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Predikatie over 1 Petrus 5 vers 7  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg –  18 maart 2012 
 
 Zingen Psalm 37 : 2 en 3. 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing 1 Petrus 5 
 
  1 De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-
ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig 
der heerlijkheid die geopenbaard zal worden: 
  2 Weidt de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, 
niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om vuil gewin, maar met 
een volvaardig gemoed; 
  3 Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, 
maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. 
  4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de on-
verwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. 
  5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen el-
kander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God 
wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. 
  6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u ver-
hoge te zijner tijd. 
  7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
  8 Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als 
een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden; 
  9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat 
hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht 
wordt. 
10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen gele-
den hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulie-
den. 
11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
12 Door Silvánus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik 
met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat 
deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. 
13 U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en 
Markus, mijn zoon. 
14 Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in 
Christus Jezus zijt. Amen. 
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Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 69 : 3 en 7. 

 
Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van Gods Heilige 
Geest wensen wij in deze middag met u te spreken over dit 5e 
hoofdstuk uit de 1e Petrusbrief, en dan wel met name het 7e vers. 
Daar luidt het Woord des Heeren en onze tekst aldus: 
 
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Een levende begeerte. 
2e. Een heilige begeerte. 
3e. Een verhulde begeerte. 

 
Gemeente, daar moet je dan maar eens naar kijken. Petrus heeft 
deze brief geschreven. Tot apostel geroepen. Gehaald achter de 
Heere Jezus aan. Alles moest hij verlaten. Volg Mij. En zo vlak voor 
dat kruislijden van de Borg, bleek hij een loochenaar te wezen. Alles 
wat hij daar in die drie jaren omwandeling met de Heere Jezus ge-
leerd had, was in één klap verdwenen. En al die genadegaven die 
hem meegedeeld waren, lag in één slag aan stukken geslagen te-
gen de grond. Er was niets meer van over gebleven. 
Petrus had de Heere Jezus verloochend. En toen hij driemaal die 
loochening had uitgesproken, heeft die haan voor de tweede maal 
gekraaid. Toen is hij naar buiten gegaan en hij weende bitterlijk. 
Wat is daar gebeurd eigenlijk? Daar is die man weer schuldenaar 
geworden voor God. Ik zeg het nog anders vanmiddag. Hij is schul-
denaar geworden ónder God. Als daar de aarde onder Petrus ge-
scheurd had en Petrus was levend ter helle neergedaald, dan had 
hij God niets ongerijmds toe kunnen schrijven. Wat een wonder dat 
de Heere een mens daar brengt! Maar weet je wat nu een groter 
wonder is? Dat al had die aarde onder Petrus gescheurd, hij had 
nooit in de hel terecht kunnen komen. Petrus dacht dat hij aan een 
zijden draad boven de hel hing, maar hij lag verankerd met een eeu-
wigheidsketen in het hart van God, omwille van die bloed- en kruis-
verdiensten van Christus. 
En dan gaat hij in dit laatste hoofdstuk van deze eerste brief verma-
nen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, zegt hij. Als je dat 
simplistisch leest, dan zou je kunnen denken: “Nou, dat is wat! Die 
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Petrus heeft zelf de Heere Jezus verloochend, hij zou wel een 
toontje lager mogen zingen. Moet die nu nog een ander vermanen? 
Moet die nu nog van een ander wat zeggen?” Ja, toch wel, want er 
staat: “De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-
ouderling, en een getuige van het lijden van Christus ben”. 
Een mede-ouderling. Hij stelt zich daarmee op dezelfde plaats als al 
die andere ouderlingen. Weet je wat hij daarmee eigenlijk zegt? “Kijk 
nu eens naar mij. Ik ben een loochenaar gebleken. Dus verwacht nu 
alsjeblieft niets meer van jezelf. Houdt nou alsjeblieft op met nog 
goede gedachten over jezelf te hebben, of over je godsdienst, of 
over je goede keuze, je geloof. Weet ik ‘t. Nee, niets meer. Ik ver-
maan u, zoals ik ook mijzelf moet vermanen, omdat we in alles af-
hankelijk zijn van de Heere”. 
Als dat nu vanmiddag tot je klinkt… Er staat “ouderlingen”. Maar zul-
len we nu eens zeggen: “Gemeente van Aalburg, u wordt vermaand 
in deze middag”. Kun je dat lijden? Kun je het hebben? Dat je als 
het ware wordt aangesproken. Ja, zeg je, ik kan het alleen hebben 
van één die niet meer zo hoog van de toren blaast. Dat zijn dan de 
ware dienstknechten van God, mensen. Die kunnen zo naast je 
gaan zitten. Die kunnen je de hand geven. Die weten wie ze zelf zijn 
en wie ze zelf blijven. Die weten wel dat er geen enkele vrucht meer 
uit henzelf voortkomt. En die spreken je aan. Weet je waarom? Om-
dat ze geleerd hebben: Wie God verlaat, smart op smart te vrezen 
heeft. Dat wie God verlaat, aan het grootste ongeluk is overgege-
ven. Die u prediken, die moeten iets weten van de hitte van de toorn 
van God. Het is niet voor niets dat Spurgeon zegt: “Als een dienaar 
spreekt over de hel, moet hij dat altijd doen met een traan in het 
hart”. Het is telkens opnieuw, hier ook, de vermaning van Petrus; het 
is elke keer als het ware een grijpen om u te verlossen, om u weg te 
trekken bij dat verderf wat je zelf over je gehaald hebt en waar je het 
ook zo best in uit kan houden, dat leven buiten en zonder God, wat 
je zo begeert van nature. Om je daarvan te verlossen, daar uit los te 
trekken. Als het ware een vastgelopen schip op een zandbank, om 
dat weer los te trekken. Want er moet wat gebeuren in je leven, 
mensen. Er moet wat gebeuren. Je zegt: “Wat moet er dan gebeu-
ren?” Je bent al zo vaak onder de bediening van het Woord ge-
weest. En je weet het wel wat er gebeuren moet. Misschien kun je 
het wel precies verstandelijk beredeneren, en kun je het ook nog wel 
horen in een preek. Dat je zegt: “Dat haperde er aan, want in de 
gang van het geestelijk leven moet dat station en dat station en dat 
station gepasseerd zijn”. Maar weet je het nu ook werkelijk? Dat 
betekent dit: Heb je er in de ondervinding van het bestaan nu al iets 



 4 

van geleerd? Iets van geleerd hoe de Heere nu met een mens han-
delt. 
