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Predikatie over Matthéüs 27 vers 3 t/m 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 6 april 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 74 : 4 en 19. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Matthéüs 27 vers 1 t/m 10 
 
  1 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpries-
ters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Je-
zus, dat zij Hem doden zouden. 
  2 En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg en gaven 
Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder. 
  3 Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende dat Hij ver-
oordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen 
den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 
  4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. 
Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. 
  5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, 
vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven. 
  6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: 
Het is niet geoorloofd dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het 
een prijs des bloeds is. 
  7 En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede den 
akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. 
  8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den 
huidigen dag. 
  9 Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet 
Jeremía, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen ge-
nomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, 
Denwelken zij gewaardeerd hebben; 
10 En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers, 
volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 32 : 2 en 5. 

 
Matthéüs 27 vers 3 t/m 5. Daar luidt het Woord van de levende God: 
 
  3 Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende dat Hij ver-
oordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren pen-
ningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 
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  4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig 
bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toe-
zien. 
  5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen 
had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 
naar aanleiding van deze tekstwoorden, stil te staan bij drie gedach-
ten. 
 

1e. De zonde van Judas. 
2e. Het berouw van Judas. 
3e. De gang van Judas. 

 
Gemeente, wat zijn daar in die morgen de eerste lichtstralen van de 
nieuwe dag een wonderlijk bewijs geweest van de lankmoedigheid 
van God. Wat is daar de goedheid des Heeren in tot uitdrukking ge-
komen. Want na zo’n nacht had de wereld, had de schepping, had 
al de mensenkinderen op de wereld, had ook de godsdienst daar in 
Israël het verdiend dat het nooit meer dag zou worden; had het ver-
diend dat God de eeuwige nacht had laten volgen op de nacht in de 
natuur. 
Als het nu morgenstond geworden was. Het is als de zoete tonen 
van een kostelijke muziek. Het is het bewijs dat God geen lust heeft 
in onze dood. En het is het bewijs dat Gods gedachten zoveel hoger 
zijn dan onze gedachten. 
Als het nu morgenstond geworden was, na zo een nacht. In die 
nacht is het wel gebleken dat de mens, de mensheid in zijn totaliteit, 
u en ik, een samenknoopsel is van ongerechtigheid. Hoe heeft de 
godsdienst de dood van de beloofde Messias gezocht. Hoe zijn de 
strijders tegen Hem uit gegaan als tegen een misdadiger. Hoe heeft 
Judas, één van de twaalven, de Heere Jezus Christus, Die hij nog 
Rabbi noemt, verraden met een kus. Hoe is in het schijnproces het 
recht verdraaid geworden, om de Onschuldige schuldig te verklaren. 
Hoe is als het ware de mond van de hel open gegaan. En hoe heeft 
alles samen gespannen tegen die Zoon van God, tegen die beloofde 
Messias, tegen die Heere Jezus Christus. Wat een benauwde nacht 
is het geweest voor Hem, Die gesteld geworden is onder de toorn 
van Zijn Vader. Wat een benauwde nacht. Zo benauwd dat het bloe-
dige zweet Hem werd uitgeperst. Hoe vreselijk is het daar geweest, 
dat Hij veroordeeld geworden is, Hij de Rechtvaardige, ons in alles 
gelijk geworden, doch zonder zonde, zegt het Woord. Hoe ze Hem 
in het aangezicht gespogen hebben. Hoe ze Hem kinnebakslagen 
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gegeven hebben. Hoe ze Hem in een schijnvorm hebben aangebe-
den: “Profeteer het ons, wie van ons heeft U geslagen?” Hoe daar 
nietig stof, mensenkinderen, met Jezus Christus, met de eeuwige 
God hebben durven spotten. En er is geen bliksem van de hemel 
gekomen. De aarde heeft zich niet geopend. De mensheid is niet in 
zijn totaliteit levend ter helle neergedaald. Wie zal de diepte van dat 
wonder kunnen verstaan! Ja, u misschien een klein beetje, toen het 
in uw leven ook zo’n wonder was dat het weer morgen werd. Toen u 
krom ging vanwege uw zonden, uw misdrijven tegen God. Toen u 
het had gedacht, in die bange nacht, dat u sterven zou, dat u het 
leven zou laten. Toen u onder de dreiging van het zwaard van Gods 
gerechtigheid zat en geen kant meer op kon. Toen u aan alle kanten 
in de gevangenis zat: “Ik ben besloten en kan niet uit komen”, lezen 
we in de Psalm. En toen werd het dag. Wat een wonder was dat! 
Wat een wonder! Weet u wat voor een dag dat is hier? Als het nu 
morgenstond geworden was. Het is de dag van Gods welbehagen. 
Het is de dag waar heel de geschiedenis op gewacht heeft. Waar de 
gelovigen van oude tijden reikhalzend naar hebben heengezien, 
naar de vervulling van al die offers die daar telkens weer gebracht 
waren in de geschiedenis van dat volk van Israël. Hier wordt naar 
voren gezet, tentoon gesteld dat Offer, dat eenmaal voor de zonden 
zou geschieden, en waar de eeuwige God en Vader van de Heere 
Jezus Christus een genoegen mee zou nemen en een welgevallen 
in zou hebben. 
