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Predikatie over Handelingen 3 vers 6 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
HHK Nieuw Beijerland – 26 mei 2013  

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 62 : 8. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Handelingen 3 vers 1 t/m 10 
 
  1 Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar den tempel, 
omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure. 
  2 En een zeker man, die kreupel was van zijner moeders lijf, werd 
gedragen, welken zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, ge-
naamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in 
den tempel gingen; 
  3 Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in den tempel zouden 
ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. 
  4 En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons. 
  5 En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen 
zou ontvangen. 
  6 En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, 
dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta 
op en wandel. 
  7 En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en 
terstond werden zijn voeten en enkels vast; 
  8 En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de 
tempel, wandelende en springende en lovende God. 
  9 En al het volk zag hem wandelen en God loven. 
10 En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten 
had aan de Schone poort des tempels; en zij werden vervuld met 
verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. 
 

Gebed. 
 Zingen Psalm 26 : 2 en 12. 
 

Tekst: Handelingen 3 vers 6 
 
En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik 
heb, dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den 
Nazaréner, sta op en wandel. 
 
Om deze avond met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn 
Heilige Geest met u stil te staan bij drie gedachten. 
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1e. Het beeld van ons leven. 
2e. Het beeld van ons hart. 
3e. Het beeld van ons behoud. 

