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Predikatie over Hábakuk 2 vers 3 en 4 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 16 februari 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 130 : 1 en 3. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Hábakuk 1 en Hábakuk 2 vers 1 t/m 4 
 
  1 De last welken Hábakuk, de profeet, gezien heeft. 
  2 HEERE, hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet? Hoe lang roep 
ik geweld tot U, en Gij verlost niet? 
  3 Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de 
kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is 
twist en men neemt gekijf op. 
  4 Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer 
voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt 
het recht verdraaid voort. 
  5 Ziet onder de heidenen en aanschouwt, en verwondert u, ver-
wondert u; want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet 
geloven zult als het verteld zal worden. 
  6 Want zie, Ik verwek de Chaldeeën, een bitter en snel volk, trek-
kende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen 
die zijne niet zijn. 
  7 Schrikkelijk en vreselijk is hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid 
gaat van hemzelven uit. 
  8 Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scher-
per dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; ja, zijn 
ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich 
spoedende om te eten. 
  9 Het zal geheel tot geweld komen; wat zij inslorpen zullen met hun 
aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de 
gevangenen verzamelen als zand. 
10 En hij zal de koningen beschimpen en de prinsen zullen hem een 
belaching zijn; hij zal alle vesting belachen, want hij zal stof ver-
gaderen en hij zal ze innemen. 
11 Dan zal hij den geest veranderen en hij zal doortrekken, en zich 
schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn god. 
12 Zijt Gij niet vanouds af de HEERE mijn God, mijn Heilige? Wij 
zullen niet sterven. O HEERE, tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, 
en o Rots, om te straffen hebt Gij hem gegrondvest. 
13 Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de 
kwelling kunt Gij niet aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen 
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die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de 
goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? 
14 En waarom zoudt Gij de mensen maken als de vissen der zee? 
Als het kruipende gedierte, dat geen heerser heeft? 
15 Hij trekt hen allen met den angel op, hij vergadert hen in zijn 
garen en hij verzamelt hen in zijn net; daarom verblijdt en verheugt 
hij zich. 
16 Daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net; want door 
dezelve is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. 
17 Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledigmaken? En zal hij niet 
verschonen, met altoos de volken te doden? 
 
  1 Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield 
wacht om te zien wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden 
zou op mijn bestraffing. 
  2 Toen antwoordde mij de HEERE en zeide: Schrijf het gezicht, en 
stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt. 
  3 Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn; dan zal Hij 
het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid 
Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. 
  4 Zie, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de recht-
vaardige zal door zijn geloof leven. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 77 : 2 en 8. 

 
Hábakuk 2 vers 3 en 4. Daar luidt het Woord van God: 
 
  3 Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd  zijn; dan zal 
Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij ver-
toeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen,  Hij zal niet 
achterblijven. 
  4 Zie, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de 
rechtvaardige zal door zijn geloof leven. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Goddelijke profetie. 
2e. Goddelijke gerechtigheid. 
3e. Goddelijke barmhartigheid. 
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Gemeente, de profetieën van Hábakuk beginnen met deze woorden: 
“De last welke Hábakuk, de profeet, gezien heeft”. Wat betekent 
dat? Dat betekent dit, dat het de Heere behaagd heeft om tot 
Hábakuk, en in Hábakuk, Zijn profeet, tot het volk te spreken. Het 
heeft God behaagd om uit de schemering en uit de mist vandaan te 
komen in de realiteit van het bestaan van dat volk, en Zichzelf en 
Zijn doen en laten bekend te maken. Zijn wegen openbaart en ver-
klaart Hij aan het volk. Weet u, daar ligt toch een ontzaglijke troost 
in. Hoewel het een woord is dat tegen vlees en bloed in gaat, dat 
pijn kan doen, dat ons aan stukken breekt, waaronder we verbroken 
en verslagen zouden moeten worden. Maar weet u, toch maakt de 
Heere Zich bekend als de God Die van Zijn volk afweet en als de 
God Die alle dingen in Zijn hand heeft en alle dingen werkt naar de 
raad van Zijn Goddelijke wil. 
Misschien ben je wel als een geslagen mens naar de kerk gekomen. 
En je komt er niet meer uit. De vragen en de twijfelingen zijn vele. Je 
wordt er door overgolfd, door overspoeld. Waar nu nog raad van-
daan gehaald? U zegt: “Dat zou mijn ziel al troosten, als ik maar 
weten zou dat het Gods weg is”. Dat is ook zo. Als je nu in het 
midden van je ellende een toeknik van de Heere ontvangt. En als je 
temidden van al je zielsverdriet, of van al je tijdelijk verdriet, dat ook, 
dat ook, weten mag dat de Heere van je afweet en dat het Zijn weg 
is. Ligt daar niet al een ontzaglijke rust in en een ontzaglijke troost! 
Want ja, alles overspoelt je, dus je moet loslaten, je zekerheden zijn 
weg, je vastigheden worden onder je voeten weggespoeld. Maar als 
je dan toch de zekerheid mag vinden in God, mensen, en in Zijn 
Wezen, in Zijn raad, in Zijn welbehagen. Wat kan je dan gebeuren?! 
In een toeknik van Zijn vriendelijk aangezicht ligt de oplossing van 
duizend vragen. En wie Zijn aangezicht ziet, die zal zwijgen en in 
aanbidding voor Hem neervallen. Dat lezen we straks ook van 
Hábakuk. 
De last welke Hábakuk, de profeet, gezien heeft. Gezien. Dus de 
Heere heeft het voor zijn ogen uitgeschilderd. Het is niet verborgen 
gebleven. Het is niet een of andere vaagheid gebleven: “Ja, er gaat 
wat gebeuren, ofzo”. Nee, het heeft duidelijke contouren en trekken 
gekregen. 
Wanneer heeft de Heere die last laten zien? Dat woordje “last”, dat 
voel je wel aan natuurlijk, een last is iets dat weegt, dat zwaar is. Als 
hier dan staat: “De last welke Hábakuk, de profeet, gezien heeft”, 
dan is dat de last van het volk, de last van de nood van dat volk. 