Die een mede-ouderling en een getuige van het lijden van Christus 
ben. Een getuige van het lijden van Christus. Daar heb je een ware 
dienstknecht van het Evangelie. Die is een getuige van het lijden 
van Christus. Waar ze u prediken dat er buiten Christus wat is, het 
zijn leugenaars. Waar ze u prediken dat er achter Christus nog wat 
is, het zijn leugenaars. Al is het ook een engel uit de hemel, zegt de 
apostel Paulus, die u dat verkondigt, gelooft hem niet. Want dit is 
een vast getuigenis: Het gaat over het lijden van Christus. Daar is 
deze Petrus een getuige van. Telkens opnieuw in de bediening van 
het Woord moet daar naar heen gestuwd, daar naar heen gedreven 
worden, moet Hij worden aangewezen en aangeprezen. 
En weet u, als het nu leeft in je hart en het waarheid bij je is, dan be-
geer je ook niets anders te horen. Wij wensen onder u niet anders te 
weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd, zegt de apostel Paulus 
ergens. En zo is het ook. En daarmee vermaant hij de ouderlingen. 
Hij zegt: “Zo heb je de kudde Gods te weiden die onder u is, opzicht 
daar over hebbende, niet uit bedwang”. Welnee, want die het lijden 
van Christus verkondigt en een getuige is van het lijden van Chris-
tus, die kan helemaal niet meer lijden uit bedwang. Dat gaat hele-
maal niet. Maar gewillig. Noch om vuil gewin, maar met een volvaar-
dig gemoed, met een levende hoop in de ziel dat de Heere er nog 
zal trekken uit de duister tot Zijn wonderbaar licht. 
Mag ik dat tussendoor eens zeggen? Ja, misschien zit je er wel van 
te kijken. Dat zou kunnen. Nu zijn wij hier vanmiddag. Nu mogen we 
vanmiddag goede hoop hebben. Ja, goede hoop. Echt waar. Want 
de Heere laat Zijn dienst nooit voor niets uit gaan. En de Heere 
zendt Zijn knechten niet voor niets waarheen Hij wil en tot wie Hij 
wil. Nee, we mogen goede hoop hebben. Weet u waarom? Een 
iegelijk die in aanraking komt met het Woord van God, daar klinkt dit 
woord over: “Hebbende geen lust in uw dood, maar daarin, dat ge u 
bekeren zou en leven”. Geloof je dat? In deze middag staat voor u 
Petrus, een getuige van het lijden van Christus. En het is alsof Pe-
trus in zijn rechterhand het lijden van Immanuël omhoog steekt, en 
zegt: “Omwille van het lijden en sterven van Christus, is het niet zon-
der hoop, is er hoop voor hopelozen, is er doen aan voor ondoen-
lijke mensen”. Er is een mogelijkheid bij God vandaan geschapen 
voor de meest onmogelijke zondaar, die zichzelf dag en nacht te-
genvalt, en die niet meer zalig kan worden, die geen weg meer 
weet. Dit is de weg, zegt Petrus, het lijden van Christus. Dat is de 
enige weg tot het behoud. 
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Mensen is dat nu geen blijdschap in je ziel, dat je onder dat Woord 
verkeren mag? Dat je dat horen mag. Dat dat je verkondigd mag 
worden. Dat de Heere wenst dat dat woord je bekend gemaakt zal 
worden. 
Zul je tegelijkertijd beleven, beseffen wat een zware verantwoorde-
lijkheid dat is die op uw schouders rust! Het Woord des levens 
gehoord. Week aan week kom je onder de bediening, is het niet. En 
de een zus, en de ander zo. Ik ben van Paulus en ik ben van Apol-
los, zeiden ze. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Heeft het u tot 
Christus geleid? Want al die predikingen die je gehoord hebt, al die 
keren dat je dat Woord hebt gelezen, al die keren dat dat welme-
nend tot je geklonken heeft, en het heeft u geen stik verder ge-
bracht. Het zal toch tegen u getuigen. Want, zegt de Heere, dat 
Woord van Mij zal doen al wat Mij behaagt. De Heere zegt: “Of het 
is een reuke des doods ten dode, of een reuke des levens ten 
leven”. Voel je dat, dat je op de snijkant van een mes hier aanwezig 
bent? Voel je dat, dat het niet om het even is om in de kerk te zijn? 
Voel je dat, dat er hier zo’n zware verantwoording op je ligt? Voel je 
dat, dat hier de scheiding valt: voor Hem of tegen Hem. Voel je dat? 
Want dat Woord is altijd ernstig in zijn soort. En dat Woord is altijd 
separerend. Dat scheidt altijd vaneen wat niet bij elkaar hoort. Want 
als je nu voor eigen rekening leeft, dan ben je vlees. En als je voor 
Gods rekening mag liggen, dan ben je geest. Ja, nog met een hoop 
vleselijkheid bij je. Ja, dat valt ook niet mee. Maar dat is vlees en 
geest, en dat gaat nooit samen, en dat scheidt de Heere vaneen. En 
zo wordt onder de prediking van het Woord als het ware een ge-
richtsgang gehouden. De Heere daagt ons in deze middag in het ge-
richt. Want u bent als de kudde Gods geweid. Zo staat het er: weidt 
de kudde Gods, die onder u is. De Heere heeft u op het erf van het 
verbond gehaald. De Heere heeft u onder de bediening van dat 
Woord laten komen. En wat heeft het nu opgebracht? Waar heeft 
het u gebracht? Is vers 4 waarheid voor je geworden? “En als de 
overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke 
kroon der heerlijkheid behalen”. Ja, Petrus zegt dat hier tot zijn 
mede-ouderlingen, die in die dienst des Heeren staan. Maar het 
geldt toch voor al diegenen die des Heeren zijn, die het erfdeel des 
Heeren geworden zijn, dat ze de onverwelkelijke kroon der heerlijk-
heid zullen behalen. 
Is het daar al gekomen in je leven? Nog niet? Hoe kun je nog rustig 
slapen? Kun je het zelf begrijpen, mensen, dat je maar zo makkelijk 
kunt door gaan, zonder te weten waar je eenmaal zult verschijnen? 
Als toch iets van die ernst op je gelegd wordt, wat dat betekenen 
zal. Ik kan het je niet vertellen, echt niet waar. Maar wat dat beteke-
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nen zal: voor eeuwig weggestoten te worden. Als je toch iets voelen 
en proeven gaat van wat die eeuwige nacht inhoudt. Als het toch 
een indruk bij je gaat nalaten voor God te moeten verschijnen en 
niet voor Hem te kunnen bestaan. Gaat weg van mij, gij die de on-
gerechtigheid werkt. Als dat woord des Heeren, Christus zegt het 
Zelf, bij je thuis gebracht wordt, die plaats dat is de plaats waar de 
worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust zal worden. Als je 
dat gaat beleven, mensen, dat daar die knagende worm aan je 
geweten je tot in eeuwigheid zal aanklagen voor Gods aangezicht. 
