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Predikatie over 1 Korinthe 2 vers 9 en 10 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 12 mei 2013 
 
 Zingen Gebed des Heeren : 2 en 9. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing 1 Korinthe 2 
 
  1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met 
uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de 
getuigenis Gods. 
  2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus 
Christus, en Dien gekruisigd. 
  3 En ik was bij ulieden in zwakheid en in vreze en in veel beving. 
  4 En mijn rede en mijn prediking was niet in beweeglijke woorden 
der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht; 
  5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de 
kracht Gods. 
  6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid 
niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die tenietworden; 
  7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, 
die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze 
heerlijkheid, eer de wereld was; 
  8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; 
want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der 
heerlijkheid niet gekruist hebben. 
  9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en 
het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opge-
klommen, hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefhebben. 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de 
Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 
11 Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de 
geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen 
Gods is, dan de Geest Gods. 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den 
Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van 
God geschonken zijn; 
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke 
wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geeste-
lijke dingen met geestelijke samenvoegende. 
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14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes 
Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, 
omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij 
zelf wordt van niemand onderscheiden. 
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onder-
richten? Maar wij hebben den zin van Christus. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 119 : 3 en 47. 

 
1 Korinthe 2 het 9e en het 10e vers. 
 
  9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, 
en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is 
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefheb-
ben. 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want 
de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden met Gods hulp en onder 
de inwachting van Zijn Heilige Geest stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Door God bereid. 
2e. Door God geleid. 
3e. Door God gewijd. 

 
Gemeente, het is in het eerste hoofdstuk van deze Korinthebrief dat 
de apostel Paulus aan de gemeente bekend maakt waartoe hij nu 
eigenlijk is uitgezonden. Christus heeft mij niet gezonden om te do-
pen, zegt hij in het 17e vers, maar om het Evangelie te verkondigen. 
Dat Evangelie is niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van 
Christus niet verijdeld worde. Wat wil dat zeggen? Wel, de apostel 
zegt dit: Alle menselijke oppronk en alle menselijke opsmuk daarbij, 
dat neemt weg de schoonheid en de heerlijkheid van dat kruis van 
de Heere Jezus. Juist de voorstelling en de prediking van dat kruis 
van Golgotha, zoals het daar staat in zijn grilligheid, eigenlijk in zijn 
afschuwelijkheid, dat is de schoonheid voor het leven van de Kerk. 
Dat is de heerlijkheid, waar het volk van God in leert ademhalen. 
Nee, alles wat daar om heen wordt gebouwd, dat neemt slechts de 
glans van die bloedende borgtochtelijke Heere Jezus Christus weg. 
Christus heeft hem gezonden om het Evangelie te verkondigen. Dat 
is opmerkelijk. Dat hij moet spreken van dat kruis van Christus, waar 
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de Heere Jezus aan gehangen is, aan dat vloekhout der schande, 
en waar Hij de dood gestorven is. Maar hier wordt het bewijs gele-
verd dat Hij van de dode niet gehouden kon worden, maar dat Hij 
leeft in alle eeuwigheid. Want Christus heeft hem gezonden. Chris-
tus, Die gestorven was, Die is levend geworden. Levend in alle eeu-
wigheid, ja. En dat, dat wat Hij aan het kruis van Golgotha heeft 
bewerkt, gegeven, dat wonder dat daar geschied is, dat is het wat 
tot in alle eeuwigheid in de hand van Christus zijn zal voor het aan-
gezicht van Zijn Vader, om daarmee de vrijspraak en de vrijheid van 
de kinderen Gods te bevestigen. 
Mensen, in heel ons leven, ach, daar kan zoveel zijn. Onze harten 
en gedachten kunnen aan alle kanten in beslag genomen worden. 
We kunnen theologen van formaat wezen, of je op de kansel staat 
of in de kerk zit. Tegenwoordig zit de kerk ook vol met theologen. 
Maar dit is de zaak waar het over loopt: dat u weet van dat Evan-
geliewoord, dat u weet van dat geheim wat er op Golgotha’s heuvel 
is geschied, dat u er van weet aan eigen hart en leven. Niet als een 
of andere uiterlijke beschouwing. Niet als iets op afstand. Niet als 
een zaak waarvan u zegt: “Nou ja, dat geloof ik dan maar, of ik hoop 
er maar op. Ik zie er wel niets van en ik voel er wel niets van. Maar 
ja, wie weet enzo, God is liefde”. Nee, nee, in de eerste plaat “we-
ten”! De apostel zegt het op een andere plaats, aan wie de Heere 
Jezus Christus allemaal verschenen is na Zijn opstanding. En ten 
laatste van allen ook aan mij, als van een ontijdig geborene, zegt de 
apostel. Dus de Heere Jezus, de Levende, Die hem heeft gezonden 
om het Evangelie te verkondigen, Die heeft Zijn eigen lijden en ster-
ven bij Paulus gebracht, aan hem toegepast. En dat is het waar het 
over loopt: dat die zaak is toegepast aan ons eigen hart, aan ons 
eigen leven. 
Weet u… Ja, dat is iets, dat gaat nu dwars in tegen vlees en bloed, 
dat gaat dwars in tegen onze gedachten, de overleggingen van ons 
hart. “Als ik tot u gekomen ben”, zo begon ons hoofdstuk, “ben ik 
niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid”. 
