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Predikatie over Psalm 91 vers 10 t/m 12 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 18 november 2012 
 
 Zingen Psalm 34 : 4. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Psalm 91 
 
  1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal 
vernachten in de schaduw des Almachtigen. 
  2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; 
mijn God, op Welken ik vertrouw. 
  3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de 
zeer verderfelijke pestilentie. 
  4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij 
betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. 
  5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl die 
des daags vliegt, 
  6 Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf 
dat op den middag verwoest. 
  7 Aan uw zijde zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw 
rechterhand; tot u zal het niet genaken. 
  8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de 
vergelding der goddelozen zien. 
  9 Want Gij, HEERE, zijt mijn Toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij 
gesteld tot uw Vertrek; 
10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent na-
deren. 
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al 
uw wegen. 
12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen 
steen stoot. 
13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jon-
gen leeuw en den draak vertreden. 
14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God , zo zal Ik hem uithelpen; 
Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. 
15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwd-
heid zal Ik bij hem zijn; Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheer-
lijken. 
16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem 
Mijn heil doen zien. 
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Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 91 : 5 en 6. 

 
Met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest in de-
ze morgen Psalm 91. Dan wordt u als tekstwoord genoemd de 
verzen 10, 11 en 12. Daar luidt het Woord van God en onze tekst: 
 
 
10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent 
naderen. 
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in 
al uw wegen. 
12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen 
steen stoot. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. De waarheid over de Kerk. 
2e. De weldaad voor de Kerk. 
3e. De wandel van de Kerk. 

 
Gemeente, Psalm 91 laat ons onomwonden zien dat elk menselijk 
leven zich in het grootste gevaar bevindt. Geen mens is veilig, laat 
Psalm 91 ons zien. Dat moeten we dan maar eens aan elkaar vra-
gen in deze morgen. Psalm 91 laat het zien. Maar heeft de praktijk 
van uw leven het u ook al geleerd? Ben je er achter gekomen dat al 
wat je opgebouwd hebt, al de veiligheid en al de zekerheid, die je 
om je heen vergaderd hebt, niet anders is gebleken dan ijdelheid, 
dan lucht? Psalm 91 laat het zien, dat de mensen op weg zijn om te 
vallen. Vers 7: “Aan uw zijde zullen er duizend vallen en tienduizend 
aan uw rechterhand”. Ja, de rest van de tekst komt zo wel. Maar 
eerst dit: Aan uw linkerhand, aan uw rechterhand tienduizend. De 
psalmist zegt: “In grote getalen zullen ze vallen, in alle mogelijke el-
lende, verdriet en ondergang. Ze zullen vallen”. Klopt dat? Gelooft u 
dat ook? Of kijkt u nog vleselijk? Vleselijk naar de mensen om u 
heen. Kijkt u nog vleselijk als u ziet het geluk en de voorspoed van 
de goddeloze? Hoe die leven in een wereld die opgebouwd wordt. 
Vraagt u zich nog af hoe het kan dat zij die met God niet rekenen 
het zo goed hebben, en u die in Zijn wegen zoekt te gaan zoveel 
moet meemaken en zoveel moet doormaken? Kijkt u vleselijk of kijkt 
u geestelijk in de wereld waarin u leeft en om u heen? Ziet u het met 
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uw eigen bedorven oog, of ziet u de dingen vanuit God, zoals God 
ze ziet? Want de psalmist die hier aan het woord is, die zegt het: 
“Elk mensenkind is in het grootste gevaar”. Maar hij kijkt bij God 
vandaan. En bij God vandaan ziet hij het grote gevaar. Het gevaar 
dat voor het natuurlijk en vleselijk oog verborgen is. Het gevaar waar 
wij niet op letten, dat we niet zien. Want hoe we ons leven ook ver-
zekeren en inbouwen, dat gevaar zien we over het hoofd. Dat is 
eigenlijk ook vreemd. Vreemd dat wij dat gevaar nu net over het 
hoofd zien, waar het hier in de Psalm over gaat. Dat dat gevaar he-
melhoog voor ons oprijst en ons vandaag of morgen allemaal over-
spoelt, en heel de begraafplaats en heel de oorlogsgebieden, heel 
de hongersnood op de wereld, heel de natuurrampen die over de 
wereld gaan, het zijn allemaal flarden van dat grote gevaar. Elke 
weg van neergang en ondergang is een teken dat dat grote gevaar 
waarheid is en dat het ons tegen grijnst. En wat je ook doet en wat 
je ook laat, dat je op geen enkele manier dat grote gevaar zult kun-
nen ontgaan. Dat het ons allemaal zal raken, weg zal slepen, zal 
verbrijzelen. Daar gaan we dan met al onze zekerheid, met al onze 
rust. De dag ervoor zat je nog zo rustig in je oorstoel, en de volgen-
de dag dat grote gevaar. 
Ik denk aan die man uit de Schrift. Die zegt: “Weet je wat ik doe? 
Laat ik maar grotere schuren bouwen, want ik moet alles op zien te 
slaan”. Hij zegt tegen zichzelf: “Heb maar rust en geniet maar van al 
die goederen. Ge hebt het goed voor vele jaren”. En hij zag dat gro-
te gevaar voorbij, waar God van zegt: “Gij dwaas, gij weet niet dat 
uw ziel in deze nacht van u zal worden afgeëist”. 
Dat grote gevaar is niet iets waarvoor wij ons kunnen verzekeren, 
want God laat Zich niet door ons verzekeren. Dat grote gevaar, zegt 
de psalmist, is God Zelf. En er is geen mens op deze wereld die 
God zou kunnen ontlopen. 
Ik weet het wel, u en ik, wij doen natuurlijk heel ons leven lang onze 
uiterste best om Hem te ontlopen. Daar zijn wij druk mee bezig. 