Maar boven alles de last van de eer van de eeuwige God. Hoe komt 
God aan Zijn eer? Hoe zal het terecht komen met dat volk? Want 
ook als dat volk van Israël nu van de Heere afzondigt, en ook als dat 
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volk van Israël in wegen gaat die God verbiedt, daar wordt God in 
onteerd. Is ’t niet? Daar wordt Zijn Naam in getergd en aangetast. 
Wat zullen de heidenen wel niet zeggen als dat volk Israël op de 
heidenen gaat gelijken? En wat zullen de heidenen wel niet zeggen 
(dat is ook een last) als de Heere Zijn eigen volk straks zal verdoen 
vanwege hun zonden? Dan zullen de heidenen toch lachen! Die zul-
len zeggen: “Nou, een fraaie God is dat, Die Zijn eigen volk nog laat 
omkomen”. 
Heb je ook een last in je leven? Hoe komt God aan Zijn eer? Wat 
zullen de heidenen wel niet van Hem zeggen? Hoe komt dat ooit 
met al mijn zonden en ongerechtigheden terecht? Wanneer gaat het 
er op lijken? 
Hábakuk heeft het geuit voor het aangezicht van God: “HEERE, hoe 
lang schreeuw ik en Gij hoort niet”. Weet je wat er staat? Hábakuk 
zegt: “Ik roep wel, maar God is doof”. Dat herken je. Of niet? Dat is 
praktijk of theorie. Zeg het maar voor Gods aangezicht. “Hoe lang 
schreeuw ik en Gij hoort niet”. Laat ik nog verder gaan. Dat je wel-
eens in je leven gezegd hebt: “Zou God eigenlijk wel weten van mijn 
droevig lot”. Laat ik nóg verder gaan. Dat je op een punt terecht 
gekomen bent, dat je niet meer geloven kon dat God bestond. Want 
je zat er middenin en je kon er niet uit komen. 
Maar zie hier het schone van het Geesteswerk, en zie daarin ook de 
praktijk van het geestelijke leven. Al meen je waar te nemen dat 
God Zich doof houdt, al meen je te ondervinden dat Hij niet weet 
van je droevig lot, je kunt niet bij Hem vandaan. Zie je dat? 
Er staat: “HEERE, hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet”. Er staat 
niet dat Hábakuk zegt: “Nou, ik heb maar afscheid genomen van de 
HEERE, want wij hebben in een of andere fantasie geloofd. Wij 
hebben geloofd in een God Die toch niet bestaat”. Nee, juist dat 
doof houden van God, klemt hem al meer en meer aan de troon van 
de Goddelijke genade. 
“Hoe lang roep ik geweld tot U?” Ziet u dat? Dat is wat anders dan 
aan de eettafel je standaardgebed. Dat is wat anders dan ’s avonds 
voor het slapen gaan elke avond hetzelfde. Dat is even wat anders. 
“Hoe lang roep ik geweld tot U?” Daar zit iets in van oorlog. Hij strijdt 
met de Heere. Hij strijdt om gunst van de Heere. Hij is doende aan 
de troon van de Goddelijke genade. Hij is er niet weg te slaan. 
Kohlbrugge zegt: “Hij lijkt op een hond. God slaat hem en hij keert 
terug”. Dat doet een hond ook. Zijn baas geeft hem een tik en dat 
beest komt terug. Dat zie je hier. 
“Hoe lang roep ik geweld tot U, en Gij verlost niet”. Weet u wat er in 
zit, in “Gij verlost niet”? Dat betekent niet: de zaak blijft hetzelfde. 
Nee, het wordt alleen maar erger. Dat staat er. Het knijpt al meer en 
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meer dicht. Alles gaat op slot. Al de deuren van enige hoop gaan 
ook al dicht. En al de wegen die ik nog als mogelijkheden zag, 
worden afgesneden. “En Gij verlost niet”. 
“Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwel-
ling? Verwoesting en geweld is tegen mij over, er is twist en men 
neemt gekijf op”. Ik ontmoet alleen maar ongerechtigheid. Ik ont-
moet alleen maar ellende. Waar ik ook om mij heen zie, het lijkt er 
op alsof U Zich van deze hele wereld hebt teruggetrokken, alsof U 
met deze hele aarde, met al de mensen er op met hun levens, niets 
meer van doen wilt hebben. Daarom wordt de wet onderlaten. Wij 
hebben naar het uiterlijke Uw dienst nog wel. Uw wet is er nog wel, 
maar ze functioneert niet meer, onderlaten. 
Ik las bij een verklaarder, dat is wel mooi, hij zegt: “Dat is als een 
polsslag van een stervende, die steeds zwakker wordt en weg gaat”. 
De wet is er wel, maar die is stervende. Die verdwijnt langzaam 
maar zeker. En dan spoelt het onrecht ons over, want het recht komt 
nimmermeer voort. De goddeloze omringt de rechtvaardige; daarom 
komt het recht verdraaid voort. 
Ik wil op dat ene woord nog de nadruk leggen. Want de goddeloze 
‘omringt’ de rechtvaardige. Weet u wat omringen is? Je kijkt naar 
boven, je kijkt naar beneden, je kijkt om je heen, overal. De godde-
loze omringt. Weet u wat dat in de praktijk inhoudt? Dat is dit: je kijkt 
wel naar boven, maar je ziet een koperen hemel. Je kijkt wel naar 
beneden, maar je ziet een ijzeren aarde. Je kijkt om je heen en je 
ziet alleen maar vijanden op je aanstormen. En je kijkt in je hart en 
het wordt alleen maar erger en het wordt alleen maar vuiler. Om-
ringt. 
Hábakuk zit er middenin. 
Waarom wordt het zo afgesneden? Alle hoop en alle verwachting 
buiten God. Waarom doet God dat eigenlijk? Opdat u en ik niets en 
niemand meer over zouden houden dan Hem alleen. Hem alleen 
over houden, dat betekent ook tegelijkertijd Hem vrij laten, Hem God 
laten, Hem de ruimte geven die Hij waardig is te ontvangen. Al komt 
Hij met Zijn slaande hand. Al komt Hij met Zijn zegenende hand. 