Daar zit de natuurlijke mens op te wachten: uitnemendheid van 
woorden en wijsheid. Dat is het wat het hart van een natuurlijk mens 
streelt. O, de mooiste volzinnen, de prachtigste gedachten, de 
meest mystieke uiteenzettingen, dat is wat een natuurlijk mens kan 
bekoren. Maar dat heeft Paulus niet gedaan. Nee, hij heeft wel ver-
kondigd de getuigenis Gods. Kijk, ik zei u daarstraks: het weten aan 
eigen hart en leven. Weet u wat de apostel hier zegt als hij zegt: “U 
verkondigende de getuigenis Gods”? Dan zegt hij: “Ik heb u dat 
meegedeeld waar ikzelf getuige van ben. Ik heb u die waarheid van 
God voorgesteld, waar ikzelf in ingetrokken ben, waar ik bevindelijk 
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kennis mee gemaakt heb”. De apostel Paulus spreekt uit de toepas-
sing. De toepassing van het heil en van de zaligheid. Hij weet wat 
aan zijn leven gebeurd is, wat God in zijn hart gedaan heeft. En om-
dat hij dat weet, stelt hij dat voor, omdat hij verstaat dat het met min-
der niet toe kan. U verkondigende de getuigenis Gods. En reken er 
goed op, een mens die in beslag genomen is door die getuigenis 
Gods, een mens die door God is uitverkoren om die zaken aan 
eigen hart en leven te kennen, die raakt de uitnemendheid van 
woorden en de wijsheid als vanzelf kwijt, omdat die uitnemendheid 
van woorden en die wijsheid toch niet kan vangen wat er nu ge-
beurd is in je leven. Eigenlijk komt hier het onderscheid openbaar, in 
dat eerste vers van hoofdstuk 2, tussen de natuurlijke mens…, laat 
het wezen in zijn godsdienst, dat kan best zijn, …de natuurlijke 
mens en de geestelijke mens. De natuurlijke mens met zijn uitne-
mendheid, en de geestelijke mens met zijn innemendheid. Gevan-
gen onder Gods getuigenis. 
Nou ja, dat is dan het onderzoek voor u en voor mij aan de morgen 
van deze dag. Het onderzoek waar een antwoord op moet komen. 
Die getuigenis Gods, heeft dat u wat te zeggen? Weet u wat het is? 
De prediking van Schrift en bevinding, de Schriftuurlijk/bevindelijke 
prediking, die wil verstaan worden, die wil herkend worden. De ge-
tuigenis Gods, dat betekent dit: dat het woord dat de apostel Paulus 
spreekt, door de Kerk van de Heere Jezus Christus, uit alle wind-
streken van deze wereld, verstaan wordt. Dat is niet een of andere 
zaak waarvan je zeggen kunt: “Ach ja, dat heb jij nu meegemaakt, 
maar dat hoeft een ander niet te beurt te vallen”. Nee, hij stelt de 
kernzaken onomwonden voor en daar zal van geweten moeten wor-
den en dat wordt herkend. 
Kijk, nog eens een keer: “Ik ben gezonden”, zegt hij, “om het Evan-
gelie te verkondigen”. Het kruis van Christus. Wat is het nu eigenlijk 
waar uw hart door beroerd wordt? Wat is het nu eigenlijk wat u treft? 
Wat is het nu eigenlijk wat een vrede en een rust en een zoetheid in 
uw ziel teweeg brengt? Is het dat kruis van Christus? Of weet u uw 
geweten nog wat stil te krijgen door goede voornemens, door 
deugdzame werken, door godsdienstig te lijken, door wat vroomhe-
den op te bouwen buiten het kruis van Christus? Wat is het in uw le-
ven? De getuigenis Gods? Als er dan toch van de heerlijkheid van 
dat schandelijke vloekhout wordt gesproken, dan springt uw hart op 
van vreugde in de Heere. Daarom, de apostel heeft niet voorgeno-
men iets te weten onder u dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. 
Daar ligt het hart van het Evangeliewoord. Dat Hij niet alleen de 
Christus is, maar dat Hij de gekruisigde Christus is, Die daar aan dat 
vloekhout der schande de schuld van de ganse uitverkoren Kerk 
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heeft weggenomen. Mensen, er is geen andere levensadem voor 
een zondaar, voor een mens die zich dag aan dag tegenvalt, voor 
een ziel die in de spiegel van Gods wet staart en er achter moet ko-
men dat hij al de geboden Gods stout heeft overtreden. Een mens 
die niet opknapt, ook na ontvangen genade, maar die zegt: “Het 
wordt al walgelijker, het wordt al vuiler, wat daar vanbinnen schuilt, 
wat er huist in het diepst van mijn ingewand, dat is te vreselijk om 
onder woorden te brengen”. Dat zou je wel willen bedekken. Dat zou 
je wel voor niemand willen weten. Maar je verstaat het dat God har-
ten en nieren proeft en dat Hij het is Die dwars door je heen 
schouwt. Ach, mensen, dan is er geen bestaan voor God mogelijk in 
jezelf. Want dan leer je het wel, dat heel je vroomheid en heel je 
deugdelijkheid niet anders is dan een of ander deksel, een een of 
andere oppronk waar toch een zwarte, inktzwarte zondaar achter 
schuilt, dat het die schuld en die zonde voor het aangezicht van God 
niet weg kan nemen. Maar dit: Jezus Christus en Dien gekruisigd, 
dat is het geheim waar Luther van zegt: “De vreemde ruil. Ik Zijn ge-
rechtigheid en Hij mijn zonden”. Die vreemde ruil. Dat is een zaak, 
daar komt het levende volk van God nooit over heen. Laat ik het zo 
zeggen: Ik vrees daar weleens voor, ook in kerkelijk Nederland hoor, 
dat mag u gerust weten, dat Jezus Christus en Dien gekruisigd op 
tijd van duur een gepasseerd station is. Och, dat kan in het wit en in 
het zwart: een gepasseerd station. Ach, dat hebben we allang ach-
ter de rug. Dan komen er allerlei mystieke toestanden voor de dag. 
Dan wordt het eigenlijk een beetje griezelig, onnavolgbaar, het wordt 
niet meer toetsbaar aan de Schrift. Maar die bevinding is alleen uit 
God, die hier terug gevonden wordt. Nou, en daar staat nu een diep 
doorgeleid prediker, Paulus. Die zegt: “Ik heb niet voorgenomen iets 
onder u te weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd”. Dat is van 
het begin tot het einde toe de inhoud van de prediking van die man 
geweest. 
Dan zegt hij erbij: “Ik was bij ulieden in zwakheid en in vrees en in 
veel beving”. Weet je wat dat betekent? Die man was vuurbang voor 
zichzelf, dat hij er wat tussen zou schuiven; dat er toch een of an-
dere wijsheid van mensen bij zou komen, en dat de schoonheid van 
dat walgelijke vloekhout, waar Christus aan hing, verijdeld zou wor-
den. Die man is bang geweest voor zichzelf, dat hij de prediking van 
Jezus Christus en Dien gekruisigd, in de mist zou zetten, dat dat 
weg zou raken, op de achtergrond zou raken. Mijn rede en mijn pre-
diking was niet in beweeglijke woorden van menselijke wijsheid, 
maar in betoning des Geestes en der kracht. 
