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Predikatie over Zondag 37 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 2 september 2012 
 
 Zingen Psalm 48 : 4. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Spreuken 18 
 
  1 Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks; hij vermengt zich 
in alle bestendige wijsheid. 
  2 De zot heeft geen lust in verstandigheid, maar daarin dat zijn hart 
zich ontdekt. 
  3 Als de goddeloze komt, komt ook de verachting, en met schande 
versmaadheid. 
  4 De woorden van den mond eens mans zijn diepe wateren, en de 
springader der wijsheid is een uitstortende beek. 
  5 Het is niet goed het aangezicht des goddelozen aan te nemen, 
om den rechtvaardige in het gericht te buigen. 
  6 De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar 
slagen. 
  7 De mond des zots is hemzelven een verstoring, en zijn lippen 
een strik zijner ziel. 
  8 De woorden des oorblazers zijn als dergenen die geslagen zijn, 
en die dalen in het binnenste des buiks. 
  9 Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van 
een doorbrenger. 
10 De Naam des HEEREN is een sterke toren; de rechtvaardige zal 
daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. 
11 Des rijken goed is de stad zijner sterkte, en als een verheven 
muur in zijn inbeelding. 
12 Vóór de verbreking zal des mensen hart zich verheffen, en de 
nederigheid gaat vóór de eer. 
13 Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem 
dwaasheid en schande. 
14 De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; maar een 
verslagen geest, wie zal dien opheffen? 
15 Het hart des verstandigen bekomt wetenschap, en het oor der 
wijzen zoekt wetenschap. 
16 De gift des mensen maakt hem ruimte, en zij geleidt hem voor 
het aangezicht der groten. 
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17 Die de eerste is in zijn twistzaak, schijnt rechtvaardig te zijn; 
maar zijn naaste komt en hij onderzoekt hem. 
18 Het lot doet de geschillen ophouden, en maakt scheiding tussen 
machtigen. 
19 Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad, en de ge-
schillen zijn als een grendel van een paleis. 
20 Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden, 
hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen. 
21 Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder die haar 
liefheeft, zal haar vrucht eten. 
22 Wie een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, 
en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE. 
23 De arme spreekt smekingen, maar de rijke antwoordt harde din-
gen. 
24 Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; 
want er is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 34 : 2 en 8. 

 
Met Gods hulp, gemeente, en onder inwachting van Zijn Heilige 
Geest, wensen wij vanmiddag met u te spreken over Zondag 37 uit 
de Heidelberger Catechismus. 
  
101. Vr. Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed 
zweren? 
Antw. Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins 
ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, 
en dat tot Gods eer en des naasten heil; want zulk eedzweren is in 
Gods Woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude 
en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. 
 
102. Vr. Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen 
een eed zweren? 
Antw. Neen; want een rechten eed zweren is God aanroepen, dat 
Hij, als Die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, 
en mij straffe, indien ik valselijk zweer; welke eer aan geen schepsel 
toebehoort. 
 
Om naar aanleiding van deze Zondags-afdeling stil te staan bij drie 
gedachten. 
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1e. Verboden te zweren bij God. 
2e. Geboden te zweren bij God. 
3e. Biddende te zweren bij God. 

 
Gemeente, Spreuken 18 begint zo: “Die zich afzondert, tracht naar 
wat begeerlijks”. Die zich afzondert, weg uit alles wat ons bezig kan 
houden. Want weet je wat dat is, alles wat ons bezig houdt? Dat is 
nu dat wat de duivel gebruikt in zijn venijnige handen, om u bij de 
Heere en bij Zijn Woord vandaan te houden. Het is de Heere die 
een mens in de afzondering voert, als het Hem behaagt in zo’n men-
senleven Zijn genade te gaan verheerlijken. We moeten weten in 
ons leven van een plek waar we alleen gekomen zijn. Alleen onder 
en met God terecht gekomen zijn. Er uit gehaald, weg gehaald bij 
alles, omdat de ijdelheid, de leegte, de vergankelijkheid van alles 
ons thuis gebracht is. 
Die zich afzondert, staat er. Weg uit het hele gedoe van mensen, 
omdat al die mensen je niet nader brengen bij God. Maar die ene 
nood maar door één Iemand, door de hemelse God Zelf, kan wor-
den opgelost. 
Of heb je die ene nood niet? Dat is natuurlijk het punt van verschil. 
Dat is altijd het punt van verschil. Je hebt een mens met nood, en je 
hebt een mens zonder nood. Ja, een ieder heeft zijn ding. Een ieder 
heeft wat wat hem bezig houdt. Maar nood! Dan gaat het niet over 
allerlei nood. Maar die ene! Die onhoudbare nood. Die ondragelijke 
nood. Dat punt, er niet meer uit te kunnen komen voor het heilig 
aangezicht van God. 
Is het al zo ver? Of ben je nog steeds een mens die zegt: “Ach, we 
zien er maar het beste van te maken. Het zal wel meevallen, het zal 
wel gaan”. 
Nu de verkiezingen voor de deur staan… Wat moet er van Neder-
land worden, mensen? Hoe moet dat gaan? Hoe lang zal het nog 
duren dat we in vrijheid samen kunnen komen? Hoe lang nog dat je 
een Bijbel in je huis mag hebben? Dat je het in je kleding en in je 
praat en in je daad mag laten zien dat je wenst te leven vanuit dat 
Woord van God. Hoe lang zal het nog duren? Of is de verdrukking 
van Gods volk altijd een, laat ik maar zeggen: een ver-van-je-bed-
show gebleven? Dat gebeurt in Pakistan, en dat gebeurt in Koréa. 
Dat gebeurt overal, behalve hier. Hoe lang zal het nog duren? Er 
wordt in de Psalmen gezongen: “Tot God de ongerechtigheid niet 
langer kan gedogen”. Wat heeft de Heere in Nederland al niet alle-
maal aan moeten zien en aan moeten horen! Hoe is de Naam van 
de eeuwige God niet dag aan dag gelasterd geweest! En waar is de 
mond van de kerk geweest? Waar is de stem geweest van hen die 
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zeggen in God te geloven? Waarom zijn onze handen niet gedurig 
gevouwen geweest? Waarom hebben we niet voor God gekropen in 
’t stof vanwege de nood van land en volk? We hebben zo makkelijk 
door kunnen gaan, nietwaar! We hebben zo gemakkelijk door kun-
nen leven. Want ja, we hadden de vrijheid nog. Maar als dat nu 
eens ophoudt?! Als de Heere dat nu eens een halt toeroept?! En 
daar een keuze gemaakt moet worden voor God en mensen. Voor 
wie kiest u dan? Kiest u dan voor hen die alleen het lichaam kunnen 
doden? Of kiest u voor Hem Die beide, ziel en lichaam, kan verder-
ven in de hel? Wat zal uw keuze zijn? Ik bedoel dit te zeggen: Hoe 
zullen wij openbaar komen als de duimschroeven worden aange-
draaid, als het benauwd gaat worden, als het mee hobbelen geen 
optie meer is, als het op waarheid in het binnenste gaat aankomen? 
