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Predikatie over Jesaja 61 vers 11 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 89 : 2. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen.. 
 Schriftlezing Jesaja 61 
 
  1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij 
gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoe-
digen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van 
hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen 
opening der gevangenis; 
  2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en 
den dag der wrake onzes Gods, om alle treurigen te troosten; 
  3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde 
sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs 
voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikenbomen 
der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt 
worde. 
  4 En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige ver-
storingen wederoprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die 
verstoord waren van geslacht tot geslacht. 
  5 En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden; en vreemden 
zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. 
  6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u 
dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen 
eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. 
7 Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun 
deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten, zij 
zullen eeuwige vreugde hebben. 
  8 Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat den roof in het 
brandoffer, en Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn; en 
Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. 
  9 En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun 
nakomelingen in het midden der volken; allen die hen zien zullen, 
zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de HEERE gezegend 
heeft. 
10 Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn 
God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den man-
tel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom 
zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert 
met haar gereedschap. 
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11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof 
hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere 
HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 99 : 7 en 8. 
 
Gemeente, in deze avond Jesaja 61 en dan nader het 11e vers. Dat 
is de tekst voor vanavond. Daar luidt het Woord  des Heeren en 
onze tekst: 
 
Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof 
hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere 
HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten, met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn 
Heilige Geest. 
 

1e. Het bevel aan de Gezalfde. 
2e. De belofte door de Gezalfde. 
3e. De blijdschap in de Gezalfde. 

 
Gemeente, het is de profeet Jesaja geweest die temidden van zijn 
profetieën deze troostrijke woorden heeft mogen opschrijven. Maar 
van wie is het eigenlijk, dat Jesaja deze woorden getuigt? Heeft hij 
het over zichzelf? Nee, op geen enkele manier. Jesaja is weliswaar 
een mens waar de Geest des Heeren HEEREN op uitgestort is. En 
toch, als hier in het eerste vers staat: “De Geest des Heeren HEE-
REN is op Mij”, dan wil dat zeggen: Die is in een zo volkomen en 
blijvende mate op Mij, dat kan onmogelijk van een mens gelden. 
Hier, al in de Oude Bedeling, schittert die komende Zoon van God. 
Hier, al in dat Oude Verbond, komt openbaar dat de Zoon van God 
gekomen is onder de goedkeuring van Zijn Vader. Want het is de 
Vader geweest die Hem begiftigd heeft met die Heilige Geest. En 
Die die Heilige Geest Hem niet alleen gegeven heeft, maar ook in 
een ruime en rijke mate op Hem gelaten heeft. 
De Geest des Heeren HEEREN is op Mij. Zo komt in dat eerste 
gedeelte van dat eerste vers van hoofdstuk 61 de Goddelijke drie-
eenheid openbaar. Met de zaligheid van de Kerk is de drie-enige 
God begaan. Voor de zaligheid van de Kerk was de arbeid van de 
drie-enige God nodig. En de gezaligde Kerk zal tot in alle 
eeuwigheid zich kwijt raken in de drie-enige God. 
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Er wordt vandaag de dag wel met een hoop gemak over Jezus 
gesproken. Er moet ook over Jezus gesproken worden. Zeker. Maar 
altijd in het licht van de Goddelijke drie-eenheid. Het is de Heere Die 
Zich in Christus heeft geopenbaard. Het is de Heere, de drie-enige 
God, Die tot mensen toetreedt in het aangezicht van de Heere 
Jezus Christus. Er klinkt weleens, ook in bevindelijke kringen enzo, 
daar klinkt weleens zo’n uitdrukking: “Je moet in het Vaderhart van 
God terecht komen”. Wat zou dat zijn? Weet u het? Laten we het 
dan maar naar het Woord zeggen. In het Vaderhart van God terecht 
komen, dat is dit: Kennis ontvangen aan de Heere Jezus Christus. 
Want het hart van de Vader is op geen andere wijze en in geen An-
der geopenbaard en verklaard dan alleen in die Christus. Hier ligt 
het verkiezend welbehagen Gods achter. Hier ligt de eeuwige God 
Zelf achter. Hier is het de Heere Die van eeuwigheid tot eeuwigheid 
is, Die openbaar komt als een God Die gedachten des vredes gehad 
heeft en niet des kwaads. En in Zijn vredesgedachten heeft Hij liever 
Zijn eigen Schootzoon van Zijn hart losgescheurd. Denk erom dat 
dat een zaak is, mensen! Dat is maar niet zo: “Nou ja, laat Hij dan 
maar gaan”. Dat is losgescheurd geweest, zo verbonden door 
liefdesbanden, de Vader en de Zoon. Hij is het Die Zijn Zoon heeft 
losgescheurd, en op dat zwarte, verloren beetje, wat wij wereld 
noemen, heeft over gegeven in de handen der vijanden. En in Zijn 
Goddelijke natuur was Christus in alle dingen bekwaam. Maar naar 
Zijn menselijke natuur is Hij bekwaam gemaakt. Hoe? Wel zo: “De 
Geest des Heeren HEEREN is op Mij”, dat betekent zoveel als dit: 
Het heeft Mij volkomen bedekt. Ik lig volkomen onder die Geest des 
Heeren. Dus ook naar Zijn menselijke natuur is Christus volkomen 
getrouw aan het bevel van Zijn Vader. Daar komt de Psalm in uit: 
“De ijver van Uw huis heeft Mij verslonden”. 
En hoe is het nu eigenlijk dat die Geest des Heeren op Hem 
gekomen is? Wel zo, de Heere heeft Hem gezalfd. Ja, het is dus de 
Heere God, de Vader Zelf, Die Zijn Zoon gegeven heeft en Zijn 
Heilige Geest over Hem heen gelegd heeft, als het ware. De Heere 
Zelf heeft Christus gezalfd met die Heilige Geest. En in de zalving 
ligt in dat Oude Testament zoveel als de roeping en ook de be-
kwaammaking. Dus in die zalving is gebleken dat Christus van 
Godswege geroepen is tot dat werk, en dat Hij tot dat werk 
bekwaam gemaakt is. 
Waartoe is Hij bekwaam gemaakt? Waartoe is Hij geroepen? Wel, 
tot een werk dat geen mens kon volbrengen. Waarom niet? Omdat 
er geen mens is in wie ooit drie ambten verenigd geworden zijn. Wel 
in Christus. 
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Het eerste vers gewaagt er van, dat Zijn drie ambten Hem gegeven 
zijn en dat Hij die drie ambten uitgewerkt heeft. Want er staat: “De 
Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd 
heeft, om een blijde boodschap te brengen”. Daar komt het profe-
tisch ambt van Christus uit. Hij is gezonden met een profetisch 
Woord, wat Hij van de Vader Zelf had mee gekregen, om een blijde 
boodschap te brengen. Een boodschap dus die blijdschap teweeg 
zal brengen, die het hart vrolijk maakt. 
