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Predikatie over Zondag 27 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 29 september 2013  
 
 Zingen Psalm 45 : 2. 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Matthéüs 3 
 
  1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de 
woestijn van Judéa, 
  2 En zeggende: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is na-
bijgekomen. 
  3 Want deze is het van denwelken gesproken is door Jesaja, den 
profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt 
den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. 
  4 En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een 
lederen gordel om zijn lendenen; en zijn voedsel was sprinkhanen 
en wilde honig. 
  5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa en het ge-
hele land rondom de Jordaan; 
  6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zon-
den. 
  7 Hij dan, ziende velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn 
doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels, wie heeft u 
aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? 
  8 Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. 
  9 En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot 
een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham 
kinderen kan verwekken. 
10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle 
boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en 
in het vuur geworpen. 
11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is 
sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te 
dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen; 
12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren 
en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuit-
blusselijk vuur verbranden. 
13 Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om 
van hem gedoopt te worden. 
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14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van 
U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 
15 Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus 
betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 
16 En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. 
En zie, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest 
Gods nederdalen gelijk een duif, en op Hem komen. 
17 En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, 
Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 98 : 1 en 4. 

 
Aan de orde van behandeling in deze middag, gemeente, is Zondag 
27 van de Heidelberger Catechismus, de vragen en antwoorden van 
vraag 72 t/m 74. Daar lezen we: 
 
72. Vr. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve? 
Antw. Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus en de 
Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. 
 
73. Vr. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der 
wedergeboorte en de afwassing der zonden? 
Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet al-
leen om ons daarmede te leren, dat, gelijk de onzuiverheid des 
lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en 
den Geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel-
meer, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken wil ver-
zekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk ge-
wassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. 
 
74. Vr. Zal men ook de jonge kinderen dopen? 
Antw. Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het 
verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door 
Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, 
Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd 
wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des 
verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der on-
gelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of 
Testament door de besnijdenis geschied is, voor dewelke in het 
Nieuwe Verbond de Doop ingezet is. 
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Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest in 
deze middag stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Gedoopt in de Naam des Vaders. 
2e. Gedoopt in de Naam des Zoons. 
3e. Gedoopt in de Naam des Heiligen Geestes. 

 
Gemeente, Matthéüs 3 verhaalt ons de geschiedenis van de heraut. 
De heraut die komen zou om vooruit te gaan, om het pad, het spoor 
van de Koning vrij te maken, om alle hindernissen weg te nemen, 
opdat die Koning, die komen zou, zegenrijk in kon rijden, voorspoe-
dig kon rijden op het Woord van Zijn waarheid. 
Wanneer is die Koning gekomen? Op Gods tijd. Wanneer is die he-
raut vooruit gegaan? Niet minder op Gods tijd. Hoe is dat werk aan-
gevangen? Wel, de oorzaak of de oorsprong van dat werk lag en ligt 
in God. Hij had redenen genomen uit Zichzelf, om om te zien naar 
een wereld, maar ook naar een bondsvolk verloren in schuld. 
En zoals Johannes de Doper als heraut is gekomen, zo zullen u en 
ik in ons leven van een heraut moeten weten, van één die vooruit 
gegaan is, die de weg van de Koning klaar maakt, opdat de Koning 
in kan rijden. En wil het wel met ons zijn op weg en reis naar de 
eeuwigheid, we zullen moeten weten van de inkomst van de Koning. 
Hij zal Zich in ons leven moeten hebben verklaard en geopenbaard. 
Zijn bloed- en kruisverdiensten, Zijn arbeid, Zijn lijden en sterven 
toegepast aan ons arme hart. 
Maar als het in Matthéüs 3 gold dat de heraut en de Koning die 
daarop volgde op Gods tijd gekomen zijn, dan geldt dat wel in het 
bijzonder ook geestelijk, voor u en voor mij. 
Er was in die dagen geen mens die de komst van de heraut en de 
komst van de Koning kon verhaasten, maar ook niet kon vertragen. 
En zo is er vandaag nog steeds geen mens die de komst van Hem 
kan verhaasten noch vertragen. Het blijkt wel, ook uit Matthéüs 3, 
wat de mens is. Hoe wij in elkaar zitten. Hier komt een volk open-
baar dat alleen maar tegenwerkt. Maar de Heere breekt overal 
dwars doorheen en die gaat Zijn gezegende gang. 
In die dagen. Dat zou je geschiedkundig op kunnen vatten, maar we 
kunnen het vanmiddag beter zo opvatten: op het ogenblik van God 
bepaald. 
En Johannes de Doper kwam, predikende in de woestijn van Judéa. 
Daar in een plaats waar de kaalslag had plaats gevonden. Waar de 
hete zon op het zand stond te branden. Waar niets groeide en 
bloeide. Daar stond hij te prediken, zeggende: “Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. En in die prediking wijst 
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hij precies aan waar de schuld ligt bij de mens, waar de haper zit. 
“Bekeert u”, zegt hij. Dus: u gaat de verkeerde kant op. Uw leven 
haast zich bij God vandaan, om in een eeuwige verwoesting weg te 
zakken. Bekeert u. 
Legt de Doper dan iets in de mens? Kan de mens zich dan 
bekeren? Kan de mens het dan terecht brengen tussen God en zijn 
ziel? Nee, de prediking van de Doper is zuiver en wel vol van be-
loften. Maar die beloften liggen allemaal aan de andere kant. 
Want… Dat geeft hij als reden aan bij de oproep “bekeert u”. Want 
het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ofwel, de God Die rijk 
is in Zijn beloften en die een Waarmaker is van Zijn eigen Woord, is 
nabij gekomen. Het is in de buurt van u gebracht. De mogelijkheid 
van zalig worden. Die God Die het Zelf doet, heeft Zijn volk bezocht. 