Waar zullen wij blijven, mensen, als de Heere het zo maakt in Ne-
derland dat we de vrijheid niet meer hebben? 
Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks. Ben je in de dagen 
van vrijheid, die wij nog mogen beleven, weleens afgezonderd ge-
weest? De afzondering gezocht en in de afzondering gebracht. Dat 
is het eigenlijk. Het zoeken en het er gebracht worden. Want het be-
haagt de Heere dat verlangen in een mensenhart wakker te maken, 
om in de afzondering met Hem te verkeren. Maar de Heere geeft 
Zijn eer aan geen ander. Die is het Die een zoekende en zuchtende 
ziel niet eindeloos aan zichzelf zal over laten, maar Die hem haalt 
naar de afzondering, om hem daar te leren Wie Hij, Wie de eeuwige 
God nu Zelf is. 
Want er staat in vers 10: “De Naam des HEEREN is een sterke to-
ren, de rechtvaardige zal daar heen lopen en in een hoog vertrek 
gesteld worden”. Het gaat in dat tekstwoord over “de rechtvaardige”. 
Wie is dat nu eigenlijk? U begrijpt met mij mee natuurlijk, want u 
bent wekelijks onder de bediening van het Woord; daar wordt niet 
mee bedoeld de mens die zichzelf als rechtvaardig bestempelt en 
beoordeelt. Daar wordt niet mee bedoeld de farizeeër, die zo hoog 
is opgeklommen in allerlei deugden en volmaaktheden, die op een 
ander kan neerzien en zichzelf beter acht dan wie dan ook. Dat is de 
rechtvaardige niet. Die wordt door de Heere Jezus Christus huiche-
laars en geveinsden genoemd. Zij die een prachtig schoon masker 
vertonen, maar van binnen zijn ze stinkende graven, zegt de Heere 
Jezus Zelf. Nee, die zijn niet rechtvaardig, die zichzelf rechtvaardig 
noemen. Want die zichzelf rechtvaardig noemen, hebben het spre-
ken Gods nog nooit gehoord. Want waar gaat God van spreken, 
mensen, als Hij je in de afzondering haalt? Wat gaat Hij nu eigenlijk 
tot je ziel zeggen als Hij daar oog in oog met een mensenkind staat? 
Weet je wat je thuis krijgt? Wat je altijd al thuis had, maar waar je 
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helemaal geen erg in had. Je schuld! Je schuld! Dat is een woord, 
dat is ook zachtjesaan in kerkelijk Nederland verdwenen. We zijn 
gedoopt. We zijn verbondskinderen. Het zal wel goed wezen, want 
God is liefde, enzo. Maar je schuld thuis. Versta je dat? Begrijp je 
dat woord? Ken je iets van de inhoud van het woordje “schuld”? Wat 
dat is. Dan gaat het niet meer over de dingen van dat platte bestaan 
van ons. Maar de schuld voor God. 
Of heb je geen schuld? Als je schuld hebt, dan heb je ook last. Want 
schuld is zwaar. Schuld is ondragelijk. Schuld is een last die de 
schouders naar beneden drukt. Luther zegt: “Zonden zijn geen zon-
den zolang ze niet benoemd kunnen worden, zolang dat geen hel-
dere zonden geworden zijn. Maar zonde is pas zonde als je het kunt 
opnoemen”. En dan nog eens een keer, dan niet zomaar van alles. 
Maar wat zijn nu eigenlijk al onze uitgangen van het leven? Wat is 
nu heel ons bestaan voor God? Dat is namelijk de inhoud van de 
schuld die thuis bezorgd wordt als God een mens in de afzondering 
houdt? Dat is dit: dat we vijanden zijn, vijanden van God en van Zijn 
Christus. We komen openbaar als een hater van Hem. We komen 
openbaar als iemand die Hem naar de kroon en naar de troon heeft 
gestaan. 
Je zegt: “Die woorden kennen we. Die hoor je nogal eens. Dat zijn 
oude uitdrukkingen”. Maar heeft het al eens een nieuwe inhoud voor 
je gekregen? Is het werkelijkheid voor je geworden? Die schuld te 
moeten kauwen. Een vijand te zijn voor God je Schepper. Hem op 
het hoogst te hebben misdaan. Leugenachtig tot op het bot van je 
bestaan. Altijd jezelf op de been kunnen houden en Hem aan Zijn 
plaats te kunnen laten. 
Als je de schuld thuis krijgt en als je de last gaat dragen, is een 
zonnestraal een wonder, is een regendruppel een wonder, is het 
een wonder dat je er nog bent. Dan gaat de hand op de mond. Dan 
houdt het gescheld wel op. Gescheld, want God doet het nooit goed, 
en het weer deugt niet. Moet je hier eens kijken en moet je dat eens 
zien. Want het ligt altijd aan een ander. Maar dan gaat de hand op 
de mond. Dan ben ik het! Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat 
kwaad is in Uw heilig oog. 
Die wordt in de tekst rechtvaardig genoemd. Je zegt: “Dat is onmo-
gelijk, want dat is een mens, daar deugt helemaal niets van”. Nee, 
dat klopt, daar deugt ook helemaal niets van. Maar weet je wat dat 
woordje “rechtvaardig” wil zeggen? Dat is iemand die eerlijk ge-
maakt is voor God. Die zijn schijnleven, zijn droombestaan niet meer 
heeft kunnen voortzetten, maar die de werkelijkheid onder ogen 
heeft moeten zien en het heeft moeten leren bekennen en belijden 
wie hij is. Die opgehouden is met oppoetswerkzaamden. Ik hoop dat 
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je er ook al mee opgehouden bent. Misschien heb je het gepro-
beerd. Maar ja, zat het in die donkere tinten? Zat het in dat bezig 
zijn in die oudvaders? Zat het er in je leven te reformeren wat het 
uiterlijke betreft? Je zegt: “Moeten we dat dan maar nalaten? Zijn 
dat dan allemaal slechte dingen?” Nee, alsjeblieft, laat het niet na. O 
nee, het zijn geen slechte dingen. Het zijn goede dingen in zichzelf. 