Vooral op het godsdienstig terrein zijn we er ontzaglijk goed in. Ons 
op de been houden met wat vroomheid en met wat degelijkheid. 
Wat deugden opbouwen. Maar God buiten de deur van het leven. 
Die God Die Zich in Zijn Woord openbaart als een God Die alles van 
ons er uit brandt, ons kaal en naakt, totaal geopenbaard voor Zijn 
aangezicht stelt. Die God buiten de deur houden, daar zijn we 
meesters in, daar zijn we sterren in, daar zijn we hoogleraars in, om 
zo te zeggen. Dat zit ons in het bloed. Dat is naar ons hart. Dat is nu 
die vreselijk diepe val. Dat is nu dat aannemen van de duivel als 
onze god en koning. Dat is nu de openbaring van waar de zonde 
ons gelaten heeft. Met God niet willen rekenen. En zolang je met 
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God niet rekent, dan heb je geen gevaar, denk je. Zolang je met 
God niet rekent, zijn de woorden van God, het Woord van God leeg, 
niets zeggend. Zolang je met God niet rekent is er helemaal geen 
gevaar dat ontvlucht moet worden. 
Als je met God gaat rekenen, dan ga je het zien. Weet je wanneer je 
met God gaat rekenen? Als God met u gaat rekenen. Weet je 
wanneer je met God gaat rekenen? Als Hij in het vrije van Zijn wel-
behagen u tegen komt. 
Is dat gebeurd? Is God je tegen gekomen? Dan praten we nog even 
niet over een zoete, lieve Jezus. 
Hoe is God je tegen gekomen? Toen Hij Zijn aangezicht aan je toon-
de, toen Hij de werkelijkheid van Zijn bestaan openbaar maakte, 
toen Hij door de werking van de Heilige Geest in het gewaad van 
Zijn Woord tot je sprak, en je moest geloven wat God in Zijn Woord 
zegt. Wat gebeurde er toen eigenlijk? Toen was je in het grootste 
gevaar. Of niet? Toen dreigde aan alle kanten al de rampen en ver-
schrikkingen. Toen ging God je tonen waar je jezelf in gebracht had. 
Welke dodelijke ellende je over je ziel gehaald had. Welke helle-
nacht voor je in het verschiet lag. Heb je dat gevaar gezien? Kan de 
tijd je niet meer bevredigen? Kunnen de dingen van de wereld je 
niet meer troosten? Kan al het geluk van de tijd die ene dreiging niet 
meer weg nemen? Hoe kom ik met God in het reine? 
Is dat een prediking voor je geworden: “Aan uw zijde zullen er dui-
zend vallen en tienduizend aan uw rechterhand”? Je ziet dat wel-
eens op een rouwadvertentie staan, dat de Heere die roepstem zou 
willen heiligen aan ons aller hart. Wel, dat staat hier eigenlijk ook. 
Die roepstem heiligen. Wat gebeurt er dan, als die roepstem gehei-
ligd wordt? Dan kom je bij God terecht. Dan kom je voor Gods aan-
gezicht te liggen met al je schuld en met al je zonden. Dan ben je 
een mens die het verdient dat God ook met je afrekent. Dan vind je 
het een wonder dat het nog niet gebeurd is, dat je nog altijd de 
adem in de neusgaten hebt. Dat is een wonder! Dan ga je beseffen 
dat uitstel geen afstel is. Dat het er zo op aan gaat komen. Mijn 
ziele, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor 
God? 
Natuurlijk, we zijn natuurlijk degelijk. Dus ja, je hebt van alles gepro-
beerd. Heel je leven gereformeerd. Geprobeerd het beter te doen. 
Je kon je wat verschuilen achter je nette kleren. Je kon je wat ver-
schuilen achter je strijden voor de oude waarheid. Je kon wat ver-
schuilen achter een oudvader, waar je je zo in kon vinden. Je kon je 
wat verschuilen achter je tranen, je bekommering: “Ik zit er dan toch 
maar mee, dat heb ik ook niet van mezelf”. De kennis van je ellende, 
daar hoopte je wat op. Want ja, dat had God toch uiteindelijk ge-
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werkt, en wat God gewerkt heeft, dat zal Hij toch ook niet verloren 
laten gaan. Zoiets. En dan geleerd te hebben dat je geen schuil-
plaats hebt. Ondanks alles wat je misschien hebt beleefd en meege-
maakt: geen schuilplaats. Want als de Heere gaat doorstoten in het 
leven, lieve mensen, dan gaat het over één zaak, dan gaat het over 
één Persoon. Dan gaat een mens leren dat alles van ons niet mee 
doet; dat alleen het Zijne telt. Wat is dat, dat telt? Wat is dat, het 
Zijne? Wel, dat is dit: dat God Zelf de weg van hun behoud heeft 
ontsloten. Dat God de mens, in al zijn ellende en ongeluk, niet zegt: 
“Zoek het nu zelf maar eens op, probeer er zelf nu maar eens te ko-
men. Ik hoop dat uw pogingen zullen slagen. En wie weet, Ik zal Mij 
laten verbidden”, ofzo. Maar dat de Heere Zelf de weg des heils 
heeft ontsloten toen er in ons niets was dat naar de Heere vroeg, 
naar Hem zuchtte. Toen wij nog midden in de zonde lagen, toen 
heeft Hij het uitgedacht, ja, voordat iets van ons begon te leven is er 
in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een schuilplaats op-
gericht. Wat is die schuilplaats voor een schuilplaats? Dat is het 
eeuwige hart van God. Dat is de eeuwige vredesgemeenschap met 
God drie-enig. Weet je wat die schuilplaats is? Dat is dit: dat God 
gezegd heeft over Zijn vijandige mensenkinderen, over Zijn vijandi-
ge schepselen: “Ik zal ze opbergen in Mijzelf, dat ze veilig zullen zijn 
in alle kou en in alle hitte, dat ze getroost zullen zijn in tijd en eeu-
wigheid beide”. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. 