Je zegt: “Hoe is het dan toch mogelijk dat er zovelen op de wereld 
en zovelen ook in de gemeente van Voorburg wellicht, zijn, die altijd 
onder de bediening van dat Woord, dat blijde Woord, dezelfde 
blijven, niet veranderd worden, niet vernieuwd worden, altijd maar 
door gaan in die stugge en slome tred van het aardse leven, op weg 
naar de eeuwige nacht, zonder dat het ze wat doet. Hoe komt dat 
toch?” Wel hierom: omdat dat Woord van de levende God alleen 
vruchten draagt als het in een toebereidde akker valt. Wat is die 
toebereidde akker? Moet ik zelf dan maar aan de gang om mezelf 
een beetje bekwaam te maken om dat Woord te ontvangen? 
Welnee. De Heere doet dat Zelf als de grote Landman. Hij is het Zelf 
Die harten doorploegt. Hij is het Zelf Die die harde steenrots van ons 
hart verbreekt, te morzel slaat. Hij is het Zelf Die een mens ontvan-
kelijk maakt voor Zijn Woord. Van nature geen mens. Van nature is 
er niemand die God zoekt,  ook niet tot één toe. Allen zijn zij afge-
weken. Allen derven de heerlijkheid Gods. Maar Hij heeft een blijde 
boodschap te brengen, de zachtmoedigen, staat er. Dat zijn diege-
nen die onder de slagen Gods, onder het oordeel Gods, onder de 
wetsprediking Gods, onder het thuis bezorgen van hun schuld voor 
het aangezicht van God zacht van gemoed geworden zijn, week 
geworden zijn, gesmolten zijn in de vuurbranden van de Goddelijke 
toorn. Diegenen die zachtmoedig geworden zijn, dat zijn mensen die 
voor God in het stof gekomen zijn. Die het niet meer op de been 
konden houden. Die het hoofd hebben moeten buigen. De stalen 
nekzenuw gebroken. 
Want dat is wat, als je dat thuis krijgt, als de Heere een zachtmoe-
dige van je maakt. Dat je gaat leren een keiharde te wezen. Dat je 
gaat beseffen met God niet van doen te willen hebben. Dat je er 
achter komt dat je fier overeind blijft staan voor het aangezicht van 
God. Dat je nooit en te nimmer met Hem zult gaan rekenen. 
Dan krijg je de schuldbrief thuis, mensen. Tegen God opgestaan! 
Dat is een zaak! Ben je al tegen God opgestaan? Weet je wat de 
vrome dan zegt? “Ja, dat zijn wij allemaal”. Dat zegt de vrome, die 
het niet verstaat. Maar de zachtmoedige zegt: “Ja, ik”. Die heeft het 
niet meer over een ander. Die heeft het over zichzelf. 
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Dezulken in schuldverslagenheid, misschien wel hier naar toe ge-
vlucht, naar toe gezucht, naar toe gekropen. Je plekje in genomen 
en gedacht: “Laat mij maar niet opvallen”. En de Heere zegt: “Je valt 
wel op, in Mijn oog”. Want Hij heeft een blijde boodschap te brengen 
de zachtmoedigen, jazeker. 
Wat is die blijde boodschap eigenlijk? Hij verkondigt ze vrede. Hij 
verkondigt ze liefde. Hij verkondigt ze vergeving. Nou ja, ja, er zijn er 
velen, die kunnen het daarmee stellen. De verkondiging van liefde, 
vrede en geluk. Die steken ze in d’r broekzak en ze gaan op weg. 
Ze zeggen: “Het is me aangezegd, het is wel goed”. Maar er is een 
volk, zachtmoedig gemaakt, dat kan niet meer op de been komen. 
Die liggen daar als gesmolten voor het aangezicht van God. Die 
horen die boodschap wel. O, dat kan een ogenblik d’r hart verkwik-
ken. Maar ben je er achter gekomen, dat de prediking van de God-
delijke beloften je wel een poosje in het leven hebben kunnen hou-
den, maar niet blijvend. Dat ook dat vastgelopen is. Dat dat de 
grond van de zaligheid niet bleek te wezen. Ben je er achter 
gekomen? Want er is meer nodig. Want Christus is in Zijn drie 
ambten nodig in het leven van een mens. Zijn Profetisch ambt, daar 
verkondigt Hij het Woord. Maar in Zijn Priesterlijk ambt wordt Hij hier 
getekend als een milde, als een goede Herder. In Zijn Priesterlijk 
ambt wordt Hij hier getekend als Eén Die verbindt, Die troost en Die 
hulp biedt. 
Hij heeft Mij gezonden. Dus de Vader heeft Hem hier naar toe 
gestuurd, naar die bedorven wereld. God heeft niet gezegd: “Laat de 
mensen maar naar Mij komen, en als ze bij Mij komen, dan zal Ik ze 
troosten”. Nee, zonder dat er één was die naar Hem vroeg, heeft de 
Heere Hem gezonden om te verbinden. Dus om die gebrokenen op 
te zoeken, die verbrijzelden, die eigenlijk aan stukken liggen, en om 
ze weer bij elkaar te verbinden. Die gebrokenen van hart, die die 
scheur in het diepst van d’r ziel gevoelen. 
Wat is die scheur? Dat is ten diepste dit: de afstand tussen God en 
mijn arme ziel. De afstand die onoverbrugbaar is. Die scheur in de 
ziel is het besef van die onoverbrugbare kloof die er ligt. Ben je al 
gescheurd, mensen? Vaneen gescheurd. Dat hoor je er toch wel-
eens een zeggen, die een man of een vrouw heeft moeten begra-
ven. Die zegt: “Wij zijn van elkaar afgescheurd”. Dat is kapot. Het 
komt nooit weer goed. Dat, dat je dat beseft. Het is kapot gescheurd 
wat in de rechtstaat zo kostelijk aan elkaar verbonden was. Het 
komt nooit meer goed. 
En dan staat hier geschreven dat Hij gezonden is, onder de be-
dauwing des Heiligen Geestes, om te verbinden de gebrokenen van 
hart. Jazeker. En dat niet alleen. Het is niet alleen dat Hij ze met 
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Zichzelf verbindt, met Zijn eigen Offerande, en dat Hij ze troost 
terwijl ze daar in die boze wereld als in een gevangenis zitten. Hij is 
het niet alleen Die het toezegt, dat ook de vrijheid wordt uitgeroepen 
aan hen. Hij is het niet alleen Die op grond van Zijn Offer ver-
kondigt: “U zult niet eeuwig in de gevangenis blijven, u zult worden 
losgemaakt”. Hij is het niet Die van u en mij vraagt, om dan maar de 
traliën door te zagen en zelf te proberen buiten de gevangenis te 
komen. Want het lukt je niet! Het lukt je niet. Nee, om de gevan-
genen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevan-
genis. Hij opent de gevangenis. Hij zorgt Zelf dat ze vrij komen. 