Maar ze worden pas best als God ze zegent. Als het de Heere 
behaagt om die middelen in Zijn hand te gebruiken om je te tonen 
dat heel je opknapwerk niets is in Zijn Goddelijk oog. Want weet je 
waar je achter moet komen? Dat je met al je restaureren je hart niet 
vernieuwen kunt, je hart niet veranderen kunt. En hoe deftig en de-
gelijk je ook voor de dag komt, dat je nog altijd een mens bent die 
staat middenin de wervelstorm van het Goddelijk oordeel. Daar gaat 
het over. 
De rechtvaardige. Weet je wat die weet? Die weet dat er maar Eén 
is Die helpen kan. En dat is God. Weet je dat ook al? Al je geknoei 
is ten einde. Er is er maar Eén Die helpen kan. Als het goed komt in 
mijn leven, dan moet het daar vandaan komen, anders is het ver-
loren. Lig je met al je pogen, met al je doen en laten verloren? Dat is 
een rechtvaardige. Heb je een hoop op God? Dat is een rechtvaar-
dige. 
Er wordt in dat tekstwoord, het 10e vers, een waarheid, een stelling 
neer gelegd. De Naam des HEEREN is een sterke toren, staat daar. 
Dat is een vaststaand feit. Dat is een gegeven. De Naam des HEE-
REN “is”… Dat betekent: zal eeuwig zijn. Want dat is die Naam van 
eeuwigheid en dat zal die Naam tot in eeuwigheid zijn. De hele cir-
kel van de eeuwigheid geldt datzelfde: “De Naam des HEEREN is 
een sterke toren”. Wat betekent dat? Dat in die Naam des HEEREN 
veiligheid, bescherming en bewaring te vinden is. Dat die Naam des 
HEEREN hetzelfde werkt als een sterke toren waarheen een mens 
vluchten kan die in gevaar is, en in gevaar gekomen, snelt hij zo 
snel als hij kan daar heen en hij vindt achter die muren van die ster-
ke toren beschutting en veiligheid. En zolang hij in die sterke toren 
is, kan hem geen gevaar overkomen. Maar zodra die mens die ster-
ke toren verlaat, staat hij weer bloot aan alle mogelijke gevaren. 
Zo wordt de Naam des HEEREN vergeleken bij een sterke toren. 
Zolang de mens in die Naam des HEEREN is opgeborgen, is die 
mens beveiligd tegen alle mogelijke gevaren. Gevaren van de hemel 
en gevaren van de hel. Beveiligd tegen de gevaren van het God-
delijk oordeel en vonnis. Beveiligd tegen dat wat de Heere over de 
zonde uitspreekt: “Ten dage als gij daarvan eet, zult ge den dood 
sterven”. 
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Beveiligd ook tegen dat wat uit de hel afkomstig is. Want die ziele-
moorder van den beginne loert op die mensenkinderen, om ze te 
grijpen en te verslinden, ze mee te slepen in die bodemloze poel 
van verderf in die vreselijke plaats van wanhoop, van ellende. 
De Naam des HEEREN is een sterke toren. Waar bestaat die sterke 
toren dan uit? Waar bestaat die Naam des HEEREN dan eigenlijk 
uit? Wat maakt die dikke wanden van die sterke toren zo sterk? Wel, 
dit: de Naam des HEEREN is de openbaring van het Wezen van 
God. Dat is de verklaring van Wie God is. En, dat is u de vorige 
week bij Zondag 36 ook gezegd, in Wie anders is de Naam des 
HEEREN geopenbaard, dan in de Persoon van de Heere Jezus 
Christus! Al Gods deugden en volmaaktheden zijn in Hem als het 
ware samengevat. Al de deugden en volmaaktheden Gods heeft 
Christus ten toon gespreid. En als daar staat “De Naam des HEE-
REN is een sterke toren”, dan betekent dat, dat de beleving van de 
sterkheid van de Naam des HEEREN pas dan er is als een mens 
opgeborgen is in die Naam. Dat betekent: opgeborgen te zijn in de 
openbaring van het Wezen van God. Dat betekent: opgeborgen in 
de Enige Die het Wezen van God heeft geopenbaard. Dat is de 
Heere Jezus Christus. Alleen in Christus zal de zondaar, die voor 
God rechtvaardig is, in al zijn schuld en ellende veiligheid vinden te-
gen de stormen en de vloeden. Alleen in Christus is er beschutting 
en veiligheid. 
Ja, en dan nog eens even onze tijd, onze dagen. Misschien wordt 
het je ook weleens bang. Er staat ergens in de Psalmen: “De fun-
damenten zijn omgehaald”. Al de zekerheden en bestendigheden, al 
de fatsoensnormen, heel het fatsoenlijk, normaal burgerlijk leven lijkt 
wel aan splinters te liggen. Dat wat eertijds abnormaal was, is nor-
maal geworden. En wat normaal is, naar het Woord van God, wordt 
als abnormaal versleten. In wat voor wereld leven we nu? Waar 
groeien onze kinderen in op? Ben je weleens benauwd voor je na-
geslacht, je kleinkinderen? Je moet het toch toegeven, het is heel 
anders dan vroeger. Maar wat zal er van ze terecht moeten komen? 
Aan alle kanten loeren de gevaren. Maar dat niet alleen. Aan alle 
kanten dreigt ook de vervolging. En hoe makkelijk is het dan… Of 
ken je je eigen hart niet? Hoe makkelijk is het dan om maar mee te 
gaan in de stroom, in de algemene mening, in dat wat iedereen 
zegt. Hoe makkelijk is het dan om maar onder te gaan in de massa 
en niet op te vallen. Hoe makkelijk! 
Maar de rechtvaardige kan niet onder gaan in de massa. Die kan 
niet met de massa mee doen. Die kan niet het Woord van God 
lasteren in een levensgang die tegen het Woord van God in gaat. 
