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Predikatie over Romeinen 5 vers 5 t/m 9 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 18 maart 2012 
 
 Zingen Psalm 62 : 1 en 5. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 t/m 11 
 
  1 Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 
God door onzen Heere Jezus Christus; 
  2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot de-
ze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid 
Gods. 
  3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, 
wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, 
  4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 
  5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten 
uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 
  6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor 
de goddelozen gestorven. 
  7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; 
want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven; 
  8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons 
gestorven is als wij nog zondaars waren. 
  9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen 
wij door Hem behouden worden van den toorn. 
10 Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den 
dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden 
worden door Zijn leven. 
11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onzen 
Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen 
hebben. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 22 : 7 en 11. 

 
Met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van Gods Heilige 
Geest wensen wij in deze morgen Zijn Woord u te bedienen uit Ro-
meinen 5 de verzen 5 t/m 9. Daar lezen we het Goddelijk Woord en 
onze tekst als volgt: 
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  5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze 
harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gege-
ven. 
  6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd 
voor de goddelozen gestorven. 
  7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; 
want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te ster-
ven; 
  8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor 
ons gestorven is als wij nog zondaars waren. 
  9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, 
zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 

 
1e. Des zondaars onbevattelijke staat. 
2e. Christus’ onbevattelijke gave. 
3e. Gods onbevattelijke liefde. 

 
Gemeente, het is de apostel Paulus die in deze brief zich richt tot de 
gelovigen die te Rome zijn. Daar in die grote stad Rome, waar het 
heidendom regeerde, daar had God Zich een gemeente ten eeuwi-
gen leven verkoren. Hij had ze getrokken uit de duister tot Zijn won-
derbaar licht. Hij had ze geleid op die weg, zoals de Heere al Zijn 
volk leidt. Hij had ze gebracht in de wanhoop aan zichzelf, bij de eni-
ge Hoop, de Rots der eeuwen, de Heere Jezus Christus. In deze 
Romeinenbrief is het als het ware of de apostel Paulus de orde van 
het heil gaat verhalen. Hij gaat precies vertellen welke stukken daar 
nodig zijn gekend te worden in het leven van de Kerk. 
Je hoort weleens zeggen: “Is dat nu werkelijk zo, dat het volgens de 
Catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid, moet wezen? 
Moet dat nu echt in die volgorde gaan?” Ge vindt dezelfde volgorde 
hier in de Romeinenbrief. Eerst het stuk van die ellende. Dan volgt 
de verlossing. En dan eindigt de apostel in de juichtoon van de 
dankbaarheid. Dit, hoofdstuk 5, staat als het ware in het stuk van de 
verlossing. Hier gaat het de apostel Paulus er om om te verhalen 
wat nu de enige hoop, het enige geluk van de Kerk is. Let wel, van 
de Kerk. Niet zomaar de lidmaten, de doopleden of belijdende leden 
van de kerk. Maar van de Kerk met een hoofdletter. Daar is het tot 
wie de apostel Paulus zich richt. Want in het 1e vers staat: “Wij 
dan…” Daar kun je natuurlijk met het grootste gemak jezelf bij-
sluiten. Dat doet de theologie van vandaan. Die zegt: “Er staat toch 
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“wij”! Dat zijn wij allemaal”. Maar de apostel Paulus heeft hier een 
bepaald volk op het oog. “Wij dan”. Welk volk? “Gerechtvaardigd 
zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus 
Christus”. Hij spreekt een volk aan dat nu net als hijzelf, leeft van de 
rechtvaardigmaking. “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof”. 
Waarom staat dat er nu zo met nadruk bij? “uit het geloof”. Wel, om-
dat in de weg van de geloofs-oefeningen de rijkdom van de recht-
vaardigmaking wordt beleefd. Daarom! Dus als er in je leven iets is 
van het ware zaligmakende geloof, dan is dat ware zaligmakende 
geloof altijd gericht op de rechtvaardigmaking. Of, dat is eigenlijk be-
ter gezegd, het is altijd gericht op de Persoon van de rechtvaardig-
making. Het ware zaligmakende geloof is altijd gericht op de Heere 
Jezus Christus; is altijd gericht op die Borg en Middelaar, die tus-
sentredende Borg tussen God en de zondaar. Altijd! Daarom is voor 
het ware geloof die lijdenstijd ook altijd zo’n bijzondere tijd. Een tijd 
van diepe overwegingen, als God het geeft. Want het geloof wenst 
zo graag na te speuren wat het nu die lieve Middelaar gekost heeft 
om die arme, verloren ziel te brengen van het grootste kwaad tot het 
hoogste, grootste, eeuwige geluk en goed. 
Dat moeten we dan maar aan elkaar vragen vanmorgen. Kun je nu 
die tekst, dat eerste vers van Romeinen 5, op jezelf toepassen? Wij 
dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Ja, zeg je, maar vertel me 
nu eens, wat is dat in de praktijk van het leven? Wat is nu dat ge-
loof? Wat moet ik dan doen? 
Laat ik een voorbeeld gebruiken, wat de Heere Jezus Zelf zegt. Als 
de Heere Jezus staat te kijken naar de stad Jeruzalem, wat zegt Hij 
dan? “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb Ik u willen bijeen 
vergaderen, als een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild”. 