Dan houd ik wel even stil, want dan heb ik wel een vraag aan u. Het 
is niet de eerste maal dat ik onder u het Woord bedienen mag, en 
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het is voor u allen niet de eerste maal dat u onder het Woord ver-
keert. Althans, dat neem ik dan maar aan, voor de meesten van u in 
elk geval. 
Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wat is er onder de prediking van het 
Woord gebeurd? Dat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, 
maar in de kracht Gods. Uw geloof. Bent u een gelovige? Een gelo-
vige in de kracht Gods? Niet in wijsheid der mensen. Dus niet in de 
redeneerkunst. Niet in de godsdienstige/wiskundige optelsom: “Ik 
ben een zondaar en Jezus ging aan het kruis, dus Die heeft voor mij 
betaald. Het is wel goed”. Of aan de andere kant: “Ja, ik zal eerst 
moeten weten of ik uitverkoren ben, anders zal het voor mij niet we-
zen”. Nou, ik zou niet weten waar dat staat, dat je dat eerst moet 
weten. Maar goed, dat zijn ophouders! 
In de kracht Gods. Uw geloof. Zijt ge een gelovige? De apostel zegt: 
“Mijn rede en mijn prediking was in betoning des Geestes en der 
kracht”. Dat betekent: de Heilige Geest van God heeft inwendig in 
de harten van de hoorders en uitwendig in de blijken van Zijn God-
delijke majesteit dat Woord bevestigd, dat Woord onderstreept, dat 
dat de waarheid was. 
Ja, dan sta je toch wel over de akkers van kerkelijk Nederland te 
turen, waar de vrucht blijft. Of niet? Waar schittert nu de eer van 
God? Hoe is het bij u? En bij mij net zo goed natuurlijk. De kracht 
Gods. Hebt u die ondervonden aan uw eigen hart en leven? Is dat 
een zaak die u in beslag genomen heeft? Want weet u, je kunt je in 
de kerk met zoveel op de been houden. Maar Paulus zegt: “Wij 
spreken wijsheid onder de volmaakten, doch niet een wijsheid dezer 
wereld, noch der oversten dezer wereld, die teniet worden”. 
Wie zijn die volmaakten eigenlijk? Dat zijn zielen die hun vastigheid 
gevonden hebben in het verkiezend welbehagen van God. En tot die 
zielen zegt hij: “Wij spreken wijsheid onder de volmaakten”. Dus 
zelfs voor de volmaakten, die je zou kunnen noemen: het bevestig-
de christendom, is de prediking van Jezus Christus en Die gekrui-
sigd nog wijsheid. Dat is niet een of andere kleuterschoolles. Dat 
blijft hoge theologie, onbevattelijk voor het natuurlijk verstand, en 
telkens geest en leven, of de ademtocht van de vrijgekochte ziel. Wij 
spreken de wijsheid Gods. En niet de wijsheid van de oversten de-
zer wereld, die teniet worden. Dat is ook zo iets. Die teniet worden, 
zegt de apostel. Dat betekent: die houden vandaag of morgen toch 
op te bestaan. Die kunnen hier in dit leven zich wel op de been hou-
den met een aangematigde wijsheid, maar als ze uit dit leven van 
deze wereld weg moeten en op een andere plaats, namelijk op de 
eeuwige plaats terecht komen, dan zal die wijsheid, waarmee zij 
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zich op de been hielden, dwaasheid blijken te zijn. Dan zullen ze er 
niets meer aan hebben. 
Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die be-
dekt was. Verborgenheid die bedekt was. Verstaat u dat, dat de 
zaak van Jezus Christus en Die gekruisigd, een verborgenheid is? 
Verstaat u het, dat er velen bij dat kruis van Golgotha hebben ge-
staan, er naar keken en het toch niet zagen? Verstaat u wat dat in-
houdt, een verborgenheid die bedekt was? Maar zie hier het wonder 
dat hier staat: “Die bedekt ‘was’”. Dat is verleden tijd. Het heeft God 
behaagd om dat geheimenis, die verborgenheid te ontdekken. Te 
ontdekken aan hen welke God tevoren verordineerd heeft tot heer-
lijkheid, eer de wereld was. 
De apostel blikt achter die gekruisigde Heere Jezus Christus tot in 
de verste verte van de nimmer eindigende eeuwigheid. De apostel 
blikt tot in het hart van de eeuwige God en Vader van Jezus Chris-
tus en Zijn Kerk. De apostel Paulus ziet daar in de stilte van de nooit 
begonnen eeuwigheid het verkiezend welbehagen van God, dat Hij 
gedacht heeft aan Zijn genade, dat Hij alles heeft daargesteld, die 
wijsheid die bij Hem is, om dat aan mensen te leren. Moet je na-
gaan, de engelen die begerig zijn in te zien, die hebben het niet mo-
gen zien, en aardwormen… De apostel noemt zichzelf: “Een ontijdig 
geborene, een miskraam”. Aan zulken behaagt het God om dat ge-
heim bekend te maken, te openbaren. Dat geheim dat er al was eer 
de wereld was. Dat is ook wat! Voordat de mens viel in zijn zonde, 
voordat de vijandschap tegen God openbaar kwam, had de Heere 
het verlossingsplan al gereed. Zul je dan nooit meer zeggen: “Waar-
om heeft God de val niet voorkomen eigenlijk?” Maar zul je de hand 
in eigen boezem steken en zul je het wonder zien dat de Heere vóór 
onze val Zijn genade al klaar gemaakt had! Wie kan dat bevatten?! 
Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft, want 
indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid 
niet gekruist hebben. 
Dan zouden ze Jezus niet aan het kruis gehangen hebben, zegt 
Paulus, als ze hadden verstaan dat in Jezus de openbaring was van 
de verborgenheid Gods. De openbaring van de barmhartigheden 
van God. Ze zouden Jezus niet gekruist hebben. Misschien zit u uw 
hoofd wel te schudden en zegt: “Tja, dat is toch wat! Die mensen 
hebben Jezus gekruist”. Of zit u hier ook als een kruisiger van Chris-
tus? Zegt u niet: “Dat waren zij, maar dat ben ik”. Bent u er achter 
gekomen dat u helemaal niet beter bent dan al die Joden en al die 
Romeinen en wie dan ook, die Hem aan dat vloekhout der schande 
hebben gespijkerd? Verstaat u het, dat de grote zonde van uw on-
geloof, hamerslagen zijn op de nagelen in Christus’ wonden? Ver-
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staat u het, dat terwijl u verkeert onder de prediking van het Woord, 
en uw ongelovig blijft, u Hem opnieuw kruisigt? Verstaat u het, dat 
uw haat en uw vijandschap zich daar op concentreert, niet te willen 
leven van de kruisverdiensten van Christus alleen? Weet u het, dat 
wat u er nog bij probeert te doen aan deugden en aan vroomheden, 
dat dat een verachten is van het kruis van Christus? 