Weet je hoe Hij dat gedaan heeft? Toen Hij van de dood niet meer 
gehouden kon worden, en de steen van het graf is afgewenteld. Er 
is van Hem geschreven: “Gestorven om onze zonden, opgewekt om 
onze rechtvaardigmaking”. Hij is het Die betaald heeft. En die Hij 
betaald heeft, die haalt Hij er uit. 
Je zegt: “Bij mij is het te erg, dat gaat niet meer, dat kan nooit”. Nou, 
hoe erg was het eigenlijk toen ze daar in die gevangenis zaten? 
Petrus enzo. Op die aardbeving die de Heere zond, braken de 
boeien los en zwaaiden de deuren als vanzelf open. God heeft een 
arm met macht, Hij heeft groot vermogen. 
Zo wordt in deze avond de Heere Jezus Christus aan u en mij 
voorgesteld. Als een drie-ambtig Persoon, onder de bedauwing van 
de Heilige Geest. Gezonden van de Vader. 
God werkt altijd ordelijk. Hij is maar niet zo naar de wereld 
gezonden, en ach, kijk maar wat Je doen kunt. Alles wat Je doet, is 
wel goed. Nee, de Heere heeft Hem gezonden met een helder 
bevel, met een duidelijk doel. De Heere heeft Hem bekwaam 
gemaakt tot dat wat Hij van Hem eist, wat Hij van Hem vordert. De 
Heere Jezus Christus heeft het in de stilte van de nooit begonnen 
eeuwigheid uitgeroepen: “Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. 
Uw wil! En die wil van de Vader ligt geopenbaard in ons tekst-
hoofdstuk. Wat wil de Heere dat de Heere Christus doen zal? Wel 
dit, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. Dus 
de prediking van de grote Profeet en Leraar heeft een duidelijke 
inhoud gekregen. Hij moet het welbehagen des Heeren uitroepen. 
Het jaar van het welbehagen zelfs. Dat betekent, een van God 
bepaald ogenblik, een door God gekozen uur. Hij mag het uitroepen, 
wat in dat Oude Verbond al werd bedoeld, toen daar de jubeljaren 
waren. Dat daar degene, die zichzelf als slaaf had moeten 
verkopen, en die al de erfenissen van zijn voorgeslacht had moeten 
verkopen wegens armoede en gebrek, het zomaar weer terug 
kreeg. Het jubeljaar. Het was een jaar van heerlijkheid, van geluk. 
Een jaar van vrijheid voor gebondenen, voor armen en ellendigen. 
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Wel, zo, geestelijk, heerlijker dan dat oude jubeljaar heeft Christus 
uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. Dat betekent 
dit: De tijd is aangebroken dat de Vader wel heel in het bijzonder 
Zijn welbehagen zal manifesteren, tot uiting zal laten komen. Het 
jaar is aangebroken dat Hij zal tonen gedachten des vredes te 
hebben en niet des kwaads. 
Nou ja, dat interesseert geen mens iets, dan alleen die zachtmoe-
digen, die gebrokenen van hart, die gevangenen in de gevangenis. 
Die zegt het uit. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des 
Heeren. Zeg het eens, wat zingt het nu in je ziel? Je zegt: “Zou het 
voor mij ooit nog aanbreken? Zou dat ooit nog mogen gebeuren?” 
Zeg eens eerlijk, zou je je geluk niet op kunnen als dit zou gebeu-
ren? Er zijn er zoveel in ons kerkelijk leven die zeggen: “Ach ja, je 
zal bekeerd moeten worden. Ja, dat is waar”. En ze gaan zo makke-
lijk door. Ze gaan zo makkelijk op in de dingen van de wereld en van 
de tijd. Maar als God een mens bearbeidt, als Hij hem heeft doen 
smelten voor Zijn heilig aangezicht, dan wordt een mens een mens 
van het ene ding. Er is nog maar één ding van gewicht. Namelijk dat 
het jaar van het welbehagen des Heeren zal aanbreken. Zo’n zacht-
moedige kan het met een ‘misschien’ niet doen. Die kan het niet met 
een of andere vage hoop doen. Die kan het er niet mee doen, door 
te zeggen: “Ach ja, ik heb voor Jezus gekozen, en ik geloof het wel”. 
Die kan het er niet mee doen. Die beseft en beleeft dat het aan komt 
op de bewuste bekendmaking van Gods welbehagen in het per-
soonlijke leven. Die zoekt apart genomen te worden. Die is al onder 
Gods recht apart genomen, uit de massa gehaald, voor Gods aan-
gezicht neer gezet, en die zegt: “Ik kan pas weer jubelen en juichen 
als de Heere van vrede gesproken heeft tot mijn ziel”. 
Is het al een persoonlijke zaak voor je geworden? Een persoonlijke 
worsteling voor het aangezicht van de levende God. Is het al een 
zaak geworden die niet gemist kan worden? Want daar loopt het 
over. Dat is niet meer: “Het zou mooi zijn als het wel gebeurt, en ja, 
anders maar niet”. Nee, dat is er op of er onder. Leven of dood. 
Eeuwig juichen of eeuwig sterven. Dat is de zaak waar het over 
loopt. Omdat bij dezulken de eeuwigheid in de tijd gekomen is. Want 
als God in de tijd komt, komt de eeuwigheid ook in de tijd, want God 
is eeuwig. Die hebben te doen gekregen met de werkelijkheid dat 
het met het sterven niet afgelopen is. 
Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. Je zegt: 
“Nou, nou, er zullen heel wat vijanden in mijn leven terneer geslagen 
moeten worden, wil het ooit tot dat welbehagen kunnen komen”. 
Welke vijanden? Wel, de vijand, de grote vijand, de vorst der duis-
ternis, de boze, aan wie ik mij zo vrijwillig heb overgegeven. Ik zit 
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vast in zijn klauw. Ik heb het verdrag ondertekend, een voorzichtig 
verdrag met de hel. Ik heb het wel goed gevonden dat hij de dienst 
in mijn leven uitmaakt. Zo lang ik op deze wereld maar een beetje 
kan doen en laten wat ik zelf wil. Ik drink de zonde in. De onge-
rechtigheid houd ik aan de hand. Ik heb het best naar mijn zin in 
deze vreselijke wereld. Ik zie het ook wel hoor, dat alles wegzwerft 
en wegsterft bij God vandaan. En toch, en toch, ik kan het niet 
loslaten. 
En een ander zegt: “En toch, en toch is de grootste vijand dat hart, 
dat hart hier vanbinnen, dat boze, dat bedorven bestaan, dat slechts 
vijandschap bedenkt tegen God”. 