Tegen Hem niets meer in te kunnen brengen. 
We hebben het in ons leven al zo vaak gezongen: “Wie Hem nede-
rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren”. En we lezen het in 
het Woord telkens opnieuw, dat de Heere geen bidder zal laten 
staan, en dat Hij toch in al je zielsverdriet nog weleens een keer Zijn 
mond zal open doen. En je zegt: “Ik geloof er geen steek meer van. 
Ik geloof er niets meer van. Ik zie het niet. Ik merk het niet op”. En 
toch is het waar. Al kan dat voor uw beleving lang duren. Al ziet u 
geen uitweg meer. Dat betekent niet dat het de Heere uit de hand 
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loopt. Welnee. U zegt: “Al die ellende die ik in mijn leven mee maak, 
al die vragen waar ik mee zit. Hoe kom ik eigenlijk tot een ant-
woord?” Nou, in Gods spreken ligt het antwoord. 
In het 5e vers gaat namelijk de Heere Zijn mond open doen. De 
Heere geeft antwoord op die roep van Hábakuk. In dat antwoord, in 
dat spreken van de Heere, ligt die Goddelijke rust. Hij Die het alles 
in Zijn handen heeft, Hij betoont ook in Zijn spreken dat Hij het niet 
uit handen verliest. 
“Ziet onder de heidenen en aanschouwt, en verwondert u, want 
Ik…” Ziet u dat? Kijk maar naar de heidenen. Aanschouwt. Dat is 
gericht kijken. Dat is niet zien en het niet opmerken. Nee, aanschou-
wen is het verstaan, het inderdaad opmerken. “En verwondert u, 
verwondert u”. Tot twee keer toe. Want het is een zaak om u over te 
verwonderen. 
Die heidenen die het vrije spel gekregen lijken te hebben. Die hei-
denen die maar kunnen doen en laten wat ze willen, voor uw waar-
neming, terwijl u in de gevangenis zit, in de klem zit. Die heidenen 
zijn niet anders dan gebondenen. Gebondenen onder God. “Want 
Ik…”, staat er. 
“Ik werk een werk in ulieder dagen”. Wat is dat voor een werk? “Het-
welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden”. Als het van 
tevoren besproken zal worden, dan zegt u: “Dat bestaat niet, zo kan 
het niet gaan, dat is te wonderlijk, dat is te groot, dat is te vreemd”. 
Daar wil ik wel bij stilstaan. Namelijk dit: als de Heere in uw leven 
Zijn aanvang neemt, dan sta je op je grondvesten te schudden, tot-
dat je omvalt. Dan moet je al je theorieën prijsgeven. Want als het 
van tevoren verteld zou worden, zul je het niet geloven. Je moet je 
eigen idee er aan geven. Maar ook in de gang van het geestelijke le-
ven, u die midden in de ellende zit, u kunt wellicht gewagen en ge-
tuigen dat de Heere in zes benauwdheden verlost heeft. Daar hebt u 
Hem voor gedankt. Dat is groot geweest. Maar waar u nu middenin 
zit, dat had u van tevoren nooit kunnen bekijken. Daarom bent u de 
wanhoop nabij. Want terwijl u er middenin zit, zegt u: “Dit is te won-
derlijk. Dat is op geen enkele manier te vergelijken met dat wat ik 
eertijds heb meegemaakt. Dit is te groot. De Heere heeft afstand 
van mij genomen”. 
Weet u waar het over gaat? De Heere wil niet dat u uw levenlang op 
een of andere oude en onderhand vergane bevinding blijft leunen. 
De Heere wil niet dat u het met de oude toezeggingen en oude uit-
reddingen kunt blijven doen. De Heere wil de zaak vernieuwen. 
Maar ook, daar is een opklimmen in de mate van beproeving over 
Gods volk. De Heere loutert. Hij beproeft Zijn volk om te zien of dat 
geloof waarachtig is. 
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Als in het natuurlijke iemand nog een klein kind is, ach, die geef je 
iets lichts in handen, en het kind klaagt: “Wat is het zwaar”. En een 
volwassen man pakt met een gerust gemoed een zak met 25 kilo 
aardappels op, en die zegt: “Het valt nog wel mee”. Die gaat pas 
bukken onder 50 kilo. 
Mensen, daar zit ook in dat geestelijke een opwas in. Die nog de 
melk van node heeft, die kan die zware beproeving nog niet dragen. 
De Heere meet de schouders. Hij weet het wat een mens hebben 
moet en ook hebben kan. Hij maakt het zo, dat al die beproeving in 
een opklimmende mate er toe dienstig zijn, opdat u meer en meer 
niets en niemand zult over houden dan Hem alleen. Daar gaat het 
over. Ik werk een werk in ulieder dagen. 
Er is ook een andere zijde aan al die beproeving die er over dat volk 
van God komen. Dat wordt hier uitgetekend. 
Wat is er eigenlijk aan de hand met Israël? Israël heeft de Heere 
verlaten. Ze zijn bij de Springader van het leven weg gegaan. U die 
wellicht van het geestelijke leven weet. U die in de oefeningen van 
het geloof bent geleid geworden. U kunt er wel van getuigen (of 
niet?) tot uw schande en tot uw schaamte in deze morgen, dat u 
zeggen moet: “De gaven van God geschonken, hebben me zo 
menigmaal bij Hem vandaan gejaagd. Ik ben op mijn levensweg de 
Heere zomaar vergeten. Ik heb Hem in de goede dagen gedurig zo 
weinig nodig gehad. Het is mij tot een schande en tot een schaam-
te”, zegt u, “dat ik op de loop gegaan ben, buiten God om en bij 
Hem vandaan”. 