Als ze het verstaan hadden, als ze het gekend hadden, ze zouden 
de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 
Maar, gelijk geschreven is… Zie, de apostel Paulus had de hele 
mensheid op één hoop gelegd, als kruisigers van Christus, waarin 
bleek hun ongeloof en hun ontrouw aan God. Maar gelijk geschre-
ven is… Nu gaat de apostel Paulus op Bijbelse gronden… Let wel, 
dat is een vast fundament. Want dat Woord van God is uit het hart 
van God voort gekomen. Hij gaat op Bijbelse gronden tonen dat de 
Heere een onderscheid heeft gemaakt, waar van onze kant geen 
enkel onderscheid is. Dat de Heere alles anders maakt, naar het 
vrije van Zijn welbehagen, gelijk geschreven is, hetgeen geen oog 
gezien heeft, het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen 
niet is opgeklommen. Dat is het wondere geheim dat God bereid 
heeft voor die die Hem liefhebben. Wat heeft God nu eigenlijk be-
reid? Dat Hij ze verlost en vrij maakt van de straf die ze naar eigen 
schuld verdiend hebben. 
Wie had dat kunnen bedenken? Welk oog heeft dat gezien? Welk 
oor heeft dat gehoord? In welk hart is dat opgeklommen? Dat er ge-
nade, liefde, vrede en blijdschap geschonken zou worden aan vijan-
den, aan vijanden die de Heere haten. Wie had dat kunnen beden-
ken? Wie kan dat bevatten, dat de Heere genade geeft aan hen die 
Zijn straf verdiend hebben! 
Vindt u het al een wonder, mensen? Het kan best zijn dat je overal 
buiten staat, in ieder geval voor je eigen waarneming. Dat kan best 
zijn. Maar vind je het al een wonder dat God de wereld nog draagt, 
verdraagt? Vind je het nog een wonder dat je alles nog hebt wat 
nodig is tot onderhouding van het leven? Vind je het grootste won-
der dat de Heere nog bemoeienissen met je houdt? Er zei er eens 
een tegen me, dat is al jaren geleden: “Er gebeuren tegenwoordig 
geen wonderen meer”. Nou, hier ligt een wonder, hét wonder. Dit is 
het grootste wonder dat denkbaar is. Dat de Heere Zijn stem nog 
laat horen in uw en in mijn leven. Dat Hij het nog niet moe geworden 
is om bemoeienissen met u en mij te houden. Dit is zo’n onbegrijpe-
lijk wonder, dat de Heere uw ziel maar niet zo en ongewaarschuwd 
verloren laat gaan. Dat Hij nog uw levensdagen oprekt. Dat Hij u 
nog bewaart in Zijn lankmoedigheid. En dat het Hem nog behaagt 
onder u de prediking van Jezus Christus en Die gekruisigd te laten 
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klinken, opdat ge tot het leven zoudt komen. Want Hij heeft geen 
lust in de dood van de zondaren, maar daarin heeft de Heere lust, 
dat de zondaar zich bekeert en dat hij leeft. Ja, zegt u, daar kan de 
Heere wel lust in hebben, maar dat zal op rechte gronden moeten 
geschieden. Jazeker, maar al wat de Heere doet, dat gebeurt op 
rechtsgronden. Want onze tekst zegt: “Wat bij ons nooit is opge-
klommen, dat is het wat God bereid heeft”. 
Kent u dat woord “bereiden”? Als de maaltijd klaar is, het is bereid. 
Het is zo ver gereed dat het genuttigd kan worden. Geestelijkerwijze 
overgezet zegt de apostel feiltelijk hetzelfde. God heeft de maaltijd 
van de ziel, dat wat eten en drinken is voor het arme, verslagen hart 
bereid. De Heere heeft klaar gemaakt, alles gedaan wat nodig was 
om die heerlijkheid te kunnen wegschenken. Die God Die op grond 
van Zijn rechtvaardigheid naar geen mens om zou kunnen zien, Die 
heeft al vóór de schepping van de mens, in de stilte van die nooit 
begonnen eeuwigheid, bij Zichzelve raad gehouden. Die God heeft 
het uitgezegd: “Wie is er om voor dezen verzoening aan te bren-
gen?” Wie waren die “dezen”, die in Zijn hart waren verkoren van 
vóór de grondlegging der wereld tot de zaligheid? Gode zij dank dat 
er een verkiezing is. Want als er geen verkiezing was, dan zou geen 
mens toegedaan worden tot de gemeente die zalig wordt. Want uit 
ons komt het nooit, maar uit Hem alleen. De Heere heeft het bereid, 
terwijl Hij op grond van Zijn rechtvaardigheid niets kon schenken, 
heeft Zijn barmhartigheid, Zijn milde, vriendelijke hart, Zijn ingewan-
den die rommelden, hebben gedacht aan genade. Hij, Hij heeft het 
Zelf gezegd daar in de hemelse heerlijkheid: “Wie is er?” En Zijn 
eigen lieve Schootzoon, Die speelde in Zijn schoot, Die aan het hart 
van de Vader gebonden was, Die heeft Zichzelve vrijwillig aange-
boden. 
Mensen, als hier staat “hetgeen God bereid heeft”, dan staat daar 
meteen in welke rekening dat geweest is, wat daar voor betaald ge-
worden is, wat het de Heere gekost heeft. Daar staat hetgeen God 
bereid heeft. Dat betekent: Het heeft Hem alles, maar dan ook alles 
wat Hij had gekost. Hij heeft het kostbaarste bezit Dat bij Hem was 
weg gegeven, daar aan overgegeven, onder Zijn vonnis gezet. 
Dat moet een wonder zijn hoor. Dat moet een wonder zijn. Dat is he-
lemaal geen vanzelfsheid zoals de theologie van vandaag ons wil 
laten geloven. Dat is geen vanzelfsheid. Dat is een onbevattelijk 
Godswonder. 