Omdat voor die rechtvaardige de Naam des HEEREN betekenis ge-
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kregen heeft. Want als hier staat “De Naam des HEEREN is een 
sterke toren, de rechtvaardige zal daar heen lopen en in een hoog 
vertrek gesteld worden”, dan geldt voor die rechtvaardige, die in een 
hoog vertrek gesteld wordt, dat de Naam des HEEREN zijn behoud 
uitmaakt, zijn verlossing inhoudt. Die Naam des HEEREN is zijn le-
ven geworden. Heel zijn zaligheid ligt opgeborgen in die Naam des 
HEEREN. En die rechtvaardige, die niet meer wist waar hij heen 
moest, daar staat van beloofd in dit woord: “De rechtvaardige zal 
daar heen lopen”, omdat de Heere Zijn pad bekend maakt en hem 
als vanzelf daar brengt door de bestiering van Zijn Goddelijke hand. 
Daar heen lopen. En er staat niet: “en zich in een hoog vertrek 
stellen”. Dus er staat niet wat de theologie van vandaag ons predikt. 
Dat je moet kiezen en moet aannemen. Maar dat je er achter komt 
in je dodelijke keus in Adam tegen God gekozen te hebben en de 
keus niet meer te kunnen doen, want de valse keus is al gemaakt.  
Er staat hier: “en in een hoog vertrek gesteld worden”. De Heere 
doet dat Zelf. Hij is het Zelf Die hun pad bepaalt waarlangs ze de 
weg mogen kiezen om bij die sterke toren uit te komen. En het is de 
Heere Die met Zijn milde, Goddelijke handen ze als het ware oppakt 
uit die ruisende kuil en dat modderig slijk, ze oppakt en op de hoog-
te stelt. De hoogte van Zijn gemeenschap. En op die hoogte… Ik 
weet niet of je er weleens geweest bent, op die hoogte. Waar de 
zaligheid in Christus je werd thuis gebracht. Op die hoogte ben je 
van alles af. Dan ligt alles er onder. Dan kan de wereld je geen 
schade meer doen. Dan kan de duivel je niet bereiken. Een hoog 
vertrek. De zonden moesten beneden achter blijven. Daar is het 
goed toeven voor al die rechtvaardigen. 
En het is maar goed dat er niet staat: “De rechtvaardige is er een 
keer heen gelopen en is in een hoog vertrek gesteld geworden”, en 
verder…? Nee, gelukkig staat er: “De rechtvaardige zál daar heen 
lopen”. Dat is bij de voortduur het leven van heel Gods volk. Dat is 
bij de voortduur de gang die de rechtvaardige heeft te maken. Die er 
achter moet komen, soms met een schrik wakker worden en in de 
verflauwing en in de verslapping van het geestelijk leven het onder-
vinden moeten, en in de verberging van het aangezicht van God het 
moet meemaken die sterke toren verlaten te hebben, weg gegaan 
bij de Naam des HEEREN. Dat betekent: weg gegaan bij de Bron 
van de zaligheid; weg gegaan bij de gezegende Heere Jezus Chris-
tus vandaan; weg gegaan en in de eenzaamheid, in de ellende te-
recht gekomen. Opnieuw in het oorlogsveld en temidden van de vij-
anden, en nergens die beschutting. Nee, want de Naam des HEE-
REN verlaten. 
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De Heere Jezus zei eens tegen Zijn jongeren: “Wilt ook gij niet weg 
gaan?” Dan zeggen die jongeren, ja, bij monde van Petrus, maar ze 
zeggen het eigenlijk allemaal: “Waar moeten we heen? Gij hebt de 
woorden van het eeuwige leven”. Waar moeten we heen? Lijkt uw 
leven daar op? Waar moeten we heen? Gij hebt de woorden van het 
eeuwige leven. Of bent u zo’n mens die net als al die anderen, zo 
gemakkelijk bij Hem vandaan loopt? Zomaar weer op de loop ge-
gaan. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in ’t rond. En toch zegt dit 
Woord dat de Heere telkens opnieuw op Zijn eigen werk zal terug 
komen. De rechtvaardigen zal daar heen lopen en in een hoog 
vertrek gesteld worden, om bij vernieuwing de zoetheid van het ver-
gevend Offer van Christus te mogen beleven, om opnieuw de be-
schutting van het gezegend middelaarsbloed aan eigen hart en le-
ven te mogen ondervinden, om opnieuw in die Naam des HEEREN 
opgeborgen te zijn. En weet u wat daar ook bij hoort? Want we kun-
nen natuurlijk klagen over onze tijd enzo. En het is erg, het is heel 
erg. En we kunnen vrezen voor de verkiezingen en wat er uit voort 
gaat komen enzo. We kunnen vrezen voor links, wat afrekent met 
alles wat met God en Zijn dienst te maken heeft. En toch, die Naam 
des HEEREN is een sterke toren. Het staat in de Psalmen: “Die in 
de hemel woont zal lachen”. Als je nu in die sterke toren gesteld 
geworden bent en eens een keertje naast de Heere als het ware ge-
zet geworden bent, om nu heel dat gewoel en getier der mensenkin-
deren te overzien. En als het de Heere behaagt om je eens een keer 
een indruk te geven van Zijn Goddelijk welbehagen, en dat de 
geschiedenis in Zijn hand ligt, dat Hij het leven leidt, dat Hij de hele 
wereldgeschiedenis leidt, en in het bijzonder zorgt en waakt voor 
Zijn Kerk. Zou er dan geen glimlach op je gezicht komen! Hoe don-
ker ooit Gods weg moog’ wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vre-
zen. Ja toch! Daar is de zekerheid in, in de Naam des HEEREN. 
Daar alleen. Nergens anders kun je terecht. Nou, mensen, dan is 
die Naam een Naam van waarde voor je geworden. Dan kun je het 
niet verdragen als die Naam onteerd en naar beneden gehaald 
wordt. 
De vorige week heb ik tegen u gezegd: Als die Naam gelasterd 
wordt, heb je dan smart in je hart? Heb je daar verdriet over? En 
doet dat een gebed tot God opstijgen? En nu zeg ik tegen u: als die 
Naam Gods gelasterd wordt, gaat er dan als het ware een mes door 
je ziel, en kun je niet anders dan tegen dezulken te gewagen van de 
goedheid van God? Mensen, als er één voor je staat die de Naam 
des HEEREN naar beneden haalt, en als je net op dat ogenblik door 
de goedheid Gods in die Naam des HEEREN in gevoeligheid mag 
zijn opgeborgen, zou je dan voor zo’n mens vrezen? Zou je dan vre-
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zen voor die die het lichaam kunnen doden? Nee, dan vrees je, be-
zet met de Godsvreze, alleen Hem Die beide, ziel en lichaam, kan 
verderven in de hel. Dan kun je niet anders dan voor de Naam en de 
eer des HEEREN op te komen. Dan kun je het niet verdragen als 
die Naam wordt neergehaald. Want die Naam heeft niet alleen 
waarde en betekenis voor je gekregen, maar het is ook de Naam 
des HEEREN Die heel de zaligheid bewerkt heeft. En je verstaat het 
zo, dat al die anderen, die de Naam des HEEREN naar beneden 
halen, verloren moeten gaan als ze in dat neerhalen van die Naam 
des HEEREN voort zullen gaan. 