Is dat je aangewezen, mensen, dat je van een schuilplaats moet we-
ten? Ken je dat leven buiten de schuilplaats, met een diep verlangen 
om in de schuilplaats te zijn? Ken je die zucht en die roep om gena-
de, dat God je in Zichzelf op zou bergen, op zou sluiten in Zijn hart? 
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten… Weet je waar 
dat is? Dat is nergens anders dan aan de voet van Golgotha’s kruis. 
Dat is nergens anders dan die plek waar God Zijn hart, Zijn welbe-
hagen heeft geopenbaard. Dat is nergens anders dan die plek waar 
de Heere de schuld van Zijn volk af neemt en weg doet, achter Zich 
werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Die schuilplaats, dat is 
het bloed van de Heere Jezus Christus. Zoals dat volk van Israël 
een schuilplaats had als het bloed van het lam gesmeerd was aan 
de posten van het huis. Dan waren ze veilig. 
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is “gezeten”. Niet die er 
langs loopt. Niet die er even staat en weer door gaat. Is gezeten! 
Waar is dat een teken van, dat woordje “zitten”? Dat is een teken 
van een rustpunt, van op adem komen, van een tot bezinning ko-
men, van een zitten in vrede, in Gods gemeenschap. 
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zo door de 
Heere en Zijn genade in Christus opgezocht, dat als het ware de 
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kloppen van het liefdeshart van God gehoord worden. Dat alles in 
één ogenblik is opgelost. Dat het vrede waait in het hart. Dat de rust 
weer keert in de ziel. Na al die onrust, na al dat zoeken, sloven en 
slaven, dat het eindelijk komt op dat plekje dat God woning maakt bij 
de mensen, om in Hem een schuilplaats te hebben in alle mogelijke 
ellende. 
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die in Christus 
is, die, voor die ligt een belofte klaar temidden van alle gevaar, waar 
wij allemaal in zitten, zegt de psalmist. Dan ben je in Christus. Of is 
Christus een vreemdeling voor u? Belijdt u een Jezus van vijf letters, 
die u vindt in het Woord van God? Of hebt u in uw leven de beste 
verzekering die er is? De Borg en Middelaar van God gegeven. Die 
is door gedrongen, door gebroken door de verderfelijke lucht heen 
van onze zonden en ongerechtigheid. Op deze wereld is gekomen 
om dat volk te zaligheid, dat verkoren was van God van vóór de 
grondlegging der wereld, om ze mee te nemen naar Boven toe, naar 
Huis toe. 
Zijt ge in Christus? Weet je wanneer je dat weet? Als God het je 
verteld heeft. Als de Heere het je bekend gemaakt heeft. Ik heb u bij 
uw naam geroepen, gij zijt Mijne. Die! Die zal vernachten in de 
schaduw des Almachtigen. 
Vernachten. Voor zo een is het nacht, gedurig nacht. Die komt er 
achter dat dat leven hier geen Paradijs is, maar dat het een gesta-
dige dood is, dat het een woestijnreis is waar we door heen moeten, 
dat dat een gang is door de mangel heen, door de dood heen naar 
het leven, die zal vernachten. Ja, die maakt de nachten mee waarin 
het zonlicht, verborgen achter de wolken, waarin het alles zo treurig 
en droevig is, geestelijk, maar ook tijdelijk, lichamelijk. Die komt er 
achter dat al de omstandigheden van het leven niets anders op het 
oog hebben dan dit, de mens klein te houden, laag te houden, ver-
nederd te houden onder God. Die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. Dat is ook opmerkelijk! Wat wil dat zeggen, in de 
schaduw des Almachtigen te zijn? Als je een zomerdag hebt en je 
hebt iemand, die geeft een schaduw van zich, en u staat in die scha-
duw, dan ben je dicht bij de persoon zelf. Dan ben je er vlakbij. Dat 
wordt hier bedoeld. Die zal vernachten in de nabijheid van God. Die 
zal in alle ramp en ellende, die als een nacht wordt beleefd, toch in 
Gods nabijheid wezen. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat de 
gelovige dat altijd ziet. Maar dat betekent wel dat de Almachtige de 
gelovige altijd ziet, en bewaart, beschermt, leidt en troost. En het is 
de Heere Die Zijn volk bij ogenblikken te zien, te proeven en te sma-
ken geeft dat God goedertieren is. 
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Heb je het meegemaakt dat God goedertieren is? Dat Hij geen 
vreemde voor u gebleven is, maar dat Hij Zijn barmhartigheid in 
Christus u getoond heeft. De psalmist heeft het meegemaakt. “Ik zal 
tot de Heere zeggen, of: ik zal van de Heere zeggen, ik zal van Hem 
getuigen het volgende: “Mijn Toevlucht, mijn Burcht, mijn God op 
Welke ik vertrouw”. Mijn Toevlucht! Is dat ook uw belijdenis? Is Hij 
uw Toevlucht? Waar vlucht u heen in alle gevaar, in alle ramp, in al-
le nood? Ziet u het zelf nog een beetje in orde te maken? Dat kon 
de psalmist niet meer. Mijn Toevlucht, want, zegt vers 3, Hij zal u 
redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pes-
tilentie. Zie je, daar noemt de psalmist twee zaken waar een mens 
zichzelf nooit uit kan bevrijden in eigen kracht. Welke vogel zal zich 
van de strik des vogelvangers kunnen ontdoen? Als hij eenmaal 
vast ligt in die strik, dan is hij ten dode opgeschreven, of er moet 
hulp van buiten komen. En dit, de zeer verderfelijke pestilentie. Als 
in die oude dagen een pest over een stad, over een dorp ging, dan 
werden ze neergeveld door die pest. Daar was niets tegen bestand. 