Nou, kijk eens wat er staat: “Uit te roepen het jaar van het welbe-
hagen des Heeren, en de dag der wrake onzes Gods”. God gaat 
wreken al Zijn vijanden. God gaat terneer slaan alles wat zich tegen 
Hem verheft. Je zegt: “Maar dat is een vreselijk woord”. Welnee! Ja, 
voor het vlees, natuurlijk, dan is het vreselijk. Maar het is het woord 
van hoop voor een verslagen ziel. Het woord van hoop dat God het 
gaat doen. Dat God wraak zal doen. En in dat wraakdoen, in dat 
welbehagen des Heeren, in dat wraakdoen zal Hij ook treurigen 
troosten. Hij zal het verdriet weg nemen. De benauwdheid weg 
nemen. Nee, niet van de wereldling. Niet van de mens, buiten of 
binnen de kerk, die het allemaal wel gelooft. Nee, maar Hij zal dat 
doen bij de treurigen Sions, staat er. Dat is het Woord van de 
levende God. De treurigen Sions. Daar heeft de treurigheid een 
bepaald doel gekregen, een onderwerp gekregen. De treurigheid 
heeft zich bestemd. Wat is dat doel? Wat is die werkelijkheid die 
beleefd wordt? Wel, ze treuren vanwege Sion, vanwege het verbro-
ken heiligdom. Vanwege de gemiste gemeenschap met God. Ze 
treuren vanwege hun val. Ze treuren vanwege hun opstand tegen 
God. Ze treuren omdat deze wereld geen Sion meer is, maar deze 
wereld meer op een hel lijkt. Daar treuren ze over, dat ze God mis-
sen. Tja, de droefheid der wereld werkt de dood. Maar de droefheid 
naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Om de 
treurigen Sions te beschikken. Ja, mensen, bij Goddelijke, Konink-
lijke beschikking mag Christus dit uitvoeren. Zie hier de hand van de 
Vader achter. Zie hier hoe de Vader niet alleen bevel gegeven heeft 
aan Christus, maar ook de mogelijkheid gegeven heeft aan Christus. 
Hij heeft het Christus beschikt, dat Hij zou mogen uitdelen. Want er 
staat dat hun gegeven worde. Niet dat ze nemen. Dat is de theo-
logie van vandaag: “Neem het maar. Pak het maar. Het ligt klaar. Je 
mag zo Gods beloften uit het Woord scheppen”. Dat! Als een em-
mertje aan de zee, zoiets. Maar nee, zo staat het hier niet. Er staat 
hier dat hun gegeven worde. Dat moet ook wel, want die zachtmoe-
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digen, en die verbrokenen, die in de gevangenis zitten, die hebben 
geen eens handen meer om iets aan te pakken. Die hebben geen 
ogen meer om te zien, waar ze het eigenlijk zoeken moeten. Die 
hebben geen voeten meer om te gaan, om op een plek uit te komen 
waar dat te krijgen zou zijn. Maar gelukkig, het Woord zegt hier dat 
het hoogst persoonlijk, door de eeuwige God Zelf wordt thuis be-
zorgd, thuis gebracht bij diegenen die naar Zijn voornemen geroe-
pen zijn, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven 
worde sieraad voor as. Dus het ene wordt weggehaald en het ande-
re wordt er voor terug gegeven. Sieraad voor as. Wat wordt daar 
mee bedoeld? 
Wel, als in dat oude Israël een mens in rouw was, of als er een 
oorlog verloren was, of wat dan ook, dan scheurde men de klederen 
en bedekte men het hoofd met as als teken van rouw en droefheid. 
En hier staat dat die as bij de treurigen Sions, die dus uiting geven 
aan hun droefheid van het missen van God, dat die as wordt 
weggenomen, en dat er in plaats van die as een sieraad gegeven 
wordt. Er staat in het grondwoord “diadeem”. Een Koninklijke dia-
deem. Een kroon van de Heere Zelf. Dus in plaats van het rouw-
dragen zal het een kroondrager worden, zal het een Koningskind 
worden. Sieraad voor as, mensen. En dat niet alleen. De Heere zal 
het ook maken dat die zielen, die sieraad voor as mogen ontvangen, 
zullen juichen en roemen in de Heere der heirscharen alleen. Want 
er staat: “Vreugdeolie voor treurigheid”. Ook dat nog. Ja, die ene 
onder het Oude Verbond, die in rouw en droefheid was, die nam ook 
met zijn hand wat van die as van de ashoop, en die besmeurde zijn 
wangen met die as. Die trok een triest gelaat, om in zijn hele 
gezichtsuitdrukking en voorkomen te tonen dat hij in diepe rouwe 
was. Nou, de Heere zal alle tranen van de ogen afwissen, in 
eeuwigheid straks. Maar ook als dat uur der minne is aangebroken, 
dan zal die as van het aangezicht worden afgewassen, en dan zal 
de vreugdeolie worden gegeven. Ja, het gezicht zal worden inge-
smeerd met die olie, opdat het blinken zal en schitteren zal van 
vrolijkheid. Zo gebeurde dat in die oude dagen. Als een oorlog 
gewonnen was, dan werden de gezichten bedekt met vreugde-olie, 
om uiting te geven aan de blijdschap. O, dat gaf een lieflijke geur 
van zich. Ook dat nog. Nou, dat wordt ze gegeven, staat er: vreug-
de-olie voor treurigheid. 
Maar je zegt: “Wacht even, wacht even”. Wat is er? “Ja, ik kan wel 
een kroon op mijn hoofd hebben, en ik kan wel vreugdeolie op mijn 
aangezicht hebben. Maar heb je dat zwarte lijf van mij weleens ge-
zien? Heb je dat zondige bestaan van mij weleens bekeken? Dan 
zou het als een vlag op een mestschuit wezen. Wat moet daar nu 
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van worden? En ik knap maar niet op, zegt er een, ik knap maar niet 
op, het wordt maar niet beter”. 
Nou, kijk eens even. Het is niet alleen een sieraad. Het is niet alleen 
vreugdeolie. Maar het is ook nog een gewaad des lofs voor een 
benauwde geest. 
Wat is een gewaad? Dat is zo’n ruim geval, wat zo makkelijk over 
een mens heen gedrapeerd wordt. Het gewaad des lofs zal Christus 
geven, bij Goddelijke beschikking, aan de treurigen Sions. En onder 
dat gewaad zal het zwarte van het eigen bestaan verborgen zijn. 
Wat is dat voor een gewaad? Dat is geen ander gewaad dan dat 
enige gewaad, dat geldig is in het gericht van God, en dat is 
Christus toegerekende gerechtigheid. Anders niet. En er staat, het is 
een gewaad des lofs. Ja, dat gewaad te zien, zal uit de mond van de 
gelovige de lof en de eer aan God doen horen. En in het midden der 
gemeente zal al Gods volk juichen vanwege het wonder dat de 
Heere gedaan heeft. 