Ik wou je eens vragen. Als je naar de politiek kijkt, ja, links. Maar 
heb je nog weleens een keer gebed voor links? Gaat het je weleens 
aan het hart als je in de krant leest wat dergelijke lieden allemaal uit 
durven spreken? Ben je weleens met ze begaan, dat je zeggen 
moet: “Ze zullen straks vallen in de handen van de levende God. 
Hoe zal dat moeten gaan?” Ben je bang voor hen, of ben je bang 
voor het oordeel dat hen te wachten staat? Dat is ook een zaak! Of 
niet? 
De Catechismus besteedt er niet voor niets twee Zondags-afdelin-
gen aan, aan die Naam des HEEREN. Waarom? Omdat het onteren 
van die Naam des HEEREN de grootste zonde is die denkbaar is. In 
al onze zonden en ongerechtigheden dringt dit door dat het is een 
neerhalen van God. 
Eerst zeg ik u: “Mag men bij de Naam Gods ook een eed zweren?” 
Nee, nee, dat is ten strengste verboden. Wat de Heere Jezus zegt: 
“Zweert ganselijk niet”. In heel uw dagelijkse gang, vermijd en ver-
hinder het eedzweren. Maar laat zijn uw woord ja ja en nee nee. Dat 
betekent: wees in heel uw levensgang een oprechte. Leef het leven 
zo dat eedzweren niet nodig is. Ga in deze wereld zo een gang dat 
u met een eed uw levensgang niet voor waarachtig hoeft te houden, 
maar dat het uit heel uw spreken, heel uw zwijgen, heel uw handel 
en wandel blijkt dat die gang oprecht is. Dat is het wat de Heere Je-
zus zegt als Hij zegt: “Zweert ganselijk niet”. Nee, ga eenvoudig, 
waarachtig en oprecht uw weg. En in Matthéüs 5 zegt de Heere 
Jezus: “Wat boven deze is, dat is uit den boze”. Als je leven zoda-
nig is dat je het met een eedzwering als moet goed maken, dan is 
het uit den boze! Want het is tot overvloed van een leven dat op-
recht had moeten zijn. 
Mag men ook bij de Naam Gods een eed zweren? Nee, nee, want 
de gevolgen zijn afschuwelijk. Neem nooit vanuit uzelf het initiatief 
om te zweren. Je kunt de droevige geschiedenis lezen in Matthéüs 
14. Daar is koning Herodes. Ach ja, hij heeft daar een vrouw bij zich 
die de zijne niet is. Die vrouw heeft een dochter. Ze heeft waar-
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schijnlijk Salomé geheten. En wat zweert die man? Zonder dat 
iemand om een eedzwering van hem gevraagd had. “Ik zal u alles 
geven, zelfs tot de helft van mijn koninkrijk toe”. En die dochter, 
geïnstrueerd door de moeder: “Ik begeer het hoofd van Johannes de 
Doper”. En je kunt het lezen in Matthéüs 14, hoe de schrik deze He-
rodes om het hart slaat. Wat heeft hij zichzelf in de moeite en in de 
benauwdheid gedrongen. Wat heeft hij zichzelf in een gevangenis 
gedraaid, met zijn eigen eedzweren. Hij wilde de Doper niet doden. 
Hij had toch een hekel aan hem? Ja, hij had een hekel aan hem. En 
hij wilde de Doper op zichzelf best wel vermoorden. Maar hij vrees-
de het volk, staat er, omdat het volk Johannes de Doper als op de 
handen droeg. Ze kenden hem als een profeet, een gezant van God 
gezonden. Het volk had de Doper lief. Dus uit vrees voor het volk, 
uit vrees voor opstand van het volk, uit vrees voor zijn eigen konink-
rijk, uit vrees voor zijn koningschap en voor zijn troon, uit vrees voor 
zijn eigen eer en aanzien. Dus uit puur egoïstische overwegingen. 
Hij vreesde. 
Maar hij had die eed gezworen. En dan staat er in Matthéüs 14: 
“Maar om den ede en om degenen die met hem aanzaten”. Want er 
hadden er veel aan die feestmaaltijd gezeten die zijn eed hadden 
gehoord. En als hij nu zijn eed zou verbreken, als hij zou zeggen: 
“Nee, dit niet”, dan ja, dan hadden al die gasten gezegd: “Je bent 
een leugenaar. Je hebt het zelfs met een eed benadrukt, en nu doe 
je het niet”. Dus in diepe, hevige tweestrijd terecht gekomen, kan 
deze man niet anders, door zijn eigen falen, door zijn eigen zonde, 
dan een gezant heen te sturen en het hoofd van de Doper op een 
schotel te brengen. 
Herodes is natuurlijk een man geweest met een toegeschroeid ge-
weten. Die man heeft alles gedaan wat de Heere verboden had. En 
toch is dit een zaak die deze man zijn leven lang heeft achtervolgd. 
Want de Heere verkondigt in Zijn Woord dat zij die de valse eed 
zweren, zelf zullen tegen komen hun zondige daad, die zelf in die 
gang geleid zullen worden dat ze zelf ook met onrecht en valselijk 
behandeld zullen worden. Ach ja, de apostel zegt zelf het oordeel 
aan. God zal dit straffen. Zijn roede zal over u komen, u en heel uw 
leven zullen net zo onoprecht zijn als heel uw eed. Een ongerust le-
ven met wroeging zal uw deel zijn als u ook bij de Naam Gods een 
eed zweert. 
En je zegt: “Ja, maar nu klopt het toch niet, want er staat hier toch in 
het antwood “ja”, en daarstraks zei je “nee”. Maar ik zei: “Mag men 
ook bij de Naam Gods een eed zweren?” Nee, nee! En de Catechis-
mus vraagt: “Mag men ook godzaliglijk bij de Naam Gods een eed 
zweren?” Dan is het antwoord helder “Ja”. Dus waar eerst de Heere 
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Jezus gezegd had: “Zweert ganselijk niet”, waar het initiatief uit uzelf 
voort komt, is het verboden te zweren. Maar godzaliglijk bij de Naam 
Gods te zweren, dat is toegestaan als dat begeren niet uit u voort-
komt, maar als het de overheid van haar onderdanen of anderszins 
ook de nood vordert. Dat betekent: als het u opgelegd, als het van u 
geëist wordt. Als de overheid u gebiedt te zweren bij de Naam van 
God. 