Geen wapen kon dat verhinderen. Ten dode opgeschreven. 
Ben je dat weleens geweest? Of is het altijd nog houdbare nood ge-
bleven? Onhoudbare nood heeft de psalmist het hier over. En hij 
kon in al die nood niet anders dan dit, al ging hij sterven, God aan te 
roepen: “Mijn Toevlucht”. Weet je wat dat is? Hij heeft een Adres. 
Een plaats waar hij heen kan. Een plaats waar hij zijn hart uitstort 
voor de Heere. Al zou de Heere hem nooit antwoord geven, nooit 
een blijk geven dat Hij naar hem hoort. Toch heeft  hij die Toevlucht, 
om daar naar toe te gaan en al zijn nood uit te klagen. Mensen, wat 
ben je dan toch gelukkig! Of niet? Als je van je nood af kan. Ik weet 
het niet waar u mee zit op dit ogenblik. Ook in al de aardse dingen. 
Wat je overkomt. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen 
van de dood, volkomen uitkomst geven. 
Wie bouwt op kracht en eigen vermogen, die is in groot gevaar. Die 
is ten dode opgeschreven. Maar wie tot God de toevlucht neemt, die 
is veilig. Je zegt: “Het gevaar loert aan alle kanten, ik ben helemaal 
niet veilig”. Als je op het gevaar ziet niet, nee, maar als je op de 
Toevlucht ziet wel. Is je oog weleens op God geslagen geweest uit 
de verte? Heb je weleens gezien? Heb je weleens geloofd? En is 
daar je rust weleens in geweest, dat je toch op een ochtend zo-
maar… Och, het was van alles. En de avond tevoren: het stormde 
aan alle kanten. En je werd wakker op de volgende dag: “Ik lag en 
sliep gerust, van ’s Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte”. 
Of is je godsdienst nog een theorie? Godsdienst moet praktijk zijn. 
Dat moet je meemaken. Dat wil gebeuren. 
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Mijn Toevlucht en mijn Burcht. Wie in een burcht is, hoeft geen 
toevlucht meer te nemen. Wie in een burcht is, is in de toevlucht. Ja, 
want op mijn noodgeschrei, zegt de psalmist, deed God grote won-
deren. Vers 4: “Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleu-
gelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar”. 
Van boven, van onder en om mij heen, van voren, van achteren, 
overal is de bescherming Gods. Ik zal door Hem gedekt worden, 
omringd worden, beschut en beveiligd worden. 
Hij zal… Weer een keer. In vers 3 ook al “Hij zal”, en nu weer. Hij 
zal! Dat is dit, dat de belovende God niet zal laten varen de werken 
Zijner handen. Hij zal een burcht, een sterke toren zijn voor degenen 
die op Hem betrouwen. Hij zal het tonen dat Hij het is Die ze overal 
in bewaart en spaart. 
Mjin God, op Welke ik vertrouw. 
Als je een burcht en toevlucht bij God hebt, dan krijg je vertrouwen. 
Heb je er ook zo’n last van dat we eerder vlees tot onze arm stellen 
dan God? De psalmist heeft zoveel praktijk der Godzaligheid mee-
gemaakt, dat het vertrouwen in zijn hart wakker is geworden. Dan 
kijkt hij naar de toekomst. Wat kan er niet gebeuren! Welke gevaren 
zijn er niet! Allerlei gevaren. En toch, ge zult niet vrezen voor de 
schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilen-
tie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag 
verwoest. Ge zult niet vrezen, zegt hij tot zijn eigen ziel. Ge zult niet 
vrezen, zegt hij tot allen die de verschijning van de Heere Jezus 
Christus hebben lief gekregen. Ge zult niet vrezen. Aan uw zijde zul-
len er wel duizend vallen en tienduizend aan uw rechterhand. En 
toch, tot u zal het niet genaken. 
Wat betekent dat? Nou, de pijlen vliegen je om de oren, maar ze 
zullen je hart nooit treffen. Dat gaat niet. Tot u zal het niet genaken, 
omdat die beschutting om je heen is. En wat heeft de duivel niet een 
middelen. Weet je wat het doel van de duivel is bij het volk van 
God? Om ze uit de rust, uit de vastigheid, uit de zekerheid weg te 
stoten; om ze in de vertwijfelingen, in de onrust te brengen; om ze in 
de nacht van de ziel te voeren. Dat is zijn bedoeling. Een pijlen heeft 
hij op zijn boog! En toch, tot u zal het niet genaken, omdat satan 
voor Gods volk een overwonnen vijand is. Christus heeft immers zijn 
kop vermorzeld. Nietwaar? Het is immers waar geworden dat God 
de Almachtige is gebleken. De duivel heeft het laatste woord niet. 
De Heere heeft het laatste woord. En al die pijlen die vliegen, die 
vliegen daar onder Gods toelating. Tot hiertoe en niet verder. En wat 
kan er in de weg ook niet zijn wat ons overspoelt, wat van God ons 
gezonden wordt. Daar gaat het in onze tekstwoorden wel bijzonder 
over. Wat van God ons gezonden wordt. Maar hier staat reeds de 
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overwinning van al de kinderen Gods in hun God genoemd. Alleen-
lijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en ge zult de vergelding 
der goddelozen zien. Zie hoe de Heere met de goddeloosheid afre-
kent en de ware vroomheid in Zichzelf bewaart. Want Gij, Heere, zijt 
mijn Toevlucht, de Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek. 