 
Handelingen 3, gemeente, zet ons meteen middenin die Joodse 
godsdienst, die ook in de dagen na de uitstorting van de Heilige 
Geest nog springlevend was. Ja, de Joden waren alleszins 
godsdienstig. Hun leven werd doortrokken van de godsdienst. Er 
waren op de dag zoveel uren bepaald, uren van het gebed en uren 
waarin de offers werden gebracht. O ja, dat volk hield er bij wijze 
van spreken een goede gewoonte op na. Maar er haperde iets. Het 
was niet recht. Had het aan een Jood in die dagen gevraagd: 
“Hoedanig is uw leven?” Een Jood had gezegd: “Ik ben immers een 
bondskind. Ik ben besneden ten achtste dage. Ik heb van mijn jeugd 
af aan de wet des Heeren onderhouden. Ik richt heel mijn leven in 
naar de Goddelijke beschikking. Ik doe mijn gebeden. Ik breng mijn 
offers. Wat zou er nog aan kunnen mankeren?” Weet u wat nog een 
punt was? Bij de Joden had de wet van God plaats gemaakt voor de 
wet van de mens. Ze zochten deugden en gerechtigheden op te 
bouwen voor het heilig aangezicht van God. Ze wilden zichzelf een 
beetje beter maken, op een hoger plan komen, om door God 
behaagd te worden ofzo. Dat zat er bij die Joden ook zo in, wat er bij 
elk gevallen mensenkind is: het zoeken om dat verbroken 
werkverbond op te richten. Dat zoeken om zelf zaligheid te 
verdienen. Dat zoeken om wat goeds voor God aan te brengen. Ja, 
bij elk mens na de diepe val in Adam is dat het vreselijke kwaad. 
Waarom is dat zo’n vreselijk kwaad? Wel, omdat de Heere Zelf 
gezegd heeft: “Uit u geen vrucht meer in eeuwigheid”. Daar willen 
we niet aan. Of hebt u die zelfkennis niet? Daar willen we niet aan. 
Dat geloven we niet. Dat begeren we niet. We begeren die prediking 
niet. Die alles, maar dan ook alles van onze kant afsnijdt en 
wegsnijdt. We begeren het niet dat dat ontdekkend Woord van God, 
door de werking van Zijn Geest, heel ons bestaan open legt. Dat die 
vuile, walgelijke bron openbaar komt. Weet u wat de kern is van ons 
kwaad, van onze zonden? Wie hadden die Joden op het oog als ze 
gingen bidden en als ze gingen offeren? Wie hadden ze op het oog? 
Ze hadden zichzelf op het oog. Ze waren vervuld van het eigen ik. 
Dat eigen ik was nog nooit uit het middelpunt van hun leven weg ge-
gaan. Daar was nog nooit een Ander, dé Ander, voor in de plaats 
gekomen. De Heere was niet in het middelpunt van hun bestaan. 
Maar het Woord van God getuigt: “Doet het al ter ere Gods”. 
Uw godsdienst eigenlijk, hoe zit het daarmee? Wie hebt u op het 
oog? Waartoe bent u naar de kerk gekomen deze avond? Waartoe 
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pleegt u uw godsdienstige verplichtingen? Bent u zo’n mens die 
liever niet naar de hel wilt? “Ik zou wel naar de hemel willen”. Bent u 
zo’n mens, die, als hij wat gezondigd heeft, weer wat goeds probeert 
te doen, om het weer wat recht te trekken ofzo? Meent u dat u wat 
beter bent dan die ander, die niet onder de bediening van het Woord 
komt? Hebt u een doel voor ogen met heel uw godsdienstige 
praktijk? 
Die Joden zochten zichzelf. De wet van God had af gedaan. Hun 
eigen wet had intrede gedaan. Dat blijkt wel. Want Petrus en 
Johannes gingen tesamen op naar de tempel omtrent de ure des 
gebeds, zijnde de negende ure. En een zeker man, die kreupel was 
van zijner moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan 
de deur des tempels, genaamd “de Schone”, om een aalmoes te 
begeren van degene die in de tempel gingen. En God had gezegd in 
Deuteronomium 5 vers 4, dat er onder Israël geen bedelaar zijn 
mocht. Dat hij die gebrek leed, door de anderen van het volk, van 
het bondsvolk, werd onderhouden en werd ondersteund. Dat het 
niemand aan iets zou ontbreken. En de Heere zei: “Gedenk er aan, 
dat ge slaven en vreemdelingen geweest zijt in Egypteland; gedenk 
er aan hoe het met u gegaan is; gedenk er aan in welke weelde u 
terecht gekomen bent in Kanaän, in het land, vloeiende van melk en 
honing; gedenk er aan, dat het uw eigendom niet is wat ge bezit in 
Kanaän, maar dat het gegeven goed is, om te gebruiken”. Hoe te 
gebruiken? Tot Gods eer! Maar hoe gebruikten de Joden hun geld 
en goed? Tot de vermeerdering van hun eigen eer. Het waren van 
die beste mensen, die Joden. Want daar zat die kreupele aan de 
Schone Poort. Het schijnt een poort te zijn die nog stamt uit de tijd 
van Salomo. Het is niet helemaal bekend waar die poort precies 
gelegen heeft. Maar één ding is wel duidelijk, het vormde als het 
ware de hoofdingang naar de tempel toe. Dus velen trokken daar 
voorbij. Die kreupele had zijn plaats welbewust uitgekozen. En in 
plaats dat die kreupele voor al die Joden een aanklacht was, was 
die kreupele voor hen geworden een bron van deugden. Ja, die 
kreupele moest ze aanklagen, dat ze dus de wet Gods niet hielden, 
want er was wel een bedelaar in Israël. Maar zij die de tempel in 
gingen wierpen die kreupele wat geld toe. Want naar de Joodse 
wetten was die mens toch wel vroom en toch wel vol van deugden 