Hoe lang is het geleden dat er in Voorburg gehoord is van Gods 
doorbrekende genadewerk? Geef maar antwoord voor het 
aangezicht van de Heere. We zijn hier nu toch. Hoe lang is het 
geleden? Een beetje gezapig bij elkaar wezen ofzo. Nee! Het gaat 
over kernzaken, beste mensen. Het gaat over zaken die gekend en 
geweten moeten worden. Wanneer heb je er eentje horen opkomen 
uit de vernedering? Om goed te spreken van God. Weet u wat er in 
die eerste christengemeenten gebeurde? Dan kwamen de mensen 
in de eredienst vertellen wat God aan d’r ziel gedaan had, om 
daarmee het Woord van God te bevestigen, te onderstrepen. “Ik heb 
het mee mogen maken”. Nou, zeg het maar. Wat heb je meege-
maakt? Ben je tot een niet en een nul geworden? En heeft Hij je 
willen vervullen? Ben je als een verloren adamskind aan de voet van 
Golgotha’s kruis terecht gekomen? Heb je verloren mogen gaan 
onder God, en ben je behouden geworden door genade alleen? 
Heeft het de Heere behaagd, lieve vrienden, om de Heere Jezus 
Christus af te drukken in je ziel? Is dat dierbare bloed van de 
gezegende Middelaar gesprenkeld op hart en geweten? U kent toch 
misschien dat bekende woord van Philpot wel. Hij zegt: “We moeten 
weten dat dat bloed op ons gesprengd is”. Niet geloven, niet 
aannemen, niet denken: “Het zal wel zo wezen”. We moeten het 
weten, zegt Philpot. Het ware te wensen dat dat ook in ons vader-
land stelliger gepredikt werd. We moeten het weten. Want hier: deze 
zullen het weten. Er staat van hen: ze krijgen een gewaad des lofs 
voor een benauwde geest, weet je wel. Ze zitten in de benauwdheid, 
omdat ze zichzelf kennen. Dus ze zijn in de ruimte gezet, omdat ze 
in Christus gekend worden door de Vader. En van dezulken die in 
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Christus gekend worden staat geschreven: “Omdat zij genaamd 
worden, niet, ze noemen zichzelf zo”. Nee, want hoogmoed kent 
men niet in het Koninkrijk van God. Hoogmoed hoort er niet bij. 
Maar opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. 
Een eikenboom, ja, dat staan dan tegenover die eikenbomen van de 
afgoderij, waar Israël zich ook aan had over gegeven. Hier spreekt 
de Heere van eikenbomen der gerechtigheid. Een eikenboom is een 
boom die bestendig is, die eeuwenlang staan kan. En, dat is het 
belangrijkste kenmerk van een eikenboom, die wortelt diep. Die 
wortelt niet in de oppervlakte, de breedte in. Maar die wortelt diep. 
Zo is het een christenmens die vastgeworteld wenst te zijn in 
Christus als het enig Fundament. En geworteld in dat Fundament 
zal die eikenboom der gerechtigheid voedsel mogen peuren uit de 
enige Bron van het leven. En ze zullen opgroeien tot eikenbomen. 
Ze zullen groot worden in de genade. Dat betekent dat ze voor 
zichzelf steeds kleiner worden. Ja, ze hopen dat ze niets meer zijn. 
Maar dat gebeurt nog niet aan deze kant van het graf. Dat is daar 
pas. Maar zo worden ze eikenbomen der gerechtigheid, omdat 
Gods werk in hen meer en meer openbaar zal komen. 
Eikenbomen der gerechtigheid. Omdat God een rechte weg met ze 
gaat in de afbraak van zichzelf en in de opstanding in Christus. 
Wat is de waarachtige bekering? Sterven en leven. Dat is het. Nou, 
dat is het kenmerk van een eikenboom der gerechtigheid. Een 
planting des Heeren. Zie je hier dat het helemaal niet afhangt van 
een menselijke keus! Je hoort in de kerk te wezen. Je hoort de 
Heere er om te vragen. Je hoort Hem te zoeken. Je hoort in de 
middellijke weg te wandelen. Dat hoort. Dat is uw plicht. Maar hier 
staat dat die eikenbomen der gerechtigheid een planting des Hee-
ren zijn. Dat betekent, Hij haalt ze uit de oude grond en Hij zet ze in 
de nieuwe grond. Dat zie je bij een boomkweker ook. Die maakt uit 
waar een boom geplant wordt. Nou, dat is bij de Heere ook. Die 
maakt het uit wie in die bodem, in die Christus geworteld raken. Een 
planting des Heeren, opdat Hij verheerlijkt zal worden. Dat betekent, 
dat zei ik u in het begin ook, dat volk eindigt in een drie-enig God. 
Nou, daar heb je een kenmerk. 
Heb je je weleens verloren in een God Die drie-enig is? In de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. Heeft het Woord van de levende God 
tot je ziel gesproken van vrede, toen die gezegende Middelaar werd 
toegepast in je ziel? Was het de Heilige Geest in je hart, Die je 
handen en armen des geloofs gaf, om die gezegende Middelaar te 
omhelzen? Mocht je uitroepen met Thomas mee: “Mijn Heere en 
mijn God”? Heb je weleens gehuppeld van zielevreugde eigenlijk? 
Of weet je niet wat dat is? Ja, hoe kan dat aan een natuurlijk mens 
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worden uitgelegd, wat dat is! Dat gaat niet. Maar heb je weleens 
mogen huppelen van zielevreugd? Versta je er iets van dat David 
huppelde voor de Ark. Want op die Ark lag het verzoendeksel, 
nietwaar! Wat was David verheugd dat hij terug was in Israël, dat 
God weer woning maakte bij Zijn volk. Heb je zo weleens de 
blijdschap gekend, dat God woning bij je gemaakt had, dat het 
Woord van de levende God waar werd? De eeuwige God zij u een 
woning. Heb je weleens om je heen gekeken naar al die mensen die 
maar leven, en dat het was alsof je op vleugelen gedragen werd? 
Dat je het geluk van de wereld er graag aan gaf. Want de rijkdom 
die ik nu ken, zong het in je ziel, die gaat alle rijkdom van de wereld 
te boven. Die gaat ook alle verstand te boven. 
Nou, dat is het bevel van de Heere der heirscharen aan Zijn 
Christus. Dus dit is het bevel, let wel, dat Hij verheerlijkt worde. 
Want dat is altijd het doel. Het is niet in de eerste plaats te doen om 
uw en mijn zaligheid. Welnee, dat is niet het hoofddoel. Maar het 
hoofddoel is dit, dat het God behaagt om in het rechtvaardigen van 
zondaren en in het verdoemen van goddelozen, verheerlijkt te 
worden. Dat behaagt Hem. Opdat Hij verheerlijkt worde. Dat is de 
opdracht, het bevel dat Christus mee gekregen heeft. Dat God aan 
Zijn eer zou komen. 
En die Heere Die Christus dit bevel geeft, Die geeft dat volk dat in 
Christus is, de belofte mee. Een belofte door die Christus. Een 
belofte waar ze in zichzelf geen enkel recht op hebben. Maar Hij 
geeft het. Hij geeft het uit vrije genade, naar het vrije van Zijn 
welbehagen. 
En zij, dat is dat volk, zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, 
de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden 
vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. Van 
geslacht tot geslacht. Dus wat al generaties lang verbroken lag. 