En wie van dat onbevattelijke Godswonder iets gaat verstaan, die 
komt er wel achter dat heel de wijsheid en de uitnemendheid der 
mensen dwaasheid is bij God. Zie hier dat Gods wegen zoveel 
hoger zijn dan onze wegen, Zijn gedachten zoveel hoger zijn dan 
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onze gedachten. Hetgeen God bereid heeft. Zo heeft God het be-
reid. Hij heeft Zijn eigen Zoon los gescheurd, los gewrongen van 
Zijn hart en uit Zijn schoot. Hij heeft Zijn eigen Zoon gezet onder dat 
vloekvonnis dat over de zondaren gaan moest. Hij heeft Zijn Zoon 
laten overgieten met de volle uitgieting van Zijn Goddelijke toorn, die 
ons tot in alle eeuwigheid toe zou moeten treffen. Dat heeft God 
gedaan in het bereiden van die zaligheid, van die heerlijkheid. 
En voor wie? Voor wie is dat nu bereid? Er staat: “Dien die Hem lief-
hebben”. Dan zegt u: “Ja, wie kan God nu eigenlijk liefhebben?” 
Weet u wie God lief heeft? Die zichzelve haat. Die heeft God lief. 
Die zichzelve lief heeft, haat God. Die nog daarmee bezet is: “Hoe 
kom ik in de hemel, en hoe heb ik het op aarde zo makkelijk moge-
lijk”, is een hater Gods. In het licht van de tekst “dien die Hem lief-
hebben”, dat zijn mensenkinderen die aan Gods kant zijn gevallen. 
Mensenkinderen voor wie de Heere niet meer tegen kan vallen. 
Mensenkinderen die moeten buigen onder Zijn beleid, die het met 
Hem eens geworden zijn. Die Hem vrij laten: “De Heere doe wat 
goed is in Zijn heilige Gods-ogen”. De Heere rechten in al Zijn weg 
en werk. Dien die Hem liefhebben, dat zijn die die op de leerschool 
van de Heilige Geest gehaald zijn. O, dat versta je niet hoor, dat dat 
Geesteswerk is. Daar begrijp je helemaal niets van. Maar die Heilige 
Geest gaat onwederstandelijk door, Die werkt naar de raad van 
Gods wil. Die werkt uit wat de Heere wil dat een mensenkind leert. 
En weet u wat u en ik leren moeten? Sterven! Onder gaan! Verdwij-
nen! Dat is het eigenlijk: totaal verdwijnen. 
Dien die Hem liefhebben. Die door dat verborgen werk van Gods 
Heilige Geest in Gods nabijheid zijn gehaald. En Calvijn zegt: “Ik 
meen dat het samen op gaat, zelfkennis en Godskennis”. De een 
kan ook iets eerder zijn dan de ander. Ik weet het niet goed, zegt 
Calvijn. Maar het is er allebei: zelfkennis en Godskennis. Weet je 
hoe je dat kan samenvatten? Dat kun je zo samenvatten dat je zeg-
gen moet: “Ik ben zwart en Hij is blank. Ik ben vuil en Hij is schoon”. 
Waar eerder die heilige wet van God zoveel verzet in je gemoed 
wakker riep, daar zeg je nu: “Ik heb stout tegen God overtreden”. 
Waar het Woord van de Heere je veroordeelde en je een beetje 
zocht naar een tekst die je een beetje vrijsprak, en je zocht naar een 
Psalm die je wat bemoedigde. Daar is nu het Woord van God dat op 
elke bladzijde je veroordeelt, je schuldig verklaart, je aanwijst. 
Die die Hem liefhebben, dat zijn zij die op dezelfde plek zitten naast 
David toen Nathan tot hem kwam. “Gij zijt die man. Gij zijt die 
vrouw”. Dat is een mensenkind die zegt: “Ik heb gedaan dat kwaad 
was in Uw ogen. Ik ben Uw gramschap waardig. Ik ben het voor-
werp van Uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af”. 
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Mag ik het zo eens zeggen? Dan gaat zelfs je heilige doop je aan-
klagen. Want daar waren de blijken van Gods goedheid in. Maar je 
bent vleselijk geweest. Dan gaat zelfs je belijdenis je nog beschuldi-
gen. Wat is er nu van terecht gekomen? Dan ga je in de diepere en 
nadere ontdekking leren wat Paulus zegt: “Door dat Geesteswerk 
leerde ik verstaan dat zelfs de begeerte zonde is”. Dan ga je onder-
vinden dat de uitgangen van je hart vijandschap zijn tegen God. 
Dien die Hem liefhebben. Dat zijn mensenkinderen die zeggen (dat 
ligt toch vast voor d’r eigen beleving): “Vandaag of morgen stoot Hij 
mij in de hel. Maar zelfs daar zal ik geen kwaad van Hem kunnen 
spreken. Het is rechtvaardig. Ik zal dat vonnis van Zijn gramschap 
moeten dragen. Ik zal Hem er in moeten eren en verheerlijken. Hij is 
goed in al wat Hij doet”. Dat is wat! 
Nou ja, die steunen ook niet meer over het leven hier. Ik weet het 
wel, er kan zoveel wezen wat je mee moet maken, waar u doorheen 
moet, wat uw hart bezwaart, wat u verdriet geeft. Dat weet ik wel. 
Het is een wereld die bloedt uit duizend wonden. Maar dat volk ver-
staat: “Het is vanwege mijn zonden”. Voor zulken… Ik vroeg het u 
daarstraks al, maar nu in dit licht. Voor zulken is het een wonder dat 
de zon nog schijnt en dat alles er nog is. Voor zulken is het een 
wonder. Voor dien die Hem liefhebben. Weet u wat dat voor een 
volk is? Dat krijgt de deugden van de eeuwige God hoger te waar-
deren dan d’r eigen zaligheid. Die zeggen: “Dat leven van mij is al-
leen nuttig als het is tot Zijn eer, hoe het dan ook gaan moet”. 
Hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefhebben. Dan zit je daar 
in je zwarte zielenacht. Ik vraag u, hetgeen God bereid heeft, weet u 
daar van? Je zegt: “Ik weet maar één ding, ik sta overal buiten, ik 
heb niets meer. Ik heb geen toekomst, ik heb geen hoop, ik heb 
geen verwachting meer. Voor mij is alles afgesneden. Ik heb te veel, 
te lang, te zwaar gezondigd. Die berg van schuld is een berg van 
onmogelijkheid, maakt scheiding tussen God en mijn ziel. En het is 
voor het aangezicht van God in het boek der gedachtenis, alles wat 
ik in het leven misdreven heb. Dan is het van wieg tot graf toe dat ik 
mijzelf aan moet klagen voor het aangezicht van de levende God”. 
Hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefhebben. “Weet u wat 
God voor mij bereid heeft?” zegt zo’n ziel die Hem lief gekregen 
heeft. “De eeuwige nacht, de buitenste duisternis. Dat heeft God 
voor mij bereid. Daar hoor ik”. 
En die moordenaar aan het kruis, hij had zijn kameraad aangespro-
ken, en dan gaat hij tot de Heere Jezus spreken. Weet je wat hij 
zegt? “Gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn”. 
Weet u wat dat betekent? “Ik ben straks in de hel, dat weet ik zeker. 
Maar als U in Uw hemel bent, in Uw Koninkrijk, zou U dan nog een 
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ogenblik aan mij willen gedenken?” Een groter wonder kan die man 
zich niet voorstellen, dan dat Jezus Christus, de Zone Gods, in de 
eeuwige gelukzaligheid nog een tel aan Hem zou gedenken, terwijl 
hij daar is in die eeuwige plaats der smarten, in die buitenste duis-
ternis. Ja, u weet het net als ik, dat het voor die man meegevallen is. 
Maar dat kon hij in dat uur nog niet bekijken. Welnee! Dat kon pas 
toen de Heere Jezus tot hem gesproken had. 
Ik zeg het u weer wat ik u aan het begin gezegd heb. Christus heeft 
mij gezonden het Evangelie te verkondigen. En hij spreekt de getui-
genis Gods, uit de toepassing van het werk van God aan zijn eigen 
hart en leven vandaan. Ik vraag u: Kon u er in mee komen, verstond 
u die zaak Hem lief te hebben in het haten van uzelf en in het vrij 
laten van de eeuwige God? De zaligheid niet meer kunnen grijpen. 
Niet meer voor Jezus kunnen kiezen. Geen hoop en geen verwach-
ting meer te hebben. Verstaat u het? Ach, de apostel zegt ons in het 
vervolg dat het verder moet, want God heeft dit bereid. Die eerste 
zaak, van de ellendekennis, heeft God niet bereid als een zaak op 
zichzelf, maar altijd omdat het verder moet. Waar ik sterf aan al het 
mijne, daar moet de ziel leren leven uit het volbrachte werk van dat 
eeuwige geheim, dat eeuwige wonder dat in Christus Jezus de Hee-
re geopenbaard geworden is. Hoe zwarter mijn bestaan, hoe schitte-
render de diamant van Christus zal zijn. Hoe donkerder mijn be-
staan, hoe helderder het licht van het Evangeliewonder zal schijnen. 
Hoe zwarter de nacht, hoe kostbaarder de stralen van de Zonne der 
gerechtigheid zullen wezen voor mijn ziel. Dat is het waar de apostel 
heen stuwt voor degenen die Hem liefhebben. Die alleen valt dat 
wondere geheim te beurt van het vervolg, waar een ander slechts 
naar staren kan, wat over horen kan, wat over mijmeren kan, wel-
licht wat over theologiseren kan. Maar de getuigenis Gods ervan te 
ondervinden aan het eigen hart. Daar loopt het over. 
 
Laten we daarom eerst biddend zingen, Psalm 25 vers 2. 
 

HEER', ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest, bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt; 
Leid mij in Uw waarheid; leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer'! 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
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Gemeente, weet u waar de kostelijkste zielenlessen geleerd wor-
den? Die worden geleerd aan de voeten van God. Nergens anders. 
Daarom, door God geleid geworden, om Hem lief te leren krijgen. 
En van Zijn gezegende voeten niet meer vandaan te kunnen gaan. 
De Heere brengt bij Hem. Je kunt het ook zo zeggen: De Heere 
brengt het op die plaats waar de zondeval ons gelaten heeft. De 
Heere brengt daar waar wij bij Hem vandaan gegaan zijn. De Heere 
gaat nooit over de breuk in Adam heen. Nooit en te nimmer. De 
Heere behaagt het door Zijn Geest die zielen te bepalen bij die heer-
lijkheid van het gezegende Paradijs, die we kwijt geraakt zijn, verlo-
ren door eigen schuld. Dat volk staat daar melaats te wezen, van de 
hoofdschedel af tot de voetzool toe, met de hand in eigen boezem, 
durft het aangezicht niet meer op te heffen, durft niet meer de Heere 
der heirscharen aan te kijken. 
Zomaar even tussendoor. Bij ons op de Veluwe regende het giste-
ren. Wat een wonder trouwens, op dat droge land. Er zei er een te-
gen me: “Wat een waardeloos weer”. Nou nee, niet zo waardeloos, 
het is kostbaar. Weet u dat dat ook bloed van Jezus gekost heeft! 
Als we het weer zouden krijgen dat we verdiend hebben, dan regent 
het vuur en sulfer uit de hemel. Dat volk, die Hem lief heeft, die kan 
geen commentaar meer leveren. Welnee, dat gaat niet meer. 
En dan zegt de apostel: “Doch God heeft het ons geopenbaard”. 
Daar is de apostel zelf aan het separeren. Of nee, eigenlijk is het zo: 
het Woord van God, of de toepassing van het getuigenis Gods zelf 
maakt het onderscheid. Wie er in mee kan komen, die komt er in 
mee, wie er niet in mee kan komen, die staat er buiten. Die heeft 
zich nauw te onderzoeken of hij wel in het geloof is, wat hij wellicht 
wel meent, maar wat door het getuigenis Gods niet onderstreept 
wordt. Kijk, daar gaat het over, dat u uw hart en leven terug vindt in 
het Woord van de eeuwige God. Dat Hij het door Zijn Woord en 
Geest bevestigt, het stempel, het zegel op Zijn eigen werk drukt. 