Zo is dat toch niet anders vandaag! Of wel? Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De grond van de prediking 
van de oproep dat u zich hebt te bekeren ligt in Hem. Hij is het Die 
het doet. Weet u hoe het komt? Bent u er achter gebracht wat de 
oorzaak er van is dat u het zelf niet kunt? Valt u er bij als het Woord 
van God u en mij predikt: “Uit u geen vrucht meer in eeuwigheid”? Is 
die oorzaak voor u open gekomen? Ben je weleens een keer terug 
gebracht naar dat Paradijs? Naar die plaats waar de gemeenschap 
met God beleefd werd. Waar het goed was en het zoet was. Waar 
God alles was in allen. Waar alles groeide en bloeide ter ere van 
God. Heb je daar weleens een indruk van gekregen, waar je uit weg 
gevallen bent? 
De plaats waar de Doper staat te preken is niet zomaar. Predikende 
in de woestijn. Want de plaats waar hij staat is een prediking op 
zich. Het is alsof de Doper in zijn prediking zegt: “Kijk maar om u 
heen wat u er in uw zonden van  teweeg gebracht hebt. In plaats 
van een Paradijs is de wereld een woestijn geworden, een woeste 
plaats waar de kaalslag over gegaan is, waar alles onder de verzen-
gende hitte sterven moet”. In de woestijn van Judéa staat die man te 
preken en hij wijst ieder persoonlijk aan. En de prediking van de Do-
per is tegelijkertijd vol van ernst. Het is aan de ene kant een belofte-
woord: “Want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. Daarom 
is het mogelijk, zelfs voor de grootste der zondaren. Maar het is te-
gelijkertijd een dreiging, een woord vol van ernst. “Reken er op, God 
is dichtbij getreden, en geen zondaar zal het gewis verderf ontko-
men, als in het gericht door God wordt wraak genomen”. 
Het Koninkrijk der hemelen. Als de Heere het Koninkrijk der heme-
len gaat vestigen… En dat doet Hij door de tijden heen. Dat bete-
kent dat de grote scheiding openbaar komt: er bij of er niet bij. En in 
de prediking van het woord van de Doper klinkt die scherpte door. 
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Opdat de weg bereid zou worden, de weg des Heeren, en Zijn 
paden recht gemaakt zouden worden. 
En hij, de gezondene van God, de heraut, vertoont in zijn uiterlijke 
kenmerken ook al dat hij een profeet is. Zijn woorden en zijn ge-
waad maakt hem openbaar. Hij had kleding van kemelshaar en een 
lederen gordel om zijn lendenen. Zijn voedsel was sprinkhanen en 
wilde honing. Hij leek in alles op die grote profeet Elia, die boetpre-
diker, die gekomen was in de Naam en in de kracht van die eeuwige 
God. En zo staat de Doper daar ook, in de Naam en in de kracht 
van de eeuwige God. 
En de prediking van de Doper heeft zijn resultaat gekregen. Toen is 
tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa en het gehele land 
rondom de Jordaan. 
Wat wil dat zeggen, dat woordje “uitgegaan”? Ze moesten tevoor-
schijn komen. Ze moesten uit hun opgepoetste, naar hun eigen 
waarneming wellicht, paradijselijke leven vandaan. Ze moesten uit 
hun gevestigde orde vandaan naar de woestijn. Ze moesten de kerk 
en de godsdienst en de wereld en de samenleving van hun dagen 
achter laten. Al waren ze daar met velen, de woestijn wil ook zeg-
gen: het is een eenzame plaats. Ze moesten openbaar komen in die 
eenzame plaats. 
En die prediking van de Doper werd toegestemd. Want wat staat er 
van die mensen? Ze werden van hem gedoopt in de Jordaan, be-
lijdende hun zonden. Dat wil dit zeggen, ze hebben tegen de Doper 
gezegd: “Jouw prediking klopt. Je hebt ons de waarheid gezegd. Wij 
liggen in grote oorlog met onze Schepper. Het ligt niet recht tussen 
de Heere en onze ziel”. Let er wel terdege op, dat waren bonds-
kinderen, Die behoorden tot dat Israël, dat verkoren volk van God. 
Maar totaal van hun plaats. Ze roemden wellicht in hun godsdienst, 
maar ze kenden de Heere Zelf niet. 
Belijdende hun zonden. Heb je dat ook al eens mogen doen? Heb je 
dat ook al eens moeten doen? Is er geen spaan meer van je heel 
gebleven? Heeft de prediking van het Woord je openbaar gemaakt? 
Misschien heb je altijd een prediking gezocht en gehoord waar je 
geaaid werd en waar je je bestaan nog wat vol kon houden, waar je 
nog wat was, waar je nog een beetje geprezen werd om je gods-
dienst. Net als in die dagen, dat Jodendom. Ach ja, als je maar offer-
de, en als je de tempelschatkist maar wat spekte, dan was het al 
een aardig eind op weg. Als je je maar wat aan de uiterlijke regels 
hield, ach, wat zou je je druk maken! Als je maar naar de tempel 
kwam en dat offerdier werd geslacht, en de priester had zijn zegen 
over je uitgesproken, wat moest je dan nog meer? 
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Maar toen is tot hem uitgegaan! Moest je al eens een keer uit je 
godsdienst vandaan komen? 
Wat bleef er over daar bij de Jordaan? Daar bleef een goddeloos 
volk over. Die hadden het wel in de gaten, dat al hun vrome en 
godsdienstige praatjes er niet toe deden. Daar hadden ze niets aan. 
Ze stonden voor het aangezicht van de levende God, en het was 
niet goed. 
En werden van hem gedoopt, staat er. Dus ze zijn onder gegaan in 
dat water van de Jordaan, betekenende, in de afwassing van hun 
lichaam, wat er in hun ziel moet gebeuren. 