Ben je zo weleens gaan slapen: De Allerhoogste hebt gij gesteld tot 
uw Vertrek? Of toen je naar dat moeilijke bezoek moest, of er net 
vandaan kwam. Of toen dat gesprek je had doen schudden op je 
grondvesten. Toen de dokter je had verteld wat je deed wankelen, 
dat het in je ziel zong: “De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw 
Vertrek”. Is dat waarheid in uw leven? Is dat waar? Hebt u een ver-
trek bij God? Een vaste woning, een huis niet met handen gemaakt, 
maar eeuwig in de hemelen. Want de Heere is het  Die over Zijn 
Kerk een waarheid uitspreekt, die zijn weerga toch niet kent. En die 
waarheid is geschreven met het dierbare bloed van Christus. U zal 
geen kwaad wedervaren, omdat Hem alle kwaad is overspoeld. U 
zal geen kwaad wedervaren, omdat Hij de schuld der zonde op Zich 
genomen heeft en de toorn Gods over de zonde gedragen heeft. U 
zal geen kwaad wedervaren, omdat Hij tot in de hel geweest is en 
alle kwaad over Zich heen gespoeld gekregen heeft. Omdat Hij in 
alle aanvallen van de vorst der duisternis geweest is, en alle plagen 
en slaan van de mens heeft mee moeten maken. U zal geen kwaad 
wedervaren, omdat Hij Zijn Kerk uit het gericht heeft weg genomen, 
en geen plaag zal uw tent naderen, omdat al de plagen op Hem ge-
weest zijn. 
Uw tent. Zie je dat? God wordt genoemd een Schuilplaats. Nou, die 
is van beton. En u en ik, wij worden genoemd: een tent. Wankel, 
kortstondig, onvast. Maar die tenten, die in God zijn, die hebben een 
hoog Vertrek in Hem. U zal geen kwaad wedervaren. U zal geen 
kwaad overkomen wat u van uw grond zal wegvagen. Het kan stor-
men. De golfslag kan er zijn. Maar wedervaren, dat nooit. Wegge-
spoeld uit de enige en eeuwig blijvende Bodem, dat zal nimmer 
gebeuren. Geen plaag zal uw tent naderen. Welke plagen daar ook 
zullen zijn, het zal tot in het diepst van uw bestaan u niet kunnen 
aantasten, omdat God de Heere bij u is, omdat God de Heere u in 
het oog houdt, omdat God de Heere u beschermt in alle mogelijke 
gevaar. U zal, dat is de Goddelijke belofte over Zijn Kerk. U zal, dat 
is het spreken Gods voor mensen (of ben je dat niet met mij eens?) 
die alle kwaad en alle plaag verdiend hebben. 
Heb je jezelf leren kennen na ontvangen genade? Hoe zit dat eigen-
lijk? Ik ben er zo een, zeg je, die opnieuw alle kwaad en plaag ver-
dien; dat ik opnieuw alle kwaad en plaag waardig ben. Dat God nog 
trouw is over mij, is onbevattelijk. Ik ben ontrouw. Is dat je beleving? 
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Ben je een ellendig mens? En als dat kwaad, als die plaag je huis, je 
tent nadert, is het dan bij jezelf: “Dit heb ik nog verdiend ook”? God 
zou geen onrecht doen als Hij mij zou wegvagen van voor Zijn heilig 
aangezicht. God houdt Zijn volk rechteloos in zichzelf. God houdt 
Zijn volk bij de bedelstand, om het zo te zeggen. Hij houdt Zijn volk 
zo laag, dat ze van het gegeef moeten leven. Bezittenloos, en toch 
rijk in God. 
U zal, dat is het Goddelijk spreken. Als mijn eigen hart spreekt in de 
nadere ontdekking, in de nadere ontvouwing van mijn bedorven be-
staan, dan zeg ik: “Mij zal alle kwaad wedervaren, en alle plaag zal 
mijn tent naderen”. En God zegt: “Nee, dat gebeurt niet”. Waarom 
niet? “Mijn werk is in u, en dat werk van Mij dat in u is, dat zal Ik 
door de tijd heen bewaren, en dat zal Ik bij Mijzelf brengen. Dat zal 
naar Boven gebracht worden. Dat is op weg naar Huis en dat moet 
ook naar Huis. U zal geen kwaad wedervaren, omdat Mijn werk in u 
niet teniet gedaan mag worden. Geen plaag zal uw tent naderen, 
omdat Mijn zalig makende arbeid in uw ziel niet gedood mag wor-
den. Het moet naar Huis”. Daar gaat het over. 
Nou, en dan? En dan? Dan sta je te kijken naar morgen en overmor-
gen, naar volgende week, dan zeg je: “Wat kan er allemaal niet ge-
beuren!” Er kan ontzettend veel gebeuren. Wij weten niets. We kun-
nen geen tel vooruit kijken. God Die ons de adem in de neusgaten 
geeft, Die is het Die alle dingen beschikt, ook voor Zijn Kerk. Hij is 
het Die alle dingen weet en ziet. En die God Die alle dingen weet en 
ziet, Die zit op Zijn hemelhoge troon in de hemelen daar boven. 
Waartoe? Om Zijn Kerk te bewaren. Ja, om Zijn Kerk te vergaderen 
uit alle windstreken, jazeker. En die tot Zijn Kerk gebracht zijn, om 
ze te bewaren. Want… Daar wordt de reden gegeven waarom er 
zo’n waarheid, zo’n zekerheid voor de Kerk is. Daar wordt de wel-
daad genoemd die de Heere voor Zijn Kerk heeft weggelegd. Want 
Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. 
Hij zal Zijn engelen bevelen van u. Wat betekent dat? In de massa 
weet je het niet meer. En Gods oog is op een ieder van Zijn volk ge-
slagen. Gods oog doorloopt die ganse aarde en Hij weet het wel 
waar ze zijn. Hij is het Die de Zijnen geen ogenblik uit het vizier mist. 