Als dat waarheid wordt in je leven, dat dat vuur van Gods toorn tot in 
eeuwigheid over je branden zal. Dat je wel begeren zou te sterven: 
“Was ik maar dood”, en nooit meer te kunnen sterven. En dat tot in 
alle eeuwigheid, mensen. We kunnen niet bevatten wat dat is. Dat 
dat wel een begin zal hebben, maar nooit een einde. Dat dat een 
eeuwig durende smart zal zijn die over je komt. Waarom? Omdat de 
Heere ons in deze dag aanspreekt als zondaars. Want dat doet ook 
een getuige van het lijden van Christus. Die spreekt u en mij aan als 
zondaar. Ja, zo worden wij vanmiddag door de Heere Zelf genoemd: 
zondaar ben je. Ik weet niet wat je mee genomen hebt naar de kerk. 
Misschien wat gevoeligheid. Of misschien nog wat geloof. Misschien 
nog een beetje bekering. Het zou allemaal kunnen. Maar de Heere 
ziet daar allemaal dwars door heen, en Die spreekt je zo je bent. 
Zondaar ben je. Kijk, en daar zie je aan dat nu de apostel Petrus 
zo’n ware dienstknecht van God is. Want hij zegt in het 5e vers: 
“Desgelijk, gij jongen, zijt de ouden onderdanig”. En daar in dat 
woord legt de apostel direct de vinger op de zere plek van ons aller 
bestaan. Onderdanig. Dat woord noemt hij. En dat ben je nu een-
maal niet. Weet je waar dat uit blijkt? Week aan week het Woord 
gehoord te hebben en dezelfde gebleven te zijn. Zie je wel dat je 
niet onderdanig bent. Onder de bediening van het Woord verkeerd 
en nog niet veranderd, nog niet vernieuwd. Zie je wel dat je niet on-
derdanig bent. Want een onderdanige zou zich schikken naar het 
Woord van God. Zou buigen onder dat Woord, en zou begeren in 
dat Woord te worden ingetrokken. 
Onderdanig, zegt de apostel. Daarmee worden we geopenbaard in 
onze stand, zoals we leven na onze diepe val in Adam. Daar wordt 
het meegedeeld. Want als het niet nodig was, dan had de apostel 
het niet gezegd. Maar het is meer dan nodig. 
Zijt onderdanig. Zijt allen elkander onderdanig. Omdat we met het 
vreselijk gif, dat we van de duivel hebben ingedronken, die walge-
lijke hoogmoed over ons heen hebben gehaald. En in alles gaat die 
hoogmoed door. In alles speelt die hoogmoed ons parten. En dit 
woord wijst ons niet alleen aan wie we zijn, dat we niet meer onder-
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danig zijn, maar dat woord klaagt ons ook aan voor het heilig aan-
gezicht van God. Zijt allen elkander onderdanig. 
Gaat er nu een slag bij je naar binnen? Zeg je: “Man, ik ben geen 
mens onderdanig, laat staat dat ik God onderdanig ben. Ik wil van 
geen macht over mij weten. Ik wil in de vrijheid door gaan. Ik ben 
een mens die vol ben van mezelf. Ik ben een mens die zelf wil 
leven, die het zelf wel weet, die zelf de dienst wel uit maakt”. 
Maar de Heere zegt in het Woord hier: “Zijt met de ootmoedigheid 
bekleed, want God wederstaat de hovaardigen". God wederstaat. 
Weet je wat dat is, wederstaan? Dat is: Hij is vijandig tegen. Hij is 
als het ware in oorlog met de hovaardigen. En de hovaardigen zijn 
die die nooit de ware ootmoed geleerd hebben. Die nooit onder God 
terecht gekomen zijn, zoals de apostel Petrus, ook na die verlooche-
ning van de Heere Jezus. Hoe hij naar buiten gegaan is en bitterlijk 
geweend heeft. 
Een mens die nog nooit bitterlijk geweend heeft over zijn leven, over 
zijn vijandschap tegen God, over zijn zondige bestaan, over zijn 
weerstaan van de Heere. Zo’n mens die nog altijd in zijn hovaardij, 
in zijn eigen hoogheid en in zijn eigen bekoring voortgaat; die zich-
zelf heeft weten te handhaven en die het nog aardig gered heeft tot 
op deze dag. Er staat in het Woord: “God wederstaat de hovaardi-
gen”. Weet u dat, dat God in oorlog met u verkeert? Beseft u dat, 
dat daar een strijd gaande is. En je zegt: “Man, ik ben al vijftig jaar, 
of zestig, zeventig, ik heb het altijd nog vol gehouden”. Maar geloof 
je, dat als het op de eeuwigheid aankomt, dat je dan aan het kortste 
eind zult trekken en dat de Heere, de almachtige God van hemel en 
aarde, toch de overwinning zal behalen. Dat Hij hen, die onder Hem 
niet terecht gekomen zijn, toch zal weg doen en heen wijzen naar 
die plaats van de verschrikking, waar ik u een paar woorden van 
gezegd heb. 
Want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij 
genade. 
Heb je de schuldbrief al weleens thuis gekregen, lieve vrienden? 
Heb je onder God moeten bukken? Heb je je eigen doodvonnis 
moeten ondertekenen? Mocht je aan Gods kant vallen? Uw doen is 
rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. Kan God het niet meer verkeerd 
doen in je leven? Doet Hij het goed en doet u het verkeerd? Heb je 
amen moeten zeggen op het Woord des Heeren, dat de ziel die 
zondigt sterven zal? Ben je al eens een keer met schaamte bedekt 
geweest en kon je al eens een keer, net als de tollenaar, niet meer 
helemaal naar voren lopen in de tempel. Daar stond die farizeeër, 
nog nooit vernederd, maar altijd hoogmoedig gebleven. Dat je met 
die tollenaar niet meer naar voren durfde te gaan en dat je je hoofd 
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niet meer durfde op te richten. Dat je op je borst sloeg en dat je er 
maar één gebed uit wist te krijgen: “O God, wees mij, de zondaar, 
genadig”. 