Daar in die uitspraak veroordeelt Hij de stad Jeruzalem vanwege 
haar ongeloof. Als dat het ongeloof is, dan is het geloof, het ware 
geloof, het tegenover gestelde van die zaak. Dan heeft de mens 
zich laten bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen ver-
gadert. Wat is er dan aan de hand? Wel, je ziet het toch voor je op 
een boerderij. Al die kleine kuikentjes, en de moeder, de hen, die 
loopt daar tussen. En zodra daar die hond blaffend dichterbij komt, 
vliegen die kuikentjes met een vaart naar de hen toe, ze duiken on-
der het lijf van moeder, moeder legt haar vleugels over zich heen, 
en ze zijn veilig. Kijk, dat is nu het beeld van het ware zaligmakende 
geloof. Dat heeft de toevlucht leren nemen tot Christus. 
Dat vertrouwt niet op geloof in Christus. Dat vertrouwt niet op eigen 
kracht. Het vertrouwt niet op eigen snelheid, of vermogen. Dat ver-
trouwt nu volledig op Hem. Zoals dat kuikentje nu volledig vertrouwt 
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op moeder, en zich daar veilig weet. Zo weet de gelovige zich veilig 
onder die vleugels van de liefde Gods in Christus. 
Je zegt: “Man, dat zijn nogal zaken”. Dat is ook zo. En ik geloof ook 
niet dat dat in één dag wordt geleerd. Ja, God is almachtig. Dat kan 
Hij doen, jazeker. Maar dit: wanneer je werkelijk vrede in je leven 
begeert; wanneer je werkelijk de rust verlangt, dan is dit het enige 
wat waarlijk rust geeft: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het ge-
loof”. Dat is een volk, dat beleeft nu de kracht, ja, of eigenlijk het ge-
heim van de kracht van het geloof. Zo is het eigenlijk. Dat woord 
“geheim”, daarmee wil ik eigenlijk dit aangeven: het is zo onbevat-
telijk. Het is niet te beredeneren. Het is zo slecht uit te leggen. Of 
wel? Maar de zoetheid en de kracht daarvan wordt wel gevoeld en 
beleefd in het diepst van de ziel. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit 
het geloof, hebben vrede bij God. Ja, want dat is het nu precies. 
Hebben vrede bij God. Daar is nu dat hele werk van Christus voor 
bedoeld geweest. Daartoe is Hij nu die gang gegaan, door lijden, 
door sterven tot heerlijkheid, om vijanden Gods tot vrienden Gods te 
maken, om vijanden met God te verzoenen, om hen die in oorlog 
met hun Schepper leefden in een vredesverhouding met hun Schep-
per te halen. Hij is het Die daartoe Zijn werk gedaan heeft, om vrede 
bij God te maken voor mensen die eeuwige toorn van God verdie-
nen. 
“Hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”. Dus niet 
zeggen: de gelovige heeft vrede bij God als hij wel gesteld is, of als 
het geloof in de beoefening is, of als hij nogal werken van het geloof 
werkt ofzo. Nee, niets bij ons, maar hebben vrede bij God door onze 
Heere Jezus Christus, door Welke wij ook de toeleiding hebben door 
het geloof tot deze genade. Zo gaat de apostel steeds verder af 
naar de diepte, om de kern van het wezen van het geloof te ont-
vouwen, welke heerlijkheid er nu in God is, in de drie-enige God Die 
je heeft opgezocht in je bloed, terwijl je daar lag te sterven. Door 
Welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot “deze” ge-
nade. Welke genade is dat? Wel, dat is de genade van de beleving 
van de vriendschap van God. 
Het is alleen om Jezus’ wil dat God tot een zondaar spreekt: “Ik zal 
niet meer op u toornen en Ik zal niet meer op u schelden. Uw zon-
den heb Ik achter Mij geworpen in een zee van eeuwige vergetel-
heid”. Het is alleen om Jezus’ wille dat de vriendschap met God be-
leefd wordt. Het is alleen in het aangezicht van het kruis van Gol-
gotha dat beleefd wordt dat het vriendelijk aangezicht van God naar 
je is toegewend. Het is alleen om Jezus’ wil. 
En waar steunt u nu op? Wat heb je nu vanmorgen mee gebracht 
naar de kerk? Wat is nu eigenlijk je hoop? De hoop van je leven. 
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Laten we nu eens tegen elkaar zeggen, dat is natuurlijk verschrikke-
lijk dat busongeluk, en dan die kinderen omgekomen. Maar dat mo-
gen wij elkaar toch wel afvragen: Als wij nu eens in die bus hadden 
gezeten? En met die ene klap tegen de wand van die tunnel, was 
het voor ons eeuwigheid geworden. Wat dan? Hoe had het dan ge-
weest met u, met mij? Wat was dan onze hoop geweest, als daar 
dan in die ene tel alle hoop in deze wereld ons ontviel? Waar had je 
dan op kunnen leunen en steunen? Had je God kunnen ontmoeten? 
Wat had Hij tot u gezegd als je in de achterliggende dagen voor Zijn 
heilig aangezicht gedaagd was? Als u daar als mens was neergezet 
in de lichtkring van Zijn heiligheid. Had u dan in uw leven iets waar-
mee u voor Hem kon bestaan? Luther zegt: “O ja, een gelovige kan 
dat bij tijden en ogenblikken heel teer geloven, en kan erg gehecht 
zijn aan de beloften Gods, kan diepe indrukken hebben van de ge-
meenschap met God”. O ja, je kunt wel doorgaan wat een mens 
allemaal in de geloofsbeoefening beleven kan. Maar Luther zegt: 
“Dat alles, hoe rijk het ook in zichzelf kan zijn, dat alles is niet ge-
noeg om je te bedekken voor het aangezicht van God”. Luther zegt: 
“De gelovige komt nooit boven Jezus uit”. Hij komt er nooit boven 
uit. En gelukkig ook maar niet trouwens, want dat is het hoogste wat 
in het leven beleefd kan worden. 