Wat een nacht is dat geweest. Wat er in de mens zit, dat is er uit 
gekomen. En als het nu morgenstond geworden was, als het licht 
wordt, dan zie je alles zoveel beter. Dan kun je veel meer de con-
touren zien. Dan wordt alles zoveel duidelijker. Nou, wat is er voor 
de dag gekomen toen het dag geworden was! Wat er in het hart van 
al die mensen leefden, namelijk dit: dat zij Hem doden zouden. Dat 
was alles wat ze begeerden. Daar waren alle middelen toe gehei-
ligd. Daar wilden ze alles wel voor gebruiken. Als Hij maar gedood 
zou worden. 
Het staat er zo in het eerste vers: “tegen Jezus”. Zo kwamen die 
mensen voor de dag in het daglicht. Nou, dan zou je begeren dat 
het weer nacht wordt, als je zo voor de dag moet komen. Dan zou je 
je wegschamen. Dan kruip je ergens in de hoek, dat niemand je 
meer ziet. Voor God kun je je niet verstoppen. Dat voel je ook wel. 
Maar ja, je durft helemaal niet meer voor de dag te komen als je in 
die walgelijkheid openbaar komt. Tegen Jezus, dat zij Hem doden 
zouden. Of kunt u nog met de vinger naar die mensen wijzen? Kunt 
u dat nog? Kunt u daar nog op neerkijken? Zegt u nog: “Dat is toch 
ook een schandaal geweest, wat daar toen gebeurde”. Of staat u er 
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ook bij? Hebt u zichzelf leren kennen als een vijand van God en van 
Zijn genade? Als een hater van die gezegende Heere Jezus Chris-
tus. Bent u voor de dag gekomen als zo’n samenknoopsel van on-
gerechtigheid? Tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden. 
En het Woord moest vervuld worden in die dag. Het Woord dat Hij 
zou worden veroordeeld door de wereldlijke rechter. En Hem gebon-
den hebbende, leidden zij Hem weg en gaven Hem over aan Pon-
tius Pilatus, de stadhouder. 
Wat heeft zich daar afgespeeld? Wel, de godsdienst en de wereld 
tesamen tegen Jezus. En de godsdienst en de wereld stemmen 
daarin overeen: hun haat tegen het levende Kind. Wereld en gods-
dienst lijken eigenlijk zoveel op elkaar. De wereld misschien in het 
wit en de godsdienst in het zwart. Maar wat er in het hart zit, dat is 
precies hetzelfde. Er niet voor gevallen, nee, er boven blijven staan, 
en die Jezus weg willen hebben. 
En gaven Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. 
Maar u zult zeggen: “Gelukkig, gelukkig voor de Heere Jezus Chris-
tus stond Hij niet helemaal alleen”. O nee? “Hij had toch nog altijd 
getrouwe discipelen! Er waren er toch nog die Hem trouw bleven?” 
De Heere Jezus had gezegd: “Gij zult allen aan Mij geërgerd wor-
den”. Weet u wat die nacht vreselijk maakte? Ja, al die zonden, ja 
dat is verschrikkelijk. Maar weet u wat het allerergste was van die 
nacht? Dat daar een kind van God, een volgeling van Je-zus tot 
driemaal toe heeft uitgezegd: “Ik ken de Mens niet”. Petrus heeft de 
Heere Jezus verloochend, daar in die donkere nacht. Het zal voor 
Petrus wel het allergrootste wonder geweest zijn dat het nog mor-
genstond geworden was; dat hij nog niet was weggevaagd van de 
aardbodem; dat de eeuwige nacht zijn deel nog niet was. Want ja, 
zo zit het natuurlijk: die op weg zijn naar de eeuwige nacht, heb-ben 
er meest van tijd geen erg in dat dat hun toekomst is. Maar die door 
de Heere bearbeid zijn, en die bij die eeuwige nacht vandaan ge-
haald zijn, die vrezen zo menigmaal dat dat nog hun deel zal wezen. 
Die naar binnen zitten te kijken. Die zichzelf meer en meer leren 
kennen. Die dieper moeten graven in dat verdoemelijke hart dat ze 
in zich omdragen. Dat zijn mensen die zeggen: “Die hel, daar hoor 
ik”. Maar nu tekent het Woord van God dat de Heere Jezus Christus 
in die nacht, maar ook in deze dag die nu is aangebroken, in een hel 
gegaan is. Ja, dat Hij straks zelfs tot op de bodem van de hel zal 
gaan, om de kop van satanas te vermorzelen, om hen, die daar die 
in die hel horen er van te verlossen, ze te redden van dat eeuwige 
verderf. 
Tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden. En Petrus had Hem ook 
alleen gelaten. Maar weet u, dat is ook zo schoon. Daar in het mid-
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den van die donkere nacht klopt het hart van Jezus in liefde voor 
Zijn volk. En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus 
is naar buiten gegaan en heeft bitterlijk geweend. 