Wat een voorrecht dat de Heere Zijn volk van Israël terug gaat 
halen! Wat een voorrecht dat Hij ze niet overgeeft aan zichzelf. Het 
is een zegen als de Heere in het leven van een mensenkind nog 
weleens een keer slaat. En ook nog als je nog pijn gevoelt. Dat ook. 
 
Wat is er in Israël aan de hand? Wel, daar is een tweedeling. Daar 
zijn onrechtvaardigen en er zijn rechtvaardigen. Daar is een vleselijk 
Israël en daar is een geestelijk Israël. En dat geestelijk Israël, daar-
toe behoort Hábakuk. Die zijn gebonden aan de troon van de God-
delijke genade. 
Maar zoals er in dat volk van Israël een tweedeling was, zo is er 
toch bij al Gods volk die tweedeling! Of niet? Dat oude vlees, dat 
oude dat zich aan de wet van God niet onderwerpt en dat ook niet 
kan, en dat nieuwe, dat niets anders begeert dan naar Gods gebo-
den te leven. 
Nou, om dat nieuwe te bouwen, te zuiveren, te laten schitteren, is 
het dat de Heere beproevingen geeft, opdat dat oude vlees ook al 
meer en meer gedood zal worden. 
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Want zie, Ik verwek de Chaldeeën. Dus er stort heel wat over Israël 
zometeen. De Chaldeeën komen er aan, en die zullen een ver-
woestend en overwinnend spoor trekken. Maar als die Chaldeeën 
komen, moet u, o Israël, niet zeggen: “De Heere heeft mij vergeten 
en de Heere heeft mij verlaten”. Nee, die Chaldeeën zijn door Hem 
verwekt. Dus die heeft Hij gestuurd om dat volk te behouden en om 
dat volk te redden. 
Wil je dat ter harte nemen?! Waar je nu in zit, waar je van wakker 
ligt, wat je van je werk houdt overdag, waar je niet uit kan komen, is 
dat iets wat buiten de Heere om gaat? Is dat iets wat voor Hem te 
groot en te wonderlijk is? Is dat iets wat Hij niet in de hand heeft en 
niet kan brengen op de plaats waar Hij wil? 
Ik verwek de Chaldeeën. En in de woorden van de levende God ligt 
uitgetekend hoe een vernielend spoor die Chaldeeën zullen trekken. 
En dan? Als dat vernielend spoor wordt getrokken. Wat blijft er dan 
eigenlijk van Israël over? Wat blijft er dan van u en mij over? Het 
komt wel uit dat er in ons geen kracht is. Het komt wel uit dat we zo 
klein en zo nietig zijn. Het komt wel uit dat die grote mond een 
beetje dicht moet. Het komt wel voor de dag dat ongeloof en welk 
mistrouwen van God er in ons hart schuil gaat. Het komt er wel wat 
er in de mens is. 
Gode zij dank (laat ik dat vast zeggen), voor u die in de nacht zit: Hij 
weet wat van Zijn maaksel is te wachten, hoe zwak van moed en 
klein van krachten en stof van jongs af geweest zijn. 
En weet u, de majesteit van God wordt hier uitgetekend in het zen-
den van de Chaldeeën. Maar ik las ergens zo schoon, een verklaar-
der zegt: “De Heere zendt de verwoesting voor een ogenblik, de 
verwoesting door de macht van de Chaldeeën, opdat u van uw 
macht niets meer verwachten zou en opdat in de macht van de 
Chaldeeën Zijn almacht zou blijken”. 
Hij verwoest voor een ogenblik, voor een tijd, om met barmhartig-
heid te zegenen voor een eeuwigheid. Om Zijn handen open te 
doen. Daarin vindt de Heere lust, Zijn volk wel te doen. Daarom zal 
ook de straf, de beproeving, de verzoeking die over het leven van 
Gods volk komt, voor een tijd zijn. Dat betekent, dat waar wij niet 
overheen kunnen kijken, daar heeft God perk en paal gesteld. Hij 
heeft de grens bepaald. 
De Heere zegt in het 11e vers: “Dan zal hij de geest veranderen en 
hij zal doortrekken”. 
Wie is die hij? Dat is de koning van de Chaldeeën. Hij zal de geest 
veranderen. Hij zal zichzelf gaan verheffen. Hij zal zich hoogmoedig 
gaan wanen. Hij zal groter en groter worden in het eigen oog. Hij zal 
zeggen: “Ik heb het gewonnen”. En hij zal zeggen: “Ik ben God ge-
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lijk”, en zich schuldig maken, zegt de Heere. Want daar heb je de 
schuld van de mens en ook van de Chaldeeën, dat ze zich schuldig 
maken, dat ze het gewonnen hebben. 
Houdende deze zijn kracht voor zijn god. Weet u wat dat betekent? 
Het betekent dit, dat de Chaldeeën het volk van Israël willen over-
spoelen en innemen, want het doel wat ze voor ogen hebben is in 
zichzelf, dat is hun eigen roem en eer. Terwijl ze slechts een middel 
zijn in Gods hand. De Heere heeft er een ander doel mee voor 
ogen, namelijk Zijn eer en de zaligheid van de ziel. 
Dan zal hij de geest veranderen. 
Is het in uw leven weleens zo ver gekomen, mensen? Dat je dacht 
dat de duivel het gewonnen had. Dat je dacht dat je onder de om-
standigheden zou bezwijken. Dat je dacht dat je er nooit meer uit 
zou komen. 
Heb je die sissende stem van de duivel weleens gehoord: “Je hebt 
toch geen heil bij God. Ik heb het toch gewonnen. Ik heb je toch in 
mijn handen. Ik zal je voor eeuwig om laten komen”. 
Is het zover weleens gekomen dat je die vreselijke wanhoop nabij 
was, dat je misschien weleens met de gedachte hebt gelopen: “Wat 
moet ik eigenlijk nog in het land der levenden?” Dat je ze zo goed 
ging begrijpen die de dood begeren. Het staat toch in het Woord: 
“Die zijn gelukkig die nog niet geboren zijn, en die reeds gestorven 
zijn, zijn gelukkiger dan die die nog leven”. Het is de wanhoops-
kracht van een mens die er niet meer uit kan komen. 
