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Predikatie over Zondag 48 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 11 mei 2014 
 
 Zingen Psalm 118 : 13. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Matthéüs 24 vers 15 t/m 35 
 
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan 
gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats 
(die het leest, die merke daarop), 
16 Dat alsdan die in Judéa zijn, vlieden op de bergen; 
17 Die op het dak is, kome niet af om iets uit zijn huis weg te ne-
men; 
18 En die op den akker is, kere niet weder terug om zijn klederen 
weg te nemen. 
19 Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die da-
gen. 
20 Doch bidt dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een 
sabbat. 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is ge-
weest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden 
worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort 
worden. 
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Chris-
tus, of daar, gelooft het niet. 
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en 
zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het 
mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 
25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 
26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat niet 
uit; zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. 
27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het 
westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden 
vergaderd worden. 
29 En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd 
worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zul-
len van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen be-
wogen worden. 
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30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon 
des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en 
zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des he-
mels met grote kracht en heerlijkheid. 
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot ge-
luid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier win-
den, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste der-
zelve. 
32 En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer zijn tak nu 
teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij 
is. 
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet 
dat het nabij is, voor de deur. 
34 Voorwaar Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat 
al deze dingen zullen geschied zijn. 
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen geenszins voorbijgaan. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 20 : 3 en 5. 

 
Aan de orde van behandeling in deze middag is Zondag 48 van de 
Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: 
 
123. Vr. Welke is de tweede bede? 
Antw. Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord 
en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; 
bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en 
alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze 
raadslagen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat de 
volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze Zondags-afdeling stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. Een begeerde zaak. 
2e. Een geziene zaak. 
3e. Een gehoopte zaak. 