Je had dan alleen voor God kunnen bestaan, mensen, als daar die 
bedekkende gerechtigheid over je leven gelegd was; als daar het 
bloed van de Middelaar in je leven was toegepast. Het Woord leert 
het ons zo duidelijk: dat zal aan deze kant van het graf moeten ge-
beuren. Dan zeggen de Joden (daar zijn ze Jood voor trouwens): 
“Je moet je één uur vóór je dood bekeren”. Dat is vroeg genoeg. Je 
zegt: “Ik zal toch niet weten wanneer ik sterf”. Precies! Daarom he-
den. Zo gij Zijn stem heden nog hoort, gelooft Zijn heilrijk en troost-
rijk Woord. 
Door Welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze 
genade. Zie je dat? Hier wordt Christus genoemd het Kanaal, de 
Weg, de Toeleiding, de Toegang, de Deur tot de genade van de 
vriendschaps-beleving en de vriendschaps-omgang met God. In 
Welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Jaze-
ker, door onze Heere Jezus Christus. Het volk wat dat zeggen kan, 
dat staat. Hoezo dan? Kun je dat trouwens zeggen: “Door onze 
Heere Jezus Christus”? Is Hij de uwe? Je zegt: “Ik weet het niet”. 
Zou je dat niet willen weten dan? Wordt dat nu niet de hoogste tijd, 
dat je daar van weet? Want denk er om, als de Heere in dat heerlijk 
uur der minne, in dat vriendschappelijke uur, waar Hij vrede maakt 
in die vreselijke oorlog van je bestaan; als de Heere in dat uur tot je 
komt en Zijn Heere Jezus thuis bezorgt, dat gebeurt niet in een don-
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kere hoek hoor. Welnee! Want als God komt, God brengt altijd licht 
mee. Dat gebeurt in het licht. Dat wordt geweten. Dat wordt ver-
staan. Dat wordt beleefd. O nee, niet dat je daarmee enige zeker-
heid ontvangt in jezelf. Maar er wordt op dat ogenblik een zekerheid 
verklaard die er in God is. Door onze Heere Jezus Christus. De hem 
Geschonkene. O ja, want Christus wordt van de Vader gegeven, om 
dat volk te leiden naar de vastigheid van het geloof. In welke wij 
staan, zegt het 2e vers. Staan! In welke wij staan. Weet u wel. Dat 
woordje “in” zegt: opgesloten, opgeborgen. En dat “staan” wijst op 
Wie Christus nu is. Hij wordt genoemd in de Schrift: het Fundament 
en Rots der eeuwen, in Welke wij staan. Dat betekent: in God door 
Hem vastgezet. Dan kun je wel schudden natuurlijk, en dan kan je 
wel slingeren naar alle kanten toe. Maar er ligt een Fundament on-
der. En als de storm over de wereld gaat, dan zie je soms de bomen 
heen en weer gaan, waaien, zwieperen zelfs, zowat tegen de grond 
zakken. Maar één ding is zeker: al die bomen zijn geworteld in de 
grond. En dat is het wat hier bedoeld wordt: in Welke wij staan. Is 
daar een wortel? Zoals Job het zegt: “De wortel der zaak wordt in 
mij gevonden”. Mag je geworteld zijn in die vaste Grond, in Christus 
alleen? Want ja, dan gaat er van alles over. Dan gaat er ook van 
alles gebeuren. Jazeker! Er worden verdrukkingen genoemd. We-
tende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid be-
vinding. En de bevinding hoop. Ja, die verdrukkingen worden over 
het leven van de gelovigen heen gestort en heen gespoeld. En er 
zijn dagen bij dat je zegt: “Ik ga nog verdrinken”, en dat je gedurig 
niet meer weet hoe je het vol kunt houden, en dat je je weleens 
afvraagt: “Waarom overkomt mij toch al dit leed, al die moeite?” En 
toch, de Heere doet het om lijdzaamheid te werken, berusten in 
Gods wijs beleid en bevinding te werken, dat God nooit laat varen 
de werken Zijner handen. Dat Hij Dezelfde voor je is en voor je blijft. 
En de bevinding werkt hoop. De hoop voor morgen en voor de eeu-
wige toekomst. De Heere heeft mij gisteren niet aan mezelf overge-
laten, Hij zal het vandaan en morgen, en al de dagen die ik van Hem 
nog ontvang, ook niet doen. Nee! Het is een vaste hoop, een leven-
de hoop, die in het leven van het geloof wordt gewerkt. Een hoop 
die niet beschaamt. Een hoop, ja, waar de heerlijke vrucht van ge-
noten gaat worden. Daar gaat het dan in onze tekst over. “En de 
hoop beschaamt niet”. 
Voor wie niet? Ja, zeg je, dat heb je al gezegd: voor die mensen uit 
het 1e vers: “Wij dan, die gerechtvaardigd zijn uit het geloof”. Wat 
zijn dat nu voor mensen? Wie zijn ze nu gebleven aan eigen kant? 