Weet u wat dat is, naar buiten gaan en bitterlijk wenen? Hij is op 
Gods plek terecht gekomen. De plek die God voor hem had voor-
bestemd. De plek waar de Heere hem Zijn genade zou gaan be-
wijzen. Daar komt die man voor de dag als een en al nacht en be-
derf. En daar openbaart de Heere Zich als een vriendelijk, ontfer-
mende, vergevend, een genadig God. Wat een leven! Wat een za-
ligheid! Onverdiend en toch gekregen. En voor wie was dat nu? Is 
Petrus een uitzondering? Is Petrus een mens waar je tegen op kan 
kijken: “Hij is zoveel beter geweest dan wij”? Ach, als Petrus het u 
zelf zou kunnen zeggen, dan zou hij u gezegd hebben: “U kunt het 
er nooit zo van afgebracht hebben als ik, en mij, de grootste der 
zondaren, is barmhartigheid geschied”. Dan is het voor u ook nog 
mogelijk. Weet u waarom het voor u mogelijk is? Omdat het mor-
genstond werd. Dat betekent dit: Gods raad is niet afgebroken ge-
worden in die nacht, maar Gods raad is verder uitgewerkt in deze 
dag. Gods raad is uitgewerkt ten einde toe, omdat God daar een lust 
in had om Zijn volk te zaligen. 
Ze hebben Hem over gegeven aan Pontius Pilatus, de stadhouder. 
En weet u wat de godsdienst wist? Dat Hij onschuldig was. Toen 
hebben ze op het einde maar valse getuigen opgetrommeld. Die 
moesten maar een valse verklaring afleggen. En ze hebben Hem op 
grond van die valse verklaring, wat ze zo goed wisten, hebben ze 
Hem schuldig verklaard, en des doods schuldig verklaard. En Pon-
tius Pilatus, die wereldling, die weet het ook zo haarfijn, dat hij met 
een Onschuldige te maken heeft. “Ik vind geen schuld in deze 
Mens”. Maar Pilatus komt niet verder dan zijn handen te wassen in 
onschuld. En wat zegt het volk van Israël? “Zijn bloed kome over 
ons en onze kinderen. Laat ons maar sterven. Laat ons de grootst 
mogelijke ellende maar deelachtig worden. Als Hij maar verdwijnt. 
Als Hij maar opgeruimd wordt”. 
Voel je dat, dat dat in je hart zit? Dat dat ook je begeren is. Hoe het 
dan ook gaan moet in je leven, als Hij maar niet Zich met je bemoeit. 
Als Hij maar buiten de deuren van de stad van je hart weg blijft. Voel 
je dat, dat dat er in zit in je leven? Dat dat je begeren is. 
En de stadhouder heeft gezegd dat Hij onschuldig was. 
Ja, en Hij is toch veroordeeld geworden. Veroordeeld om gedood te 
gaan worden. En toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende 
dat Hij veroordeeld was, berouw gehad. Waar heeft Judas nu eigen-
lijk berouw van gekregen? Er is met Judas wat gebeurd op het 
ogenblik dat hij zag dat Jezus veroordeeld wat. Feitelijk lijken Petrus 



 6 

en Judas veel op elkaar. Ze hebben allebei berouw. En het berouw 
van die beiden concentreert zich op de Persoon van de Heere Jezus 
Christus. Petrus brak toen de Heere Zich omkeerde en Petrus aan-
zag, met ogen vol van liefde en mededogen. En Judas brak toen zijn 
oog naar Jezus zag, ziende dat Hij veroordeeld was. 
Hoe wordt de zonde van Judas ons getekend in het Woord van 
God? Wel zo: Toen heeft Judas, die Hem verraden had… In die 
paar woorden “die Hem verraden had” wordt heel het bestaan van 
Judas uitgetekend. Hij is een verrader in het hart. Hij is een verrader 
in zijn gedachten. Hij is een verrader in de daad en in de praktijk. 
Wat dat betreft stemt heel zijn bestaan overeen. Alles is verraderlijk 
en vals geweest in het leven van Judas. Judas die Hem verraden 
had. 
Staat hij ver van u af, die Judas Iskáriot? Is het een vreemde voor 
u? Of is die Judas in uw bestaan springlevend? 
Het Woord van God is er eerlijk in. Hoe wij uitgetekend worden als 
nageslacht Adam en Eva. Het Woord van God is er helder in, wie wij 
zijn voor het aangezicht van God. We verschillen niet zoveel van Ju-
das. We verschillen niet zoveel van Pontius Pilatus. We verschillen 
niet zoveel van de overpriesters en de ouderlingen des volks. We 
verschillen niet zoveel. Ons leven wordt getekend in die 2e Psalm: 
“Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der 
volken ingenomen”. Dit heeft ze ingenomen: “Tegen de Heere en te-
gen Zijn Gezalfde”. 
Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende dat Hij veroordeeld 
was, berouw gehad. Wat is Judas al ver op weg! Hij heeft berouw 
gehad. Wat is Judas ver vooruit bij al die ouderlingen en overpries-
ters. Die ouderlingen en overpriesters, die het straks tegen hem 
zeggen: “Man, wat gaat ons dat aan dat jij berouw hebt. Als jij niet 
meer mee doet met ons, gij moogt toezien hoe Hij ter dood gebracht 
zal worden. Je taak is toch geklaard. Je hebt Hem aangewezen. Je 
hebt Hem ons overgeleverd. Daar hadden we jou voor nodig. Maar 
jouw zieleheil of je zieleonheil gaat ons niet aan. Wat gaat ons dat 
aan”. 