Ja, dat kun je in ons Nederland eigenlijk niet zo goed voorstellen. 
Een overheid die met God niet rekent, die nog van een onderdaan 
zou vragen dat hij zweert bij de Naam van God. Maar laten we dat 
helder stellen, de Catechismus-opstellers gaan er van uit dat de 
overheid doortrokken is van het Goddelijk Woord. De opstellers van 
de Catechismus gaan er van uit dat in heel het burgerlijk bestel de 
theocratie regeert, dat God het voor het zeggen heeft, dat daar een 
overheid is die bukt en buigt onder God, die met Gods Woord en 
met Gods wetten rekent, die met heel hun beleid rekening houdt met 
wat er staat in de Schrift, die het leven, het land, alles zoekt in te 
richten naar Gods geboden. Zo’n overheid. Daar gaan de opstellers 
hier van uit. En die overheid mag van haar onderdanen een eed 
eisen. Waarom? Wel, als zo’n overheid een overheid is die met God 
rekent, dan zal zo’n overheid moeten bekennen en belijden, op 
grond van het Woord van God, dat alleen God waarachtig is en de 
mens leugenachtig is. Dan zal de overheid, met de handen op de 
Schrift, geen van haar onderdanen kunnen vertrouwen. Dan zal de 
overheid weten dat de leugen zo gemakkelijk uit ons voortkomt, dat 
we constant bezig zijn om onszelf te handhaven en ons eigen leven 
te redden. Leugenen om bestwil, leugenen uit nood, of hoe dan ook. 
En de overheid die dat beseft en weet, die zegt: “Wij zijn geen har-
tenkenners, wij weten het niet. Wij kunnen niet nagaan of iemand de 
waarheid spreekt. Maar wij, als Gods dienares, staan onder God. En 
wij, als overheid, roepen die God, Die ons heeft aangesteld als over-
heid, er bij. Hij is immers het hoogste, het allerhoogste en eeuwige 
Gezag. En wij roepen Hem er bij dat Hij de waarheid aan het licht 
zal brengen”. En ze eisen van hun onderdaan dat, in welke weg of 
gang dat dan ook gevorderd wordt, er een eed gezworen wordt. Dus 
daarmee wordt het oordeel aan God over gelaten. Als ik de waar-
heid spreek zal God het tonen. En als ik leugen spreek, zal God het 
ook tonen. Dat spreekt degene uit die op last van de overheid een 
eed zweert. Dus God zal mij bezoeken als ik lieg, en Hij zal mij ze-
genen als ik de waarheid spreek. 
Dat heeft een groot doel in zich. Namelijk dit: om het volk de gepas-
te vrees in te boezemen dat de Heere zal opstaan om leugenaars te 
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verdelgen, het zal wakker maken in het hart van het volk: “Wij heb-
ben met God te maken”. 
Maar ja, in een land als het onze, waar de overheid al niet meer ge-
looft dat God bestaat, waar het overgrote deel van het volk niet 
meer gelooft dat God bestaat. In een land waar de mens zichzelf als 
God rekent en meent te mogen beschikken over leven en dood. Een 
land waarin mensen menen dat alles, zelfs de ongeboren vrucht in 
de buik van de moeder, in onze hand is. Zou zo’n land nog vrezen 
voor het oordeel Gods? Weet u wat ik mij zelfs afvraag? Als de Hee-
re nu op deze dag de ongerechtigheid van Nederland niet langer 
kan aanzien en Zijn slaande hand over ons volk brengt. Weet u wat 
ik vrees? Dat het bij het volk slechts vijandschap zal oproepen en 
geen eerbied en ontzag. Dat het volk niet meer breken zal onder de 
Heere. Zou Nederland over gegeven zijn? Wat denkt u? Dat doet er 
eigenlijk niet toe wat wij denken. Luther zegt wel ergens: “Waar het 
Woord van God verdwijnt, daar komt het niet meer terug”. Ik kan u 
wel één ding verzekeren: het Woord van God is nog niet verdwenen. 
Nog niet. Heel af en toe wordt er nog gehoord wat God doet. Hoort 
wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 
Het is mijn hartelijke wens en hoop, mensen, dat voor u en mij deze 
Zondags-afdeling niet anders zal uitwerken dan ons op de knieën te 
drukken voor het aangezicht van God en de vreselijke nood van 
land en volk Hem te klagen. Dat de Heere het nog moge behagen 
ons een teken ten goede te doen. Wat is dan die eerste gedachte 
stellig: verboden te zweren. Hier mag het geboden zijn door de over-
heid. Maar verboden te zweren. Dat de Heere Jezus zegt: “Zweert 
ganselijk niet”. Wat is dat stellig! Juist in een land en onder een 
overheid als de onze. Dat de Heere Jezus zegt: “Laat in heel uw 
doen en laten uw ja ja en uw nee nee zijn”. Want ja, we kunnen na-
tuurlijk klagen over het land. Maar wat leven en stralen wij eigenlijk 
uit? Betonen wij in ons leven oprechtheid en waarachtigheid? Of 
moet je ook klagen dat je er alles, maar dan ook alles aan tekort 
komt? Dat je een mens bent die zegt: “Ja, ik kan het wel begrijpen 
dat de overheid een eed van mij vraagt. Ze kunnen mij ook niet 
vertrouwen. Ik ben ook niet te vertrouwen. Ik ben een leugenaar tot 
op het bot toe”. Wat is het noodzakelijk, juist in zo’n donkere tijd als 
de onze, om ook in de dagelijkse dingen een lichtend licht en een 
zoutend zout te zijn. Dan sta je aan de kassa, dan vergist de cais-
sière zich, ze geeft je vijf euro teveel terug, en je denkt: “Zo, dat heb 
ik gauw verdiend”. Of ga je terug? “Het is niet van mij. U hebt het 
niet goed gedaan. Hier is het weer”. Want als ze je vijf euro te wei-
nig terug geeft, dan ben je zo terug. Of niet? Dat! Dat is zomaar een 
voorbeeld uit die eenvoudige dagelijkse dingen. En weet je wat voor 
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hart ik heb? Hoe erg het ook is. Ik steek ook liever die vijf euro in de 
zak. Maar als je de rijkdom van de Naam des HEEREN als een ster-
ke toren hebt mogen bevinden; als je in de gemeenschap van Chris-
tus heel de erfenis die God weggelegd heeft van voor de grondleg-
ging der wereld hebt toegezegd gekregen, wat zullen dan die paar 
centen je schelen. Geef de keizer wat des keizers is, mensen. 