Waar eigenlijk niemand meer van wist, dat het ooit een mooie plaats 
geweest is. Dat wordt hier gezegd in dat woordje “van geslacht tot 
geslacht”. Nou, mensen, en dat geldt geestelijk overgezet zijnde wel 
van ons allen. Want wie onzer verstaat nog hoe heerlijk die 
rechtstaat geweest is? Wat een kostelijk gebouw dat geweest is. 
Hoe goed en zoet het geweest is om nabij God te wezen. Wie 
verstaat het nog?! Zeker een natuurlijk mens niet. En ook Gods Kerk 
verstaat het hier slechts in beginsel. Hoe heerlijk dat geweest moet 
zijn. Hoe het alles geademd heeft van vrede, van rust, van geluk en 
van blijdschap. Wie verstaat het nog?! Nou, en dat, wat al niet eens 
meer gekend en herinnerd wordt, wat niet eens meer geweten 
wordt, dat zullen zij mogen bouwen, weder oprichten en vernieuwen. 
Weet je wat dat betekent? De Heere neemt in Zijn Kerk zo’n intrek, 
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dat in die Kerk satans macht overwonnen wordt, en dat in het 
zaligen en redden van dat volk van God, de duivel terrein verliest. 
Dat wat hij wil verbreken en verstoren, hij redt het niet. Hij redt het 
niet bij al die geroepenen des Heeren. De Heere zal in hun leven 
Zijn Naam verheerlijken. En dat verheerlijken van Zijn Naam zal een 
gebouw teweeg brengen. Een gebouw dat vast staat en dat 
onverbrekelijk is. Hij zal weder oprichten wat in de rechtstaat is kwijt 
geraakt. Hij zal vernieuwen wat zo oud en vergeten geworden is. 
Daar zal een hernieuwde gemeenschap met God zijn intrede doen. 
Jazeker! En in die gemeenschap, die die Kerk mag ervaren, 
beleven, oefenen, met de drie-enige God, zal de Heere ze bekend 
maken dat de aarde des Heeren is, en haar volheid. 
Uitlanders zullen staan en uw kudden weiden. Vreemden zullen uw 
akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Dat betekent, al moet een 
wereldling daartoe beschikt worden, het zal u aan niets ontbreken. 
De Heere zal u alles geven wat u nodig hebt. Hij zal u niet laten 
omkomen, want uw brood is zeker en uw water is gewis. 
Laat ze maar praten over een recessie. Laat ze maar praten. In 
honger komt noch moed, noch kracht de jonge leeuw te baat. Maar 
die de Heere zoekt, vroeg en laat, mist nimmer het nodige goed. Dat 
zal de Heere waar maken. Waar maken zal Hij het. Bij dat volk, 
waarvan geschreven staat “Doch gijlieden zult priesters des Heeren 
heten”. Men zal u dienaren onzes Gods noemen, en gij zult het 
vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u 
roemen. 
Priesters des Heeren. Zo zult u geheten worden. Het zal openbaar 
komen, het zal gezien worden dat u een priester des Heeren bent. 
Je zegt: “Dat wordt aan mij niet gezien hoor. Het valt alleen maar 
tegen. Het wordt eigenlijk alleen maar beroerder. Ik word al zwarter, 
vuiler en walgelijker”. Ja, in de inkeer is dat ook zo. Een mens die 
verder en verder aan zichzelf ontdekt wordt, die kan alleen maar 
walgen. Dat zegt de Heere toch Zelf: “Ik zal maken dat zij een 
walging van zichzelf zullen hebben”. Walg je eigenlijk al? Ook een 
goeie vraag in onze dagen, geloof ik. Walg je al van jezelf? Of heb 
je het nog best met jezelf getroffen? Dat is ook zo’n punt. De Heere 
zal maken dat ze walgen. En er staat ook niet dat ze zichzelf 
priesters des Heeren zullen heten. Maar er staat: “Gijlieden zult 
priesters des Heeren heten”. Dus ze ontvangen die naam van een 
Ander. Dat betekent, het komt openbaar. Wat komt openbaar? God 
maakt in hun leven Zijn eigen werk openbaar. Al durf je geen woord 
te zeggen. Ze zien het. Het valt op hoor. Niet in zwaardoenerij, maar 
ingetogenheid. En onderworpenheid aan het Woord. Niet aan 
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uiterlijke schijn, maar aan innerlijke vroomheid. Daar wordt het aan 
gezien. Het valt op, omdat God het openbaar maakt. 
En gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid 
zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij 
juichen over hun deel, daarom zullen zij in hun land het dubbele 
bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. 
Zo is het de Heere Die bekend maakt dat het voor de tijd aan Zijn 
volk aan niets zal ontbreken. Maar dat niet alleen. Ze zullen eeuwige 
vreugde hebben. Want in die boterham, die ze hier al van de Heere 
mogen ontvangen in Zijn gunst en genade, en dat slokje water wat 
ze mogen drinken in het besef dat het het bloed van Christus gekost 
heeft, ligt de belofte opgesloten dat Hij zegt, dat die aarde die des 
Heeren is, en haar volheid derzelve, de erfenis der Kerk zal zijn. Ja, 
want de zachtmoedigen… Daar heb je het weer uit het eerste vers. 
De zachtmoedigen zal het ganse aardrijk beërven. Daar zal God 
voor zorgen. Wat een belofte! Wat een rijkdom in Christus! Wat een 
zaligheid wordt er gesmaakt als een mens aan eigen end zich 
verloren heeft in God drie-enig. Wat een toezegging! Is dat ver-
diend? Nee, dat is niet verdiend, zeg je. Ik zeg je, dat klopt. Maar 
het is duur gekocht met de dure prijs van Zijn hartebloed. Hij heeft 
niet alleen het Koninkrijk verworven, maar ook de Koninklijke 
schatten en de Koninklijke erfenis. Dat heeft bloed gekost. 
We gaan eerst een versje zingen. Psalm 108 vers 3. 

 
Zo word' Uw dierbaar volk in 't end 
Bevrijd van rampspoed en ellend'. 
O God, verlos ons door Uw hand; 
Verhoor ons, zend ons onderstand. 
Gij hebt, tot onze vreugd, voorspeld, 
En in Uw heiligdom gemeld, 
Dat Sichem mij zijn vorst zou heten, 
En ik het dal van Sukkoth meten. 

 
Ja, het is de Heere Die een recht spoor trekt door de geschiedenis 
van deze wereld en de geschiedenis van elk mensenkind. 
Verworpen of behouden, een recht spoor. Geen verworpene zal in 
alle eeuwigheid God schuldig kunnen houden voor zijn verdoeme-
nis. Er wordt weleens gezegd: “In de hel zal gevloekt worden”. Ik 
geloof het echt niet. Ik kan het niet geloven. Nee hoor. Weet je wat 
daar gedaan wordt? Daar wordt de tong gekauwd. Daar is wening. 