En hoeveel is hij verder in vergelijking tot die Pontius Pilatus, die wel 
zegt: “Ik vind geen schuld in deze Mens”, maar die zelf op de troon 
blijft zitten, die zelf geen schuldenaar wordt voor God. Hij vond geen 
schuld in deze Mens, maar hij vond ook geen schuld in zichzelf, die 
Pontius Pilatus. 
Judas wel. Hij heeft berouw gehad, staat er. 
Wat is hij velen van ons ver vooruit! Berouw gehad. Of heb je wel-
eens berouw gehad? Nee, vergeet nu dat tijdelijke allemaal. Had ik 
in mijn leven nu maar die keuze gedaan, of die weg ingeslagen. Dat 
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doet niet ter zake. Maar berouw gehad! Ziende dat Hij verraden 
was. Hoe vaak is de Heere Jezus Christus u in de prediking van het 
Woord voorgesteld, als de lijdende Borg en Middelaar, die om uwe 
zonden is overgegeven. En Die door uw toedoen, door uw schuld 
aan het vloekhout der schande terecht gekomen is. Hoe vaak is het 
u in de prediking van het Woord toegezegd, dat u een verrader van 
die Jezus bent. Hebt u ooit berouw gehad? Of kon u weer rustig de 
kerk verlaten? Kon u weer fluitend door gaan op de weg van het le-
ven? Had u nergens last van? Bent u maar zo die lijdende Borg en 
Middelaar, Die u uitgetekend was, weer vergeten? Had het u hele-
maal niets te zeggen in uw bestaan? Hoe is het met u? Berouw ge-
had, staat er van Judas. 
En wij, vanmiddag in de kerk, hoe zit het eigenlijk? Want weet u, 
hoe zal het Evangeliewoord u gepredikt kunnen worden als u niet 
van berouw weet, als u niet van zonden weet, als u niet van schuld 
weet! Hoe moet het met u verder als u op die plek nooit bent uitge-
komen? Op dit punt konden Petrus en Judas elkaar de hand geven. 
Ze hadden berouw. Allebei berouw. En wat gebeurt er nu? Judas, 
die Hem verraden had, ziende dat Hij veroordeeld was, berouw ge-
had, en heeft de dertig zilveren penningen de overpriesters en de 
ouderlingen weder gebracht, zeggende: “Ik heb gezondigd, verraden 
het onschuldig bloed”. Wat een woord! Wat een belijdenis! Wat een 
schuldbelijdenis! Ik heb gezondigd. Hoe ver kunt u daarin mee? Wat 
weet u daarvan in uw leven? Bent u ook een zondaar, een zonda-
res? Is het weleens bij u thuis gekomen: “Wie zonder zonde is, wer-
pe de eerste steen dan maar”. Hebt u toen angstvallig gedacht: 
“Nou, dan kan ik geen steen gooien, want ik heb ook gezondigd”. 
Maar waar ligt nu de vreselijke fout? Het afschuwelijke wat zich hier 
aftekent in het leven van Judas. Wat maakt nu het grote verschil uit 
tussen Judas en Petrus? Hun zonde is groot. Hun zonde is zwaar. 
Dat geldt voor die beiden. Maar er staat van Judas geschreven: “Hij 
heeft de dertig zilveren penningen de overpriesters en de ouderlin-
gen weder gebracht”. Hier heb je het geld. Het geld voor welk geld ik 
Hem verraden heb. Maar met het terug geven van dat geld, kon hij 
het verraad niet teniet doen. Ze hadden hun doel toch al bereikt. En 
dan zegt hij: “Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed”. 
Tegen wie zegt hij dat, dat hij gezondigd heeft en dat onschuldige 
bloed heeft verraden? Tot de overpriesters en de ouderlingen. Dus 
de belijdenis van Judas komt niet verder dan belijdenis doen voor de 
mensen. Het komt niet verder dan het erkennen voor de godsdiens-
tige overheid van die dagen: “Ik heb gezondigd”. Het blijft allemaal 
zo horizontaal. Het blijft allemaal zo vlak, zo plat, zo menselijk. Wat 
een verschil met Petrus! Die naar buiten gegaan is en daar op zijn 
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knieën is neer gevallen. Van die man lees je helemaal niet wat hij 
beleden heeft. Nee, omdat hij dat tegen God gezegd heeft, en dat is 
genoeg. Omdat hij het voor de Heere beleden heeft: “Ik heb gezon-
digd, verloochenende de Heere Jezus Christus”. Wat een verschil 
met Petrus, dat Judas niet verder komt dan de mensen en het niet 
bij de eeuwige God zoekt. En waarom toch niet, Judas? De Heere 
Jezus had hem in de hof nog wel “vriend” genoemd. Lag daar niet 
de vriendelijkheid in van de ontfermende God. Lag daar niet het 
Goddelijke geduld in verklaard, dat er ook voor Judas nog een weg 
ter ontkoming en des behouds was. Dat wat Judas wel ten kwade 
dacht, dat de Heere dat ten goede had gedacht. 
Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. 
Dat is ook treffend. Dat is ook kenmerkend. Hij is een verrader. Dat 
zegt hij zelf. Wat een ontdekking. Wat is hij velen van ons ook daar-
in mijlenver vooruit. Hij weet dat hij een verrader is. En Wie heeft hij 
nu verraden? Hij zegt: “Onschuldig bloed”. Daar ligt een heel schone 
zaak in. Ja, dat moet ik u toch voorstellen in deze middag. Dat zal 
wel hoop en moed geven voor een arm en verslagen mensenkind, 
die op genade niet meer durft hopen en niet meer durft rekenen. 