Let er wel terdege op, wat voor mensen kwamen daar uit de 
Jordaan op? Wat waren dat voor mensen die gedoopt geworden 
waren? Waren die nu gelukkig en tevreden? Hadden die het nu voor 
elkaar? Helemaal niet. In genen dele. Die kwamen ongelukkig uit 
dat water op. Waarom? Omdat ze daar, in de doop die ze hadden 
ondergaan, hadden ze het geleerd, dat inderdaad dat lichaam wel 
schoon gewassen kon zijn, maar als hun ziel niet gereinigd was in 
het dierbare bloed van Christus, wat hadden ze dan? 
Heb je weleens bij een doopdienst gezeten, dat je aan je eigen doop 
heeft terug gedacht? O ja, het zal voor de meesten van ons wel 
gelden, nog in je onbezonnen dagen, als een zuigeling bij dat doop-
vont gebracht, om gedoopt te worden in de Naam van de drie-enige 
God. Het kan maar zo zijn dat je een tijd in je leven hebt gehad, dat 
je geroemd hebt op je doop, dat je je nog wat voorrechten vond heb-
ben vergeleken bij de wereldling die ongedoopt door het leven gaat. 
Misschien is je doop weleens een rustgrond voor je geweest. Maar 
heb je nu al eens op diezelfde plaats gestaan waar dit volk stond, 
dat na die doop uit de Jordaan opgekomen was? Heeft die doop 
weleens een keer je ongeluk gepreekt? In je ongeluk je neer gezet? 
Stond je daar al eens een keer met je gedoopte voorhoofd, maar 
boordevol met schuld? Kwam je er achter dat dat uiterlijke water je 
niet kon reinigen van dat innerlijke kwaad? Of roemt u nog? Roemt 
u nog in de voorrechten die u meent te hebben? Weet u hoe de 
Doper u dan vanmiddag noemt? Gij adderengebroedsels. Ja, want 
zo noemde hij ze die in hun godsdienstige rijkdom kwamen. 
Hij dan ziende velen van de farizeeën en saduceeën tot zijn doop 
komen, sprak tot hen: “Gij adderengebroedsels, wie heeft u aange-
wezen te vlieden van de toekomende toorn?” Daar hadden ze hele-
maal geen erg in, dat ze de toekomende toorn nog hadden te ont-
vlieden. Ze hadden zichzelf op de borst geslagen. Ze hadden ge-
zegd: “Wij zijn het, wij zijn Abrahams zaad, wij zijn het bondsvolk, wij 
houden ons aan de wetten en inzettingen van God. Met ons komt 
het wel terecht”. En het enige wat ze aan de voet van de Jordaan 
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bracht was dit, dat ze vreesden dat ze het volk kwijt zouden raken. 
Omdat dat volk in grote getalen naar de Jordaan kwam, zijn ze ook 
gegaan, om het volk maar op hun hand te houden. Maar de Doper is 
een heraut van de eeuwige God en Koning Die komen zou, gezon-
den van Hem. En hij heeft de geest des onderscheids gehad, gelijk 
Elia die had. Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen? U 
roemt nog wel op uw voorrechten, maar u vergeet één ding: “Brengt 
dan vruchten voort der bekering waardig”. U zegt wel: “Ik sta op de 
goede grond”. U zegt wel: “Ik hoor bij het goede volk”. U zegt wel: 
“Ik ken de eni-ge ware God”. Maar waar zijn de vruchten? 
Dat is vanmiddag ook een vraag. U met uw gedoopte voorhoofd. U 
met een belijdenis op de lippen. U in uw godsdienstige bestaan on-
der de prediking van het Woord. Waar zijn de vruchten? Wat zou u 
nog roemen op dat wat u te beurt gevallen is? Terwijl het u alleen 
maar aanklaagt. Terwijl het u alleen maar openbaar maakt als een 
zondaar. Die doop van u zal u aanklagen als het met het geloof niet 
gemengd geworden is. Uw belijdenis zal u nog aanklagen in de dag 
der dagen als u geen vruchten der bekering waardig hebt voortge-
bracht. U kunt wel als een boom in de goede grond zijn geplant, 
maar de Landman gaat rond, ziende of er vrucht gevonden wordt. 
Zo is het vandaag nog. De hemelse Landman gaat in de kerk rond. 
U die geplant bent in het huis des Heeren, zo vertrouwd, zo bekend 
met het Woord, met de wil van God. U weet wellicht precies hoe 
God een mens bekeert. U hebt wellicht een scherp oor, dat u de 
waarheid kunt opluisteren. Maar de Landman zoekt naar vruchten. 
U kunt ze wel oppronken en opsieren met heel mooi en veel gebla-
derte. Maar de Landman zoekt naar vruchten. Welke vruchten? De 
vrucht van ellende. De vrucht van verlossing. De vrucht van dank-
baarheid. Dat is de vrucht die God zoekt. 
Was het de mens niet na zijn val in het Paradijs, die zich met het ge-
bladerte bedekte! Moest het er niet af! Moest de mens niet als naakt 
openbaar komen voor het aangezicht van de heilige God! En heeft 
de Heere de mens niet gekleed met huiden van de dieren! Heeft de 
Heere de mens niet overkleed in de weg van het offer! Zo is het ge-
gaan bij die eerste mens, en zo zal het geestelijkerwijze nog moe-
ten gaan wil het wel met ons zijn op weg en reis naar de eeuwig-
heid. 
Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? De vade-
ren hebben het  beleden: “Neen het”. Absoluut niet. “Want alleen het 
bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle 
zonden”. 
Er kwam een volk op, dat was gedoopt in de Jordaan, dat kwam 
druipend de kant weer op lopen. En dat water dat van ze af droop, 
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dat droogde weg in de hete zon in de woestijn. En dat water en die 
zon, die riepen om het bloed van Christus. Dat water kon hun zielen 
niet reinigen en dat droogde weldra op in de hitte van de zon. Zo 
stonden die mensen onder de hitte van de Goddelijke gramschap, in 
het besef dat Hij zal opstaan tot de strijd. Meent niet bij uzelven te 
zeggen. Houdt je toch niet langer op de been met deze aannames 
die de werkelijkheid niet zijn. “Wij hebben Abraham tot een vader”. 
Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan 
verwekken. 
Welke stenen bedoelde de Doper? Die daar aan de oever van de 
Jordaan lagen. Dagelijks stroomde dat heerlijk frisse water langs die 
stenen, maar ze bleven dag aan dag koud, hard en onbewogen. 
Misschien moet u vanmiddag zeggen: “Daar lijk ik wel wat op, op 
zo’n steen in de Jordaan. Wat is er al een water van prediking van 
het Evangeliewoord over en langs mijn leven gespoeld. Wat heeft 
de Heere al een bemoeienissen met mij gehouden, ook in het dage-
lijkse leven, zomaar in de blijken van Zijn gunst. Hoe menigmaal is 
de Heere al werkzaam met mij geweest, en ik ben net zo koud, hard 
en onbewegelijk als zo’n steen aan de oever van de Jordaan”. 
Hoor hier het machtige beloftewoord. God is bij machte uit die ste-
nen Abraham kinderen te verwekken. Vraag het eens na bij diege-
nen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben lief 
gekregen. Ik zal er u eentje noemen. De apostel Paulus. Wat zei hij 
na ontvangen genade? “Ik, de grootste der zondaren, en mij is 
barmhartigheid geschied”. Weet u hoe dat kwam? Omdat de predi-
king ingang had gevonden. De prediking van God Zelf: “Bekeert u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. De doop wijst u 
en mij aan wat er in God, in Christus te verkrijgen is. Daarom vraagt 
de Heidelberger terecht: “Waarom noemt dan de Heilige Geest de 
doop “het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?” 
Wel, met een grote oorzaak, zeggen de opstellers van de Catechis-
mus. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet al-
leen om ons daarmee te leren dat, gelijk de onzuiverheid des li-
chaams door het water alzo ook onze zonden door het bloed en de 
Geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veelmeer 
omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren 
dat wij, zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn 
als wij uitwendig met het water gewassen worden”. 
Ik vroeg u zoëven: Is uw doop al weleens een aanklacht voor u ge-
worden? Heeft het u al eens een keer neergezet met die mensen 
aan de oever van de Jordaan? Maar nu vraag ik u ook dit: Is uw 
doop al eens een keer een trooststuk voor u geworden? Heeft u 
daar het profijt al eens uit mogen trekken? Is de rijkdom, de waarde, 
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de betekenis van uw doop al eens voor u open gegaan? U zegt: 
“Hoe gaat dat dan?” Zo: alzo ook onze zonden door het bloed en de 
Geest van Jezus Christus weggenomen worden. Waarom zetten de 
opstellers van de Catechismus niet alleen het bloed van Jezus 
Christus, maar ook de Geest van Jezus Christus? Wel, hierom, om-
dat het er in uw en mijn leven om gaat dat we niet alleen gereinigd, 
gerechtvaardigd worden, maar in ons leven ook geheiligd zullen 
worden om Gode tot ere te leven. Onze zonden door het bloed en 
de Geest van Jezus Christus weggenomen worden. 
Let wel, daar staat zonden in het meervoud. Dus dat is dat alles wat 
in ons woont en wat ons aankleeft, onze vuile gedachten, onze 
woorden die niet deugen, onze daden die de wet van God tegen-
spreken, heel ons bestaan dat openbaar komt als vleselijk. Dat 
wordt hier samengevat in die woordjes “onze zonden”. 
Wat is er vanmiddag in de kerk gekomen? Nog een keer, is het van 
dat volk dat daar aan de oever van de Jordaan staat? Is in dat licht 
die doop u een aanklacht? Dat u zegt: “Ik ben wel apart gezet, ik 
ben wel op het erf van het verbond geplaatst middels de doop, maar 
daar zit ik nu met al die onhebbelijkheden bij mij. Het is nog niet 
opgeknapt na al die jaren. Het wordt alleen maar erger”. Wie heeft 
het geleerd bij het klimmen der jaren, dat er al meer en meer boos-
heid voor de dag kwam? Altijd kunnen denken dat het nog wel een 
keertje beter zou worden, dat het nog een keertje zou opknappen. 
Maar het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. 
Onze zonden, dat is dat totale, complete van wat ons aanklaagt bij 
God, waar het oordeel, waar het vonnis van de eeuwige God over 
moet komen. 
Door het bloed en de Geest van Jezus Christus weggenomen wor-
den. 
Als u weleens een dief in huis hebt gehad en die heeft iets wegge-
nomen, dan vindt u het niet meer, dan is het weg. 
Positief gezien hier hetzelfde. Weggenomen, dan ziet u het niet 
meer. Dan is het weg. Maar wat groter is, dan is het ook voor God 
weg. Dan ziet Hij het ook niet meer. Ik zie geen zonden en geen 
ongerechtigheden meer in Mijn Jakob, in Mijn Israël. Door het bloed 
en de Geest van Jezus Christus. Dus één keer beslissend door het 
bloed. Door het bloed van Christus gewassen en gereinigd voor het 
aangezicht van God de Vader. En bij de voortduur door de Geest 
van Christus, in Zijn heiligmakend werk in het leven van een men-
senkind. Kijk, ze kunnen vandaag de dag wel spreken over “groeien 
in het geloof”, maar hier wordt uitgetekend wat groeien in het geloof 
is. Dat gaat naar beneden. Dat is groeien in de diepte. Dat is steeds 
minder en minder worden, en dag aan dag steeds gedurig afhan-
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gende zijn van de toepassing van het bloed van Christus. Want hoe 
heiligt de Heilige Geest de Kerk van Christus? Door haar de kruis-
verdiensten van Christus telkens opnieuw voor te stellen. Reken er 
op dat al uw zonden verbleken, al hun glans kwijt raken in het aan-
gezicht van Sions betalende Borg. Reken er op, dat als u Hem ziet 
hangen aan dat vloekhout der schande, dat de lust u ontbreekt om 
op te gaan in de dingen van de wereld en van de tijd. Reken er op 
dat de mens daar leeft tot de eer en de verheerlijking van God, waar 
het zaligmakend werk van Christus openbaar is, waar het toegepast 
is aan uw arme hart. 