Ben je dan nog een mens van rechten? Moet je dan nog op je stre-
pen staan? Of zul je om de vrede weleens een keertje een stapje 
achteruit doen? 
Geboden te zweren. Waartoe eigenlijk? Wel zo: om trouw en waar-
heid daardoor te bevestigen. Ik zweer een eed en het gevolg is, om-
dat ik de waarheid sprak, dat God Zijn zegenende handen uitbreidt, 
en in de omstandigheden laat blijken dat Hij met mij is, en dat tot 
Gods eer. Ja, dus in onderworpenheid aan Hem, in een eerbiedigen 
van Hem, in een erkennen van Zijn Majesteit. Hij wordt er door ge-
eerd als de waarheid met een eed bevestigd wordt aan de over-
heid. Hij wordt er door geëerd, omdat daaruit blijkt dat God hen, die 
trouw en waarheid liefhebben, zegenen zal. 
En des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods Woord ge-
grond. Des naasten heil. Dat de naaste er iets aan ziet en merkt: 
“Hé, die zweert een eed in diepe vreze en in afhankelijkheid van 
God. Die beseft met Wie hij van doen heeft”. Daar heb je weer de 
praktijk. Dat geldt ook van de raadsvergaderingen hoor. Ja, mensen, 
dan moet je je stem uitbrengen. Er zijn er nog wat in de Kamer, een 
paar, die voor de Naam des HEEREN wensen uit te ko-men. Daar 
loopt het over. De eerbied tot God in alles door laten klinken. Want 
dat is het wat beweegt. Dat gepreek van ons, zomaar op de straat of 
waar dan ook, dat haalt zo weinig uit. Dat wekt meer vijandschap 
op. Maar de eenvoudige en onderworpen gang en tred aan de ge-
boden Gods, dat is tot des naasten heil. 
Zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond, en daarom ook van de 
heiligen in het Oude- en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. 
Het ging bijvoorbeeld Abraham om de eer van God, en hij liet 
Eliëzer zweren, met de hand op zijn heup, dat hij geen vrouw nam 
van de Kanaänieten, maar dat hij een vrouw nam die de Heere 
vreesde. In zo’n geval is een eed geoorloofd, omdat het over de 
Naam en de voortplanting van de Naam van God gaat. En die niet 
alleen. Paulus zegt: “De God en Vader van onze Heere Jezus Chris-
tus weet dat ik niet lieg”. Om te bevestigen dat woord van de leven-
de God dat hij uitsprak. Hij weet het. Ik roep Hem tot een Getuige 
erbij. En ook dit: “Ik roep God aan tot een Getuige over mijn ziel”. 
Waar Paulus zelfs zegt, tot eer van God en tot heil van de gemeen-
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te, mag de Heere mijn ziel uit het boek der levenden wegsnijden als 
ik lieg. Daar gaat het over God en niet over onszelf. 
Ja, daar zat die Herodes met een grote ellende. Hij had zichzelf be-
doeld en hij was in de grootste moeite terecht gekomen. En hier zit 
Paulus, hij heeft zichzelf niet bedoeld, maar hij heeft God bedoeld. 
En die eed is door God bevestigd. Want tegen de tijd dat hij dit 
aardse leven moest verlaten, zegt hij: “Voorts is mij weggelegd de 
kroon der rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige Rechter, 
mij geven zal”. 
 
We gaan eerst zingen, Psalm 119 vers 63. 
 

Ik ben Uw knecht, geef mij dan recht verstand, 
Zo zal ik Uw getuigenissen leren. 
Nu is het tijd, dat 's HEEREN rechterhand 
Haar kracht vertoon', in 't godd'loos kwaad te weren; 
Men schendt Uw wet zo stout van allen kant; 
Men schroomt niet meer Uw groten Naam t' onteren. 

 
Ja, gemeente, wie toch iets van die Naam des HEEREN in zijn le-
ven gekend heeft en nog iets van die Naam des HEEREN kennen 
en ondervinden mag, die blijft bij de voortduur overtuigd van wie hij 
zelf is en blijft. 
Ben je er nog beter aan toe, laten we maar zeggen dan de linkse 
politiek? Kun je je nog boven een ander verheffen? Of ben je er 
eigenlijk net zo aan toe? Wat is er dan eigenlijk nodig? Dat de Heere 
Zijn Naam, ja Zijn krachtige hand gaat tonen in heel ons land, in 
heel ons bestaan, in heel onze samenleving. 
Mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel een eed 
zweren? Dit boekje is natuurlijk ook ontstaan als een protest tegen 
de Rooms Katholieke kerk. Daar werden de heiligen aangeroepen. 
Die stenen- of die houten beeldjes die daar in de kerk stonden, daar 
werden allerlei gebeden tegen uitgesproken. “Maria, moeder Gods, 
bid voor ons”. En  al dat gedoe meer. Daar werd een mens aange-
roepen. En het volk in die dagen, dat hechtte er geloof aan. Dat was 
niet anders gewend. En als ze op reis gingen, dan kwamen ze zo-
maar ergens langs de weg een kapelletje tegen. Dan werd er ergens 
halt gehouden en een knieval gemaakt voor zo’n mariabeeld, of een 
andere heiligenbeeld dat er stond. Bijgeloof! Ja, dat was toen, zeg 
je, onderontwikkelde mensen. Nou, dan zijn wij vandaag ook nog 
onderontwikkeld. Want alles waar je op vertrouwt buiten God, buiten 
de Naam des HEEREN, is een afgod. Dat wordt in het Woord van 
God veroordeeld. 
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Waar is uw sterkte in eigenlijk? Hier in het Spreukenboek is alleen 
de Naam des HEEREN sterkte. En de rechtvaardige, die van alle 
kracht is af geholpen, zal daar heen lopen en in een hoog vertrek 
gesteld worden. De Heere is het alleen Die het doen moet. 