Dan zal hij de geest veranderen en hij zal doortrekken. 
Als dat gaat gebeuren, als de vijand zich als overwinnaar gaat ver-
tonen, en het volk van God zich als een verlorene weet, dan is het 
ogenblik van Gods welbehagen aangebroken. Maar zie wel in die 
verzen uitgetekend door welke vreselijke gang dat gaan moet. Er 
staat in onze tekstwoorden: “Want het gezicht zal nog tot een be-
stemde tijd zijn”. Dus de tijd dat het zal aanvangen, is van God 
bestemd. Maar ook de tijd dat het ten einde zal komen, is van God 
bestemd. 
Gelooft u dat eigenlijk nog, dat God heel uw levensgang bepaalt en 
bestuurt? Gelooft u dat nog, wat er in het Woord van God staat, voor 
al diegenen die de Heere liefhebben, dat alle dingen medewerken 
ten goede? Gelooft u dat nog? Opdat u God onderworpen zou zijn. 
Dat u Hem God zou laten. Dat horen we van Hábakuk ook. Hij laat 
God God. 
 
Wat werkt nu die profetie des Heeren uit in het leven van Hábakuk? 
Die verkondiging van dat naderende oordeel, wat werkt dat uit? Wel 
dit, dat Hábakuk al meer en meer aan God gaat hangen en al dich-
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ter en dichter tot de Heere komt. En ineens lees ik in het gebed van 
Hábakuk een rust, een gemakkelijkheid. Ja, het is niet best wat er 
staat te gebeuren. En toch is er een zaak wel best. Dat is dit, dat 
Hábakuk gaat belijden: “U bent God en U blijft God. En alles wat U 
doet is goed. Zijt Gij niet van ouds af de HEERE mijn God, mijn Hei-
lige. Wij zullen niet sterven. O HEERE, tot een oordeel hebt Gij hem 
gesteld, en o Rots, om te straffen hebt Gij hem gegrondvest. Wij 
zullen niet sterven, omdat het om de eer van Uw Naam gaat. Als wij 
zouden sterven, zou Uw Goddelijk Wezen worden aangetast. Als 
dat wat U eertijds hebt gewrocht in het leven van een mensenkind; 
als dat geestelijke, dat nieuwe dat uit God geboren is, de dood zal 
sterven, als de duivel het zal weten te overwinnen, als die helse 
vorst der Chaldeeën u ijdellijk zal neervellen op zijn slagveld, dan 
zal God de Heere er in onteerd worden, en daarom zal dat nooit 
kunnen gebeuren”, roept Hábakuk uit. “Gij zijt te rein van ogen, dan 
dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aan-
schouwen. Waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk han-
delen? Waarom zoudt Gij zwijgen als de goddeloze die verslindt die 
rechtvaardiger is dan hij?” 
Let er wel op wat Hábakuk zegt. Hábakuk is één met dat volk van 
Israël, met heel die collectieve schuld. Hábakuk staat eigenlijk voor 
Gods aangezicht als een goddeloze, als een mens die de straf van 
God verdient. 
Kun je daar ook bij gaan staan? Ben je de zegen niet waard? Of dat 
je nog op zegening rekent. Dan is het niet voor u. Dat is nu eenmaal 
de gang van de Schrift. Wij willen met ons vlees en bloed onszelf 
wel rijk rekenen. Maar de Heere houdt een arm en ellendig volk 
over. Die zullen op de Naam des Heeren hopen. 
En toch zegt Hábakuk: “Kunt U het toezien? Zoudt Gij zwijgen als de 
goddeloze (dat zijn de Chaldeeërs) dien verslindt die rechtvaardiger 
is dan hij?” Dus Hábakuk zegt: “Wij zijn toch rechtvaardiger dan dat 
volk waardoor U de straf over ons laat komen”. 
Naar het uiterlijke zou je zeggen: “Ze lijken precies op elkaar. Ze zijn 
allebei even goddeloos”. U kunt ook niet meer boven een hoer en 
een tollenaar uit komen. Het blijkt wel aan alle kanten, hoe godde-
loos en hoe slecht en hoe vuil u bent. U hebt ook nergens recht op. 
Nee, Hábakuk heeft ook geen rechten. Maar Hábakuk werpt de 
zaak op de Heere. Wat betekent dat? Hij mag het in zijn gebed bij 
God vandaan zien. Hoe ziet de Heere nu Zijn volk? Hij ziet Zijn volk 
niet aan in zichzelf, in hun zonden en godddeloosheden, net als de 
Chaldeeën. Hij ziet Zijn volk aan in de gerechtigheid, in de enig 
geldende gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Hij ziet ze aan 
in hun blankheid, in hun reinheid, in hun schoonheid. Ze zijn Hem 
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welbehagelijk. Ze lijken weer op Hem. Ze zijn Zijn beeld geworden 
door de toerekening van die Ander, omdat die Rechtvaardige Zich 
tot de onrechtvaardigen heeft laten maken. Zich heeft laten slaan en 
Zich heeft laten doden. Hij is gegaan in die bittere en smadelijk 
dood, de dood des kruises, om de gerechtigheid te verwerven voor 
al diegenen die zichzelf nooit meer rechtvaardig konden maken. 
En mensen, hier wijst Hábakuk er ook wel op welke troost daar in 
ligt, wat de psalmist uitzingt: “Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord”. 
Dat je hele bestaan, met al zijn vallen, opzij wordt gezet en dat 
Jezus in het midden komt te staan, en dat je met Hem wordt over-
kleed, met Zijn blanke schoonheid. En dat de Heere tot je zegt: “Ik 
zie geen vlek en Ik zie geen rimpel meer”. Alles is weg gedaan in 
dat dierbare bloed van het Lam. 