Door het bloed en de Geest van Christus. 
Wat doet die Heilige Geest van Christus in het leven van het geloof 
nog meer? De Heidelberger zegt: “Maar veel meer omdat Hij ons 
door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo 
waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uit-
wendig met het water gewassen worden”. Zie daar het geheim van 
de heilige doop. Zie daar het trooststuk van de heilige doop. De Hei-
lige Geest toont het de Kerk wel, als een stuk om in te ademen. 
Wat is er eigenlijk met die doop gebeurd? Als het u gebeurd is in uw 
kindse dagen, u was er helemaal niet bewust bij. Wie was er wel 
bewust bij? De eeuwige God. Is het geen schitterende blijk van wat 
het verkiezend welbehagen van God inhoudt! Dat voor de Kerk van 
Christus geldt: “Eer iets van mij begon te leven, was alles reeds in 
Zijn boek geschreven”. De doop toont ons hoe het geestelijkerwijze 
gaat. Dat het de Heere is Die een begin maakt. In die dagen kwam 
de heraut en kwam de Koning. Dat kan geen mens verhaasten of 
vertragen. Zo is het God Die in het leven van een mensenkind Zijn 
eigen spoor trekt. Dan is Hij het Die het van eeuwigheid heeft be-
paald bij wie dat zal gebeuren, en wanneer dat zal gebeuren. Als Hij 
de datum heeft vastgesteld, dat het ’s middags om 12 uur zal ge-
beuren, dan zal het niet één minuut vóór twaalf, maar ook niet één 
minuut over twaalf gebeuren. De doop leert de Kerk van Christus 
het vrije welbehagen van God. 
Maar in Wiens Namen bent u gedoopt? Gedoopt in de Naam van de 
Vader. Wat leert dat de Kerk van Christus? Wel, dit, dat dus de Va-
der redenen genomen heeft uit Zichzelf, en dat de Vader in de nooit 
begonnen eeuwigheid een geslacht heeft verkoren tot de zaligheid. 
Wat voor een geslacht? Dat Hij daar zag liggen in hun bloed. Dat Hij 
daar zag liggen, weggezworven bij Hem vandaan, in hun zonden en 
in hun ongerechtigheden. Wat moet de Vader doen naar de deugd 
van Zijn Goddelijke gerechtigheid? Al dezulken straffen, en al dezul-
ken bij Hem vandaan stoten. Ze hebben geen bestaansrecht. Ze 
verdienen geen plaats in de nabijheid van die eeuwige God. Nou, 
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dat leer je wel als je, belijdend je zonden, gedoopt wordt in de Jor-
daan. Als je op komt en daar aan de kant staat. Dat leer je wel. 
Geen bestaan bij God. 
Bent u daar al achter? Al die deugden van die godsdienstige men-
sen. We hebben Abraham tot een vader. U zegt: “Het zegt mij niets 
meer. Het klaagt mij alleen maar aan”. Die God Die u oordelen en 
straffen moet, Die zegt: “Maar Ik wil het niet dat ze allemaal in het 
verderf neerdalen. Ik wil dat ze zalig zullen worden”. Die heeft in dat 
Boek dat voor Zijn aangezicht is, al die namen opgeschreven, van al 
degenen die de Zijnen zijn. Van vóór de grondlegging der wereld 
gedoopt in de Naam des Vaders, dat toont u en mij dat de doop 
staat in het perspectief, in het licht van de eeuwigheid. Dat het niet 
een een of ander bedenksel van de kerk is. Dat het niet een een of 
ander bedenksel van de mens is. Maar dat de Heere het heeft 
ingesteld. Zoals Hij Zich bekend gemaakt heeft in die Oude Dagen, 
dat al die jongetjes ten achtste dagen besneden moesten worden. 
Dat ging van Hem uit, opdat ze apart gezet zouden zijn van de 
wereld die onder gaat, die verloren gaat. Opdat u en ik apart gezet 
zouden zijn, om daar mee te tonen wat de Heere in geestelijk op-
zicht doet: een mens apart nemen om hem Zijn wegen bekend te 
maken. De psalmist zegt: “Zo wou Hij met geen volken handelen, 
die moesten Zijn getuigenissen en verbondsgeheimenissen missen”. 
Dat wil wat zeggen, dat water aan het voorhoofd te hebben. Dat wil 
wat zeggen in je leven, als de Heere roept om onder de bediening 
van Zijn Woord te komen. Zou je dan nog in je bed durven blijven op 
zondagmorgen? Zou je dan nog op een mooie zondagmiddag in de 
tuin durven blijven zitten? Zou je dan de dienst, de samenkomst, de 
dienst der verzoening nog durven verachten? 
Die mensen daar in de woestijn hebben alles achter gelaten en die 
stonden daar. Het zal wat zijn om in je onbekeerlijkheid te sterven 
en tot in alle eeuwigheid de aanklacht in je geweten te hebben: je 
gedoopte voorhoofd. God de Vader heeft Zijn daad in je leven ge-
toond. Zijn eeuwige daad. Bij Mij is het klaar. Verkoren van voor de 
grondlegging der wereld. 
En nu zeg ik u niet dat al degenen die gedoopt geworden zijn ook 
verkoren zijn tot de zaligheid. Want als dat zo zou zijn, dan zouden 
ze ook allen zalig worden. Maar ik zeg u wel dit, dat de doop in de 
Naam des Vaders ons predikt dat het in Zijn verkiezend welbehagen 
vast ligt, en dat is een verborgen raad voor u en voor mij, en dat het 
daarom voor elk mensenkind mogelijk is om zalig te worden. Zo: wie 
Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. 