Onschuldig bloed. Judas had een haat tegen Jezus. Maar in die drie 
jaren dat hij met Jezus omgewandeld was, had hij geen enkele 
haper aan de Heere Jezus kunnen vinden, had hij nergens de vinger 
bij kunnen leggen: “Dat klopt toch niet, dat is toch niet zuiver, daarin 
deugt Hij niet”. Nee, niets, maar dan ook niets heeft Judas in het na-
deel van de Heere Jezus Christus in kunnen brengen. Daarin ligt al 
afgeschilderd wat het uiteindelijke oordeel voor de troon van God zal 
wezen, voor al diegenen die met hun berouw op diezelfde plek te-
recht komen als Judas, en die nooit op die plaats van Petrus uit ko-
men. De Heere zal daar recht zijn in al Zijn weg en werk. Gods oor-
deel zal daar op de allerbeste wetten rusten. Er zal geen mens kun-
nen zeggen in dat oordeel: “Maar voor mij was het niet, en de Heere 
Jezus is geen volkomen Zaligmaker geweest”, ofzo. Nee, ik heb 
verraden het onschuldig bloed. Onschuldig was Hij gebleken in het 
leven van Judas. Dus in deze belijdenis die Judas doet, verklaart hij 
zichzelf schuldig en hij pleit Jezus vrij. Dat is wat! Dat is een onder-
scheid! Ik heb het u al gezegd: Judas komt niet verder dan de men-
sen. Judas komt niet bij God terecht. Judas komt niet zo ver dat het 
onschuldige bloed ook het reinigende, het zuiverende bloed zal zijn. 
Onschuldig bloed is onpersoonlijk. Onschuldig bloed staat zo op af-
stand. Onschuldig bloed, dat kun je met je verstand wat beredene-
ren. Daar kun je wat gronden voor aanwijzen. Maar reinigend bloed, 
zaligmakend bloed, borgtochtelijk bloed, dat gaat zoveel verder dan 
onschuldig bloed. 
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Misschien hebt u weleens geweend om de pijn van de lijdende 
Heer’. Misschien is uw hart weleens gebroken, kon u de tranen niet 
bedwingen, als Hij u werd voorgesteld in Zijn gang van lijden en 
sterven, ten einde genageld aan dat vloekhout der schande. Wie zal 
het zeggen welk een medelijden, een of ander menselijk medelijden 
er in uw hart geweest. Wat heeft Hij geleden! Wat heeft Hij door-
worsteld! En dat Zijn vriendelijkheid u tegenkwam en dat u het be-
kennen moest: “Onschuldig bloed vergoten”. Maar u bent nooit daar 
terecht gekomen, dat u nu dat onschuldige bloed nodig kreeg tot rei-
niging van uw schuldige ziel. Nooit daar uitgekomen waar die bloed-
droppels druppen in het hart van schuldenaren die schuldenaar zijn 
voor het aangezicht van God. Wat schiet je op met een belijdenis 
voor de mensen? Dat blijkt hier wel. De mensen die blijken dan in-
eens hard en koud te wezen. Ze kunnen trouwens ook niets uitrich-
ten in het nut en voordeel van Judas. “Wat gaat ons dat aan, gij 
moogt toezien”. Ofwel, wat hebben wij met jouw ziel te maken? Wat 
kunnen wij aan jouw toestand veranderen? Als je daar nu zo over in 
de war zit, nou, zie dan maar toe. Wij maken toch ons vuile plan wel 
klaar. Wij gaan toch wel verder, tegen Jezus, dat wij Hem doden zul-
len. 
Wat kunnen de mensen nu aan troost geven! Wat kunnen de men-
sen nu aan verlichting geven! Je moet met God onder vier ogen 
komen. Je moet op een eenzame plaats terecht komen, waar alle 
hulp je gans ontviel, en waar niemand zorgde voor je ziel, en waar 
het blijken gaat dat God van je afwist, dat Hij je leven, je pad heeft 
gekend. Het gaat er om dat je op die plaats terecht komt, waar Pe-
trus kwam: Naar buiten gaande, weende bitterlijk. Weet u waar die 
daad van Petrus, dat bitterlijk wenen, het gevolg van was? Van 
Gods daad. Dat de Heere hem in zijn nekvel greep en hem naar 
buiten deed gaan en hem daar op die plaats neer drukte, opdat Hij 
Zichzelf aan hem vertonen zou hoedanig Hij nu is. Dat is nu het 
wonder van vrije genade. Tegenover de gang die Judas gaat, is Pe-
trus uitgekomen voor het aangezicht van God. 
Ik heb gezondigd, verradende het onschuldige bloed. 
Ja, je kunt misschien met mensen lang praten over de ellendeken-
nis, en dat een mens dat weten moet, en hoe we Gods wet hebben 
overtreden. Het zal allemaal waar zijn. Maar heb je er al eens met 
de Heere over gesproken? Ik heb gezondigd, verradende onschul-
dig bloed. Hoe ver is het gekomen in uw leven? Want ik hoop dat de 
schrik u om het hart jaagt als u op het einde van Judas ziet. Hoe 
vreselijk is het met die man af gelopen! Hoe erg is dat, als de Heere 
ons aan onszelf over laat en over geeft. Als we onze eigen weg 
gaan. Hoe vreselijk is het een prooi te zijn van de duivel, die maar 
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één groot doel op het oog heeft: u en mij zo snel als mogelijk is de 
dood in te jagen en niets anders. 
