij, hoorde ik haar spreken: “Kom, Heere Jezus”. En het duurde nog 
een ogenblik, zei hij, en toen riep zij in verrukking uit: “Daar is Hij”. 
En zij was niet meer. 

AMEN. 
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Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 43 : 4 en 5 
 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt, 
Mij eindeloos verheugt. 
  
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's Heeren welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen. 
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
Mijn Redder is mijn God. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