Daar loopt het over. Want durft u zonder die zekerheid, zonder die 
eeuwige vastigheid de ontzaglijke eeuwigheid aan te doen? Ver-
staat u dan wel wat dat betekent; sterven en God ontmoeten? Ver-
staat u dan wel wat het is dat er achter dit leven een eeuwigheid 
ligt? En wat dat betekenen zal. Een plaats toegewezen te krijgen 
waaruit geen verandering meer mogelijk is. Beseft u het dat het vre-
selijk zal zijn te vallen in de handen van de levende God. Je zal God 
maar liefhebben en dan met dat eigen pak van zonden en schuld 
staan voor Zijn heilig aangezicht en geen kant meer op kunnen. De 
buitenste duisternis is je deel. Dat weet je zeker. 
Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest. Wat is ge-
openbaard? Wel dat wat voor het natuurlijke verborgen is. Dat wat 
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wij met ons verstand niet kunnen bekijken en beredeneren. Die 
hoop die we onszelf niet kunnen geven. Dat is het wat God ons ge-
openbaard heeft door Zijn Geest. Namelijk dat wat Hij bereid heeft. 
Dat betekent dit: die die Hem liefhebben, door de werking van Gods 
Geest, door Zijn Woord, worden ingeleid in het eeuwige geheim van 
de verlossing van zondaren; worden ingeleid in de gedachten des 
vredes van de eeuwige God. 
Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest. Wat doet die 
Geest? Die doet niet anders dan het Woord van God krachtig in het 
hart van een mensenkind toepassen. Wat doet die Heilige Geest? 
Die doet de verborgenheden van het Wezen Gods openbaar komen. 
Wat doet die Heilige Geest? Die leert ons God kennen gelijk Hij is. 
Daarom, dat had u natuurlijk niet in de gaten toen, maar in dat hele 
lief krijgen van Hem ligt het Geesteswerk al opgeborgen, om ze de 
deugd van Zijn Goddelijke rechtvaardigheid te leren eerbiedigen. 
Maar nu dit ook: God heeft het ons geopenbaard. Het! Dat is dat-
gene wat Hij bereid heeft. Dat is dat losscheuren van Jezus van Zijn 
hart. Dat is het overgeven van Zijn eigen lieve Schootzoon op deze 
vervloekte wereld. Dat is de gang die Jezus gegaan is van kribbe 
naar kruis. Dat is Zijn lijden en sterven. Zijn gebogen, Zijn gekropen 
gaan onder de toorn van de eeuwige God, waar het bloedige zweet 
Hem uitgeperst werd, waar Hij het uitzei: “Indien het mogelijk is, laat 
deze drinkbeker van Mij voorbij gaan. Doch niet Mijn wil, de Uwe al-
leen geschiede”. Waar Hij gesterkt door de Geest manmoedig de vij-
and tegemoet trad in Zijn spreken: “Komt, laat ons gaan, want die 
Mij verraadt is nabij”. Hoe Hij vrijwillig dat werk had aanvaard waar-
toe de Vader Hem geroepen had. En Hij, Hij is gegaan van Gethsé-
mané naar Gabbatha als een misdadiger. Gebonden was Hij, opdat 
arme, ellendige zondaren, misdadigen in zichzelf de vrijheid zouden 
ontvangen. Hij heeft gestaan in het rechthuis in de plek van die gan-
se uitverkoren Kerk. Daar heeft het vonnis geklonken. Daar moest 
beleden worden: “Hij is onschuldig, en toch des doods zal Hij ver-
oordeeld zijn”. En daar is Hij gekroond met een doornenkroon. Om-
gehangen op Zijn bloedige, opengereten rug met een purperen 
mantel. Een rietstaf in Zijn hand. Zie daar de schandelijke toestand 
van ons in onze gevallen natuur, waar wij als koningen heersten 
over deze schepping. Waar we de gouden kroon van het beelddra-
ger van God zijn hebben gedragen. Wat is er van overgeschoten? 
Een doornenkroon die ons pijn doet. En Hij, Hij verkoos die plaats, 
om daarin in te gaan, om dat kruis te dragen dat ons had moeten 
vermorzelen en verbrijzelen. Hij is gegaan naar de plaats van het 
Goddelijke gericht. En daar op die vreselijke heuvel Golgotha, zo 
genoemd omdat daar de skeletten en schedels, bleek geworden in 
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de zon, lagen. Daar is Hij gegaan naar de plaats waar de dood 
heerst. Waar eerst op heel deze wereld het leven triomfeerde. Daar 
is Hij gegaan tot in die schandelijke, smadelijke dood des kruises. 
Daar heeft Hij die volle uitgieting over Zich heen gehad. En toch, 
toch heeft Zijn hart voor al de Zijnen geklopt: “Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen”. 
Ja, inderdaad, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de 
Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. “Vader, vergeef het 
hun”. Daar sta je dan. God lief gekregen als een kruisiger van Chris-
tus, voor het aangezicht van God. ”Vader, vergeef het hun, want zij 
weten niet wat zij doen”. En Hij, Hij is de dood gestorven. Het is vol-
bracht. En het hoofd buigende, gaf Hij de geest. 
Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest. Want de 
Geest, Die met de Vader en de Zoon één enig God leeft en regeert 
in eeuwigheid, de Geest onderzoekt alle dingen. Dat betekent: Die 
verstaat alle dingen en die leert alle dingen. Ofwel, Die neemt de 
ziel in wie Hij woont en werkt mee om de geheimenissen van het 
Goddelijke Wezen, de geheimenissen van de Goddelijke genade te 
leren onderzoeken. Hij is het Die het oog vestigt op de wondere 
zaken die de Heere bereid heeft. 
De Geest onderzoekt alle dingen. Wat is dat eigenlijk, alle dingen? 
Dat wil dit zeggen, dat een ziel die Gods Geest bewerkt nooit en te 
nimmer uitgestaard, uitgetuurd, uitgeleerd raakt in het Wezen van 
de eeuwige God. Wat is het wat die Heilige Geest leert? Wat is het 
wat die Heilige Geest doet? Die Geest werpt het licht op Christus. 
Daar sta je dan in het rechtsgeding. Daar sta je dan in de inktzwarte 
nacht van je ziel. Daar sta je dan met het vonnis Gods over je leven. 
Daar lig je wellicht in het stof van de vernedering neergedrukt. Je 
kan geen kant meer op. Daar ben je aan Gods voeten de dood ge-
storven in het stof. Want stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. 
En daar behaagt het Gode om in dat dodelijkst tijdsgewricht… Dat is 
het ogenblik, het moment dat u niet hebt kunnen maken, niet hebt 
kunnen scheppen. Maar wat God geeft, omdat Hij het bereid heeft. 