Laat ik het nu zo zeggen, want zo is het feitelijk wel. Mocht je al 
dood vallen in de handen van de levende God? Hij doe wat goed is 
in Zijn heilig oog. Dat! En toen u moest verdrinken, toen is Jezus u 
geschonken. Zo! Waar u mocht onder gaan met al het uwe, waar u 
het eens mocht worden met Gods vonnis, waar u amen moest zeg-
gen op uw doemvonnis, dat de Heere op het alleronverwachtst door-
brak met Zijn hemels licht en intrede deed in uw leven. Hij Die u 
haalt in Zijn heilig gericht; Hij Die u met Petrus deed bukken in het 
stof, omdat u openbaar kwam als een godloochenaar, als een vijand 
van Hem; Hij Die u in de mangel deed omkomen met al het uwe, Hij 
treedt u toe. En je rekent er op dat dat het wraakzwaard zal wezen. 
Of niet? Je rekent er op dat dat de doodsteek zal zijn. Nu moet ik 
omkomen. Nu is het voor eeuwig met mij gebeurd. Maar dat is nu 
dat onbegrijpelijke van dat welbehagen van God in Christus. Dat Hij 
in plaats van met het wraakzwaard van Zijn gerechtigheid, tot de 
mens toetreedt met het bloed van Immanuël. De apostel Petrus is 
een getuige van het lijden van Christus. Nu, en dat is het wat u dient 
gepredikt te worden. Maar dat is het ook wat je kennen moet aan 
eigen hart en leven. Dat daar de vreemde ruil heeft plaats gegrepen. 
Dat het de Heere is Die je oog vestigt op die beloofde Borg en Mid-
delaar, Die in de gang, in de plaats van Zijn Kerk gegaan is. Hij is 
het Die onder de oordelen Gods en onder de toorn Gods is door ge-
gaan. Hij is het Die Zich daar heeft doodgeliefde voor een dood-
schuldig volk in zichzelf. En daarom, omwille van Zijn verdiensten, is 
het zo zalig om dood te vallen in de handen van de eeuwig levende 
God. Dat je je eigen leven mag verliezen en het leven van Christus 
toegeschikt, toegepast krijgt in dat genadig uur, waar God door de 
luchten heen dringt en je opzoekt op dat plekje waar je bent. Waar 
je verbaasd bent: “Heere, hoe hebt Gij mij weten te vinden in het 
krioelen van de mensen en van de volkeren? Uw oog was op mij 
geslagen. U had mij op het oog”. God wederstaat de hovaardigen. 
Ja, Hij weet ze allemaal te vinden. Maar de nederigen geeft Hij ge-
nade. Die weet Hij ook allemaal te vinden. 
En je zegt: “Ik lig gebukt op mijn knieën en ik ben onder de mensen 
verdwenen en je kunt me niet meer zien”. En dat is nu net de plek 
waar Gods oog is, waar de Heere op ziet die Hij opzoekt met Zijn 
genade. 
Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge 
te Zijner tijd. Mag ik u dat nu eens vanmiddag toezeggen? Vernedert 
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u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner 
tijd. 
Je zegt: “Ja man, dat kan allemaal wel zijn, maar dat kan ik hele-
maal niet. Ik kan mij niet vernederen. Je hebt mij toch verteld dat ik 
in de hoogmoed gevallen ben en dat ik nooit vernederd zal worden 
als de Heere niet met Zijn genadige arbeid mij vernedert onder 
Hem”. Dat is ook zo. Daarom die tekst van vanmiddag. Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
Een levende begeerte, zei ik u als eerste gedachte. Werpt al uw be-
kommernis op Hem. Daar wordt het woord “bekommernis” ge-
noemd. Als ik je nu allemaal vragen zou vanmiddag: Wat houd je 
bezig? Wat houd je in de angstgreep? Dan zou je allemaal wel wat 
kunnen noemen, is het niet? Want we leven toch in zo’n gebroken 
wereld. En die wereld bloedt uit duizend wonden. De een zegt: “Ik 
heb zoveel met mijn lichaam te stellen”. Een ander zegt: “Ik vrees 
voor de dood”. De volgende zegt: “Mijn baan staat op de tocht”. En 
die weer wat anders. Die weer wat anders. Zoveel hoofden, zoveel 
smarten. Zoveel huizen, zoveel kruisen. Overal wordt wat leed gele-
den. Overal wordt wat nood geklaagd. Dat is ook zo. Hoe verschrik-
kelijk is dat ook. 
Maar ja, of je voor zo’n vraag nu in de kerk zit of er buiten. Ook in de 
wereld hebben mensen allerlei bekommernissen. Maar zou nu de 
apostel Petrus daar op doelen in de eerste plaats? Of is het de 
apostel Petrus die hier diegenen aanspreekt die hij hier genoemd 
heeft “de kudde Gods”. Juist diegenen die op het erf van het ver-
bond leven. Juist diegenen die onder de bediening van het Woord 
gehaald zijn. Tot die wordt gezegd: “Werpt al uw bekommernis op 
Hem”. Dan vraag ik het je nog een keer: Bedenk eens voor jezelf, 
bedenk het in de geest: wat is nu je grootste bekommernis? Wat 
houd je nu bezig? Is er nog iets dat je bezig houdt eigenlijk? Bij 
dagen en bij nachten. Is hier nog een mens die het zeg-gen moet: 
“Man, ik ben onbekeerd, en ik zou niet weten hoe ik ooit tot God 
bekeerd moet worden”? Is hier nog een mens die zegt: “Ik kom nooit 
boven de vloek van de zonde meer uit. Het is een puinhoop in mijn 
bestaan”? Is dat echt je bekommernis? Je zegt: “Het doet mij het 
lachen vergaan en het drukt mijn schouders naar beneden. Ik kan 
niet meer vrolijk leven in de dingen van de wereld en van de tijd. Ik 
kan me niet meer op de been houden met de godsdienst. Het gaat 
me om waarheid in het binnenste, en ik ben openbaar gekomen als 
een leugenaar, als een mens die de vloek verdient”. Uw bekom-
mernis. Is dat nu uw levende bekommernis? Bezet u dat nu geheel 
en al? Is dat waar je onder gebukt gaat en waar je geen antwoord 
op weet? Is dat het nu, dat je eerst jezelf nog wel kon helpen met 
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wat theologie en wat redeneren, maar nu niet meer. Het redeneren 
is opgehouden en de onmogelijkheid is je thuis bezorgd. Het gaat 
niet meer. Je bekommernis. 
Een ander zegt: “Bij mij is het nog anders”. Hoe is het dan bij u? 
“Wel, ik kan niet ontkennen dat er in mijn leven wat geweest is. God 
heeft Zich niet onbetuigd gelaten in mijn bestaan. Maar nu, ik ben 
verachterd in de genade. Ik ben weggezworven bij de Heere van-
daan en ik kan niet meer terug. Ik heb geen kracht in mijzelf om mij 
weer in die gemeenschap met God terug te brengen. Ik zou de weg 
ook niet meer we-ten. Ik ben het spoor bijster geraakt. En ik wan-
hoop weleens dat ik zeggen moet: “Zou het ooit wel wat in mijn le-
ven geweest zijn?” 