Is het door die rechtvaardigmaking van Christus, is het toen eigenlijk 
bergopwaarts gegaan met je? Toen je iets mocht leren en ondervin-
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den van de Hemel; toen de Heere Zich niet onbetuigd heeft gelaten 
in je leven, toen heb je misschien wel een belofte gedaan. Toen heb 
je misschien wel gezegd en beloofd: “Heere, ik zal U dienen en lief-
hebben, ik zal mijn leven besteden in Uw zalige dienst, ik zal strijden 
tegen de zonde en ik zal alles zoeken wat strekt tot Uw eer”. Mis-
schien heb je wel voornemens gehad. Maar wat is er nu eigenlijk 
van terecht gekomen? Weet je wat er van dit volk terecht gekomen 
is, die met Paulus mee konden zeggen: “Wij dan, gerechtvaardigd 
zijnde uit het geloof”? Dat volk is alleen maar meer gaan walgen van 
zichzelf. Dat heeft een steeds grotere afschuw gekregen van het 
eigen bestaan. Dat is hoe langer hoe verder ontdekt aan wie het is 
en wie het zo menigmaal nog blijft. Dat is steeds verder open ge-
gaan, welk een puinhoop daar in het harte leeft. Want we worden 
genoemd, die “wij” uit het 1e vers, in vers 6: “goddelozen”. Zo wor-
den ze genoemd: goddelozen. Dat zijn mensen die nu in zichzelf als 
zondaar voor God niet kunnen bestaan. Goddelozen, die in hun hele 
leven zeggen: “Aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust”. God-
delozen, die in al d’r doen en laten in het leven weigeren met God 
rekening te houden. Goddelozen, die eigen keuzes maken zonder 
de Heere daarin te kennen en te betrekken. Goddelozen, die zo 
vaak aan het eind van de dag moeten zeggen: “Wat heb ik nu 
eigenlijk voor een leven geleefd?” Of heb je dat nooit, dat je aan het 
eind van de dag moet zeggen: “Weer biddeloos geweest, weer zo 
lang het Woord dicht kunnen laten, weer zo weinig werkzaamheden 
aan de troon der genade gehad, weer zo weinig hoop op God in het 
leven gehad, weer zo weinig, weer alles tekort gekomen”. 
Goddelozen worden ze hier genoemd, die mensen die gerechtvaar-
digd zijn. Goddelozen! Heb je daar iets van geleerd, mensen? Van 
je leven, van je goddeloosheid, van je adamsbestaan, van je verdor-
venheid. Heb je er iets van geleerd, dat dat hele bestaan van ons 
niet anders is dan zwartigheid, vuilheid, walgelijkheid? Heb je er iets 
van geleerd dat je geen steek opknapt? Dat al je goede voorne-
mens zijn doodgelopen, en dat je met al je eigen krachten en kun-
nen bent vastgelopen. Heb je er iets van geleerd, ook na ontvangen 
genade, dat je geen heilige geworden bent, maar dat je in jezelf en 
aan eigen kant hoe langer hoe onheiliger wordt? Heb je er iets van 
geleerd, mensen, hoe vreselijk het met je gesteld is? Dat je hier 
nooit bovenuit zult komen, een goddeloze te zijn. Dat je in je diepe 
val in Adam God de scheidbrief hebt gegeven, en dat dat nog altijd 
je oude bestaan is. Moet je weleens klagen over jezelf? Of valt het 
nog wel mee? Moet je weleens klagen? Moet je ook weleens een 
keer zeggen: “Ja, goddeloze ben ik inderdaad. Maar dat niet alleen. 
Ik ben daarbij ook nog een zondaar”? Vers 8: “als wij nog zondaars 
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waren”. Dus zo worden die mensen ook genoemd. Een zondaar te 
zijn, mensen, in het eigen oog voor God. Mensen die vast liggen on-
der de heerschappij van de zonde. Die niet alleen vrijwillig tegen 
God zijn opgestaan, maar die ook nog eens een keer vrijwillig zich-
zelf hebben verkocht aan de boze, en die vastgeketend liggen met 
alles wat van hen is, met alles wat van het vlees is, in de klauwen 
van de zonde. 
Een zondaar te zijn, onder de heerschappij te liggen. Ben je er ach-
ter gekomen dat je zo makkelijk struikelt? Dat je zo snel valt? Ben je 
er achter gekomen dat dat vlees wat je in je omdraagt zich nooit en 
te nimmer aan de wet van God onderwerpt? Maar dat je je wel on-
derwerpt aan de influisteringen van de duivel. Ben je er achter geko-
men dat je je weleens verbaasd hebt: “Hoe is het toch mogelijk? Nu 
ben ik er weer ingelopen, heb ik weer mijn oor te luisteren gelegd bij 
die duivel, weer gedaan dat kwaad is in Gods oog. Weer!” En er niet 
bovenuit kunnen komen. Je niet uit die gevangenis kunnen bevrij-
den. Niet los kunnen komen. En vroeger zei je nog: “Die Petrus, die 
heeft de Heere Jezus driemaal verloochend zeg! Dat de Heere nog 
naar hem heeft willen omzien”. En nu zeg je: “Ach, het viel eigenlijk 
met Petrus nog wel mee, die heeft de Heere máár driemaal ver-
loochend, en ik doe het dagelijks”, zegt er een. Ik struikel dagelijks 
in vele. Het knapt aan eigen kant nooit meer op, ook na ontvangen 
genade. Want het gaat hier over een volk wat ontvangen genade 
kent. Ook na ontvangen genade weer een prooi van de satan te zijn, 
telkens opnieuw. 