Wat God geeft voor het aangezicht van alle volken, dat daar die 
heerlijkheid van dat schandelijke vloekhout, van die vreselijke gang 
die Jezus Christus gegaan is onder de toorn van Zijn Vader, dat het 
wordt gegeven, wordt toegepast, wordt thuis bezorgd, dat je daar in 
je sterven het leven mag ontvangen uit Hem. 
De Geest onderzoekt alle dingen. Weet je wat dat is? Dat je geloofs-
oog Jezus zien mag, en dat je weten mag, omhelzen mag: “Dat 
deed Ik voor u”. Dat je daar de grootheid van de zaligheid over je 
uitgegoten krijgt. En die liefde Gods die daar achter schuil gegaan 
is, dat het de Heere is Die Zich als een Vader aan je bekend maakt: 
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“Ik zal niet meer toornen, Ik zal niet meer schelden in eeuwigheid, 
want uw zonden heb Ik achter Mij geworpen in een zee van eeuwige 
vergetelheid”. 
Heeft de Geest zo weleens alle dingen onderzocht in uw bestaan? 
Dat daar het oog op gevestigd mocht zijn. Wat was het nog wat in 
uw ziel waaide? Was het niet vrede? Was het niet liefde? Was het 
niet geluk? Was het niet zaligheid? Wat was het goed en zoet nabij 
God te wezen. Wat heb je gehuppeld van zielevreugd, daar je je 
wens hebt verkregen. Wat is de Heere goed gebleken, genadig ge-
bleken, vol van ontfermingen gebleken. 
Die Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En daarin 
ligt verklaard het wondere geheim wat de Heere doet in de voort-
gang van het geestelijke leven. In hen die de openbaring van Chris-
tus aan eigen hart en leven mogen kennen. Dan behaagt het God 
om door Zijn Heilige Geest zelfs de diepten Gods omhoog te halen, 
als een goudmijn leeg te peuren. Ach ja, nooit uitputtend natuurlijk, 
want pas daar zal de Kerk ten volle verstaan. Maar ook de diepten 
Gods. Dat betekent dit: dat in dat kruis van Christus niet alleen de 
betaling voor uw schuld verklaard ligt, dat niet alleen de vrijspraak 
van uw zonden ligt opgeborgen, maar dat er ook in uitgedrukt ligt 
dat omwille van Hem de Vader van eeuwigheid tot eeuwigheid De-
zelfde is in Zijn toezeggingen van heil en van genade aan u. Want 
ja, je zult maar verachteren in de genade. En je zult maar weer weg-
zakken in de zonde. En je zult maar weer voorover vallen in die boe-
zemzonde die je zo slecht kwijt kan. En je zult maar weer door de 
wereld verlokt worden. Het zal maar weer donker worden in je be-
staan. Ach ja, dan zou je aan alles gaan twijfelen. Dan zeg je: “Is het 
ooit wel waar geweest bij mij”. Wat heb je dan nodig? Ja, moet dat 
dan allemaal nog een keer gebeuren? Dan is er zo’n onvastigheid in 
je leven. Maar de Heere is het Die Zijn volk verder leidt in die vastig-
heid, van de diepten Gods te verstaan, dat de Heere het inderdaad 
op grond van Zijn eigen deugden en Wezen zegt: “Ik zal net meer 
toornen en schelden ‘in eeuwigheid’”. Dat het fundament van je za-
ligheid in het hart van de eeuwige God ligt. En die, die van Hem die 
nieuwe naam ontvangen, die niemand kent dan die ze ontvangt, die 
mogen er in leren, in ademhalen als het God door Zijn Geest be-
haagt dat hun namen geschreven zijn in het Boek des Levens des 
Lams, met de bloedrode inkt van Christus, en dat het niet meer uit-
gewist kan worden. 
Weet u wat ook zo’n diepte is? Dan gaan we eindigen. Maar dat wil 
ik u toch niet onthouden. Wat ook zo’n diepte is, juist voor u die 
weer weggezakt bent in uw zonden, juist voor u die het niet vast kon 
houden en het niet bewaren kon. Weet u wie de zaligheid van de 
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Kerk vast houdt? Dat is Christus, gezeten ter rechterhand Gods. 
Wat doet Christus daar aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij is het 
Die Zijn eigen werk, Zijn eigen Offer, Zijn eigen betaling wiegt voor 
het aangezicht van de Vader. Van Hem wordt gezegd, Hij zegt het 
Zelf: “Ik bid niet voor de wereld, maar Ik bid wel voor degenen die 
Gij Mij gegeven hebt, want ze zijn van U”. 
Die Heere Jezus Christus, het Hoofd van de Kerk, Dat reeds Boven 
is, is het zekere bewijs dat het lichaam ook daar zal komen, op die 
plaats waar geen inwoner meer zegt: “Ik ben ziek”. Naar het licha-
melijke niet meer, maar ook niet naar het geestelijke. Waar geen in-
woner meer zegt: “Ik ben ziek”. Waar God alles zal zijn en in allen. 
Christus heeft mij gezonden om het Evangelie te verkondigen. Dus 
het woord uit Paulus’ mond gesproken, dat kwam van zijn Zender 
vandaan, gezeten aan de rechterhand van de Vader, met Zijn Offer-
werk in Zijn gezegende Middelaarshanden. Dat kwam van de grote 
Voorbidder en Voorspreker voor de Kerk vandaan. Daarom is het 
een woord van vastigheid en zekerheid. Een woord van hoop en 
verwachting. Een woord dat geloofd wil worden, aanvaard wil wor-
den, toegepast wil zijn, om net als Paulus van de getuigenis Gods te 
kunnen gewagen. 
Ik vroeg u daarstraks: “Kunt u mee?” Nu aan het einde weer: “Kunt u 
mee?” U die gelooft is Hij dierbaar. Hoe ligt dat dan in uw bestaan 
voor het aangezicht van de drie-enige God? 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 9 : 1 en 2 
 

Ik zal met al mijn hart den HEER', 
Blijmoedig, geven lof en eer; 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen. 
  
Ik zal in U, mijn God, van vreugd 
Opspringen, in den geest verheugd; 
Uw Naam zal door mijn psalmgezangen, 
O Allerhoogste, lof ontvangen. 

 
Zegenbede. 
 