Ben je daar nu aan ontdekt geworden, mensen? Dat je oude be-
staan nog met je mee gaat. Dat je die oude mens meesleept en 
meezeult, en dat dat oude nog zo vaak boven ligt in die strijd tussen 
vlees en Geest. En dat je dan weer verliezen moet. Dat je zeggen 
moet: “Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet 
wil, dat doe ik nu net wel”. Heb je al eens een keer moeten klagen 
over de onvruchtbaarheid van je bestaan? Dat je zegt: “De Heere 
zoekt naar vruchten, maar ik vind er niet één. Zal de Heere iets in 
mij kunnen vinden dat voor Hem kan bestaan? Dat kan niet”. En nu? 
En nu? Je zegt: “Ik heb niets anders over gehouden dan dit: “Och 
wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond U de ere geven”. 
Daar zit je dan in je eigen adamsbestaan, zonder hoop en verwach-
ting in de wereld, zonder uitzicht voor je ziel. 
En een ander zegt: “Ja, dat werk van God is in mijn leven gepas-
seerd, maar ik heb ook al niets meer”. 
Dan zegt de apostel: “Vernedert u dan onder de krachtige hand 
Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernis 
op Hem”. Want waar brengt nu al die bekommernis je? Waar voert 
het je nu naar toe? Is die levende begeerte bij je ook al een heilige 
begeerte geworden? Want kijk, dat is een vraag verder, als ik aan u 
zou vragen: “Waar wil je nu liever heen?” Ja, het klinkt plat, maar 
toch is het zo. Waar wil je nu liever heen, naar de hemel of naar de 
hel? Dan zeg je: “Ik wil toch liever naar de hemel”. Maar als ik nu 
naar buiten ga en ik vraag een werelds mens die op de straat loopt: 
“Waar wil je liever heen, naar de hemel of naar de hel?” Weet je wat 
hij dan zegt? “Als het al zou bestaan, dan wil ik toch ook liever naar 
de hemel”. Ja toch! Daarin stemmen we overeen met al die andere 
mensen. Maar deze vraag gaat verder. Is het al een heilige bekom-
mernis in je leven geworden, namelijk dit, ben je hier al mee bezet: 
“Hoe komt door mijn bestaan God nog aan Zijn eer? Hoe zal door 
mijn leven Gods Naam verhoogd en verheerlijkt worden? Hoe zal 
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dat nog gebeuren?” Is dat nu de bekommernis die je bezig houdt? 
Dat je zegt: “Ik ben één brok onmogelijkheid. En God is het zo eeu-
wig waard dat Hij door mijn leven geloofd en geëerd zal wor-den”. Is 
het zo een heilige begeerte in je leven geworden? 
Dan zegt de apostel Petrus: “Werpt al uw bekommernis op Hem”. 
Werpt het op Hem! Weet u, dat grijpt terug op dat andere wat hij in 
vers 5 heeft gezegd: “Zijt met de ootmoedigheid bekleed”. Dat 
woordje “bekleed” wijst op het slavenkleed dat in die dagen de sla-
ven droegen. Dat moet een witte wikkel geweest zijn, die ze om hun 
lijf droegen. En die witte wikkel toonde aan voor de gehele wereld: 
Dat is een slaaf. Dat kon je zo zien aan de kleding die zo iemand 
droeg. 
Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat is het wat de apostel Petrus 
hier noemt. Zijt met dat leven bekleed, wat het beseft en wat het 
toont, dat de Heere recht op uw bestaan heeft. Heeft de Heere recht 
op je leven? Is het de Heere Die de dienst in uw bestaan mag 
uitmaken? Verlangt u er naar dat door uw leven God geëerd wordt 
en de zondaar gezaligd? Verlangt u daar naar? Want dat is me nog-
al een zaak. En dan staat hier: “Werpt al uw bekommernis op Hem”. 
Als dat nu levend voor je is; als dat nu een werkelijke bekommernis 
voor je is, kun je eigenlijk zwijgen? Toen ik zweeg, zegt de psalmist, 
en U mijn ongerechtigheid niet heb beleden, toen werden mijn 
beenderen veroud. Maar dat uit te mogen en te moeten zeggen. Dat 
weg te mogen geven aan de Heere der heirscharen. 
Je zegt: “Dat kan ik nooit, dat kan ik helemaal niet doen, dat bestaat 
niet, dat ik mijn bekommernis voor Hem mag neerleggen. Want zal 
de Heere wel naar mij willen luisteren? Zou Hij mij willen antwoor-
den? Ik kan helemaal niet bidden. Ik heb geen recht gebed”. 
Nee, maar weet je hoe het zit? Als de Heere nu in je leven die be-
kommernis levend gemaakt heeft, en als de Heere het nu in je leven 
gemaakt heeft dat er een heilig verlangen komt om Gode te leven, 
als het waarheid in je leven wordt dat er een vernieuwing, een ver-
andering moet plaats grijpen, dan is het ook de Heilige Geest Die je 
de woorden wel uit de keel perst en Die je in het hart dat gebed 
geeft. Dan is het de Heilige Geest Die je doet verlangen en doet 
roepen en doet zuchten om genade en ontferming. 
Want ik wou je eens vragen: Heb je weleens gebeden eigenlijk? 
Dan bedoel ik niet dat formuliergebed en dan bedoel ik niet bij het 
eten en voor het slapen gaan. Hoe goed dat ook allemaal is. Goed 
hoor. Volhouden! Maar echt gebeden. Je nood aan God geklaagd. 
Je ziel voor de Heere uitgestort. Bij Hem terecht gekomen. 
Want Petrus kwam als een loochenaar openbaar, en hij heeft zich 
mogen vernederen onder de Heere, en hij kwam op zijn knieën te-
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recht. En daar op zijn knieën heeft hij bitterlijk geweend. En dat we-
nen is bidden geweest. Ja toch?! 
Je zegt: “Noem nog eens een voorbeeld”. Nou goed, denk eens aan 
Paulus eigenlijk. Paulus ging hoog te paard, op weg naar Damas-
cus. Vol van het dienen van God. Ja toch! Hij dacht dat hij Gode een 
dienst bewees. En daar, op weg naar Damascus, heeft God hem 
van zijn hoogheid af geslagen en vernederd in stof en as. En hem 
daar neer gelegd op dat bed, in die straat genaamd “De Rechte”, 
met de wanhoop aan eigen kant en de veroordeling aan eigen kant. 