 
De goddeloze kan die toch niet verslinden die rechtvaardiger is dan 
hij! Is dat je gebed? Is dat de bodem van je bidden? Is je aanhou-
den, zoals Jakob deed? Is dat het waar het om te doen is? Uw werk, 
Heere, bewaar dat in het midden onzer dagen en jaren. Het gaat om 
U, Heere God. Het zou toch een schande voor U zijn. En waar zou-
den al Uw rijke beloftenissen dan blijven? Want dat heeft God 
beloofd aan al die rechtvaardigen. Wat heeft Christus verworven? 
Gods zegen en Gods bewaring voor tijd en eeuwigheid. Ook voor de 
tijd. Let er wel terdege op. 
En er worden maar netten uitgegooid. Er wordt maar gevist. Er 
wordt maar gestreden. Waarom zoudt Gij de mensen maken als de 
vissen der zee? Waarom zouden wij in het net van de boze worden 
opgeslokt en worden weg gehaald en mee genomen? Hij trekt hen 
allen met de angel op, hij vergadert hen in zijn garen en hij verza-
melt hen in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Hij maakt 
zich op, groot, als overwinnaar. Zullen wij in zijn klauwen vallen? 
Hoe kan dat bestaan? Hij offert aan zijn garen en rookt aan zijn net. 
“Het is mijn kracht”, zegt de koning van de Chaldeeën. “Het is mijn 
strijdlust. Het is mijn kennis van oorlog voeren”. Hij rookt aan zijn 
net. Hij maakt dat tot zijn god. Zijn kracht in het militaire gebeuren, 
daarom offert hij. Want door dezelve is zijn deel vet geworden en 
zijn spijze is smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig-
maken? En zal hij niet verschonen, met altoos de volken te doden? 
Zal hij zijn net steeds legen om weer nieuwe te vangen en maar 
door te mogen gaan met zijn verwoestend werk? Zult U hem dan 
altoos aan kunnen zien? Nee, dat bestaat niet. 
Er staat in ons tekstwoord: “Dan zal Hij het op het einde voortbren-
gen”. Op het einde. Dat kan zowel betekenen, het einde van dat Hij 
de goddeloosheid onder Zijn volk voor een tijd toelaat en dat Zijn 
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straffen gaan komen, dat Hij een einde maakt aan een ingebeeld 
geluk. Maar het kan ook betekenen, het einde van hun lijden. 
Wat zal Hij dan op het einde voortbrengen? Wel, de verhoring van 
het gebed van Hábakuk. Waarom wordt dat gebed van Hábakuk 
eigenlijk verhoord? Hoe zou dat komen? Omdat dat gebed door 
Gods Geest geleerd geworden is. U zegt: “Hoe zal ik dat weten, dat 
het gebed dat ik tot God bid van de Geest is?” Laat ik zo wat trekken 
noemen. 
In de eerste plaats dit: de Heilige Geest leert in het gebed God vrij te 
laten. Hij leert in het gebed dat het te doen is om Gods eer. Hij leert 
in het gebed dat het gaat over de gerechtigheid van Christus. Dus 
die door Gods Geest leert bidden komt in zijn ongerechtigheid tel-
kens opnieuw voor God openbaar. Al heb je het een uur geleden 
nog beleden, dan zul je het nu opnieuw moeten doen. En dat je 
alleen in Christus voor Gods aangezicht zult kunnen bestaan. 
Het gebed door Gods Geest geleerd, daar ligt ook altijd een hoop in, 
een verwachting in. Dat doet ook aanhouden, nietwaar! Dat gebed 
door Gods Geest geleerd, dat ziet op de vervulling van Gods be-
loften. Dat heeft het nodig dat de Heere tot de ziel spreekt. 
Mensen, wat gebeurt er nu als de Heere je bemoedigt uit Zijn 
Woord? Ga je daar dan mee op de loop en zeg je: “Zo, nu gaan we 
lekker gebak eten, want de Heere heeft wat beloofd”. Of word je 
door dat Goddelijke Woord uitgedreven naar de troon van de God-
delijke genade? “U hebt het Zelf gezegd, vervul dan Uw eigen 
Woord”. 
Het gebed door Gods Heilige Geest geleerd, dat kan niet bij die 
troon vandaan blijven. Dan loop je ’s avonds een stukje over straat, 
en je gebed gaat tot God op. En je staat de aardappels te schillen, 
en je kunt het niet nalaten om tot God te roepen. En je ligt op je bed, 
en je blijft maar doende aan de troon van Gods genade. En je zit 
een goed boek te lezen, zomaar in de stoel, en terwijl je wat leest 
van de zegeningen van Gods volk, bid je tot de Heere: “Doe mij toch 
zien het goede van Uw woning. Leer mij toch Uw weg. Zie of er bij 
mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg”. 
Het ware gebed heeft met God te maken. Waarom? Wel, dat gebed 
wordt nooit verhoord als u de verhoring in uw eigen begeerlijkheden 
en in uw goddeloosheid wilt door brengen. Maar dat gebed wordt 
door God verhoord, waar Hij in geëerd wordt en waar de zaligheid 
van Zijn volk in ligt. Durft u er bij te zeggen (dat is ook wat!) dat u uw 
verlanglijstje onder Gods Woord schuift? Dat je zegt: “Niet mijn wil, 
maar Uw wil”. Want het ware gebed drukt de voetstappen van 
Christus. Denk er goed om! Uw wil geschiede, want Uw wil alleen is 
heilig en is goed. 
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Het spreken van het oordeel, van Gods gerechtigheid, in die Godde-
lijke profetie, bindt Hábakuk vast aan de troon van Gods genade. 
 
Maar nu komt er iets opmerkelijks. Er staat: “Ik stond op mijn wacht 
en ik stelde mij op mijn sterkte”. Hábakuks mond gaat dicht, opdat 
God kan gaan spreken. Hij gaat niet weg bij de troon van Gods ge-
nade vandaan. “Ik stond op mijn wacht”. Dus ik stond paraat op die 
plaats waar de Heere mij gebracht heeft, om naar het Godswoord te 
luisteren. 