 
Maar kom, laten we eerst samen zingen van Psalm 37 vers 8. 
 

Gods wraak ontwaakt, en trekt de trotsen tegen. 
Hun eigen zwaard vergiet hun ziedend bloed; 
Dan breekt hun boog, dan vallen z' op hun wegen; 
Dan blijkt op 't klaarst, dat hier het weinig goed 
Van 's Heeren volk, rechtvaardiglijk verkregen, 
Veel beter is dan 's bozen overvloed. 

 
Zie, gemeente, hoe de droefheid der wereld de dood werkt, en hoe 
de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid 
werkt. Ja, want dat is natuurlijk de uitkomst van Judas en van Pe-
trus. Hij heeft gezegd, Judas: “Ik heb gezondigd, verraden het 
onschuldig bloed”. Ze zeiden: “Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toe-
zien”. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had. 
Wat kunnen die dertig zilveren penningen hem nog geven? Daar 
was hij gelukkig van geworden toen hij met die overpriesters en die 
schriftgeleerden overeen kwam, dat hij Hem hun zou overleveren. 
Toen hebben ze gezegd: “Wij zullen je dertig zilveren penningen be-
talen”. Ja, daar was zijn hart vrolijk van geworden. En nu, nu maakt 
het hem alleen nog maar droeviger. Die dertig zilveren penningen 
zijn een last, het is een prijs des bloeds, en het kan hem helemaal 
niet redden van het verderf. Dat is een ontdekking! Of niet?! Wellicht 
is Judas daarin ook velen van ons ver vooruit. Heb je de leegte en 
de holheid van alles in de wereld al eens gezien? Kan het je alle-
maal nog bekoren? Of is het echt zo: Het bezit van de zaak is het 
eind van het vermaak. Is het een ballast voor u op weg en reis naar 
de eeuwigheid? Versta je het, wij in onze weelde, dat nauwelijks een 
rijke in gaat in het Koninkrijk der hemelen. Weet u dat dat in uw hart 
leeft, net als bij die man, die rijke man? Die zei: “Laat ik nu eens 
schuren bouwen, veel groter, en laat ik ze nu eens vol stoppen”. En 
hij zei tegen zijn ziel: “Neem nu maar rust, want je hebt goederen 
voor vele jaren”. En hij had er niet mee gerekend dat God in die 
nacht zijn ziel van hem zou afeisen. 
Wat kan de wereld u brengen? Ben je er al eens op uitgekeken? 
Judas was er op uitgekeken hoor. Dat is wat! Dat is wat! 
Als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had. Ziet u dat? 
Hij gooit de prijs des bloeds in het huis van God. Hij gooit het daar 
neer, en niet ergens zomaar buiten in de struiken of in het zand. 
Nee, hij gooit het in de tempel. Dat is vreselijk. Of niet? Die tempel, 



 11 

zo rein en zo heilig, waar de Heere Jezus van gezegd heeft: “Maakt 
niet het huis Mijns Vaders tot een plaats van koopmanschap”. En 
hier wordt het koopmanschap, waarmee de ziel het leven van Jezus 
verkocht geworden is, terug geworpen in de tempel. 
Vertrok hij en heen gaande… Hij scheidt zich af. Hij gaat de een-
zaamheid in. Maar niet de eenzaamheid met God. Hij gaat de een-
zaamheid in waar de duivel hem in jaagt. En ik voel het wel aan, dat 
dit woord een scherp woord kan wezen. Zeker voor diegenen onder 
ons die met een dergelijk vreselijk feit te maken hebben gekregen, 
en die de pijn en het verdriet en de vraagtekens daar om heen nooit 
van hun leven meer zullen vergeten. Maar mogen we het eens bre-
der trekken, uit de sfeer van Judas weg halen? En het u in de toe-
passing zo prediken, waar u getekend is dat wij in onze diepe val in 
Adam tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde zijn. Daar blijkt in de 
gang van Judas, dat wij ook tegen onszelf zijn, en dat wij van den 
beginne af aan, direct na onze diepe val zelfmoordenaars blijken te 
zijn. En dat wel in het bijzonder in het midden van de gemeente zo’n 
woord, waar u week aan week, jaar in jaar uit, de vriendelijkheid 
Gods in Christus, het welmenende van de aanbiedingen van de 
Goddelijke genade zijn voorgesteld. En u hebt u er nog altijd tegen 
verzet, en u bent nog altijd dezelfde gebleven. En u moet altijd nog 
bekennen, voor het aangezicht van God, onbekeerd te zijn, onbe-
keerd te leven, en als het niet verandert, onbekeerd te sterven. Wat 
zal het vonnis Gods over uw leven wezen? Gij hebt niet gewild dat 
Ik Koning over u zijn zou. Niet: gij hebt niet gekund. Dat weet de 
Heere ook wel, dat u het niet kunt. Maar het is veel erger: “Gij hebt 
niet gewild dat Ik Koning over u zijn zou”. En wat zullen we dan lij-
ken op Judas, en wat zullen we het dan met hem mee, tot in alle 
eeuwigheid, moeten kauwen: “Ik heb verraden onschuldig bloed”. 