Als je op jezelf zou zien, wat houd je dan over? Wat houd je eigenlijk 
over? Wat is de conclusie van je eigen leven? Je zegt: “Ik ben de 
wanhoop nabij. Het wordt nooit meer wat en het zal nooit wat we-
zen”. En je zegt: “Zou de Heere het nu niet moe worden, om met mij 
om te gaan?” Want ja, denk nu eens zelf, aan die mensen die je 
kwaad aan doen. Je wilt ze misschien één keer vergeven, en nou ja, 
twee keer nog. Maar de derde keer was het al zowat onmogelijk. Of 
niet? En je zegt: “Elke dag opnieuw moet ik weer naar die genade-
troon met al mijn schuld, met al mijn zonden, met al mijn bederf. En 
weer belijden dat het niet opknapt”. En een ander zegt: “Ik heb een 
nog groter verdriet in mijn leven”. Wat voor verdriet dan? “Dat ik zo 
vaak de smart over mijn zonden ook nog mis, en dat ik er zo ge-
makkelijk in door kan leven, en dat ik leef alsof er geen hemel en of 
er geen hel is, dat ik leef alsof er nooit in mijn leven wat van God 
geweest is. Zalig worden wordt hoe langer hoe onmogelijker. Met 
God verkeren, dat wordt een onmogelijke, een ondoenlijke zaak”. En 
alles wat God tot genade zou kunnen bewegen, heb je verspeeld. Of 
niet? En ik hoor Paulus klagen: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlos-
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sen van dat lichaam dezes doods?” Wie zal mij verlossen! Hij kon 
zichzelve niet meer verlossen. 
Des zondaars onbevattelijke staat. Of kun je het nog vatten wie wij 
nu zijn tegenover een goeddoend God? Kun je het nog vatten dat je 
ontrouw bent tegenover een getrouw en waarachtig Heere? Kun je 
het nog vatten dat je zo menigmaal in gaat op de influistering van 
die zielemoorder van den beginne, die alleen maar je dood op het 
oog heeft? Kun je het vatten dat je zo weinig waarde en geloof hecht 
aan het Woord van de levende God? Kun je het vatten dat je niet elk 
ogenblik van de dag geklemd ligt aan de troon van de genade? Zo-
als Jakob die het zei: “Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent”. Kun 
je het vatten dat je zo vleselijk gebleven bent? Zeker als je daar 
ogenblikken hebt gekend in je leven waarop de liefde Gods in Chris-
tus je is thuis bezorgd, en waar je gejuicht hebt, gehuppeld hebt van 
zielevreugd. Waar het zondepak je afgevallen is en je in de vrijheid 
gesteld geworden bent. Waar je de zoetheid en de heerlijkheid van 
de gemeenschap met God beleefd hebt. 
Kun je het dan vatten dat je zo onverbeterlijk bent en blijft? En dat je 
die genade, die rijke genade zomaar gemakkelijk wegmoffelt onder 
het stof, onder dat vuile stof van deze wereld en van de dingen van 
de tijd. Kun je het vatten? Of ben je jezelf al een raadsel geworden? 
Zeg je: “Man, ik kan er gewoon niet meer bij, wie ik ben en wie ik 
blijf. En ja, ja de wanhoop nabij, maar ook onmogelijk om ooit nog 
zalig te worden”. Is dat het al? 
Want de apostel Paulus gaat hier de grond van de ware hoop aan-
wijzen. Hij zegt in vers 5: “En de hoop beschaamt niet, omdat de 
liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die 
ons is gegeven”. Hoe is de Heilige Geest dat volk van God dan ge-
geven? Hoe is die Geest in hun hart komen wonen, Die ze heen-
stuwt naar de liefde Gods? Wel, hij gaat het ons verklaren in het on-
bevattelijke van Christus’ gave. Want Christus, als wij nog krachte-
loos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 
Want Christus… En het is alsof de apostel gaat juichen, is het niet? 
Of daar de jubelregisters open getrokken worden. Want Christus, als 
wij nog krachteloos waren. Dat betekent: Toen wij nog in ijzeren ke-
tenen geboeid zaten aan de wil van de satan en aan de verleidingen 
van de zonde. Toen wij nog in de gevangenis van dood, zonde en 
schuld lagen. Toen wij nog het voorwerp van Gods toorn waren. 
Toen wij nog mensen waren die de eeuwige straf op ons geladen 
hadden, en die geen ander uitzicht hadden dan de eeuwige nacht. 
Toen wij nog onbekommerd en onbewogen over onze zielestaat 
voor God over de wereld gingen. Toen we God nog zo makkelijk 
konden missen. Toen we als een vijand leefden en met God niet 
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rekenden. Toen wij nog krachteloos waren. Menende in de vrijheid 
te lopen, in de wereldse vrijheid, zonder het te beseffen dat we een 
krachteloze prooi waren van dat monster, van de duivel. 
Want Christus, als wij nog krachteloos waren. Toen wij aan geen 
God en aan geen Jezus dachten. Toen is te zijner tijd… Dat is ook 
kostelijk, dat dat er staat. Op Gods tijd. Te zijner tijd. Op het ogen-
blik, in Gods eeuwige raad bepaald. In dat uur door God gesteld, is 
dat gebeurd. Daar is de eeuwigheid in de tijd gekomen. Daar is het 
eeuwig welbehagen als een deken over de wereld gelegd. Daar 
heeft God ingegrepen in de wereldgeschiedenis, die aan het ver-
dwijnen was. Daar heeft God een begin gemaakt van iets dat be-
stendig is en dat eeuwig juichen zal tot Zijn eer. 
Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor 
de goddelozen gestorven. En dat is nu de inhoud van de hoop van 
de Kerk. Dat daar niet staat dat Hij gestorven is voor de bekommer-
den, of voor de zoekers, of voor de teren, die zo’n teer geweten heb-
ben. Er staat niet dat Hij gestorven is voor mensen die al wat op-
geknapt zijn, die zich al een beetje beter hebben gemaakt voor God. 
Nee, voor de goddelozen. Daar is Hij te zijner tijd voor gestorven. 
Geheel uit vrije beweging. Geheel uit vrije ontferming. Niet vragende 
naar iets in ons. Niet vragend naar een grond in de mens. Maar de 
enige grond van Christus’ arbeid is dat eeuwig welbehagen des Va-
ders. 