Bent u zo ook weleens stil? Stil tot God, omdat u van Hem een heil-
rijk lot verwacht? Bent u zo ook weleens op uw wacht, om te horen 
wat de Heere tot u spreken zal? 
God spreekt tot Hábakuk. Hij laat het niet in het ongewisse. Hij gaat 
tonen dat zijn zegen groot is. 
Dat is het derde. 
 
Maar we zingen eerst, Psalm 119 vers 69. 
 

Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER'; 
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten; 
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten; 
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer 
En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten. 

 
We lezen van Hábakuk dat hij zegt: “Ik hield wacht om te zien wat 
Hij in mij spreken zou”. Want Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem 
leeft. Ik weet niet of ik het bij u al een keer gezegd heb, maar dan 
doe ik het nu gewoon weer. Kohlbrugge zegt: “Als u het Woord van 
God leest en er komt een lichtstraaltje in door, dan is het een woord 
van God voor u”. Daar komt alles op af. De duivel bovenal: “Je hebt 
toch geen heil bij God. Je hebt veel te veel gezondigd en te lang 
gezondigd”. Kohlbrugge zegt: “Dan slinger ik het de duivel in zijn 
gezicht: “Verloren ben ik toch, daar heb je gelijk in. Wat kan ik dan 
beter doen dan me te klemmen aan het Woord van God”. 
Dat weet u wel, of je weleens een woord hebt gelezen waar dat 
lichtstraaltje in door kwam. Houd aan, grijp moed, je hart zal vrolijk 
leven. Dat wachten op de Heere, godvruchte schaar, houdt moed. 
Hij is getrouw. 
Heere, maak het waar, alstUblieft. Om te zien wat Hij in mij spreken 
zal. Dat is ook wat. Er staat niet: “Om te zien wat er gebeuren zal”. 
Maar: “Om te zien wat Hij in mij spreken zal”. Weet je wat dat be-
tekent? Als er iets in je leven gebeurt, dan is het altijd ongewis. 
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Maar als God spreekt, is het zeker. En Gods spreken en doen zijn 
één. Dus wat God spreekt, dat doet Hij ook. Dat vervult Hij ook. Dat 
maakt Hij waar. Dat is de troost, dat is de hoop van een levende 
ziel. 
“Wat Hij in mij spreken zal en wat ik antwoorden zal op mijn be-
straffing”. Dat is dit: als ik onder Gods spreken terecht zou komen 
en Hem de eer zou geven. 
Toen antwoordde mij de HEERE. Toen antwoordde mij de God van 
de eed en van het verbond. De God Die niet liegen kan. De HEERE 
Die Zich in Zijn welbehagen geopenbaard heeft. Niet de gestrenge 
God in Zijn eisende gerechtigheid. Maar hier openbaart Zich de 
HEERE in Zijn barmhartigheid. 
En Hij zeide: “Schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, op-
dat daarin leze die voorbij loopt”. Dit mag niet vergeten worden. Dit 
moet onthouden worden. Die twee zijden: dat de Heere de zonden 
van Zijn volk bezoekt, maar ook dat de Heere Zijn volk met Zijn ze-
gen overlaadt. Dat moet geweten worden tot in het late nageslacht. 
Omdat de Heere weet dat dat de enige troost is waar een mens in 
die toestand nog op zit te wachten. 
Ja maar, dat wachten, dat weet je eigenlijk niet eens. Maar dat het 
enige is wat een ziel troosten kan. Zijn spreken en Zijn doen. 
“Want het gezicht zal nog voor een bestemde tijd zijn, dan zal Hij het 
tot het einde voortbrengen en niet liegen”. 
Ja, dat heb je best weleens gedacht: “God heeft gelogen”. Je hebt 
het natuurlijk een beetje reformatorisch uitgedrukt. Je hebt gezegd: 
“Is Uw Woord eigenlijk wel waar? Hoe kan dat nu, dat het hier in Uw 
Woord staat en het gebeurt maar niet?” Zo zitten wij in elkaar. Dat 
wij, die de leugenaar in den beginne zijn toegevallen en de ware 
waarheidslievende God zijn afgevallen, dat wij God verdacht maken, 
dat Hij liegen zou. Maar hier zegt de Heere Zelf: “Ik lieg niet”. Ge-
looft u het? Ik niet. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar gelooft u het? 
Niet liegen! Hij doet wat Hij zegt. U zegt: “Het duurt al zo lang, en ik 
zit er middenin en ik vlieg tegen de muren op”. Maar wat heb je nu 
te doen?, zegt de Heere. Dat is Gods woord. Dat zegt Hábakuk niet. 
Dat zegt de Heere. “Zo Hij vertoeft…” Dus als het er op lijkt dat Hij 
draalt, dat Hij achter blijft, verbeid Hem. Zie er reikhalzend naar uit. 
Blijf Hem aanroepen. Blijf hangen aan de troon van Gods genade. 
Verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen. 
Uw leven is niet zeker. De omstandigheden van uw leven zijn voor u 
ook ongewis. Maar één ding is zeker: Hij komt. Hij zal gewisselijk 
komen. Als er had gestaan: Hij zal komen, dan zit daar het gewisse 
al in. Want “zal / zullen” dat is dat het zeker gebeuren zal. Maar de 
Heere komt onze ongelovigheid en onze zwakheid te hulp. Hij voegt 
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er dat woord bij, opdat wij moed zouden scheppen. Hij zal gewis-
selijk komen. En Hij zal niet achter blijven. Hij zal het niet verliezen 
en Hij zal niet als een ledig toeschouwer de andere kant op gaan. 
Welnee, Hij zal gewisselijk komen. 
Is dat de hoop voor uw ziel en voor de tijd waarin wij leven? In het 
midden uwer ellende. Is dat het waar het u om begonnen is? Dat Hij 
komt. Want ja, het is een bekende uitdrukking, maar je moet het 
maar beleven. U weet het toch, als Hij komt, dan brengt Hij alles 
mee. Dan is het goed als Hij er maar is. En als Hij er is, dan ziet Hij 
rond en Hij weet precies van al uw nooddruften en behoeften af. Hij 
weet precies wat er niet gemist kan worden. En Hij zal maken dat 
Zijn volk Hem ter eer een eerbaar leven zullen leven. 