die aan een arme een aalmoes gaf. En zo kwamen ze zelfvoldaan 
de tempel binnen. 
Wat hebben ze eigenlijk aan die kreupele gezien? Wel, een mens 
die niet gaan kon. Hoe dachten die Joden over die kreupele? Ze 
zeiden: “Het is van tweeën één. Of hij heeft zelf gezondigd, of zijn 
ouders hebben gezondigd”. En ze zijn nooit tot de slotsom 
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gekomen: “Wij hebben gezondigd en derven Gods heerlijkheid”. Ze 
hebben nooit in die kreupele die aanklacht tegen zichzelf gezien, dat 
die kreupele daar kreupel was omdat zij in Adam tegen God waren 
opgestaan. De slag naar binnen hadden ze nooit gekregen. 
Heeft die kreupele u wat te zeggen vanavond? Zie hem nu eens aan 
zoals hij daar zit aan de Schone Poort. Hoe schoon die poort ook is, 
het kan zijn kreupelheid niet wegnemen. Heeft dat beeld van die 
kreupele u een les te leren vanavond? Hoe staat het er met uw 
godsdienst voor? Bent u ook zo’n mens die, net als die Joden, van 
hun zonden gerechtigheden maken? Bent u ook zo’n mens die het 
niet zo nauw neemt met de letter van Gods wet? Want als u het wel 
nauw gaat nemen met de letter en de regel van de wet van God, 
dan zink je als vanzelf in het stof. Welk mens voor wie de wet van 
God levendig en krachtig geworden is, kan nog op de been blijven? 
Als u nog door kunt leven, is het wel een bewijs dat de wet dat werk 
in uw leven nog niet gedaan heeft. Wat zegt het Woord? Wat is de 
wet? De tuchtmeester tot Christus, is het niet? De wet is geen zaak 
om daar leven in te vinden. Juist niet! Maar die wet wil u en mij leren 
dat wij helemaal niet zoveel verschillen van die kreupele. 
Een zeker man, kreupel van zijner moeders lijf. In Handelingen 4 
wordt beschreven dat die man inmiddels over de 40 jaar was. En 
zijn hele leven lang wist die man niet anders dan dat hij kreupel was. 
Heel zijn gedrag hier aan de Schone Poort laat ons zien dat hij aan 
dat leven van kreupelheid gewend geraakt was en dat hij zich er bij 
neergelegd had. Als die Joden, die deze man voorbij gingen, nu 
werkelijk op die kreupele hadden gelet en de les van die kreupele 
hadden verstaan, dan was er als vanzelf een scheur in hun ziel 
gekomen. 
U bent net zo bevoorrecht als de Joden. U kunt ook op gaan naar 
het heiligdom. U kunt u nog neerzetten onder de bediening van het 
Woord. U mag hier de kerkdiensten mee maken. Die kreupele zat 
buiten. Die kreupele kon er op eigen kracht niet komen. Die kon niet 
gaan naar de plaats van de verzoening, naar de plaats van het 
gebed. Die kreupele is uw beeld. Want al komt u onder de bedie-
ning van het Woord, al bent u onder de prediking, al daalt de Heere 
zo laag af, dat het Hem behaagt om tot u te spreken, u kunt uzelf 
nooit en te nimmer in de eeuwige gelukzaligheid, in Gods eeuwige 
tempel brengen. Zoals die kreupele buiten zat, zo zit u van nature 
buiten. Buiten! En u hebt geen deel aan de zaligheid. Verstaat ge 
dat? Weet u daar van in uw leven? Kent u de les van de grote, 
onmetelijke, eeuwige afstand tussen God en uw ziel? Weet u wat 
dat inhoudt, een vijand van God te zijn? Uit Zijn gemeenschap weg 
gebannen te zijn. Weet u wat dat inhoudt? Dat daar een engel met 
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een vlammend zwaard staat aan de deur van het Paradijs. Dat u 
weggezonden bent uit die heerlijke plaats van de gemeenschap met 
God, en op een wereld moet leven die doornen en distelen voort 
brengt. Weet u er van, mensen, dat dat de werkelijkheid van uw 
bestaan is? Wie is er, wie leeft er, die de slaap des doods niet eens 
zal slapen? Wie is er die zijn ziel redt van het graf? Wie is er 
eigenlijk die dat rechtvaardige oordeel van God kan ontgaan? U en 
ik, wij staan er allemaal voor. En wij zijn mensen die leven op het 
scherp van de snede. De scherpte tussen tijd en eeuwigheid. Gij 
hebt onze dagen een handbreed gesteld. Nou, dat is een centimeter 
of twee. Wij staan allemaal met onze hakken aan de rand van ons 
graf. Nog even en we moeten geopenbaard worden. Hoe zal het u 
vergaan als u verschijnen moet voor God? 
De Joden gooiden die kreupele wat toe en ze dachten: “Zo, weer 
wat dichter bij de hemel. Weer een stapje verder op weg. Ik ben al 
zowat zalig”. Kijk nog eens naar die kreupele. Wat leert hij u? Ik sta 
buiten en ik kan er niet in komen. Hoe moet dat ooit veranderen? 
Hoe moet dat ooit goed komen? Die kreupele is het beeld van ons 
leven, dat we geen voeten hebben om te gaan, geen benen om op 
te staan. Dat we het pad des levens niet lopen. Maar dat we zo 
akelig stil zitten van nature, op dat plekje waar de dood ademt. Daar 
in het stof hè! Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En 
daar…, weet u wat de grootste ellende is? Dat we daar op dat plekje 
ook nog een Paradijs zoeken op te bouwen, nog een aangenaam 
leven zoeken te leven. We maken het ons wat naar de zin. Ach ja, 
het leven is toch nog zo mooi, het leven is toch zo schoon. En zeker 
in het voorjaar, als alles weer in bloei staat. Als je de vogels hoort 