Hij is het Die ze ziet om ze te bewaren. En God op de troon geeft 
orders en bevelen. Aan wie? Er staat: “Want Hij zal Zijn engelen van 
u bevelen”. Rondom de troon van God zijn miljoenen heirlegers van 
engelen, gedienstige, getrouwe geesten. Die staan te staren op 
God. Die zien naar de Heilige en naar de scepter in Zijn rechter-
hand. Die getrouw zijn. Die ogenblikkelijk zullen uit gaan op het be-
vel van de hoge God. Die engelen staan niet op u te kijken. Die 
staan niet op onze wegen te kijken. Die bepalen niet: “Het wordt tijd 
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dat we helpen gaan”. Nee, helemaal niet. Die engelen staan op God 
te staren. En de Heere houdt de Zijnen wel in het oog. En als dat 
gevaar er is, dan zal Hij Zijn engelen van u bevelen. Hij zal Zijn 
engelen het bevel mee geven om tot uw bescherming en bewaring 
uit te gaan. En die engelen, die gedienstige geesten Gods, gaan 
ogenblikkelijk uit. Het Woord van de levende God. Zijn engelen zijn 
getrouw aan het bevel van de Heere. En dat bevel van de Heere 
aan Zijn engelen, dat is tot nut van al Zijn volk. 
Ja, dan heb je geestelijke ogen nodig, om dat te zien. Of niet? We 
letten maar op de omstandigheden. We kijken maar om ons heen, 
wat er allemaal niet gebeurt, wat we meemaken. Maar hier zegt de 
tekst: “Het hart en het oog opwaarts naar Boven”. Hij zal Zijn enge-
len van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Ja, daar moet 
je goed op letten wat er staat. Dat zij u bewaren, dat betekent: in het 
leven houden. U zult de dood en het verderf niet zien. In al uw we-
gen. Wat betekent dat? Dat is maar niet zo, gemakkelijk: Och, wat ik 
ook doe en laat, die engelen zullen mij wel bewaren. Nee, in al uw 
wegen, dat is de gang van uw leven die door God bepaald wordt. Hij 
beschikt de weg die u hebt te gaan. En heel die weg die u hebt te 
gaan, dat zijn wegen waar God van af weet. En in al die wegen, 
waar God van af weet, heeft Hij van eeuwigheid af de verlossing en 
de bescherming al gereed gemaakt. Ja, het is naar het woord van 
Psalm 91 dat je er niet op moet rekenen dat de engelen je zullen 
bewaren als je op zondewegen gaat, als je heel bewust een weg 
kiest die God je verboden heeft. Dan zul je met de psalmist als een 
schaap ronddwalen in ’t rond dat onbedacht de herder heeft verlo-
ren. Dan zal de schrik en de vrees over je ziel komen. Dan zul je in 
de greppel vallen. Dan zul je in het struikgewas verstrikt raken. Dan 
zul je je niet meer kunnen redden en beschermen. Nee, dan niet. 
Maar in al uw wegen wel. Waarom? Wel, omdat de Heere Jezus 
Christus Zelf dit woord bevestigd heeft toen Hij in de woestijn was 
om verzocht te worden van de duivel. Dan heeft de duivel tegen 
Hem gezegd: “Werp Uzelf toch neerwaarts, want Hij zal Zijn engelen 
van U bevelen”. Toen heeft de Heere Jezus Zelf gezegd: “Satan, je 
mist een stukje, je slaat maar gauw die woorden “in al uw wegen” 
over”. En Christus zei tot satan: “Gij zult de Heere uw God niet ver-
zoeken”. Ge zult niet dat doen wat een verzoeken van God is. Dat is 
ten strengste verboden. Nee, alleen de gang naar het Goddelijk be-
vel. Alleen de gang naar het Woord van God, dat is een gezegende 
gang. Alleen de weg te gaan die de Heere voor u verkozen heeft, 
dat is een veilige weg. Want van Christus, Die getrouw bleef aan het 
bevel van God, staat geschreven: “En de engelen zijn toe gekomen 
en dienden Hem”. Dienden, weet je wat dat is? De engelen stellen 
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zich voor Gods Kerk op als dienstknechten, tot hun nut, tot hun 
zegen, tot hun vrede. 
De apostel zegt: “Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 
maar geestelijke boosheden in de lucht”. Weet u, daar hadden de 
oudvaders ook zicht op. Daar hadden de reformatoren ook zicht op. 
In de oude dagen, Augustinus en al die mannen meer, Bernardus 
van Clairveux, die hadden daar zicht top. Wat zijn wij plat! Plat in 
ons denken. Aards! Alleen dat wat we met het natuurlijk oog kunnen 
waarnemen, dat is er. Verstaan we dat nog, dat er een geestelijke 
strijd gaande is? Dat de engelen Gods strijden voor de Kerk van 
Christus, en dat de duivel en zijn demonen er alles aan doen om dat 
rijksgebied des Heeren (want Christus zegt: “Mij is gegeven alle 
macht, in hemel en op aarde”.) aan God te ontnemen, om Zijn geza-
ligden nog in het verderf te storten. Hebt u dat in de gaten, dat er als 
het ware aan u getrokken wordt aan alle kanten? Dat het de duivel 
is die uw gedachten gevangen neemt, om niet op het Woord van 
God te letten. Dat het de duivel is die uw leven druk en bezet laat 
zijn met het allerlei van deze wereld. Dat het de duivel is die u de 
rust ontneemt en u de tijd ontneemt, naar uw beleving, om met de 
dingen van God bezig te zijn. Dat het de duivel is die het hebben wil 
dat u nooit in de stilte terecht komt. Daarom staat vandaag de dag 
overal muziek aan, opdat je maar niet in de stilte zult gaan denken 
en tot de kennis der waarheid zult komen, er achter zult komen in 
welk groot gevaar je verkeert. Heb je dat geleerd? Meegemaakt dat 
er altijd één is die op de ondergang van je ziel loert. En wel in het 
bijzonder hier op zo’n plek als deze, onder de bediening van het 
Woord van God. Het niet hebben wil dat je gevangen genomen 
wordt door God. Want hij ziet ze aan zijn klauwen ontrukt worden. 