Daar is dit: “Had ik maar, had ik maar”. Daar wordt beseft dat het 
volbrachte werk van Christus veracht is. Dacht je dat de Heere, zelfs 
in de buitenste duisternis, het zou toelaten dat tot in alle eeuwigheid 
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dat vloeken, wat hier op de wereld nog gedoogd wordt tot hiertoe, 
nog zou klinken. Nee, daar zal Zijn rechtvaardigheid schitteren. Hoe 
vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levende God. Je 
zal in eeuwigheid God niets ongerijmds toe kunnen schrijven. Eigen 
schuld! Eigen schuld! De Heere trekt rechte sporen. 
En er zit een zachtmoedige die zegt: “Ja maar, dan is het bij mij 
fout”. Waarom? “Ik sta elke dag in de spiegel te kijken en ik ben zo 
krom als ik weet niet wat. Er klopt helemaal niets van. Het is een 
grote puinhoop in mijn leven. Ik heb in de eerste dagen wel van alles 
beloofd, en gewild, en gewenst enzo. Maar het is alleen maar ach-
teruit gegaan”. Vanwege de tijd, zegt het Woord van God, behoort 
ge leraars te wezen, maar ge hebt opnieuw van node dat u de melk 
wordt voorgeschoteld. De beginselen van de leer. Je zegt: “Ik ben 
eigenlijk ook niet veel verder gekomen. Ik hoor wel van die mensen 
roemen, die hebben allerlei standelijkheden bereikt, maar ik heb 
niets bereikt. Ik ben alleen maar een groter zondaar geworden”. 
Nou, Gode zij dank staat er in het Woord: “Want Ik, de Heere, heb 
het recht lief”. Gode zij dank? zeg je. Dat is vreselijk. Want dan moet 
ik nog bezwijken. 
Nee, Gode zij dank. Want God Die het recht lief heeft, Die maakt het 
in het leven van Zijn volk ook recht. Dat doet Hij. Dat doet die Kerk 
niet. Dat is in dat welbehagen des Heeren opgeborgen. Dat is Zijn 
eigen werk. En reken er goed op dat de Heere in de genade niets 
meer in een of ander werkverbond in onze handen geeft, maar dat 
Hij alles in Zijn eigen hand houdt. Dat Hij het begint en dat Hij het 
voleindigt. Hij is immers de Alpha en de Omega, het Begin en het 
Einde! 
Ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. Ik 
haat het dubbelhartige. Ik haat het bedoelen van een mensenkind 
zelf in het brengen van een brandoffer. Ik haat het gericht zijn op het 
eigen ik, in plaats van het gericht zijn op Mij, zegt de Heere der 
heirscharen. Ik haat het. En wat de Heere haat, dat haat Hij met een 
volkomen haat. Daar walgt Hij van. Dat zal Hij uit Zijn mond spuwen. 
Ik haat het. En Ik zal geven. Dat is de troost. Want die zichzelf nu 
als een dubbelhartige moet wegzetten, die denkt: “Die roof in het 
brandoffer, dat is mijn leven”. Daar zegt de Heere tegen: “Ik zal 
geven dat hun werk in der waarheid zal zijn”. Dat betekent dit: Ik zal 
het voor ze doen en Ik zal het op hun rekening zetten. Dat betekent 
dat Christus’ verdiensten hen zo wordt toegerekend, als ware het 
hun eigen verdiensten. Dat Christus voor de zonden van dat 
uitverkoren geslacht volkomen heeft betaald, als ware het dat zij zelf 
volkomen hadden betaald. 
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Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn, en Ik zal een 
eeuwig verbond met hen maken. Eeuwig, dat houdt nooit meer op. 
En je zegt: “Ik verbreek het elke dag”. Ja, maar er staat ook niet dat 
de Kerk met Hem een eeuwig verbond maakt. Dat staat er niet, want 
dat zou wankel zijn.  Maar het komt bij de Heere vandaan. Alles, 
maar dan ook alles. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Dat 
doe Ik. En wat Ik gemaakt heb, dat zal Ik nooit meer verbreken. Dat 
verbond dat Ik met hen begonnen ben, dat zal Ik handhaven. Over 
zulke verbondsbrekers, over zulke trouwelozen als wij met elkaar 
zijn. Is dat geen wonder?! Daarom is het dat de Heere het niet moe 
en niet mat wordt, mensen. Daarom is het dat die aarde nog staat, 
omdat er nog zijn die onder dat eeuwig verbond van Hem liggen, die 
nog toe gebracht moeten worden. Het is de Heere Die Zijn Kerk 
bewaart door de tijden heen. En ja, dan is ook wat, al struikelt de 
Kerk en klapt ze in de grootste zonden neer, ook daar is Christus. Je 
zegt: “Dat kan haast niet”. Ik vraag u dit, het is naar Philpot. Ik vraag 
u dit: een kenmerk van het levend volk van God is, dat al valt ze in 
de grootst mogelijke zonden, dat er in dat vallen in die zonden, er 
geen werkelijke blijdschap is, maar een diepe scheur, een diepe 
smart in de ziel. Een Godsgemis. Ken je dat? Kun je je niet meer 
ophalen in de wereld. Kun je je niet meer over geven aan de dingen 
van deze tijd? Gaat het niet meer? O, het kan een poosje duren. En 
dan? Het hart is zo leeg. De ziel zo onvoldaan. Het aangezicht des 
Heeren afgewend. Het wordt zo duister in het hart, nietwaar! 
Waarom zendt de Heere die dagen der donkerheid? Wel, hierom, 
opdat in schuldbesef en schuldbelijdenis het geroep geboren zal 
worden dat Hij opnieuw dat verbond bevestigen zou, dat Hij in 
eeuwigheid niet verbreken zal. Wij verbreken het elke dag. En Hij, 
Hij houdt stand. 
Ja, zeg je, maar dit is het Oude Testament. Dat klopt. Dus dat is 
voor Israël. In de eerste plaats. Er ligt ook nog een belofte voor 
Israël. De Heere zal geven in het laatste der dagen, dat gans Israël 
zal zalig worden. Dat is ook zo. Maar er staat wel: “En hun zaad”. 
Hun geestelijk zaad. Hun van God gegeven zaad zal onder de 
heidenen bekend worden. Ook daar zal de Heere Zijn Kerk verga-
deren en bouwen, zaligen. Onder de heidenen bekend worden, en 
hun nakomelingen in het midden der volken. 
Och, mensen, nu is het volgende week heilige doopbediening. Ik 
weet niet of het waarde voor je heeft, die doopbediening. God gaat 
door in de lijn der geslachten. Het behaagt de Heere om een gou-
den draad te spannen van vader en moeder op zoon en dochter. 
Het behaagt de Heere om Zijn Kerk te bouwen, ook in deze gang. 