zingen in de bomen en in de lucht. Als je de schoonheid ziet als 
daar die zonovergoten dagen zijn. Als er weinig zorg of wellicht 
geen zorgen in het leven zijn. Wat het aardse betreft, och, dan kun 
je zo gemakkelijk door gaan. Dan kun je je hart zo ophalen in de 
dingen van de wereld en van de tijd. 
Hebt u God weleens gemist? God gemist toen u daar aan tafel zat 
en een bord vol met eten had? Toen uw bankrekening maar 
groeide. Toen het u voor de wind ging in de maatschappij. Hebt u 
God weleens gemist? Want die kreupele zit daar wel buiten de 
tempel. Maar het lijkt die man helemaal niet te deren dat hij de 
tempel niet in kan gaan. Die man lijkt zich inderdaad neergelegd te 
hebben bij zijn toestand, en lijkt in dat leven dat hij leeft het zich zo 
aangenaam mogelijk te maken. Er staat van die man geschreven 
dat hij dagelijks werd gezet aan de deur des tempels, om een 
aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Weet u 
welk woord daar opvalt in die tekst? Het woordje “begeren”. En de 
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apostel Paulus zegt: “Ik heb nooit geweten dat de begeerte zonde 
was, totdat de wet van God in kwam”. Om een aalmoes te begeren. 
Het is nogal wat dat die man daar bij de tempel zit. Dat die man daar 
aan de Schone Poort zit. Die man weet het, dat daar velen voorbij 
gaan op de gezette tijden van de dag, en dat daar velen graag een 
goed werk voor God aan willen brengen. Die man kan er op die 
plaats op rekenen dat er veel geld in de buidel valt. Ja, hij heeft een 
goede plaats uitgekozen. Het verklaart het hart van die man. Dat die 
man geen begeren heeft naar God. Geen begeren naar dat 
heiligdom. Geen begeren naar de plaats van het gebed en de plaats 
van het offer. Dus geen begeren naar de plaats van de verzoening, 
waar het weer recht komt te liggen tussen God en zijn ziel. Maar 
begeren naar een aalmoes. Begeren naar het slijk van de aarde. 
Naar dat wat zo blinkt, maar waar de glans weldra van verdwijnen 
zal. Om een aalmoes te begeren. 
Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden 
ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Dat is ook wat! 
Die man is kreupel, en die man zit te bidden. Maar niet tot God. Hij 
bad om een aalmoes te ontvangen. Daar geeft die man blijk van het 
diepste van zijn hart. Hij zocht naar zich toe te halen de rijkdommen 
van de wereld. Hij zocht een Paradijs op te bouwen, naar zijn eigen 
verdorven, zondige gedachten. Hij zocht een leven van geluk en van 
tijdelijke rust. Die man was genoeg gedaan als hij op een dag veel 
aalmoezen had ontvangen. 
Is die man het beeld van uw hart? Jawel, die man is het beeld van 
uw hart. Laat ik het u zo zeggen. Hebt u in deze man en in zijn 
begeerte uw hart gezien? Bent u ook zo’n mens die weinig, of 
misschien wel helemaal niet, bekommerd bent over uw eeuwige 
bestemming? Bent u nooit onrustig geworden? Is dat woord nooit 
aangekomen: “Schik u om uw God te ontmoeten”? En hebt u het 
nog aardig naar de zin in het leven? Bevalt het u nogal aardig als uw 
vermogen gedurig aanwast? Dat sluit precies aan bij onze zondeval, 
nietwaar! Wat was het begeren van de zondeval? Om als God te 
wezen. O, wat steken wij ons graag boven een ander uit. Wat zijn 
wij graag de belangrijkste. De machtigste. De rijkste. De beste. Dat 
zit ons in het bloed. Dat is ons wezen van nature. 
Maar hoe rijk deze kreupele ook ooit mocht worden, hij bleef 
kreupel. Hoeveel u in de wereld ook ooit zult verkrijgen, vergaren; 
hoe u ook aan al uw lusten en begeerten zult kunnen toegeven, één 
zaak kunt u nooit wegnemen: dat is de kreupelheid in het geestelijke 
leven. Dat is uw kreupelheid, waardoor u niet tot God kunt gaan. En 
dat is de grote nood van uw bestaan. Dat verstond deze kreupele 
eigenlijk helemaal niet. U wel? Verstaat u het wel? Houdt dat u uit 
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de slaap? Jaagt dat u op? Bent u met één zaak bezet? “Mijn ziel, 
doorziet gij uw lot? Hoe zult ge ooit rechtvaardig verschijnen voor 
God?” Wat doet het met u als de dagen, weken, jaren zich aaneen 
rijgen? Verstaat u het: “Wij vliegen daarheen”. Nog een ogenblik en 
ik zal dit leven af moeten leggen. Hoedanig is uw godsdienst? Waar 
bent u nu mee doende? Ook voor het aangezicht van de levende 
God. Is de godsdienst de sluitpost van uw levensrekening? Of is al 
het wereldse weleens verbleekt? Hebt u de waardeloosheid van al 
het goud en zilver leren zien? Hoe is het met u op weg naar de 
eeuwigheid? Zit u nog stilletjes op uw zondeplaats, en bent u nog 
nooit in het heiligdom gekomen? Wellicht houdt u zich op de been 
door te zeggen: “Ach, ik weet niet of ik uitverkoren ben. En als ik wel 
uitverkoren ben, dan zal de Heere mij toch wel weten te vinden”. Ja, 
u hebt wel gelijk, maar ook weer niet. Want het Woord van God zegt 
(in deze volgorde): “Uw roeping en verkiezing vast maken”. En wat 
is nu eigenlijk die roeping, die u week aan week hoort in de 