En wat staat er van Paulus? “Zie, hij bidt”. Dat zegt God Zelf: “Zie, 
hij bidt”. Hij kon van al zijn nood niet meer zwijgen, maar hij heeft 
zijn nood aan God leren klagen. 
Heb je weleens een keer je nood aan de Heere mogen klagen? 
Werpt al uw bekommernis op Hem. 
Werpen, wat is dat? Dat is nemen en weggooien. Dat is voor de 
Heere neer werpen. Daar moet het zijn. En daar moet het blijven. 
Omdat je een les geleerd hebt. Dat is de hoofdgedachte. God is de 
Enige nog Die mij helpen kan. 
Je bent wel te feliciteren, als God de Enige nog is Die je helpen kan. 
Voor en na ontvangen genade. Want ook na ontvangen genade, lie-
ve mensen, kon je je in het leven houden? Ging het bergopwaarts 
met je? Werd het beter? Of werd het veeleer slechter? Zijn er ande-
re bekommernissen bij gekomen? Heb je moeten leren dat de Heere 
nog zo weinig door je leven geëerd wordt? Heb je moeten leren dat 
je er zelf nog zo vaak tussen zit? Heb je het moeten leren, mensen, 
dat er van u niets te wachten is? Dat al je goede bedoelingen en 
beloften op niets zijn uitgedraaid. Werpt al uw bekommernis op 
Hem. Maar ook dit, want er ligt veel in die tekst. Ik kan nooit alles 
zeggen. Maar ook dit: in het dagelijks leven van het geloof, als je dat 
beleven mag, de ware geloofsomgang met de Heere.  Wie is het 
dan ook Die in al de omstandigheden van het leven de dienst uit-
maakt? Is het de Heere al? Ben je met alles, maar dan ook werkelijk 
met alles aan de troon der genade? Gaat daar een gedurig zuchten 
op tot de God Die leeft? Luther zegt het ergens: “Een christen die 
niet bidt, sterft, want bidden voor een christen is als de ademhaling 
voor elk mens”. Als u stopt te ademen, u zult sterven. Als u stopt te 
bidden, o christenmens, zegt Luther, u zult sterven. Het geestelijk le-
ven zal wegkwijnen. 
Mensen, werpt al uw bekommernis op Hem, dat is een woord voor 
ons allemaal. Wat dacht u! Zouden we nu na de dienst niet allemaal 
naar de binnenkamer moeten vluchten! Of zouden we niet beter hier 
kunnen blijven! Ik hoorde eens van een vrouw, die had een afsnij-
dende prediking gehoord. Toen zei ze: “Ik snapte er helemaal niets 
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van, dat na de dienst die mensen allemaal weg liepen. Ik wou toch 
liever in de kerk blijven. Ik durfde geen stap meer buiten de kerk te 
zetten. Ik dacht: “Hier moet ik wezen, totdat God gezegd heeft dat 
Hij mij genadig is”. Weet je wel! Zo! Is het een levende en een heili-
ge bekommernis in je leven: “O God, doe mij nog wel om Uwentwil, 
tot roem van Uw Naam die heerlijk is”. 
Want weet u, zulk gebed zal de Heere niet verachten. Zulk geroep 
zal Hij beantwoorden. Die in de ware zielsbenauwdheid tot de Heere 
de toevlucht mag, tot de Heere de toevlucht moet nemen, die zal 
door Hem worden uitgeholpen. 
Je zegt: “Ik merk er helemaal niets van”. Waarom niet? “Wel, mijn 
gebed komt niet hoger dan het dak. De hemel lijkt wel van koper en 
de aarde is van ijzer. En vroeger maakten de zonnestralen me nog 
vrolijk, maar nu klagen de zonnestralen me aan vanwege de duister-
nis van binnen. Vroeger zongen de vogels hun lied en het stemde 
me vrolijk, en nu klagen de vogels me aan, want ik gebruik mijn 
mond en tong overal voor, maar niet om God te verheerlijken, en die 
vogeltjes zingen ter ere van hun Schepper”. Dat! Moet je dat ook al 
beleven? Dat het niets is en nooit wat wordt. Wat moet ik er nog 
meer van zeggen? Dat is toch de conclusie die we trekken? Of niet? 
Dat is trouwens ook de conclusie die de Heere trekt. Zijt met de oot-
moedigheid bekleed, want God wederstaat de hovaardigen, maar de 
nederigen (die een streep hebben mogen halen door d’r eigen be-
staan) geeft Hij genade. Dat is het derde nog. 
 
Maar we gaan eerst een versje zingen. Psalm 27 vers 7. 
 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed; 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja, wacht; verlaat u op den HEER'. 

 
Mensen, als je vernederd mag worden onder God, dan werp je alles 
voor Hem neer. Want wie vernederd is, heeft niets meer omhoog te 
houden. Dat is ook al een zaligheid, hoor, Je naam niet meer hoog 
te hoeven houden. Geen stand meer op te hoeven houden. Maar al-
les, de hele puinhoop, het totale tegenvallen van je bestaan Hem te 
klagen. Om te ondervinden dat temidden van je hele leven, van alle 
tegenvallen aan eigen kant, God eeuwig meevalt. Daartoe! Om dat 
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te mogen gaan ondervinden ja. Want voordat u uw bekommernis 
klaagde, voordat u uw bekommernis beleefde, voordat u uw bekom-
mernis werd thuis bezorgd door Hem, toen gold allang, ja van eeu-
wigheid af al: “Want Hij zorgt voor u”. Dan loop je morgen tegen de 
muur, met de mensen om je heen, in je werkkring, in je leven, bij de 
dokter misschien wel. Dan loop je overmorgen nog eens tegen de 
muur, want die begeerte wordt niet vervuld, en dat verlangen wordt 
niet beantwoord, en je hebt daarop gehoopt en het is niet gebeurd. 
En je bent oud geworden, en aan het end van het leven maak je de 
rekening op en je zegt: “Dat wilde ik graag en dat had ik graag ge-
wild, en het is niet gebeurd”. Dan kun je natuurlijk pessimistisch 
worden. Dat kan. Maar van eeuwigheid tot eeuwigheid geldt voor 
Gods volk: “Want Hij zorgt voor u”. De Heere maakt Zijn volk bege-
rig naar datgene wat Hij allang gereed heeft liggen. 