Maar ook gedoopt in de Naam van de Zoon, Jezus Christus, de 
Zoon van de eeuwige God. Dat betekent: gedoopt in de Naam van 
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Hem Die in de tijd heeft openbaar gemaakt wat dat verkiezend wel-
behagen van Zijn Vader inhoudt. Die Zichzelf heeft gegeven tot een 
rantsoen voor velen. Hij is die weg van lijden en sterven gegaan. Hij 
heeft al die schuld en heel die straf van die verkoren Kerk op Zich 
genomen. Hij is gegaan in de bittere weg die wij moesten gaan. 
Gedoopt in de Naam van de Zoon. En als u in uw onbekeerlijkheid 
met uw gedoopte voorhoofd de Naam van Je-zus Christus hoort en 
het laat uw hart koud, dan zeg ik u: “Wat zal dat vreselijk zijn, als tot 
in alle eeuwigheid uw gedoopte voorhoofd u aanklaagt in de buiten-
ste duisternis. Dat omwille van het bloed van Christus er vergeving 
en vrijspraak ook voor u was. En dat het enig vonnis dat de Vader in 
Zijn toorn over u zal uitspreken zal wezen: “Doch gji hebt niet gewild 
dat Ik Koning over u zijn zou”. 
De heraut is vooruit gegaan, en er staat een volk aan de oever van 
de Jordaan dat een Koning nodig heeft. Waar wachtte dat volk nu 
op? Dat wisten ze zelf niet. Johannes de Doper gaat het verklaren: 
“Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig 
ben Hem na te dragen. Die zal u met de  Heilige Geest en met vuur 
dopen”. Zo maakt de heraut Hem bekend. Maar pas toen Hij open-
baar kwam en Zich daar vertoonde aan dat volk, toen wisten ze om 
Wie het ging. De Zoon van de eeuwige God ligt zo verborgen, niet-
waar. Verborgen! Maar Die moet openbaar komen in uw en mijn 
leven. Als de heraut is vooruit gegaan, als er plaats gemaakt is, als 
de weg is bereid, dan zal Hij Zijn intrede doen. 
Gedoopt in de Naam des Zoons, dat wil wat zeggen. Dat wijst op 
wat Hij gedaan heeft, om u van het eeuwige verderf te verlossen. 
Het is wat, onbekeerd voort te leven onder de bediening van het 
Woord. Ge acht het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, onrein. 
En ik zeg u: “Er is voor u geen verzoening buiten dat bloed”. En het 
doopformulier verkondigt het u en mij helder, dat in het welbehagen 
van de Vader en in het werk van de Zoon, het werk van de zalig-
heid totaal klaar is. Het is af. Het is gereed. En als je het formulier 
van de heilige doop simplistisch zou lezen, dan zou je zeggen: “Het 
is net of elk gedoopt mensenkind er bij gezet wordt”. Maar let op dat 
grote onderscheid, dat het doopformulier, maar ook de Heidelber-
ger, en ook het Woord van God (dat wel in de eerste plaats) daar 
nog over spreekt: “Gedoopt in de Naam van de Heilige Geest”. Dat 
betekent dat de verworven weldaden, de verkiezing van God en de 
betaling van de Zoon dan alleen nuttig en profijtelijk voor u en mij 
zijn, als het ons niet alleen in de algemeenheid wordt toegezegd in 
de doop en onder de prediking van het Woord, maar als het ons toe-
gepast wordt door de werking van de Heilige Geest. Hij, de Heilige 
Geest, wil door dit Goddelijk pand en waarteken verzekeren dat wij 
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zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij 
uitwendig door het water gewassen worden. Dat doet de Heilige 
Geest in het leven van de Kerk. Die maakt de doop openbaar. Die 
maakt daarin het hart van de eeuwige God openbaar. Die maakt 
daarin de kruisverdiensten van Christus openbaar, opdat ge tot rust 
zoudt komen. Waarin? De apostel zegt: “Uw roeping en verkiezing 
vast maken”. Roeping is een grote zaak. Geroepen tot de zaligheid. 
Maar op adem, tot rust te komen in de verkiezing van de eeuwige 
God, ook over u. Ach, mensen, daar is zo’n vastigheid en zo’n ze-
kerheid in gelegen. 
Versta je in dat licht iets van wat Luther zei? Als de duivel hem 
aanviel en hem aanklaagde, dat hij op zijn voorhoofd wees: “Maar ik 
ben gedoopt, satanas”. En dat de duivel verdwijnen moest als de 
duivel hem dat zei. Die kracht lag niet in Luther. Die kracht lag in die 
God Die hem had laten dopen, Die hem in Zijn verbond had opge-
nomen, uiterlijk met zijn lichaam, maar ook innerlijk met zijn ziel. 
Zo iets van de troost van de heilige doop te verstaan, alleen door de 
toepassing van Gods Heilige Geest. Kent u dat? Hoe staat het er 
met u voor op weg en reis naar de eeuwigheid? Is Christus open-
baar gekomen? Daar zal het over gaan. Dat is het derde nog, maar 
laten we eerst samen zingen van Psalm 4 het 3e vers. 
 

Dan zult gij recht naar 't outer treden, 
En off'ren God een rein gemoed, 
Het offer der gerechtigheden, 
En 't zuiv're reukwerk der gebeden; 
Betrouwt op Hem, want Hij is goed. 
Waar velen twijfelmoedig vragen: 
"Wie zal ons 't goede toch doen zien?" 
Doe Gij, o HEER', na 't angstig klagen, 
Ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen, 
En wil Uw rijke gunst ons biên. 

 
Het is een ernstig woord wat de Doper tot die godsdienstigen zegt, 
die nog bij zichzelf zeiden: “Wij hebben Abraham tot een vader”, 
ofwel: “Wij staan in de goede grond”. Ook is alrede de bijl aan de 
wortel der bomen gelegd. Er komt een ogenblik, en dat is haast na-
bij, zegt de Doper, dat u ontworteld zult worden, dat u uit die goede 
grond zult worden weggehaald. Als dat in dit leven nog nooit ge-
beurd is en het in dit leven niet gebeurt, dan zal het in het finale 
oordeel van God gebeuren. 