prediking van het Woord? “Bekeert u en gelooft het Evangelie. 
Bekeert u en gij zult zalig worden. Bekeert u!” Hebt u zich al 
bekeerd? 
Als er ergens in de kerk een theoloog zit, die zegt: “Die man wordt 
remonstrants”. Dat word ik niet, dat was ik al, en dat bent u ook. We 
zijn zo remonstrants als we groot zijn. We willen wat doen. Nou, 
hebt u het geprobeerd: bekeert u! Hebt u het geprobeerd in uw 
leven? Om het beter te doen. Om het anders te doen. Om God te 
gaan behagen. Hebt u het geprobeerd om goede werken aan te 
brengen, om wat vruchten op uw levensakker te vinden? Hebt u het 
geprobeerd, en bent u er mee klem geworden? Bent u er mee de 
dood in gegaan? Is al uw zwoegen en sloven op niets uitgelopen? 
Bent u nog niet tot rust en vrede in uw ziel gekomen? Eerst vond u 
wat geluk hè, in het houden van de wet. Het knapte zachtjes aan 
wat op. U meende die zonde overwonnen te hebben, en u had de 
boezemzonde wat los kunnen laten. Het ging al zo aardigjes. U leek 
wat op die Joden. U had ook al wat deugden, ook al wat gerech-
tigheden. En toen… Philpot zegt: “Juist op dat moment, dat je denkt 
dat het op gaat knappen, dan klap je terug in die boezemzonde die 
je zo hartelijk lief hebt”. En je stort weer weg in dat dal van zonde en 
ongerechtigheid. En alles ligt weer kapotgeslagen naast je op de 
grond aan splinters. Bent u ooit met Paulus mee van uw hoge paard 
af gehaald? Bent u ooit met al uw bestaansgronden in het stof van 
de vernedering terecht gekomen? Is de prediking van Gods Heilige 
Geest in uw hart een zaak geworden die u ontdekt heeft, open 
gelegd heeft: kreupel op alle mogelijke manieren. Geen vermogen 
om ooit tot God te kunnen komen. Geen vermogen om God te 
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kunnen behagen. En een hart, een hart vol van vijandschap tegen 
Hem. U bent opgestaan tegen de Springader van het leven. 
Hoe bent u naar de kerk gekomen? U zegt: “In die toestand, ik weet 
één ding zeker”. Wat weet u zeker? “Ik zal nooit in dat heiligdom 
kunnen komen”. U hebt voor uzelf de conclusie al getrokken: “Ik sta 
er eeuwig buiten”. De psalmist zingt: “Hoort wat mij God deed 
ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest”. 
Petrus nu en Johannes gingen tesamen op naar de tempel. Niet om 
nog aan de oude bedelingendienst deel te nemen. Nee, dat niet. 
Want het volkomen Offer was immers gebracht. En zij die de 
uitstorting van de Heilige Geest over zich hadden ontvangen, die 
waren van die oude schaduwendienst wel af geholpen. Maar ze 
komen toch naar de tempel, juist op dat uur omdat er veel volk naar 
de tempel zal gaan om te bidden en om te offeren. En omdat het 
God behaagt in Zijn verkiezend welbehagen, om daar aan die Joden 
te tonen dat Jezus Christus de Heere is. Maar ook… En dat is een 
persoonlijke zaak. Dat is de zaak waar het in ons aller leven op aan 
komt, mensen. Ook om aan deze kreupele genade te bewijzen. Die 
man wist helemaal niet wat hij miste. Die man verlangde helemaal 
niet naar de zaligheid. Maar hier ziet u schitteren dat het een 
eenzijdig werk van God is. En als u een mens bent die gebonden ligt 
aan de troon der genade; als u bij dagen en bij nachten zucht voor 
het aangezicht van God, om die zaligheid te mogen beërven, 
onthoud dan dit, dat al uw bidden en al uw roepen en al uw zoeken 
niets betekent in het oog van God. Dat het Hem bewegen zou ofzo, 
om u daardoor genade te bewijzen. Nee, de Heere laat hier zien dat 
Hij slechts redenen neemt uit Zichzelf. 
Moeten we dan maar ophouden met bidden? Nee! De Heere wil er 
om gebeden zijn. Wat moeten we dan bidden, zegt u. U moet dat 
bidden waar u naar recht achteraan kunt zeggen: “Om Jezus’ wil”. 
Want die gebeden zullen zekerlijk van God verhoord worden. 
Waarom? Omdat dat gebeden zijn waar het maar over één zaak 
loopt. Hoe komt God aan Zijn eer! Daar gaat het over. En die die 
weet gebonden te zijn aan de troon van God, die weet ook daarvan: 
mijn leven is een leven waar de eer van God niet wordt bedoeld. 
Mijn leven is een leven dat haaks staat op het hoog bevel des 
Heeren. Mijn leven is een leven dat wel naar de eeuwige afgrond 
móet. Want zo’n beest als ik kan toch voor God niet bestaan! De 
psalmist zegt: “Totdat ik in Gods heiligdommen in ging…” Toen ging 
hem de hand op de mond. “Ik was een groot beest bij U”. 
Zijn er nog beesten in de kerk? Ja, dat wil de natuurlijke mens liever 
niet horen. Dat doet pijn in dat hoogmoedige bestaan. Dat doet zeer 
in dat hart dat zo vol is van zichzelf. Ik weet het wel. Dat weet de 
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Heere ook wel. Maar vlees en bloed doen niet mee in het Koninkrijk 
van God. Het is een geestelijke Koninkrijk. En alles wat vleselijk is, 
dat wordt er uit gesneden, dat wordt weg gehaald, dat wordt 
afgebroken, dat mag geen bestaan meer hebben. De dood aan het 
vlees, opdat de Geest levend en krachtig zou werken, en de ziel zou 
ademhalen in de vrije gunst die eeuwig Hem bewoog. 
 