Dat is het vreselijkste wat hij zich in kan denken. En dat die engelen 
Gods, die miljoenen, gezonden zijn om Gods volk tegen satan te be-
waren, dat er een strijd gevoerd wordt die de duivel verliest, dat kan 
hij slecht hebben. 
 
Zingen Psalm 66 : 4 
 

Looft, looft den Heer' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paân, 
Voor wank'len onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 
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Ja, de Kerk van God is een veilig volk. Engelen rondom ze. Engelen 
die ze bewaren in al hun wegen. Maar dat is het nog niet ten diep-
ste. De bescherming Gods over de Zijnen gaat nog verder. We zei-
den helemaal in het begin: “die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen”. Het is zo menigmaal nacht. Wat is het kenmerk van 
de nacht? Dan is het donker. Dan zie je zo weinig. Dan kun je zo 
weinig bekijken. Weet je wat je in de nacht ook slecht bekijken kunt? 
Hoe de duivel alles in het werk stelt om je te verwoesten. In de 
nacht zie je zo slecht die stenen op de weg. In de nacht zou je 
vallen, struikelen. In de nacht zou je sterven. Maar de Heere spreekt 
een belofte uit over de Zijnen, als een weldaad in hun wandel, dat 
ze zelf het niet zijn die wandelen. Nee, want van die engelen die van 
u bevolen worden door God Zelf, dat zij u bewaren in al uw wegen, 
staat geschreven: “Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw 
voet aan geen steen stoot”. Zie je dat? Er staat niet: “God zal Zijn 
engelen bevelen, om te zorgen dat uw weg over rozen zal gaan”. Er 
staat niet: “God zal zorgen dat er geen gevaar in uw leven zal zijn, 
dat u vrij en blij zult kunnen leven”. Nee, dat staat er niet. Ik heb u al 
vaker gezegd, Kohlbrugge zegt: “Omdat we ook leren moeten dat er 
maar één hemel is en geen twee”. Het is hier op aarde een leven 
van ellende, moeite en verdriet. Dat is het uitnemendste. En dat het 
snellijk wordt afgesneden enzo. Dat moet geleerd worden. Ook na 
ontvangen genade zal de Kerk van God moet kauwen, moeten bele-
ven gezondigd te hebben tegen God, de Springader van het leven 
verlaten te hebben. Het is toch waar dat de dood gekomen is als de 
bezoldiging der zonde, als een straf op de zonde. 
Maar voor het volk van God heeft het ook nog een andere dimensie 
gekregen. Sterven is vrij worden, dat is van alles af hier. Wat is nu 
het grootste waar je van af zou willen? Dat is dat hart hier van-
binnen. Dat is de grootste steen. Daar struikel ik het meest over. Ik 
heb van alles om mij heen minder last. Van de hele wereld heb ik 
minder last dan van dat vuile hart van me. Dat vlees van mij onder-
werpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Heb je daar hinder 
van, mensen? Opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Die weg van 
ons, als het een weg door God ingesteld mag zijn, dan is het een 
weg waar stenen op liggen. Maar zij zullen u op de handen dragen. 
Dus zij zullen u niet alleen beschermen, van voor, van achter, van 
opzij, van boven, van onder. Maar ze zullen u zelfs optillen, er bo-
venuit doen rijzen. Waar doet dat aan denken? 
Als er een koning was in die oude tijd. Die zat op een troon met van 
die grote stokken er aan. Dan waren daar die dienaars, die tilden die 
troon op. Die droegen die stokken op hun schouder, en die droegen 
de koning over de weg, opdat de koning maar geen last zou hebben 
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van een kuiltje, van een heuveltje, van een tak, of wat dan ook. Dat 
de koning gerust in zijn stoel kon zitten. Die gedachte ligt er achter. 
Ze zullen u op de handen dragen. Omdat God Zijn Kerk koningen 
noemt. Die dienstknechten, die engelen, die zullen zo worden uitge-
zonden, dat ze gedragen zullen worden. 
Weet je wat er nog meer in ligt? Als een klein kind bij vader is en er 
komt een grote hond aan ofzo, dan is dat kind bang, totdat vader dat 
kind oppakt en op zijn arm houdt. Dan is die hond er nog steeds, 
maar dat kind is bij vader op de arm. Dus het is niet bang meer. Dat 
ook. 
Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen 
stoot. Dat is het. De Heere zal Zijn engelen bevelen, om u op te 
tillen, er bovenuit te tillen en dicht bij het hart van God te drukken, 
om u daar de vrede en de zekerheid te schenken. Wat de psalmist 
deed uitroepen: “Want Gij, Heere, zijt mijn Toevlucht”. 
De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek. Hij heeft alle macht 
in hemel en op aarde. Ach, wat zou dan nog zo’n blaffende, wat zou 
die duivel nog, daar ergens in de laagte, als je als het ware bij God 
Zelf op de arm bent? 
Weet je wat ook een kenmerk is? Als je op de arm gedragen wordt, 
als je op de handen gedragen wordt, dan wordt je gezicht ontnomen 
aan dat wat vlak voor je voeten ligt, en je wordt hoger gehouden. 
Dus je krijgt het vermogen om in de verte te zien. Dat ligt er ook in. 
Dat gevaar wat hier dreigt, dat kon nog weleens aan je gezicht ont-
nomen worden. Heb je dat nog nooit meegemaakt? In de grootste 
smarten blijven onze harten in de Heere gerust. 
En die blik niet oneindig, maar wel in het oneindige. Die blik over al-
les heen, tot in het land van de eeuwige rust. 
Ja, zeg je, dat is mooi natuurlijk, maar ik zit nog met één ding. Waar 
zit je mee? We moeten een keer sterven. En ik kijk zo tegen die 
dood aan. Die doodsrivier komt steeds dichterbij. En ik hoor het kol-
ken van het water al. En ik voel de kille wind al die over die rivier 
heen blaast. Hoe kom ik daar toch door heen? 