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Welke bomen worden ontworteld en uit die grond weggehaald? Alle 
boom die geen goede vrucht voortbrengt, uitgehouwen en in het 
vuur geworpen. 
En die godsdienstigen, met de duimen achter de revers, die zeiden: 
“Dat gaat toch niet over ons”. Die konden wel honderd, wel duizend 
deugden en vruchten opnoemen, naar hun eigen woordenschat, 
naar hun eigen overtuiging. Maar daar stonden ze aan de oever van 
de Jordaan, nog druipend van het water en in die hete zon. Die zei-
den: “Dan loopt het met mij niet best af”. Heb je zo weleens een 
keer naar het doopvont gekeken? Dan loopt het met mij niet best af. 
Heb je zo weleens een keer onder de prediking gezeten, in Woord 
en sacrament: “Dan loopt het met mij niet best af”. Ook is alrede de 
bijl aan de wortel der bomen gelegd. Weet u wat het punt is? Die bijl 
wordt gehanteerd door Iemand, dat is in dit geval de grote Landman, 
en de boom is totaal afhankelijk. Die boom kan niet zelf kiezen om 
te blijven staan en niet ontworteld te worden. Dat bepaalt Hij in 
Wiens hand de bijl is. Dus het gaat hier over het oordeel van de 
levende God. Daar heb je het weer. Gedoopt te zijn in de Naam van 
de Vader, Die op Zijn troon zit en te oordelen staat. Dat wil wat 
zeggen!! 
En de Doper gaat verder: “Ik doop u wel met water tot bekering, 
maar Die na mij komt is sterker dan ik. Wat ik niet kan, dat kan Hij 
wel. Ik doop u wel met water, maar ik kan uw ziel, ik kan uw geest 
niet schoonwassen van uw zonden en schuld, ik kan u niet uit de 
eeuwige straf van God weg halen”. Is dat al eens een keer voor u 
gepredikt toen u het doopvont zag en de doop bediend zou worden? 
Toen je terug moest denken aan je eigen doop. Toen je daar eens 
mee bezig was, met wat dat inhoudt om gedoopt te zijn. Dat dat bij 
je thuis kwam, dat niemand bij machte is, die voorganger niet, je zelf 
niet, om je uit dat verderf weg te halen. Dat niemand bij machte is 
om je vruchten voort te laten brengen. Maar Hij Die na mij komt is 
sterker dan ik. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. 
Daar heb je het weer wat de Heidelberger zegt: “Door het bloed en 
de Geest van Jezus Christus”. Met de Heilige Geest en met vuur. 
Weet u wat de Heilige Geest doet? Die gaat in het leven van Gods 
volk uitbrandend, schoonbranden te werk. Er moet zoveel uit. Al die 
gronden, al die leunsels en al die steunsels waar die godsdienst in 
die dagen op leunen kon, maar wat geen God in Christus is. Dat 
moet er uit. Er moet in ons leven heel wat worden uitgebrand, men-
sen, totdat we zo ver komen dat we niets anders meer over houden 
dan dit: “Geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, 
maar een eeuwig zielsverderf”. Daar gaat een weg aan vooraf. Die 
heraut gaat door, en die Geest van Christus leert het wel degenen 
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die Zijne zijn, vóór de toepassing van Christus, maar ook daarna, in 
het heiligend, in het doorgaand zuiverend werk. Die zal u met de 
Heilige Geest en met vuur dopen. Wat wil dat dopen daar zeggen? 
Dat is bij ons doopvont natuurlijk een beetje naar de achtergrond 
geraakt, dat beeld. Wat gebeurde daar met dat volk dat tevoorschijn 
kwam in de woestijn van Judéa? Die werden achterover geworpen 
en ondergedompeld in dat water. Dus die gingen totaal onder in dat 
water, om er weer uit op te komen. Het is het beeld van de dood die 
wij hebben te sterven, met al het onze. Onder te gaan met je eigen 
leven, om op te komen, op te staan in dat nieuwe leven met God in 
Christus. 
Maar zoals de Doper dan zegt: “Die zal u met de Heilige Geest en 
met vuur dopen”, is dat hetzelfde. Daar totaal in onder te gaan, op-
dat je jezelf en je eigen wil totaal zou leren verzaken, om in een 
nieuw en Godzalig leven te wandelen. En Hij Die na hem komt, Die 
u met de Heilige Geest en met vuur zal dopen, dat is Hij Die Zelf Zijn 
eigen werk openbaar zal maken. 
Dat is wat tegen de godsdienst van vandaag, links of rechts, die zelf 
het werk van God openbaar meent te moeten maken. Die de mond 
zo vol hebben, of de hand zo vol hebben en heel wat willen wezen 
en heel wat willen betekenen. Hij zal Zelf Zijn werk openbaar ma-
ken. Wiens wan in Zijn hand is. Dat is de opwerpschep. En die wan 
hanteert Hij in Zijn hand. Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren. De 
gemeente naar Gods Naam genoemd is de dorsvloer. De gemeente 
die samenkomt onder het Woord is de dorsvloer. En Hij zal Zijn 
dorsvloer doorzuiveren hier, maar straks ook eindelijk totaal. Zijn 
tarwe in Zijn schuur samenbrengen en het kaf met onuitblusselijk 
vuur verbranden. Opwerpen. En dat kaf heeft gewicht gekregen. Ik 
las ergens: “Het vallende gewicht”. Dat valt terug op zijn plaats, dat 
tarwe. En dat kaf wordt weggenomen door de wind, en dat komt op 
een andere plaats terecht. Zo maakt Christus, Die de harten kent en 
de harten proeft, en Die te oordelen staat, twee hopen. De hoop van 
de tarwe zal in Zijn schuur worden vergaderd, en de hoop van het 
kaf zal met onuitblusselijk vuur worden verbrand. Zo ernstig is die 
zaak, zegt de heraut. 