Is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Jazeker, Hij is door 
onze vuile zondigheid niet gehinderd om Zichzelve te geven. Juist 
andersom. Hij is er juist door aangedreven om Zijn borgtocht te vol-
voeren. 
Is dit nu ook al een onbevattelijke zaak voor je geworden? Is dit al 
iets wat je niet klein kunt krijgen in deze lijdenstijd? Want dit is 
lijdensstof, al staat het in een juichlied van de Kerk. Dit is lijdensstof. 
Is dit al het geheim van je leven, dat Hij in plaats voor vrienden, voor 
vijanden gestorven is? Want ja, voor een goede zal mogelijk ook 
iemand bestaan te sterven. Maar Hij is niet voor goeden gestorven, 
maar voor slechten, voor de allerslechtsten, voor grote, zondige vij-
anden. Hij Die niet naar iets goeds in ons heeft gevraagd, Hij is het 
Die Zich Borg heeft gesteld, want er was in ons niets. Hij heeft al-
leen gezien op het geluk van de Kerk van God. Hij heeft alleen ge-
zien op de raad van Zijn Vader. Hij heeft alleen gezien op het geluk 
van de Kerk in die raad opgeborgen, wat door Zijn lijden en sterven 
bewerkt zou worden. Hij is het Die op aarde gekomen is als Borg 
voor onverbeterlijke zondaars. Hij is het Die het Avondmaal be-
geerde te eten met Zijn discipelen, die Hem allemaal nog verlaten 
zouden. Hij begeerde het brood en wijn uit te delen, aan die Petrus, 
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die Hem driemaal zou verloochenen. Hij begeerde Zijn liefde hen te 
tonen, terwijl Hij van hen niet anders zou krijgen dan afval en tegen-
stand. Hij was het Die in de hof Gethsémané kroop als een worm en 
geen man, voor eeuwig strafwaardigen. 
Als wij nog zondaars waren, die nog geen tel over God en Zijn eer in 
de war zaten. Voor zulken heeft Hij gekropen door dat stof der aar-
de. Voor dezulken is Hem het bloedige zweet uitgeperst geworden. 
Voor dezulken heeft Hij de vuistslagen van de toorn van God ge-
voeld. “Waarom hebt Gij Mij verlaten, Mijn God?” Hij was het Die 
stond in Gabbatha tegenover Pilatus, in de plaats van mensen die 
zich weten een Barabbas te zijn. Die niet meer boven die Barabbas 
uit kunnen komen. Voor zulken stond Hij daar en gaf Zijn eigen vrij-
heid, om gebondenen de vrijheid aan te zeggen. Hij was het Die 
daar het vonnis over Zich vellen liet: “Des doods schuldig”, opdat 
doodschuldigen eeuwig zouden mogen leven. Hij was het Die aan 
Golgotha’s kruis genageld werd in de plaats van mij, in de plaats 
van u, in de plaats die wij verdiend hadden. En weet u, dan kun je 
wel zeggen: “Die Romeinen hebben Hem aan dat kruis geslagen”, 
maar dat niet alleen. Niet alleen in de plaats van de zondaar, maar 
ook nog eens terwijl de zondaar met al zijn zonden en ongerech-
tigheden hamerslagen geeft op de nagels in de wonden van Chris-
tus, en daardoor Zijn smart alleen maar verzwaarden. 
Christus ontzegde Zich alles, de hemelse heerlijkheid, om Zichzelf 
te stellen onder dat eeuwig oordeel Gods. Om gebondenen vrijheid 
aan te zeggen. Ja, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt 
van alle zonden. En wie Zijn bloed krijgt toegepast, lieve mensen, 
die kan het wonder niet op: “Ik voor u, daar gij de eeuwige dood had 
moeten sterven”. Wat een onbevattelijke gave! Heeft hij dat voor mij, 
voor een vijand gedaan? Heeft Hij dat voor een onwaardige ge-
daan? Nu ik walg van mijzelf, verbaas ik mij over Zijn gave. Ver-
baast het u ook al? Wordt het in je leven een steeds groter wonder, 
dat de liefde Gods in Christus blijft, ondanks wie je zelf blijft. 
En dan gaat de apostel nog verder in het 9e vers. Veel meer dan, 
zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem be-
houden worden van de toorn. Ja, nu Hij mij van vijand tot vriend ge-
maakt heeft, waar ik altijd nog het slechtste verkies voor mijzelf, 
daar zal Hij in alles tot in alle eeuwigheid het beste voor mij zoeken. 
Hij Die zoveel over had voor Zijn vijanden, heeft alles over voor de 
Zijnen. En er zal er niet eentje nog uit Zijn handen gerukt worden. 
Gereinigd in Jezus’ bloed. Ach, dan is het naderend oordeel van 
God, waar de uitgieting van Gods toorn over al Zijn vijanden zal 
plaatsvinden, geen verschrikking meer. Ziende op Jezus, op de 
overste Leidsman en de Voleinder van het geloof, daar is het hart 
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gerust. Ja, onbevattelijk wie ikzelf ben en blijf, maar gerust in Chris-
tus’ onbevattelijke gave. 
 
Laten we eerst een versje zingen. Psalm 40 het 4e vers. 
 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer; 
Toen zeid' Ik: Zie, Ik kom, o Heer'! 
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt; 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand. 