Wat zullen we het dan moeten kauwen, tot in alle eeuwigheid toe: 
“Voor een paar zilverlingen, voor wat geluk van de wereld heb ik 
mijn arme ziel verkocht aan de duivel, heb ik mijzelf de dood in ge-
jaagd”. Want alles wat in de wereld u nog toelacht en alles wat 
schoon lijkt, zal u ontvallen zodra het op uw laatste ademtocht aan 
gaat. En wat zal dat wezen met al uw rijkdom, met al uw bezit, een 
straatarme te zijn voor het aangezicht van God. Die rijke man is 
gestorven en hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En die Lazarus 
die zo schatrijk was in God de Heere, die stierf en hij werd gedragen 
in Abrahams schoot. Daarom wordt u deze geschiedenis in deze 
dag voorgesteld, opdat ge uw leven zou nazien en u zou onder-
zoeken voor het aangezicht van de levende God. Dat je het niet met 
mensen gaat bepraten: “Ik ben wel slecht, of ik ben goed, ik heb dit 
geleerd en ik weet daar van”. Nee, maar dat je het nu eens bij de 
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Heere zou zoeken, en het met de Heere zou bepraten hoedanig je 
leven is voor Hem. 
Hij vertrok en heen gaande verworgde zichzelve. 
Het is aangrijpend. Aangrijpend te zien tot op de dag van heden, dat 
er mensenkinderen zijn die geen andere toevlucht meer weten dan 
zichzelf de dood in te jagen. Die de dood als een gelukkige zaak 
zien, in vergelijking tot de toestand waarin ze op dit ogenblik verke-
ren. Hoe vreselijk is het: verworgde zichzelve. 
Ik wou u toch dit zeggen: Wij zijn allemaal mensen die geopen-
baard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Voor u en 
mij komt er een tijd dat de Heere ons leven afsnijdt, en dat ziel en 
lichaam vaneen gescheiden worden. Maar wat zal dit zijn, verworg-
de zichzelve; dat de Heere tot u en mij zal moeten zeggen: “Ik had u 
nog helemaal niet geroepen. Bent u er nu al?” Wat zal dat vreselijk 
zijn, het gebod van God te overtreden: “Gij zult niet doodslaan”. En 
in deze zonde, in dit kwaad tot uitdrukking te laten komen, dat we 
werkelijk in die drievoudige dood ons gestort hebben. 
Vertrok hij en heen gaande, verworgde zichzelve. 
Mag ik het nu eens zo zeggen? Misschien is Judas wel langs die 
plaats heen gekomen waar Petrus ’s nachts op zijn knieën gevallen 
was. Misschien was hij wel langs die plaats heen gekomen, waar de 
afdrukken van Petrus’ knieën nog in de grond stonden. 
Judas, waarom ben je toch niet op je knieën gegaan? Waarom heb 
je het toch niet bij God gezocht? Waarom heb je je schuld en zonde 
toch niet voor Hem beleden? 
Dat geldt ook voor u hoor. U hebt er in het Woord van God, in de ge-
schiedenis van de Kerk, en misschien in uw familiekring of in de 
mensen om u heen er de bewijzen van, dat God een God van gena-
de is, en dat zij die het in waarheid bij Hem hebben gezocht, niet 
beschaamd zijn uit gekomen. Waarom dan door gaan op uw eigen 
weg? Waarom dan toch niet het ook bij die God gezocht, Die het 
nog altijd ons toe laat roepen uit dat Psalmwoord vandaan: “Wie 
Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren”. Vreselijk is 
het om op die plaats van Judas te eindigen, terwijl hij oog in oog 
gestaan heeft met dat verraden, onschuldig bloed. Terwijl hij zo in 
de directe nabijheid van het Evangelie geweest is. Terwijl hij zo dicht 
bij de hartelijke lokkingen van Gods liefdehart geweest is. Terwijl hij 
zo dicht bij het Koninkrijk Gods geweest is. Maar hij heeft zich om-
gedraaid, hij is van daar vertrokken, en hij is heen gegaan, weg, 
weg bij die Heere Jezus vandaan. 
Maar dat schrikbeeld van Judas laat ons koud, laat ons onbewo-
gen. Daar in de tempel ook al. Ze hebben die dertig zilverlingen bij 
elkaar geveegd, en ze zeiden in hun vroomheid: “Nee, dat mag na-
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tuurlijk niet meer terug in de offerkist. Dat is geld des bloeds”. En ze 
hebben natuurlijk hun uiterlijke vroomheid tentoongesteld. Ze heb-
ben van dat geld een akker gekocht, om de vreemdelingen te begra-
ven. Ja, van dat bloedgeld een akker te kopen om vreemdelingen te 
begraven, dat gaat nog wel. Maar in dat bloed, in dat geld, in die 
gang van Judas jezelf te zien, en er ach-ter te komen dat je voor je 
eigen ziel aan God in tijd noch eeuwigheid zult kunnen betalen. Op-
dat je de betaling van Christus Jezus nodig zou krijgen in je be-
staan. 