Mag men dan bij heiligen of bij enig ander schepsel een eed zwe-
ren? Neen! Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat be-
tekent: een rechte eed zweren is bidden. Een eed uitspreken is een 
gebed uitspreken. 
 
Dan kan ik het toch niet nalaten om in dit verband een enkel woord 
te zeggen. Ik heb wat rond gekeken op de reformatorische scholen. 
Ik heb er heel wat vloeken gehoord. Dat betekent in ieder geval dit, 
dat die leerlingen op de reformatorische scholen nog in God gelo-
ven. Als je niet in Hem gelooft, waarom zou je dan Zijn Naam ge-
bruiken in een vloek! Nietwaar? Ik was gewoon, als ik het in de klas 
hoorde, om op het bord uit te schrijven wat er eigenlijk gezegd werd 
in die vloek. Ik heb het die jongens altijd uitgelegd: “Je doet een 
gebed”. En het gebed is dit: “God, verdoem mij alstUblieft”. Dat 
vraag je. “Dat bedoel ik niet”. Maar je vraagt het wel. Je bidt het 
toch! Je zegt het toch! En, mensen, als het niet verandert, gaat God 
het nog verhoren ook, en zul je tot in alle eeuwigheid moeten kau-
wen de Naam des HEEREN op die vreselijke wijze in een vloek te 
hebben aangeroepen. Want denk erom, dat dat ook een vorm van 
aanroepen is. En daar is geen zegen over te verwachten. O nee! 
Wie van ons gaat dan eigenlijk vrijuit? Hoe vaak heb je de Naam 
des Heeren niet aangeroepen, zomaar bij de boterham of ’s och-
tends als je wakker werd, gedachtenloos. Zomaar omdat het moest, 
omdat het tot de orde van het leven behoort. Zonder te beseffen tot 
Wie je eigenlijk spreekt. Want weet je wat de Catechismus hiermee 
wil leren? Dat is dit: Of je nu een eed zweert of niet, dat je verstaat 
met Wie je van doen hebt. Elk ogenblik van je leven. En dat heel je 
levensgang en wandel, je gedachten, de bewegingen en de overleg-
gingen van je hart, dat alles voor de Heere is als een geopend boek. 
Het wil ons voorstellen dat we in alles met God van doen hebben. 
Want er staat: “Een rechte eed zweren is God aanroepen, dat Hij 
het is Die alleen het hart kent”. Hij is het Die uw en mijn hart kent. 
En Hij weet het van ons of er waarheid in ons binnenste is. Hij is het 
Die geen eed nodig heeft van ons om de waarheid of de leugen te 
bevestigen. Hij weet het al. Dat Hij Die alleen die het hart kent, der 
waarheid getuigenis wil geven. En dat zal Hij ook doen, want God 
komt altijd op voor de waarheid. Leugen en chaos komen bij de 
duivel vandaan. Waarheid en orde komen bij God vandaan. Hij zal 
die waarheid getuigenis geven in het leven van een ieder van ons. 
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Hij zal het openbaar gaan maken wat Hij in uw en mijn hart gekend 
en gezien heeft. Hij zal aan het licht brengen wat Hij daar gevonden 
heeft. Zelfs in die kelderkamer van je hart. Zelfs in die schuilhoeken. 
Hij zal het aan het licht brengen. 
 
En mij straffen indien ik valselijk zweer. Dat betekent dat de Cate-
chismus zegt: “Wij zijn God onderworpen”. En als ik valselijk 
zweer… Ik wil het breder trekken deze middag. Als wij een leven le-
ven dat vals is, dat niet het leven van de rechtvaardige is, dat we 
dan vragen: “Heere, straf mij alstUblieft”. Opdat in dat straffen van 
zondaren en goddelozen Zijn eer verheerlijkt zou worden. 
Er staat in het Woord van God in de Efezebrief: “Hebt geen ge-
meenschap met de onvruchtbare werken der duisternis”. Want in die 
onvruchtbare werken der duisternis wordt Gods Rijk geschaad en 
afgebroken. God wordt er door onteerd. En de vorst der duisternis is 
niet anders doende dan ons daar heen te slepen. 
 
Ach, mensen, dat wij Hem zouden aanroepen, Die de harten kent. 
Hem aanroepen of Hij het nog zou willen maken, dat wat voor Hem 
niet kan bestaan wordt uitgebrand en verzoend in het Offer van 
Christus. Want weet u met Wie u van doen hebt? U hebt te doen 
met de God Die zweert: “Ik heb eens gezworen bij Mijn eigen heilig-
heid”. Weet u wat dat zweren van God inhoudt? De onrechtvaardige 
zal sterven, maar de rechtvaardige zal behouden worden. Dat de 
nood van het verkeren onder het alziende oog van God, dat de nood 
van het verkeren onder die God, Die het met een eed gezworen 
heeft, dat Hij straffen zal al de ongerechtigheid. Ons in deze dag zou 
mogen uitdrijven, met heel de nood van ons persoonlijk bestaan, 
ons huwelijks- en gezinsleven, ons gemeentelijk leven, ons volksle-
ven. Hem aanroepen, aanlopen als een waterstroom, dat Hij het nog 
zou willen doen, om Jezus wille. Het thuis zou willen brengen dat de 
Naam des HEEREN een sterke toren is. Dat Hij zou willen recht-
vaardig maken, in een bekennen en belijden van zonden en schuld, 
en in het openbaren van de enig geldende gerechtigheid voor Hem, 
die in Christus is. Dat de rechtvaardige daar heen lopen zal. O ja, 
daar op de knieën liggend aan de troon van de Goddelijke genade, 
en door de goedheid des HEEREN in een hoog vertrek gesteld zou 
worden. Want daar, daar waar de Naam des HEEREN wordt ver-
staan, in Zijn diepe inhoud, daar wordt ook de Naam des HEEREN 
in beginsel geëerd. U alleen, U loven wij, is de taal van het volk dat 
in die sterke toren een plaats heeft gekregen. Heb je het weleens 
gezongen? Heb je God weleens mogen grootmaken, dat Hij Zijn 
trouw aan Israël nooit gekrenkt heeft? Dat Hij gedachten des vredes 
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gehad heeft en niet des kwaads. Godloochenaars en godonteerders 
wordt het in deze dag nog toegeroepen: “Haast en spoedt u dan om 
uw levenswil”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 21 : 13. 
 

Verhoog, o HEER', Uw Naam en kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
Door lucht en wolken dringen; 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
Door ons, nog eeuwenlang, 
Geloofd met psalmgezang. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 