Dat is het derde nog. Maar laten we eerst samen zingen van Psalm 
43, het 3e en ook het 5e vers. 
 

Zend, Heer', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Waar mij Uw gunst verbeidt. 
  
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's Heeren welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen. 
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
Mijn Redder is mijn God. 

 
En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes. Al hun aandacht 
wordt op die kreupele gevestigd. Dat doet de Heilige Geest. Die 
betrekt deze dienstknechten, deze apostelen in dat plan wat de 
eeuwige God met deze kreupele had. Petrus sterk op hem ziende, 
met Johannes. Ja, want dat betekent, dat stijgt boven de tekst wel 
uit, dat de eeuwige God ook nooit meer uit het oog zal verliezen op 
wie Hij eenmaal Zijn oog heeft gevestigd, om die ziel Zijn heilige 
deugden te leren. De deugden van recht en genade, rechtvaar-
digheid en barmhartigheid. 
Zeide: “Zie op ons”. Wat betekent dat? Dat betekent dat het werk 
van God in het leven van een mens, niet in een of ander achteraf-
kamertje geschiedt. Dat betekent dat een daad van God geweten 
wordt. De psalmist roept het uit: “Hoort wat mij God deed onder-
vinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest”. Daar was die man bij 
ingetrokken. Daar was hij getuige van gemaakt. Dat had hij voor de 
ogen zien gebeuren. Maar er staat meer. Als er staat: “Zie op ons”, 
dan betekent dat ook: “Het wordt nu eens tijd om van jezelf af te 
zien, en tot Hem op te zien”. God is het Die u kent. En de Heere 
weet voor wie het is. Het wordt tijd dat u eens van uzelf af ziet en op 
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Hem ziet. Het wordt tijd, omdat u al zo lang in de zielenacht bent. 
Het wordt tijd, omdat het nog niet gekomen is tot de verlossing. Het 
wordt tijd, omdat de Heere aan Zijn eer wil komen in uw leven. En 
het wordt tijd, omdat de eeuwigheid genaakt. 
En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou 
ontvangen. En dat ‘iets’ duidt nog steeds op die aalmoes. Kun je 
zien hoe vleselijk een mens blijft, tot op dit ogenblik toe. Dat het 
werkelijk het vrijmachtig werk van God is, dat er dwars doorheen 
breekt. Anders blijven we steken. Dan komt het nooit tot de kennis 
van zaken. 
Verwachtende! Waarom verwachtte die man dat? Nou, hij was 
immers kreupel. En hij zat vlakbij de tempel. En de Joden wilden 
toch wat goeds doen. Hij kon er op rekenen. Ziet u dat? Hij 
verwachtte wat. Daarom ziet hij op ze aan. Hij hield de ogen op hen. 
En Petrus zeide… Kijk, en dat maakt de Heere uit, hoe lang Hij daar 
voor de tijd neemt in het leven van een mensenkind. Hier is het 
binnen een halve minuut gebeurd. Al de aardse verwachtingen 
moeten worden afgesneden. Geen hoop en verwachting meer van 
het vlees, van de mens, van de tijd. Totaal niet. Petrus zeide: “Zilver 
en goud heb ik niet”. Nee, want de Heere Jezus had tegen Petrus 
gezegd: “Volg Mij”. Dus hij had alles verlaten en had Jezus gevolgd. 
Het had nooit aan iets ontbroken. Nooit! Zijn brood was zeker en zijn 
water was gewis. Maar die man wilde helemaal geen zilver of goud. 
Dat was maar bleek in het licht van die schitterende Heiland, Die hij 
kennen mocht, Die hij dienen mocht, in Wiens Naam hij spreekt. 
Want weet u wat die apostel hier zegt? “Maar hetgeen ik heb, dat 
geef ik u”. De Heere had gezegd: “Gij hebt het om niet ontvangen, 
geeft het om niet”. Och, dat er vanavond zo uitgedeeld zou mogen 
worden, menigerlei genade Gods. Dat het zomaar weggeschonken 
mag worden. 
Petrus heeft die man niet zalig gemaakt hoor. Dat heeft God door 
Zijn Geest gedaan. Maar die Heilige Geest heeft Zich gepaard aan 
de dwaasheid der prediking, dat eenvoudige woord dat de apostel 
uitspreekt: “Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u”. Een natuurlijk mens 
moet denken: “Dat zal wel minder zijn dan zilver en goud”. Maar een 
geestelijk mens verstaat: “Het is zoveel kostelijker dan het 
schoonste goud op aarde”. 
Weet u wat de apostel hier uit gaat schilderen? Dat alles, maar dan 
ook alles aan die lieve Jezus gans begeerlijk is. “In de Naam van 
Jezus Christus, de Nazaréner, sta op en wandel”. 
Wat heeft hij nu eigenlijk gezegd? Hij heeft daar in één zin, als in 
een notendop, de hele weg van lijden en sterven van Christus 
mogen verklaren. Hij heeft in één zin de volle verworven zaligheid 
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mogen meedelen. Die man zal wellicht van Jezus gehoord hebben. 
Die kende Hem als de Nazaréner. Daar sluit de apostel bij aan: “In 
de Naam van Jezus Christus, de Nazaréner”. Maar Die Die u kent 
als de Nazaréner, Die een Mens zou zijn net als u, Die wordt u 
gepredikt Jezus Christus te zijn. En in het noemen van die Namen, 
van Jezus Christus, daar ligt de volle Persoon van de Middelaar 
verklaard. Als hij zegt: “In de Naam”, dan betekent dat: in Zijn 
Wezen, in Zijn hart, in dat wat Hij verworven heeft uit vrije wil, vrije 
beweging, naar het besluit van de Raad des Vredes, die goede 