Zie maar naar Timótheüs bijvoorbeeld. Van kindsbeen af de Heilige 
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Schriften geweten. Een godvruchtige moeder, een godvruchtige 
grootmoeder gehad. Dat is gezegend geworden. Christelijke gezin-
nen zijn de hoekstenen van de samenleving. Dat zijn de broed-
plaatsen van de Goddelijke genade. Er wordt in onze dagen zo 
makkelijk over gedacht. Maar hier staat het: “Hun nakomelingen in 
het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen, 
dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft”. Het komt 
openbaar, zelfs onder de heidenvolken. Het komt openbaar in hun 
zaad, dat zij een volk zijn, een zaad zijn dat de Heere gezegend 
heeft. Geboren uit het vrouwenzaad, ontrukt aan het slangenzaad, 
en neer gezet in de nabijheid, in de gemeenschap des Heeren. 
En dan komt dat volk zelf aan het woord. In blijdschap. Er staat: “Ik 
ben zeer vrolijk in de Heere”. Vrolijk zijnde ben ik vrolijk, staat er in 
het Hebreeuws. Dus dat is in dubbele mate. Ik loop over van 
vrolijkheid. Niet meer in de dingen van de wereld en de tijd. Nee, 
maar er is nog maar één zaak wat mij werkelijk blijdschap geven 
kan, en dat is de gemeenschap met God in Christus. Want er staat: 
“In de HEERE”, met vijf hoofdletters. Dat is de Verbondsgod Die in 
Christus genadig is voor een verdoemelijk volk in zichzelf. Ik ben 
zeer vrolijk in de HEERE. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Omdat 
de zaken die gekend moeten worden, door dit volk wat hier aan het 
woord is, ook gekend zijn. Want er staat “want”. Ik weet dat het 
gebeurd is. Dat is het eigenlijk. Want Hij heeft mij bekleed met de 
klederen des heils. Dat betekent dat genade in Christus, daar heeft 
Hij mij mee bekleed, mij aangekleed toen ik daar stond in mijn 
naaktheid, toen ik daar versmolten lag in mijn walgelijkheid voor Zijn 
aangezicht, voor Hem niet bestaan kon. Toen heeft Hij mij bekleed 
met de klederen des heils. En dat niet alleen. Als ik vrees voor de 
koude van de Goddelijke storm in Zijn toorn, dan staat daar: “De 
mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, Hij heeft mij 
gezaligd en Hij beschut mij ook. Ja, en dat wat Hij mij heeft aange-
togen, dat is zo sierlijk, het lijkt wel een bruidegom en een bruid”. 
Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een 
bruid zich versiert met haar gereedschap, zo komt dat volk 
openbaar. Weet je waarom? Omdat Gods werk altijd schittert en 
blinkt. Daarom. Dat is het eigene van het werk van God. Dat blinkt 
en schittert. En zo zal de Kerk zich versierd weten door de 
Goddelijke genade. 
En nu nog wat. Nu komt er een drang in die Kerk, om ook sierlijk te 
zijn voor het aangezicht des Heeren. Een diep verlangen om naar al 
de geboden Gods te leven. Een diep begeren om te doen wat Hij 
vraagt. Dan komt bij dat volk dat versierd is, komt een diepe klacht 
openbaar: “Het goede dat ik wil, dat doe ik niet; het kwade dat ik niet 
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wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit 
het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, mijn 
Heere”. Ik dank God. Waarvoor dankt dat volk? Wel, dat het Hem 
behaagt om woning te maken bij mensen. Want dat was ongedacht. 
Daar eindigt het hoofdstuk mee. Dat was ons tekstwoord. Maar dat 
tekstwoord versta je niet als je de rest niet kent. Daar staat: “Want 
gelijk de aarde haar spruit voortbrengt”. Daar staat eigenlijk ge-
schreven: zie daar op een winterdag die dode, dorre akkers liggen, 
zie daar die kale bomen, zie daar die stoppels op het veld, zie daar 
hoe alles de dood ademt. Je kunt je toch niet indenken dat dat nog 
ooit weer tot leven komt, dat daar nog ooit vrucht uit gevonden 
wordt.  Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een 
hof hetgeen in hem gezaaid is, zie daar die Landman die het zaad 
zaait in de hof, zie daar dat zaad vallen in die zwarte grond, zie het 
daar wegzinken in die aarde, zie het sterven, zie het onder gaan. 
Wie verwacht nog dat daar levende vrucht uit gevonden wordt. Dat 
is toch ondenkbaar! Of niet? Nou, zoals dat nu ondenkbaar is, dat 
de lente met groei en bloei aanbreekt in de natuur, zo is het voor het 
menselijk hart ook ondenkbaar dat het in het geestelijke ooit nog tot 
bloei komt, waar de dodenakker in ons leven gezien wordt, waar de 
kaalslag van de zondeval over ons bestaan gaat. Maar zo 
onmogelijk als het in de natuur is en God maakt het mogelijk, zo 
maakt God het ook mogelijk in het geestelijke. Alzo zal de Heere 
HEERE. Dat zal Hij doen. De Heere Die Koning is. En de Heere Die 
Zijn verbond opricht met een zondig mensengeslacht. 
Gerechtigheid, dat is een plant, die wordt tot een eikenboom. Een 
eikenboom der gerechtigheid. Alzo zal de Heere HEERE gerech-
tigheid en, daarbij behorend (dat is als vanzelf) lof. Namelijk het 
eindigen in die drie-enige God. Daar heb je het alweer. Om Hem 
groot te maken om Zijn ongedachte gunstbewijzen. De Heere zal 
het uit die dode akkers van mensenkinderen doen uitspruiten. Weet 
je wat er in dat woord “uitspruiten” zit? Dat is als het ware, de aarde 
breekt open en het schiet als een wonderwerk op. Uitspruiten. Zo 
zal de Heere Zijn werk van gerechtigheid en lof doen uitspruiten 
voor al de volken. Daar komt er een tot leven. En daar in China, en 
in Korea, en in Afrika, en heel af en toe in Nederland ook nog, hier 
of daar. Je kunt het je haast niet indenken. Een land dat voorop 
loopt in de zonde enzo, en waar de kerk trouweloos geweest is, en 
waar het verscheurd en verbroken en verbrokkeld ligt aan alle 
kanten. Je kunt het je niet indenken. En toch doet God het naar het 
vrije van Zijn welbehagen. 
Mensen, Christus heeft de opdracht gekregen om uit te roepen met 
luide stem… Het is zelfs in Voorburg gekomen. Ongelofelijk! Om uit 



 19 

te roepen met luide stem het jaar van het welbehagen des Heeren, 
opdat wij hier mee eindigen mogen deze avond, dat het mogelijk is. 
Dat het van onze kant onmogelijk is, als een dorre akker. Maar dat 
het mogelijk is op grond en verdiensten van Christus. En de Heere 
zegt in Zijn Woord: “Wie Mij aanroept in de nood, die vindt Mijn 
gunst, oneindig groot” En: “Jezus Christus is gisteren en heden 
Dezelfde, en in der eeuwigheid”. 
 

AMEN. 
 

Dankgebed. 
Slotzang Psalm 72 : 4. 
Zegenbede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