Werpt al uw bekommernis op Hem. Alles wat je aan gebrek en te-
kort bij je zelf ondervindt, alles wat je jezelf nu niet geven kunt, daar 
heeft de Heere van eeuwigheid af al een oplossing voor aangedra-
gen. Daar is het al van eeuwigheid af gebeurd, dat de Heere in de 
stilte van de raad des vredes gevraagd heeft: “Wie is er om voor de-
zen, die waarachtig bekommerden, door Hem bekommerd gemaakt, 
verzoening te doen, verzoening aan te brengen?” Toen is het Chris-
tus geweest Die het gezegd heeft: “Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te 
doen”. 
Petrus is een apostel, een getuige van het lijden van Christus. In al 
je bekommernis, lieve mensen, is er geen ander antwoord dan Je-
zus Christus en Die gekruisigd. Geen ander antwoord. En in de 
tweelingtekst van dit woord, dat is Psalm 55 vers 23, daar staat: 
“Werpt uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden”. Weet je wat 
dat is, onderhouden? Dat is van voedsel voorzien. Zorgen dat je 
gespijzigd en gesterkt wordt. Wat is nu eigenlijk dat voedsel dat de 
Heere te geven heeft. Het is dat Manna Gods Dat uit de hemel is 
neergedaald. Het enige Voedsel voor een bekommerd mens is het 
ware Brood des levens voor een hongerige en dorstige ziel. Honge-
rend en dorstend naar de gerechtigheid Gods in Christus, is het al-
leen de Borg en Middelaar van Golgotha Die je werkelijk tevreden 
kan stellen, Die je werkelijk verzadigen kan. Alleen het offerwerk van 
Christus is de rustgrond voor de ziel, het enige wat de Kerk verza-
digt. Die gerechtigheid van Christus. En de Heere is het Die zorgt. 
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Het is de 
Heere Zelf Die zorgt voor deze Spijze, de Spijze van Zijn Zoon, de 
Heere Jezus Christus. Op de juiste tijd. Jazeker. Want er staat: “Hij 
zorgt voor u”, en die tekst er voor: “Opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
En te Zijner tijd, dat is Gods tijd. Wanneer het uur van Zijn welbe-
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hagen is aangebroken. Wanneer het God goedgedacht heeft, van 
eeuwigheid af, om je genadig te zijn. 
Mensen, ik heb het in het gebed geprobeerd te zeggen: we leven 
nog op het geheim van Gods lankmoedigheid. Maar dat daartoe je 
leven mag worden opgerekt. Niet opdat er straks meer tegen je 
getuigen zal, meer zonden, meer dagen zonder God. Maar omdat 
de Heere nog een uur voor je gereed heeft liggen, dat je moet bele-
ven, waar je Hem mag zien, de Borg van Golgotha. Waar je ver-
enigd mag worden met God, door het bloed van Christus alleen. De 
Heere had het Simeon beloofd, is het niet: “Je zult niet sterven, je 
zult eerst de Vertroosting, de Verlossing Israëls zien”. En toen 
Simeon de Christus in zijn armen droeg, toen zei hij het uit: “Zo laat 
Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want 
mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien”. 
Moet je eens horen, want je zegt misschien wel: “Nu ben je mijn 
bekommernis voorbij gegaan”. Ik weet niet wat je bezet houdt. Maar 
is dit het nu, mensen? Want al die andere bekommernissen voor de 
tijd, die vallen in het niet bij deze ene bekommernis: De Christus 
toegepast te ontvangen aan je eigen hart en leven. Het met Simeon 
mee te weten dat Hij de Vertroosting Israëls is en dat om Zijnentwil 
je naam geschreven staat in dat Boek des Levens des Lams. Dat te 
mogen weten, te geloven bij de Heere vandaan. Onder Hem verne-
derd geworden, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Ja, omdat Hij u zet 
op de hoogte van dat vaste fundament van de Rots der eeuwen. Dat 
Hij het kruis van de Middelaar in je ziel toepast en daar het bloed 
laat druppen in je arme, verloren hart. Is dat de bekommernis van je 
leven, dat je zegt: “Ik hoop dat ik het leven nog zo lang hebben mag, 
dat dat gebeuren mag, dat ik dat weten en geloven mag, dat ik dat 
omhelzen mag, dat ik dat weten mag, dat de schuld die voor God 
open staat, is weggedaan in dat bloed van Christus. Dat ik de vrijko-
ping van mijn eigen arme ziel mag ondervinden, mag beleven, en 
dat God het mij toeschikt: “Nu zal Ik niet meer op je toornen, niet 
meer op je schelden. Ik zal maken dat je een walging van je zelf 
hebt. Maar in die walging van jezelf zul je goede gedachten van de 
Heere over houden. Dat God om Zijnentwil en om de eer van Zijn 
Naam, nooit om iets van ons, maar Zijn genade nog uitstort in le-
vens van mensenkinderen”. Hij zorgt voor  u. God zorgt Zelf voor de 
Gave van Zijn Christus. God zorgt Zelf dat de Kerk veilig bewaard is 
om Zijnentwil. 
De Kerk heeft de voetstappen van Christus te drukken. Het is net als 
bij Christus. Dat Hij door de vernedering tot de verhoging is gegaan. 
Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Wie onder Zijn 
krachtige hand… Want daar zie je aan dat het geen werk van ons is. 
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Dat is de krachtige hand Gods. Waar Gods krachtige hand je naar 
beneden duwt voor Hem en je vernederd mag worden, dan is dat 
altijd met dit grote doel: dat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
En als ik mezelf kwijt ben, dan is de verhoging nabij, tot Zijn eer. 
Anders zou ik er zelf nog wat mee worden. Maar nu wordt God er 
wat mee. Nu ontvangt God de lof en de eer. Ook uit mijn eigen 
mond. 
En als Jezus’ Borgwerk weer helder ligt in je leven, dan is de Kerk 
van Christus tevreden, verzadigd. Ja, dan heeft ze een vette maal-
tijd gehad. Hier wordt het vette van Uw huis gesmaakt, een volle 
beek van wellust, maakt hier elk van liefde dronken. 
Werpt al uw bekommernis op Hem. En voor Gods volk ligt in dat 
werpen ook iets van vertrouwen. God zal mij ontlasten van al mijn 
nood. Want dan zijn er nog altijd die dingen in je leven. Maar het nu 
bij God te mogen laten. Hij doe wat goed is in Zijn heilige Gods-
ogen. Ja, mensen, dat is wat. Maar dat te geloven, dat voor dat volk 
van God nu alle dingen meewerken ten goede. Ook die tegenvallers 
die je opdoet. Ook dat ongeluk dat over je komt. Ook dat verdriet dat 
je meetorst en wat je levenlang misschien niet meer weg gaat. Al die 
noden en zorgen hebben één doel: meewerken ten goede. Weet je 
waarom? Omdat de ziel van de vrijgekochte Kerk voor God is als 
goud. En God laat dat goud beproefd uit het vuur, opdat het straks 
eeuwig voor Hem schitteren zal. 