gedachten die God over u gehad heeft. Dat is wat tegen die 
kreupele klinkt. En de Heilige Geest paart Zich aan het Woord en 
opent de ogen van die man, om te zien wat hij nog nooit gezien 
heeft. Wat is die man gelukkig dat hij geen zilver en goud heeft 
gekregen van de apostelen. Want nu ziet die man iets, dat is zoveel 
heerlijker en zoveel schitterender. Daar wordt hem de algenoeg-
zaamheid en de dierbaarheid van de gezegende Middelaar voor-
gesteld. Daar behaagt het God, door de werking van Zijn Heilige 
Geest, de kruisverdiensten van Christus toe te passen aan die man. 
Daar mag hij Jezus zien en het bloed der verzoening ontvangen in 
zijn ziel. En ge zegt: “Bewijs mij dat uit het Woord”. Ik zal het u 
bewijzen. De apostel Petrus zegt tegen de Joden in het 16e vers: 
“En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam deze gesterkt, die 
gij ziet en kent, en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze 
volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid”. Door 
het geloof in Zijn Naam. Dat is: hij heeft geloof mogen hechten aan 
de Persoon van de Heere Jezus Christus. Als hier de Schrift spreekt 
over “geloof”, dan gaat dat over een persoonlijke zaak. Dan gaat het 
over het ware zaligmakende geloof. De Joden geloofden, dat meen-
den ze. Maar dat waren wat algemeenheden, wat stellingnames, 
wat verwachtingen van zichzelf. Maar hier ontvangt deze man dat 
geloof dat noodzakelijk is, dat onmisbaar is tot zaligheid. Die man 
heeft geloofd dat Jezus ‘zijn’ Zaligmaker was. Dat is hem persoonlijk 
geschonken. 
Zie op ons. Want het is een één op één zaak. De Heere handelt met 
een ziel onder vier ogen af. Dat gebeurt meestal ergens in de stilte 
van de binnenkamer. Dat gebeurt meestal als er geen mens bij is. 
Hier zijn er wel mensen bij. Maar omdat dit grote zaligmakende werk 
gezien en geweten moet worden, in de Naam van Jezus Christus, 
de Nazaréner. In de openbaarmaking van Zijn Persoon, wat Hij voor 
u verworven heeft. In die Naam zeg ik u: “Sta op en wandel”. 
Kent u Zijn Naam? Dat betekent, kent u Zijn Persoon? Kent u Jezus 
Christus, de Nazaréner? Hebt u Golgotha’s kruis weleens gezien? 
Hebt u de stem van de Middelaar weleens gehoord? “Ik voor u, daar 
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gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. Bent u zalig 
gemaakt uit vrije genade? Bent u weleens weggesmolten onder de 
betoningen van Zijn liefde? Heeft de Heere het moeten temperen, 
dat u anders sterven zou? Brak uw hart van liefde toen u Hem zag 
hangen in uw plaats? U had altijd gedacht: geen gedaante of 
heerlijkheid. En nu, nu is alles aan Hem zo gans begeerlijk. Hij in 
mijn plaats, ik de Zijne. Luther noemt het: “Een vreemde ruil”. Mijn 
ongerechtigheden, mijn zonden zie ik op Hem geladen, zegt Luther. 
En Zijn aangebrachte, Zijn verworven gerechtigheid die voor God 
bestaan kan, wordt mij toegepast door het kanaal van dat dierbare 
geloof in Christus Jezus. Ziende op de overste Leidsman en Volein-
der des geloofs. Jezus Christus. Dat is de zaligheid. 
Uw hart werd er in meegenomen. Daar ging u, om die weg van 
Jezus te volgen. U zag Hem gaan uit de hemel vandaan, naar de 
aarde gekomen, om onder ons te wonen, ons vlees en bloed 
aangenomen, doch zonder zonde. U zag Hem neergelegd in die 
kribbe, daar in de armoe van ons bestaan, waar de zondeval ons 
gelaten had. U zag Hem opgroeien en op Zijn twaalfde jaar in de 
tempel zijn. En toen Zijn ouders Hem zochten hoorde u Hem 
uitspreken: “Wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Va-
ders?” Daar op die jonge leeftijd al betoonde Hij de Tweede Adam te 
zijn, omdat Hij de wet van God volkomen hield, omdat Hij de 
deugden Gods in alles verheerlijkte, omdat er geen zondige 
gedachte, geen zondig woord, geen zondige daad in Zijn leven 
gevonden werd. En Hij Die rond ging op deze aarde, u zag Hem 
goed doen. U hoorde Hem het Godswoord spreken. Maar dit is het 
allergrootste voorrecht wat u te beurt viel, dat de lijdensgang van 
Immanuël, Sions betalende Borg, u werd gepredikt, u werd 
voorgesteld. Hoe Hij gekropen heeft als een worm en geen man. 
Hoe Hem het bloedige zweet werd uitgeperst. Hoe Hij bukte, 
gebogen, kruipende ging onder de last van de toorn des Vaders. 
Hoe Hij het gebeden heeft: “Indien het mogelijk is, laat deze 
drinkbeker aan Mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil, de Uwe 
geschiede”. U zag Hem manmoedig de vijand tegemoet treden, toen 
Hij gesterkt was geworden door God: “Komt, laat ons gaan, want die 
Mij verraadt is nabij”. U zag Hem weggevoerd worden naar de 
plaats van het gericht. U die had moeten kruipen in Gethsémané. U 
zag Hem staan op de plaats waar u hoort, in dat rechtsgeding, om 
het vonnis aan te horen, en waar zelfs de heiden moest getuigen: “Ik 
vind geen schuld in deze Mens”. Daar werd Hij schuldig verklaard, 
ter dood veroordeeld. Zie hoe de ruige soldaat de doornenkroon op 
Zijn gezegend Middelaarshoofd drukt, en hoe die doornenkroon het 
beeld is van wat wij verloren hebben. Wij droegen immers een kroon 