 
De apostel begon zo: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het ge-
loof”. Toen heb ik tegen u gezegd, dat dat nu eigenlijk dit is: zoals 
een kuiken onder de vleugels van de moeder schuilt, zo schuilt de 
gelovige onder de vleugels van het borgwerk van Christus. Als het 
geloof in de beoefening is. Als het geloof in de beoefening is, dan 
walg ik van mezelf, dan zie ik in mezelf niets goeds. En als het 
geloof in de beoefening is, dan schuil ik bij de Heere Jezus Chris-
tus. Dan knap ik niet op, maar Hij bedekt mij met Zijn gerechtigheid, 
als het geloof in de beoefening is. Als het geloof niet in de beoefe-
ning is, daar weet je misschien wel van. Het zou kunnen wezen dat 
je zegt: “Nu schijnt wel de zon, maar in mijn hart is het toch donker”. 
De dagen der donkerheid zijn vele. Dat is onze schuld trouwens. Dat 
is niet Gods schuld. Dat hebben wij gedaan, en dat doen we dage-
lijks opnieuw. Verachteren in de genade. Hem aan Zijn plaats laten. 
Werelds gezind, vleselijk gezind wezen. God niet benodigen in alle 
omstandigheden van het leven. Wat kan er niet zijn! Zonde die weer 
insluipt door dat op een kiertje staande kelderraampje wat de duivel 
gevonden heeft, waardoor hij zijn vuile gif weer ingiet in je leven. En 
je raakt weer verstrikt in zijn klauwen. Je raakt weer weg bij de Bron 
van de genade vandaan, en er komt een donkere deken te liggen 
over het geloof. En het geloofsoog wordt verdonkerd, de hoop die in 
je was. Die bij God vandaan nog altijd dezelfde is. Maar goed… Het 
moet maar waar worden dat het nacht wordt in je leven, en je kunt 
het niet meer zien. En weet je, dat is alsof je onder de vleugels van 
Christus’ gerechtigheid uit komt en weer voor eigen rekening komt 
te staan. Zo gaat dat toch in de eigen beleving! Want ja, het is toch 
in je leven niet zo dat Christus’ Offer een of andere zakelijke aan-
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name is en dat je het er altijd mee stellen kunt! Dat wil toch in de 
beoefening wezen, wil daar de zoetheid en de vrede van gesmaakt 
worden. Of niet? Ben je ook zo’n klagend mens die zegt: “Wat mis ik 
toch een hoop door mijn eigen schuld en zonden. Wat kom ik veel 
vrede en geluk tekort. Wat leef ik arm”. Want ja, we zeggen wel-
eens: “Het is een donkere tijd vandaag de dag”. Dat wel hoor. Ik 
geloof dat elke tijd donker is, want het is allemaal na het Paradijs. 
Dus daar is toch niets goeds van te verwachten! Maar hier ligt toch 
wel een grote haper, is het niet? Dat we zo snel weg gaan bij de 
enige Bron van onze hoop, de enige Bron van de zaligheid vandaan. 
En waar loopt dat volk dan allemaal? Ach, het zoekt zelf een afdakje 
ergens op. Maar dat zal je niet beschermen tegen de stormen en de 
wind. Nee, helemaal niet. Er is veiligheid en waarachtige bescher-
ming in Christus’ gerechtigheid alleen. En weet je wat nu het groot-
ste wonder is? Al verlies je God uit het oog, God verliest Zijn Kerk 
nooit uit het oog. Dat is een wonder. En al kun je jezelf niet meer bij 
de genadestaat van de vrede met God in Christus terug brengen, 
God brengt Zijn Kerk er Zelf in terug. Dat is even een voorrecht! Als 
je in de greppel gelopen bent en als je vastzit in het doorngestruik, 
als je klem zit aan alle kanten van je leven, als het niet meer gaat. 
Dan is het nog steeds de Heere die gebondenen vrijheid aanzegt, 
en Die gevangenen loslating predikt. Ook bij vernieuwing in het le-
ven van het geloof. Het is de Heilige Geest Die je weer heen stuurt 
naar die bedekkende vleugels van Christus. 
Je zegt: “Hoe gaat dat dan?” Weet je hoe dat gaat? Dan gaat de 
Heere opnieuw ontdekken wie je bent. Dan gaat de Heere opnieuw 
tonen de armoe waarin je verkeert. Dan gaat de Heere je opnieuw 
verklaren in wat voor een woestijn je om gaat. Dan gaat er licht val-
len over de hopeloosheid, ja de wanhopige toestand waarin je te-
recht gekomen bent. Dan gaat er een honger en dorst in je ziel ge-
boren worden om bij vernieuwing bij die Bron van zaligheid te mo-
gen wezen. Dan gaat de Heere dat verlevendigen: “Ik blijf de Heere 
verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten 
op Zijn onfeilbaar Woord”. Als daar de zoetheid van de Schrift ge-
mist wordt, als daar de opening in het gebed gemist wordt. Ach ja, 
wat kan er allemaal niet wezen, waar je ook op jezelf kunt zien. 
Maar in al die gangen te ontdekken: “Ik ben weg gegaan, als een 
schaap heb ik gedwaald in ’t rond, dat onbedacht zijn Herder heeft 
verloren”. Wat wordt er dan geboren? Een geroep, zeg je, zonder 
woorden. Maar een opgeheven hoofd naar omhoog: “Heere, weet U 
nog van mij af? Bezoek Uw erfdeel met Uw heil”. Er wordt een ge-
roep geboren naar de God des levens: “Ach, wanneer zal ik naderen 
voor Uw ogen, in Uw huis Uw Naam verhogen”. Dan gaat het in je 
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ziel leven: “Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond 
U de ere geven”. Er komt zo’n zielsverlangen om opnieuw ingetrok-
ken te zijn in dat zoete, in dat heerlijke van de gemeenschap met 
God in Christus. 