Ze zullen u op de handen dragen. En je zit net zo hoog als een vo-
gel in de lucht. En voor die vogel in de lucht, als hij naar beneden 
ziet, dan is die hele grote, woeste rivier slechts een potloodstreepje. 
Die kijkt verder. Die ziet dat wijdgestrekte land van de zalige rust. 
Hier doorheen gedragen. Door het eind heen gedragen. Tot in de 
eeuwige heerlijkheid. Tot bij God. 
Daarom staat er: “Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij 
zult de jonge leeuw en de draak vertreden”. Zie je dat? Je wordt ge-
dragen op de handen. Dan bent u het niet die treedt. Maar dat zullen 
Gods engelen doen. En dat vertreden van al dat gevaar, dat zal de 
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Heere op de rekening van Zijn Kerk zetten. De overwinning behaald 
in de kracht van God. Dewijl hij Mij zeer bemint, zegt God, zo zal Ik 
hem uit helpen. Bemint u God eigenlijk? Dewijl hij Mij zeer bemint. 
Komt dat openbaar in de praktijk van uw leven, dat u God lief hebt 
en Hem betrouwt, Hem aanhangt? Is dat daarom dat God u zal uit-
helpen? Nee, dat woord wil iets anders zeggen. Dewijl hij Mij zeer 
bemint, daar staat eigenlijk dit: “Dewijl Mijn hart, zegt God, Mijn Kerk 
zeer bemint, daarom zal Ik hem uithelpen. Heel Mijn bewaren, heel 
Mijn uithelpen, heel Mijn doordragen tot in de zaligheid toe, dat is 
hierom, omdat Ik ze liefheb”. 
“Ik zal hem op een hoogte stellen, want Hij kent Mijn Naam”. Om 
daar al eens in te mogen blikken, terwijl je in de hoogte gedragen 
wordt. Dat God je op een hoogte zal stellen, op de Rotssteen, de 
Rots der eeuwen, Christus Jezus. En straks die eeuwige hoogte, in 
de gemeenschap met God. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem ho-
ren. In de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Zie je dat? Er staat niet: 
“Ik zal de benauwdheid wegnemen”. Maar in de benauwdheid zal Ik 
bij hem zijn. 
De hoge God, Die op een hoogte stelt, Die breekt overal dwars 
doorheen en Die daalt af in je benauwdheid, en die zal bij je zijn. Ik 
zal hem er uit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met lang-
heid der dagen verzadigen en Ik zal hem Mijn heil doen zien. 
Daar eindigt de psalmist in de eeuwigheid. Ik zal hem met langheid 
der dagen verzadigen. Dat betekent: Ik zal hem verzadigen met da-
gen die nooit meer op houden. Langheid, dat wil zoveel zeggen als 
eeuwigheid. Verzadigen, dat betekent: vol maken met God, als God 
alles zal zijn en in allen. Want dat zegt de rest van dat laatste vers. 
Ik zal hem Mijn heil doen zien. Dat is: Mijn zaligheid. Dat is: wat Ik 
gewerkt heb voor het aangezicht van al de volken. Dat is dit: dat 
Gods hart geklopt heeft van liefde, van vrede, van welbehagen in de 
Heere Jezus Christus. Daar zal God gezien worden en Christus ge-
zeten ter rechterhand des Vaders. Ik zal hem Mijn heil doen zien. 
Dan ben je alle gevaar te boven. Dan zul je terugzien en dan zul je 
er achter komen dat je gedragen bent. Dat door dit leven heen de 
almachtige God getrouw geweest is en dat Hij je naar Huis gevoerd 
heeft, dat Hij je naar Boven gehaald heeft om bij Hem te zijn. Wat 
zal het einde wezen? Wat zal nu de eeuwigheid wezen voor al de-
genen die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten? Die 
vernachten in de schaduw des Almachtigen. De nacht zal niet meer 
zijn, maar de Zon der gerechtigheid Zelf zal ze verlichten. Daar zul-
len ze eeuwig in Gods schaduw zijn, in Gods nabijheid, waar het 
eeuwig licht is. Daar zullen ze de Heere loven, danken en prijzen 
voor al de wegen die Hij met ze gehouden heeft. Daar zullen ze 
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Hem aanbidden en roemen voor Zijn getrouwheid. Daar zullen ze 
zingen ter ere van God: “Gij alleen hebt het gedaan, en niet ik, niet 
ik, U alleen”. Daar zal het eeuwig waar worden wat de apostel zegt: 
“Opdat het zij, die roemen, roemen in de Heere”. 
Mensen, wat een leven temidden van al die gevaren. En dat ene 
grote gevaar, waar wij allemaal van nature in verkeren, coor God in 
het gevaar gered en eruit getrokken om eeuwig bij Hem te zijn. 
Zul je het eens nazien voor het aangezicht van God, of het je leven 
is? Of je die schuilplaats kent. Of je vernachten mag bij Hem. Zul je 
het eens nazien, in het smeken en aanroepen van God, of Zijn werk 
in u gevonden wordt? Want dit volk alleen is gelukkig, door Hem. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed.  
 
Slotzang Psalm 36 : 3 
 

Bij U, Heer', is de levensbron; 
Uw licht doet, klaarder dan de zon, 
Ons 't heuglijk licht aanschouwen. 
Wees die U kennen mild en goed, 
En toon d' oprechten van gemoed 
Uw recht, waar z' op vertrouwen. 
Dat mij nooit trotse voet vertrapp', 
Noch boze hand in ballingschap 
Ellendig om doe zwerven! 
Daar zijn de werkers van het kwaad 
Gevallen in een jammerstaat, 
Waarin zij hulp'loos sterven. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