 13 

als beelddrager Gods. En nu is het schande, een spot, een 
smaadheid. U zag het bloed over Zijn opengereten rug, dat 
stroomde op de aarde af. Hij ontving de slagen die u verdiend had. 
En die schandelijke purperen mantel was het beschamende beeld 
van uw schande en naaktheid. Waar u bekleed was met de God-
delijke gerechtigheid, daar moest u vellen aangetogen worden om 
de schande uwer naaktheid te bedekken. De rietstaf in Zijn hand. 
Want in plaats van als koning te heersen, zijn we spotkoning gewor-
den. Daar zag u Hem gaan, of niet?, onder dat zware kruis, ge-
bogen onder de last, op weg naar de plaats van het gericht. Kom 
mee, o ziel, kom mee, laat ons uitgaan buiten de legerplaats, om 
Zijn smaadheid te dragen. 
Zie hoe Hij daar werd vastgespijkerd aan dat schandehout. Hoe het 
de Heere is Die zegt over dat kruishout heen: “Vervloekt is een 
iegelijk die aan het hout hangt”. En daar had u in uw hoogmoed, in 
uw eigenwaarde, in uw eigengerechtigheid moeten hangen. Is het 
niet? Daar werd dat kruis opgericht, van de aarde verstoten, de 
hemel gesloten. Daar hing Hij naakt uitgetogen, en het enig bezit 
wat Hij nog had werd verdeeld. Daar werd het lot over geworpen. 
Daar brandde de felle zon van de Goddelijke gerechtigheid. Daar, 
daar moest Hij dragen die last. Daar moest Hij die pers alleen 
treden. U ziet het duister worden, of niet? Die verstikkende 
duisternis toen Christus tot op de hel gegaan is om de kop van 
satanas te vermorzelen. Hoe het weer licht werd. En toen al de 
Schriften vervuld waren, Hij het uitzei: “Het is volbracht”. En hoe in 
dat gezegende woord de totale zaligheid met ruime, gouden poorten 
open ging. De grootste der zondaren is barmhartigheid geschied, 
zegt de apostel. Die die het het minst verdiend had. Die geen 
redenen meer in zichzelf kon vinden. Die niets meer aan kon 
brengen voor het aangezicht van God. Die is het te beurt gevallen. 
Die sterven mocht aan de voeten des Heeren. Die zinken mocht in 
die bodemloze put, waar je eigen bederf je ingestort had. Die het 
eens moest zijn met dat rechtvaardige vonnis van God: “Ik zal tot in 
alle eeuwigheid moeten betalen, zonder ooit af te kunnen betalen”. 
Die, die mocht het meemaken dat temidden van dat rechtsgeding de 
trouwzaal open ging en Jezus, die gezegende Middelaar, in je ziel 
werd gedrukt. Je verdronk in liefde toen je dat kruis zag. Ik heb aan 
u gedacht toen Ik leed en toen Ik stierf. Waarom was het toch op mij 
gemunt, daar zoveel anderen gaan verloren? Waarom toch? 
Hebt u zich daarin weleens mogen verliezen? Hebt u daar het leven 
in mogen vinden, in Zijn sterven, in Zijn ondergang? Het geloof in 
Zijn Naam. 
En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. 
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Het is een volkomen Godswerk. God doet het helemaal Zelf. En 
weet u, dan staat er bij: “En terstond werden zijn voeten en enkels 
vast”. Ik las bij een verklaarder, die zegt: “Die man werd in één 
ogenblik neer gezet op dat vaste, onbeweeglijke Fundament”. Dat 
enig Fundament dat tijd en eeuwigheid verduurt. Dat is Jezus 
Christus en Die gekruisigd. De apostel had niet anders 
voorgenomen om te weten dan Die te prediken. En Die wordt u ook 
vanavond gepredikt, in alle gebrek en in alle tekort. Hij, is Hij uw 
Liefste? Is Hij uw Zaligmaker? Is Hij het Die u alles verwierf? Die de 
toegang opent tot de genadetroon van God, tot het binnenste 
heiligdom van God. Die kreupele kon op eigen kracht niet in het 
heiligdom komen. Maar weet u wat het wonder van vrije genade is? 
Dat de Heere Zijn heiligdom opricht op dat plekje waar de zondeval 
je liet, waar je nergens meer op aan kunt, nergens meer een weg 
ziet. Daar is het dat God Zelf een Weg baant van de hemel naar de 
aarde. En die ladder Gods wordt neer gelaten, en de engelen Gods 
gaan op en neder, en die delen uit die gaven tot der mensen troost, 
opdat dat wederhorige kroost, dat er in zichzelf geen enkele 
behoefte aan had, altijd bij Hem zou wonen. 
Sta op en wandel. Ga op het spoor van het leven. Ga de gang die 
de Heere voor u verkiest. Zie dan of er bij mij een schadelijke weg is 
en leid mij op de eeuwige weg, bidt het kind van God. Nou, dit is de 
eeuwige Weg. Hij werd op zijn voeten gezet en zijn enkels werden 
vast. En hij opspringende stond en wandelde. Hij hoefde helemaal 
niet te leren lopen. Dat is ook opmerkelijk! Hij kon in een punt des 
tijds in één keer lopen en opspringen. Daar ziet u dat de Heere een 
volkomen werk doet. Dat Hij volkomen geneest de ziel die door Hem 
wordt bezocht met Zijn heilsgoederen. Opspringende stond en 
wandelde, en ging met hen in de tempel, wandelende en springende 
en lovende God. 
Ja, hij had altijd onder de mensen gezeten. Ze moesten altijd op 
hem neer kijken en hij moest altijd naar de mensen op kijken. En nu 
springt hij er bovenuit. Weet u wat dat betekent? God laat Zijn werk 
schitteren. God zal Zijn eer laten vermelden, hoe het dan ook gaan 
moet. Moet het linksom, moet het rechtsom, dat staat de Heere niet 
in de weg. Maar Hij zal maken dat Zijn werk gezien wordt, dat het 
opgemerkt wordt, wat de Heere gedaan heeft aan de geest. En 
lovende God. Dat is het nu waar het hart van overloopt. Als dat je te 
beurt mag vallen, dan zijn er geen zonden meer die scheiding 
maken. Dan is de wereld op dat ogenblik niet meer bekoorlijk en 
begeerlijk. Dan is er maar één zaak. Op dat ogenblik is het even, als 
het vlees er onder ligt: “God is alles en in allen”. En de ziel verblijdt 
zich in Hem alleen. Daar ga je dan, lovende God. 
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En al het volk zag hem en God loven. Hij schaamt zich niet eens. 
Welnee, wie zou zich schamen voor het werk van de almachtige 
God aan hem gewrocht?! Wat zijn wij dan terug getrokken, en de 
hand zo vaak op de mond, en we durven niet en we weten niet. En 
we geven er natuurlijk ook nog een vrome draai aan: “Ja, het moet 
maar waarheid wezen”. Maar de Heere wordt er in geëerd dat Zijn 
werk wordt uitgezegd, dat Zijn daden worden grootgemaakt. 
En zij kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had 
aan de Schone Poort des tempels. Ze kenden hem. Ze wisten zijn 
eertijds. En ze wisten zijn nu. Ze zagen het aan hem, dat er een 
grote verandering had plaats gegrepen. Dat wordt opgemerkt hoor. 
Door de duivel en door de wereld. Maar ook door het volk van God, 
als ze op d’r plek zijn tenminste. Anders kunnen ze dat kleine ook 
nog weleens zo wegtrappen. Maar dat mag natuurlijk niet. Want het 
werk van God moet altijd bloeien en schitteren, al is het nog zo 
klein. Het is een genadegave, en dat is altijd groot. 
Ze kenden hem, en ze werden vervuld met verbaasdheid en 
ontzetting, over hetgeen hem geschied was. 
Tenslotte dat woordje “ontzetting”. Weet u wat dat is? Van het 
fundament af geraakt. Ze waren de vastigheid onder de voeten kwijt. 
Ze stonden eigenlijk op moerasgrond, in één ogenblik. 
U die nog onbekeerd voort leeft, u die van uw godsdienst nog uw 
zaligheid maakt. Uw godsdienst buiten God, buiten Jezus. U bent 
gewaarschuwd. Bent u ontzet geworden? Bent u van de valse grond 
af gehaald geworden? Bent u gedrongen om heen te gaan naar de 
troon van God, naar de binnenkamer, om die zaken van Hem te 
begeren? We hebben het toch gezongen: “Beproef vrij van omhoog, 
mijn hart dat voor Uw oog, alwetende, steeds open lag. Stel mijn 
oogmerk in de dag”. Dat u daartoe verwaardigd zou mogen worden, 
om dat te mogen doen voor het aangezicht van God, opdat Hij u de 
rechte weg, de weg des levens, nog zou leren eer het te laat is. 
Maar u, u die van die liefde Gods in Christus kunt gewagen, u bent 
niet meer ontzet, of wel? U bent slechts verheugd. Verheugd dat de 
Heere het u te beurt deed vallen. En verheugd dat het ook hem te 
beurt mocht vallen. Uw hart springt op van vreugde, of niet, als u 
van het Goddelijk werk hoort gewagen. 
En u, ontdekt aan uzelf, ontdekt aan de heiligheid van God, nog niet 
tot rust gekomen. Schep dan moed uit deze behoudenis. Houd aan 
en grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht Hij 
immers in Zijn goedheid niet. Nooit zal Hij Zijn gevangenen 
begeven. 
O, dat de Heere dat zaligmakende werk aan ons aller hart zou 
verheerlijken. Wat zou er dan een getuigenis van de gemeente 
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uitgaan. Wat zou er dan een gerucht gehoord worden. Die 
gemeente is in Sion geboren. Wat zou het nog zijn beslag hebben in  
de wereld om ons heen. Wat zou de duivel met de staart tussen de 
benen er vandoor moeten. Want daar gaat hij voor op de loop, voor 
het waarachtige getuigenis van een gestorven, maar opgestane 
Heere Jezus Christus. 
Hij is gezeten aan des Vaders rechterhand. En armen, opgezocht 
door de Goddelijke genade, uw schuld opgelost in het Offer van 
Christus. U weet zich nog zo menigmaal een kreupele. U kunt zo 
menigmaal nog niet gaan. Zie Hem dan zitten om voor u te bidden, 
altijd, op grond van Zijn Eigen Offer: “Ik wil niet, Vader, dat deze de 
verderving zie. Ik heb ze gekocht met Mijn hartebloed. Ze zijn van U 
en ze zijn van Mij”. Zo keert het weer tot het vrije welbehagen van 
God drie-enig. Dat zal de zaligheid zijn tot in alle eeuwigheid: “Gij 
hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
Slotzang Psalm 48 : 4 

 
Wij, o verheven Majesteit, 
Gedenken Uw weldadigheid, 
In 't midden van Uw heil'ge woning. 
Gelijk Uw Naam is, grote Koning, 
Bij ons terecht geprezen, 
Zo is Uw roem gerezen, 
En bij de volken zeer vermaard, 
Tot aan het uiterst' eind der aard'. 
Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt, 
Is met gerechtigheid vervuld. 
 
 
Zegenbede. 

 
 
 
 
 
 
 
 