Zo ver is het niet gekomen met deze mensen. En het enige wat ze 
hebben moeten doen, is het Woord van God tot vervulling laten ko-
men. De profeet Jeremia had het gezegd: “En ze hebben de dertig 
zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerde van de 
kinderen Israëls, dewelke ze gewaardeerd hebben, en hebben de-
zelve gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen 
mij de Heere bevolen heeft”. 
Ze hebben het Woord vervuld, maar ze zijn niet bij zichzelf terecht 
gekomen. Weet u, wat zal dat in het leven van Petrus geweest zijn, 
als hij langs die akker des bloeds kwam, en als daar die sprake van 
Judas en zijn uiteindelijke gang vandaan kwam. Wat zal dat ge-
weest zijn bij Petrus? “Ik had naar diezelfde plek horen te gaan. Ik 
moest ook daar heen. Zo slecht heb ik het er ook van afgebracht”. 
Maar Gode zij dank. God heeft het anders gemaakt. Wat zal dat het 
lied van vrije genade in al degenen die de Zijnen zijn, wakker roe-
pen. Wat zal dat het zijn: “Door U, door U alleen, om het eeuwige 
welbehagen”. 
Weet u, dat wij slecht zijn, ja, dat we tot de aarde toe slecht zijn, dat 
we helwaardig zijn, dat staat niet in de weg. Weet u wat wel in de 
weg staat? Dat we te goed zijn voor het bloed van Christus. Dat we 
ons niet onrein achten, en het bloed van Jezus wel onrein achten. 
Dat we Hem niet nodig hebben tot onze lossing, tot onze vrijspraak 
bij God. Maar wat zal het wezen, als het in uw leven zo ver mag 
komen, dat je daar bij Petrus uit komt. Ja, ik weet het wel, je denkt in 
die gang: “Ik sla de hand nog aan mezelf”. En je denkt in die gang: 
“Het eindigt in de dood”. Maar weet u wat ook in de tijd al geldt van 
het wonder van Gods genade? Maar na de dood is het leven mij 
bereid. Wat voor een leven? Dat waar je nu als een Judas, ja dan 
heet je Petrus, maar als een Judas in de beleving van je hart, als je 
nu sterven mag aan de troon van de eeuwige God, als je nu met al-
les van jezelf mag omkomen voor Gods aangezicht, de Heere Zijn 
hand open doet om Jezus’ wil: “Voor u is verzoening teweeg ge-
bracht. Er kan van u niets bij, er mag van u niets bij, er hoeft van u 
ook niets bij. Want alles is voldaan”. 
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Judas ging de dood in. U hoort ook in de dood. Maar in plaats van u 
heb Ik Mijn geliefde Zoon de dood in gezonden, om het leven te 
verwerven, tot in alle eeuwigheid. Om u te zaligen, uit vrije gunst 
alleen, uit beweging van Mijzelf, dat je daar aan Gods voeten in 
plaats van de doodsteek, het leven ontvangt tot in alle eeuwigheid. 
Dat je oog open gaat voor die gezegende Heere Jezus Christus, die 
geleden heeft en gestorven is. Ja, eerst riep je uit dat Hij geen ge-
daante had noch heerlijkheid, dat je Hem zou begeerd hebben. En 
nu: “Alles aan Hem is gans begeerlijk”. Dat Hij Zich aan je weggeeft. 
Dat je Hem omhelzen mag met de armen van het geloof. Dat Hij je 
aan Zijn Middelaarshart drukt, en je die Jezus aan je hart drukken 
mag, en dat je die vrede, die zegen, die genade mag beleven aan 
eigen hart en leven, die Hij nu verworven heeft. Hij gegaan tot in de 
uiterste God-verlatenheid. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten? Opdat Petrus en al diegenen op dat plaatsje waar zij bitter 
wenen, nimmermeer van God verlate zullen worden. 
Judas zal het tot in eeuwigheid moeten erkennen: “” Eigen schuld”. 
En Petrus zal het tot in alle eeuwigheid willen erkennen: “Gij hebt 
ons Gode gekocht met uw bloed. Ik heb er alles aan gedaan om mij 
er buiten te zondigen. Maar Uw Goddelijk werk heeft mij er in gezet, 
er in gehouden, mij vast gehouden in tijd en eeuwigheid beide”. 
God zal er Zelf voor zorgen, de Drie-enige, dat Hij tot in alle eeuwig-
heid zal ontvangen de lof, de eer en de aanbidding. 
Waar, ja waar zult u verschijnen als het leven hier op aarde eindigen 
zal en u op uw eeuwige bestemming zult aankomen? Zal u met Ju-
das daar zijn, waar de worm niet sterft en waar het vuur niet uitge-
blust wordt? Of zult u daar mogen wezen, waar geen inwoner meer 
zegt: “Ik ben ziek”, en waar God zal zijn alles en in allen? 
Onderzoek uzelven nauw of ge in het geloof zijt. 
 

AMEN. 
 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 73 : 14 

 
Wie, ver van U, de weelde zoekt, 
Vergaat eerlang, en wordt vervloekt; 
Gij roeit hen uit die afhoereren, 
En U den trotsen nek toekeren; 
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 
Nabij te wezen bij mijn God; 
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'k Vertrouw op Hem, geheel en al, 
Den HEER', Wiens werk ik roemen zal. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