Ken je dat verlangen, mensen? Weet je daar van? Van die nood van 
je bestaan. Dat je weet hoe goed het geweest is in die oase, waar 
de vrede met God geproefd werd. En is daarom de erbarmelijkheid 
van de woestijn, waar je nu in verkeert, zo bedroevend ernstig voor 
je? 
Maar de Heere vergeet Zijn erfdeel nooit. O nee! Maar als de Heere 
je weer terug haalt, onder die vleugels van Christus’ gerechtigheid; 
als de Heere het weer wakker maakt in je ziel, dan zal de lof aan 
God wel dubbel zo groot wezen. Want ja, vijanden met God ver-
zoend. Maar nu tot vriend gemaakt te zijn en weer als een vijand 
geleefd te hebben, nou, dan heb je het je toch wel dubbel waardig 
gemaakt dat de Heere nooit meer naar je zou omzien. Of wel? En 
het is de Heere Die het zegt: “Als ze u kwaad aan doen, niet zeven 
maal zeventig maal, maar eindeloos vergeven”. Mensen, want dat is 
nu in het hart van God voor Zijn volk. Dat is een gedurige vergeving, 
een gedurige vrijspraak, een gedurige verzoening in het bloed van 
Christus. Want de apostel zegt: “Maar God bevestigt…” Weet je wat 
dat is? Dat kun je van een huis zeggen. Een huis is gevestigd. 
Waarom is dat gevestigd? Dat staat vast op het fundament, op de 
grond. Zo is de liefde van God bevestigd, op een Fundament gezet. 
Dat is met stevigheid gebouwd. Dat weet van geen wankelen. Maar 
God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestor-
ven is als wij nog zondaars waren. Weet je wat die tekst ons pre-
dikt? Christus is alles in de bevestiging van de liefde Gods, en wij 
doen niet mee in de bevestiging van de liefde Gods. Wij zijn slechts, 
ja, het lijdend voorwerp eigenlijk. Het kan je te beurt vallen. Het kan 
je overkomen, naar het vrije van Zijn welbehagen. Maar toen wij nog 
zondaars waren. Toen wij met gebalde vuisten naar de hemel ston-
den. Toen wij het nog uitriepen: “Aan de kennis Uwer wegen heb ik 
geen lust. Ik wil van U niet weten. Ik wil niet dat U God over mijn le-
ven bent”. Toen! Toen heeft God Zijn liefde bevestigd, vast gezet op 
het Fundament van het Offer van Christus, van het lijden en sterven 
van de Borg. Als wij nog zondaars waren, heeft God Zijn liefde be-
vestigd. En Christus is gestorven voor Zijn Kerk. En Zijn Kerk leeft 
eeuwig van Zijn verdiensten. 
Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij 
door Hem behouden worden van de toorn. 
Ja, ja, die je je weer zo waardig gemaakt hebt. En dat je zegt: “Nog 
een dezer dagen zal ik omkomen, want God zal het wel zat worden 
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met mij. God zal het wel moe worden mij genade te bewijzen. Ik zal 
nu wel onderhand weer een prooi van de satan wezen”. Nee, nee, 
zegt de Heere. 
Wij zullen door Hem behouden worden van de toorn. Jazeker, die 
gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben vrede, staat er in het 1e 
vers. Weet je wat je ook kan zeggen? “Hebben blijvende vrede, heb-
ben gedurige vrede”. Ik kan het ook zo zeggen: “God schenkt ze ge-
durig Zijn vrede”. Niet meer ziende op alles wat uit ons voort komt, 
want dat zou Zijn toorn op moeten wekken. Maar ziende op Jezus, 
Die in hun plaats de weg van het Offer is gegaan. En hun namen 
zijn met het rode bloed van Christus geschreven in het Boek des Le-
vens des Lams. Hebben vrede bij God. Want indien wij vijanden 
zijnde, met God verzoend zijnde door de dood Zijns Zoons, veel 
meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. 
Want Jezus is niet in het graf gebleven, maar Hij is opgestaan en 
ten hemel gevaren. En de Kerk mag weleens juichen als het geloof 
in de beoefening is: “Het Hoofd is reeds Boven, het lichaam zal ook 
volgen. Nog een ogenblik en ik zal daar mogen zijn. Dan ben ik van 
mezelf af”. Zie je er ook naar uit, dat je van jezelf af bent? Zit je je-
zelf gedurig in de weg? Van mezelf af, zegt dat volk. Behouden wor-
den door Zijn leven. 
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heere 
Jezus Christus, door Welke wij nu de verzoening gekregen hebben. 
Ja, zo eindigt de apostel in deze pericoop: gekregen hebben. Dat is 
u geschonken. En wat u geschonken is, dat neemt de Heere u nooit 
meer af. Wat Hij u gegeven heeft, dat zal Hij Zelf bewaren en dat zal 
straks eeuwig juichen tot Zijn eer. 
En welke betekenis heeft nu het lijden en sterven van de Heere Je-
zus Christus voor u? Is Hij uw Borg en uw Middelaar? Is Hij uw Vre-
de bij God? Is Hij het Fundament waarop de liefde Gods in uw leven 
bevestigd is? Is Hij het om Wiens wil en Offer de Vader tot u 
spreekt: “Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, en uw 
muren zijn steeds voor Mij”. Alleen dan, mensen, is daar werkelijk 
vrede in het bestaan. God geve het opdat Hij geëerd worde en onze 
zielen de zaligheid beleven zouden. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
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Slotzang Psalm 116 : 1 en 8 
 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER' 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
  
Nu zal ik voor de weldaân, die 'k genoot, 
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen; 
Hem onder al Zijn gunstgenoten prijzen. 
Hoe kost'lijk is in 's HEEREN oog hun dood! 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