Toen kwam Jezus. Toen! Toen alle gronden en alle hoop en alle 
verwachting aan ’s mensen zijde was afgesneden. 
Als je nog niet aan je eind bent, dan komt Jezus nog niet. Totaal af-
gesneden, toen kwam Jezus. Kent u dat? Wat betekent dat? Net zo 
ongedacht als in die dagen dat Johannes de Doper openbaar kwam. 
Dat is in een punt des tijds, in een ogenblik. Op Gods tijd en op 
Gods wijze. 
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Jezus treedt in. En hoe komt Hij openbaar? Zoals Hij in uw en in 
mijn leven openbaar zal moeten komen, openbaar zal moeten zijn: 
als de schuldovernemende Borg. Zo komt Hij openbaar. Hij laat Zich 
onder gaan in dat water van de Jordaan, want het betaamd Ons alle 
gerechtigheid te vervullen. Dit is de beschikking van Mijn Vader over 
Mij, dat Hij Mij, dat Hij Mij deze weg heeft opgelegd, opdat Zijn wil 
zou geschieden en Ik Zijne gerechtigheid zou vervullen. Dit is de 
beschikking van Mijn Vader. Daarom mag geen mens dat zoeken te 
verhinderen. Dit moet doorgang vinden. Aldus betaamt Ons. Dit past 
Mij, zegt Christus, omdat Ik Mijzelf vrijwillig heb aangeboden: “Zie, Ik 
kom, o God, om Uw wil te doen”. 
Gedoopt in de Naam des Vaders. Dat wil wat zeggen! Dat is die 
God en Vader Die liever Zijn eigen Schootzoon gestraft heeft dan 
dat Hij een mensenkind zomaar verloren zou laten gaan. 
Gedoopt in de Naam des Zoons. Dat houdt wat in! Dat is Hij Die de 
weg van de Goddelijke gerechtigheid totaal heeft gehouden, in alles 
gehoorzaam is geweest. 
Zie hier hoe de goedkeuring van de eeuwige God op het werk van 
Christus gelegd wordt. “Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklom-
men uit het water. En zie, de hemelen werden Hem geopend, en Hij 
zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op Hem komen. 
En zie, een stem uit de hemelen: “Deze Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 
Dewelke Ik Mijn welbehagen heb”. En wil de eeuwige God en Vader 
in u en mij een welbehagen hebben, we zullen ondergedompeld, 
ofwel, totaal omringd, in beslag genomen, opgeborgen zijn in Hem 
en in Zijn werk. Daarom nog een paar woorden. 
Zal men ook de jonge kinderen dopen? Jazeker! Want mitsdien zij 
alzo wel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn ge-
meente begrepen zijn, en dat hun door Christus’ bloed de verlossing 
van zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder 
dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de 
doop, als door het teken des verbons, de christelijke kerk ingelijfd en 
van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in 
het Oude Verbond de besnijdenis, voor dewelke in het Nieuwe 
Verbond de doop ingezet is. 
Ook de jonge kinderen, zeggen hier de opstellers van de Catechis-
mus. Waarom? Wel, als u die de doop zou onthouden, dan zou u 
wat in de mens leggen. Dan zou u zeggen: “Eerst geloven en dan 
gedoopt worden”. Dat is de moderne klank van de evangelischen. 
Dat is de moderne klank van de remonstrant. Dat is de moderne 
klank van de mens die nog iets in zichzelve zoekt. Eerst mijn geloof 
en dan pas Gods doop als een goedkeuring op mijn keuze, ofzo. 
Nee, zegt de Heidelberger, juist in het dopen van die jonge kinderen 
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blijkt dat de oorsprong, het begin uit God is. Opdat ge eindelijk eens 
totaal zoudt wanhopen aan uzelf, en zou wachten, zou verwachten, 
zou verlangen naar de komst van die God Die door Zijn Heilige 
Geest het geloof werkt.  
En is die God nu niet bij machte om dat in een zuigeling te doen?! Is 
die God niet bij machte om dat reeds in het ongeboren kind te 
doen?! De Doper zelf, toen hij de groetenis van Maria hoorde, 
sprong hij reeds op in de schoot van zijn moeder. En omdat wij met 
zo een almachtig God van doen hebben, Die alles, maar dan ook 
alles heeft klaar gemaakt, Die voor alles heeft gezorgd, daarom is 
het voor een verstokte grijsaard nog mogelijk. Want het is een wenk 
van Zijn alvermogen, in een punt des tijds, in een ogenblik, is Hij bij 
machte die zaken uit te werken. 
De doop is een stuk van hoop, een stuk van verwachting, dat de 
eeuwige God, Die begonnen is in uw en mijn leven, al is het tot op 
de dag van vandaag alleen nog maar uiterlijk, die God Die begon-
nen is, zal Hij het dan ook niet weten te voleindigen tot op de dag 
van Jezus Christus?! 
Dat uw doop, uw gedoopte voorhoofd, dat uw ongedoopt zijn, uw 
ongedoopte voorhoofd, dat heel ons bestaan ons zou mogen uitdrij-
ven naar de troon van de Goddelijke genade, om de weg van Hem 
te leren die Hij verkoos, waardoor een mens zalig wordt. Opdat de 
Heere de eer zal ontvangen, om redenen uit Zichzelf, om het werk 
van Zijn vrije welbehagen, dat Hij de lof zou ontvangen: “Gij hebt 
ons Gode gekocht met Uw bloed. Gij toch, Gij zijt de roem, de kracht 
van hun kracht, want Uw vrije gunst alleen wordt de ere toege-
bracht”. Want dat is het leven der genade. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 85 : 4 
 

Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog; 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 

 
Zegenbede. 