En nu wou ik ook nog dit zeggen. Want nu moet je zo naar huis. Nu 
kan het zijn dat je naar huis gaat en zeggen moet: “Het was toch 
niet voor mij, want er is niets van de Goddelijke genade in mijn le-
ven”. En misschien zeg je wel: “Ik heb er ook helemaal geen zin in 
om God te dienen. Ik wil liever mijn eigen leven leven”. Ja, dat kan. 
Zo zitten wij allemaal in elkaar. Zo’n man staat er nu ook op de 
kansel. Precies hetzelfde. Dus dat is wat dat betreft helemaal niets 
bijzonders, hoe verschrikkelijk het ook is. Maar er staat in het Woord 
van God… Dat mag ik dan zeggen naar aanleiding van dit woord 
“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”. Doe uw 
mond wijd open, en Ik zal hem vervullen. 
Je zegt: “Ik heb helemaal geen bekommernis”. Zul je het niet eens 
met je verstand wagen, lieve vrienden, want het wordt eeuwigheid! 
O God, schenk mij die ware bekommernis, die ware vernedering on-
der U, opdat ik ook verhoogd zou mogen worden. Uw Woord 
spreekt van het geluk van de vromen en van het ongeluk van de 
goddelozen. 
Je gelooft het toch met je verstand, dat het van tweeën één zal zijn? 
Och, mensen, laat dan nog in deze uw dag dat Woord in alle ernst 
tot u klinken: “Kiest dan heden Wie gij die-nen zult”. Er staat toch in 
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dat lieve Woord van God: “Bidt en u zal gegeven worden”. Je zegt: 
“Ik kan niet bidden”. Ik zeg: “Je liegt het, want je hebt een verstand 
gekregen en handen om te vouwen en een mond om open te doen: 
“Ontferm U mijner”. Dat kun je allemaal zeggen. Zul je de wapens 
neerleggen, mensen! Dan moet je niet gaan theologiseren en zeg-
gen: “Dat mag je helemaal niet preken, want dat is niet naar het 
Woord”. Het is wel naar het Woord. Bidt en u zal gegeven worden. 
Klopt en u zal worden opengedaan. Zoekt en je zult vinden. 
Ach, mensen, moet nu niet je staat voor God, zoals de Heere je 
heeft aangesproken als een zondaar; en moet niet het gehele 
Woord van God, wat je veroordeelt en aanklaagt aan alle kanten, je 
uitdrijven tot de troon van de Goddelijke genade! Moet het niet 
stuwen, mensen! Er staat geschreven dat de duivel om gaat als een 
briesende leeuw. Moet dat je niet temeer doen roepen naar om-
hoog. Ik lig in zijn klauwen gevangen en hij wiegt me in een dodelij-
ke slaap en in een dodelijke rust. En ik zal straks eeuwig wakker 
worden in een vreselijk afgrijzen. 
Mensen, moet je niet worden aangespoord om nog te zoeken in 
deze uw dag, dat tot uw vrede is dienende. De apostel zegt het toch 
tot de ouderlingen, die het Woord Gods verkondigen: “Weidt de 
kudde Gods die onder u is”. Mogen wij voor u zijn vanmiddag, als 
een onbekwame hoor, maar als een herder die je wil mee trekken, 
wil mee slepen naar die ware Bron, naar die Fontein van het leven, 
om daar verzadiging van vreugde te mogen vinden. O, mensen, mo-
gen wij je aansporen om naar die overste Herder, naar die Herder 
der schapen te vragen en te zoeken. Wacht op de Heere, godvruch-
te schaar, houdt moed, Hij is de Bron van alle goed. O mensen, die 
Bron van alle goed laat het je nog deze dag toezeggen dat het nog 
kan, dat de deur nog niet gesloten is, maar dat de genadegaven 
Gods nog rijk en vrij vloeien, en dat al diegenen die Hem aanroepen 
in de nood uitgeholpen zullen worden. De Heere zegt het in Zijn 
Woord toch dat Hij geen bidder zal laten staan, maar dat Hij ze zal 
aanzien in ontferming en genade. Want God is de eerste geweest, 
toen Hij in de moederbelofte tot de mens toetrad. Er is geen ver-
dienste meer aan onze kant. Er worden geen werken van ons ge-
vraagd. Maar je nood kun je Hem toch klagen! Of niet? Je kunt toch 
zoeken de Heere der heirscharen, de God des levens! Opdat vers 4 
waar mag worden voor je, als de overste Herder verschenen zal 
zijn, dat je de kroon, de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid zult 
behalen. Want dan zul je eeuwig Thuis komen. Dan zul je God mo-
gen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zul je de kroon van je 
hoofd mogen nemen en voor de voeten van Immanuël neer mogen 
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werpen. Dan zul je tot in eeuwigheid juichen: “Door U, door U alleen, 
om het eeuwig welbehagen”. 
Alles van hier gaat voorbij, hoor. Het gaat allemaal voorbij. Onze 
stervensdag is aanstaande. Maar alles wat van Daar is, dat is 
eeuwig vast en bestendig. Dat zal nooit meer voorbij gaan. Maar wie 
de Heere bij Zich haalt, om Jezus wille, die zal zich eeuwig mogen 
verlustigen in de God des heils en de vrede mogen genieten die 
God gemaakt heeft in Christus. Daar zijn zangers. En zij zongen het 
lied van Mozes en van het Lam: “Uw wet heeft mij veroordeeld, 
maar het Lam Gods, Dat de zonden der wereld weg neemt, heeft mij 
gezaligd, heeft mij uit de krapte van mijn eigen verdorven bestaan 
ge-zet in de ruimte, in de vrijheid van de kinderen van God. Daar zal 
God alle eer en alle lof en alle hulde ontvangen”. 
Ja, mensen, laat ik dan eindigen met het woord van Paulus. Wij zijn 
gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade: “Wij bidden u 
van Christuswege: Laat u toch met God verzoenen”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 86 : 7 en 9. 
 

Want Uw goedheid, hoogstgerezen, 
Hebt Gij dikwijls mij bewezen, 
En mijn ziel, hoezeer verdrukt, 
Uit het diepst van 't graf gerukt. 
O mijn God, de trotsaards spannen 
Boos tezamen met tirannen, 
Tot mijn dood en zielsverdriet; 
Zij ontzien Uw hoogheid niet. 
 
Doe een teken mij ten goede, 
Dat mijn haters in hun woede 
Mogen zien, hoe, tot hun spijt, 
Gij mij troost, en mij bevrijdt. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 