De Heere grijpt nog één keer terug op de Chaldeeën. Zie, zijn ziel 
verheft zich, zij is niet recht in hem. Zij maakt zich groot en hoog-
moedig. En tegenover die Chaldeeën stelt de Heere de rechtvaar-
digen. Ik heb het u gezegd: Hábakuk mocht het bij God vandaan 
zien en de rechtvaardigen benoemen. 
Waar wordt nu het leven van de rechtvaardige door gekenmerkt? 
Dat is een tegenover aan de Chaldeeën. Als er van de Chaldeeën 
staat: “Zijn ziel verheft zich”, dan is de rechtvaardige vernederd, oot-
moedig, laag onder God. 
Maar de rechtvaardige, die God vrij maakt, Zijn soevereiniteit aan-
bidt, zal door zijn geloof leven. 
Door zijn geloof, weet u wat dat is? Hij zal leven door aan God ge-
bonden te zijn. Hij zal leven door de Heere aan te klampen. Hij zal 
leven in het zijn ziel uitstorten voor het aangezicht van de levende 
God. 
Dat zou ook weleens praktijk voor je kunnen wezen, dat je weet 
welk een lucht daarin zit. De ruimte die er in God is, als je je ziel 
eens uit mag storten voor Zijn aangezicht. 
Weet je wat levenwekkend is? Geloven dat Gods Woord de waar-
heid is. Geloven dat de Heere niet liegen kan. Dat er geen tittel of 
jota van Zijn Woord verloren zal gaan. Dat je de Heere Zijn eigen 
Woord voor houdt: “U hebt het Zelf gezegd, Heere. U hebt het Zelf 
beloofd”. Dan moet je niet zeggen: “Zou het wel waar wezen?” Maar 
dat je door het geloof zal mogen zeggen: “Wanneer komt die dag 
ook voor mij, dat ik U ontmoeten mag en zien Uw aanschijn gepre-
zen”. 
Hij zal gewisselijk komen. Mensen, is dat niet een hoop gevend, een 
moed wekkend woord! Zou dat u en mij niet naar de binnenkamer 
moet jagen, om het van Hem te begeren, van Hem alleen. 
Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof “leven”, staat er. Dus de 
Heere gebruikt het woord “leven”. Dat is ademhalen. Dat is een be-
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staan hebben. De Chaldeeën dachten dat ze leefden, en ze zeiden: 
“Wij zullen dat volk van God eens doden”. Maar ze waren dood in de 
zonden en in de misdaden. Terwijl ze zich groot maakten, zouden 
ze haast, gelijk de beesten, vergaan, om in het graf voor Gods aan-
gezicht en in de eeuwige nacht er achter te komen dat ze vergeten 
hadden te leven. 
Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof “leven”. Ik wou er dit nog 
van zeggen. Namelijk dit, dat de Heere in de weg van het geloof Zijn 
volk in het leven houdt, dat je voor de wanhoop en voor de dood 
bewaard blijft. Door zijn geloof leven. Dat de Heere dat geloof als 
een kanaal gebruikt om Zijn levenssappen te laten toevloeien. 
Er ligt ook dit in: dat je genoeg hebt aan God. Dat is ook wat. Dat 
betekent, je verlanglijstje onder Gods Woord schuiven. Dat je ge-
noeg hebt aan God. En dat je daarvan leeft, dat je mag weten dat 
God van je afweet. Dat je daarvan leeft, dat de Heere je als een 
rechtvaardige ziet in de Heere Jezus Christus. Wat je dan ook ont-
beren moet, dat je leeft van Zijn belofte, dat de rechtvaardige leven 
zal en de zachtmoedigen het ganse aardrijk zullen beërven. Dat je 
weet dat de Heere een rijke belofte heeft klaar liggen voor al de-
genen die de Zijnen zijn. Wat zien we eigenlijk op de tijd! De Heere 
is eeuwig. Hem staat een eeuwigheid ten dienste. In die eeuwigheid 
zal het wel voor de dag komen. 
 
Wat moest die Lazarus? Je moet niet zeggen “arme Lazarus”, want 
hij was helemaal niet arm. Wat moest Lazarus in zijn leven niet 
missen. En wat heeft die rijke man niet aan een rijkdom, eer en 
goed gehad in zijn leven. Wat heeft die man een mooie begrafenis 
gehad! De mensen hebben gezegd: “Wat een eer, zo mooi”. Maar 
Lazarus werd gedragen in Abrahams schoot. En de rijke deed zijn 
ogen open, zijnde in de pijn. Terwijl ze zijn met bloemen bedekte 
kist uitdroegen, was hij in de pijn. En Abraham zegt: “Gij hebt uw 
goed gehad in het leven. Tussen u en ons is een kloof die niet zal 
over gegaan kunnen worden”. Dat is het grote onderscheid! 
En dan zegt de Heere in Zijn Woord tot al degenen die de Zijnen 
zijn: “Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen”. 
 
Tenslotte. De Bewaarder Israëls. Ik las van de oude dominee R. 
Kok: “Wat is dat voor een volk van Israël?” Hij zegt: “Dan moet je 
maar zien hoe Jakob die naam van Israël verkregen heeft. Hoe is 
dat gegaan? Niet anders dan in een weg van worstelingen”. Hij zegt: 
“En zo gaat het met al dat geestelijke Israël. Ze worden Israël 
genoemd omdat ze Gods zegen verkregen hebben in de weg van 
worstelen aan de troon van de Goddelijke genade”. 
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Wat weet je daar nu van? Dat doet niet ter zake. Maar laat ik het zo 
zeggen: Wat weet God er van? Want dat is eeuwig. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 103 :5 
 

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden; 
Hij is het Die ons Zijne vriendschap biedt; 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