 
Gemeente, het waren geen aangename woorden voor het vlees die 
de Heere Jezus in Matthéüs 24 heeft uitgesproken. Het is een slag 
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in het gezicht voor die die al zijn hoop en verwachting in de wereld 
heeft. Het is een droevig relaas, het is een profetie van een angstige 
tijd. Er staat wat te gebeuren! Het zal wel waar worden: “In de we-
reld zult gij verdrukking hebben”. Maar de Heere Jezus laat er ook 
bij zien: “Maar hebt goede moed, want Ik heb de wereld overwon-
nen”. Uit de woorden van de Heere Jezus blijkt wel hoe alles, maar 
dan ook alles zich meer en meer zal samenspannen tegen de Naam 
van de Heere Jezus Christus, de Persoon van de Heere Jezus 
Christus, het volk van de Heere Jezus Christus. Al meer en meer 
zullen de duimschroeven worden aangedraaid. Het zal inderdaad 
benauwd wezen. En de Heere Jezus heeft de woorden van het laat-
ste der dagen, zo vlak voor Zijn wederkomst, ingekaderd in woorden 
over de geprofeteerde verwoesting van Jeruzalem. Als daar aan het 
einde van onze perikoop gezegd wordt: “Dit geslacht zal geenszins 
voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn”, dan is het 
waar geworden. Want ongeveer veertig jaren nadat de Heere Jezus 
van de aarde was weggegaan, is de stad Jeruzalem verwoest, over-
lopen door de Romeinen, alles, maar dan ook alles met de grond 
gelijk gemaakt. Het is een verwoesting, zegt de Heere Jezus, die 
zijn weerga niet kent. Alsdan zal grote verdrukking wezen, hoeda-
nige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet 
zijn zal. Nergens in de geschiedenisboeken van Israël was een ge-
schiedschrijving aan te wijzen die van net zo een ernstige zaak 
sprak als deze komende verwoesting van Jeruzalem. En in die ver-
woesting ligt het voorspel van de grote, uiteindelijke, finale ver-
woesting die te komen staat. Vlak voordat de Heere Jezus zal ko-
men op de wolken des hemels, zal al die vijandschap levend en 
krachtig worden. Het zal een tijd wezen die ook niet, met de ge-
schiedenisboeken in de hand, te verklaren zal zijn. Ook dat zal er 
niet geweest zijn van het begin der wereld, tot nu toe. Dat zal geheel 
enig, geheel uniek zijn in zijn soort. En die verwoesting van Jeruza-
lem, die was groot en die was zwaar, maar die dagen zijn nog ver-
kort geworden. En zo die dagen niet verkort waren geweest, zo de 
Heere niet Zelf had ingegrepen om de vijandige macht paal en perk 
te stellen, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverko-
renen wil zullen die dagen verkort worden. 
Ziet u dat staan? Om der uitverkorenen wil! Zijn dat mensen met 
waardigheid? Zijn dat mensen met verdiensten? Zijn dat mensen, 
die hebben zo goed d’r best gedaan in het werk der naastenliefde 
enzo, dat God ze gaat belonen? Is dat het? Welnee! Maar om der 
uitverkorenen wil, dat wil zeggen: God zal Zijn eigen werk in het 
leven behouden. Zijn eigen werk is de parel die Hij bewaren zal, die 
Hij niet zal laten vertrappen en vertreden, die Hij niet ten onder zal 
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laten gaan. Kostelijk, nietwaar! Dat de Heere Jezus niet spreekt van 
“gelovigen”. Om daarmee iets in de mens te leggen, en daarmee 
een of ander remonstrantisme wakker te roepen. “Je moet goed je 
best doen, hoor. Je moet blijven geloven, want dan zul je staande 
blijven”. Nee, Gode zij dank nee. Want niet één van ons zou het 
volhouden als die verdrukking komen zal. Maar dat de Heere Jezus 
ze noemt “de uitverkorenen”. Dus wel, hun oorsprong, hun behoud 
ligt niet in hun geloof, ligt niet in hun werken des geloofs. Hun be-
houd ligt in het verkiezend welbehagen van God. Het ligt in de ver-
kiezing in de Raad des Vredes, in de nooit begonnen eeuwigheid. 
Daar liggen ze in bewaard. De Heere Jezus werpt ze terug  op God, 
op het hart van God. 
Wie zal staande blijven, wie zal behouden blijven als daar de 
Romeinse legers komen en Jeruzalem overlopen? Wie zal staande 
en behouden blijven als de Heere zal komen met Zijn vreselijke oor-
delen? 
Hebt u wat zelfkennis opgedaan door de jaren heen, waarin zich de 
rimpels op uw gezicht hebben ontwikkeld? Hebt u wat zelfkennis op-
gedaan? Als je die woorden hoort, word je dan bang? “Dat zal nooit 
kunnen gaan!” Weet u wat het is? Als je hier in de kantine natuurlijk 
al niet voor je boterham bidt, hoe denk je dan staande te kunnen 
blijven als die verdrukking komt? Hoe denk je dan op de been te blij-
ven als de golfslag van de verwoesting over ons bestaan gaat? 
Vrees je ook? Ben je ook bang voor wat er nog komen moet? Ben je 
bang voor jezelf? Bang voor de wereld, bang voor de duivel, bang 
voor de vijandschap? Het zijn woorden die toch angst wakker roe-
pen! Of niet? En de Heere Jezus zegt: “Alles wat er nog aan goeds 
zal wezen, dat is een onverdiende zegening van God”. De Heere 
Jezus zegt: “Bidt dat uw vlucht niet geschiede des winters”, als u 
vanwege het weer niet zult kunnen vluchten, “noch op de sabbat”, 
als u vanwege het gebod niet zult mogen vluchten. Bidt er om. En 
het zal genade van God zijn als Hij u daarin verhoort, als Hij u niet al 
het slechte geeft, maar als Hij nog wat lichtstralen in het midden van 
die ellende geeft. Eén ding is wel zeker. De woorden van de Heere 
Jezus laten duidelijk zien dat dat komende oordeel niet af te wenden 
is. Dat is niet te ontgaan. Dat zal komen. En als de Heere Jezus 
gezegd heeft, dat om der uitverkorenen wil die dagen verkort zullen 
worden, dan heeft dat ook iets te zeggen over die uitverkorenen zelf. 
Ja, het zegt in de eerste plaats dat God Zijn eigen verkiezend wel-
behagen, Zijn eigen werk in het leven zal houden. Maar het zegt te-
gelijker tijd wie die uitverkorenen in zichzelf zijn. Wankelmoedig. Tot 
hinken en zinken elk ogenblik gereed. Ze dreigen gedurig te strui-
kelen. Zie maar wat de Heere Jezus daar verder van zegt, van die 



 5 

uitverkorenen, als daar valse profeten zullen opstaan en als er grote 
tekenen en wonderheden door die valse profeten gedaan zullen 
worden, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen 
zouden verleiden. 
Spurgeon zegt over deze woorden: “Het is een aangrijpende tijd, dat 
laatste der dagen. Niet alleen vanwege de verwoesting en de ver-
drukking. Wat maakt die tijd nu zo aangrijpend?”, zegt Spurgeon. 
“Dat er onder Gods volk, onder de uitverkorenen, niet of nauwelijks 
nog een onderscheid van geesten is”. “Het is vreselijk”, zegt Spur-
geon, “dat dat een tijd zal zijn dat de uitverkorenen zich zo gemak-
kelijk laten verleiden en laten meeslepen in een valse leer, in een 
valse rede, zich laten meeslepen, omdat die woorden wat aange-
naam klinken, omdat die woorden wat rechtzinnig klinken, omdat die 
woorden zich wat vleien, omdat die woorden zo mooi en zo sluitend 
zijn, ofzo. Hoe vreselijk moet die tijd zijn!” 
Moeten we dan tegen elkaar zeggen vanmiddag: Het is te vrezen 
dat die tijd aangebroken is! Het is te vrezen dat we daar middenin 
zitten. Wie weet het nog? En waar kunt u nou met uw zielsvragen 
nog terecht? En luistert u het op of het naar het Woord is? Gedraagt 
u zich ook als de Bereërs, die de gesproken woorden nazochten in 
de Schrift, of het alzo geschreven stond, gelijk het hun ge-zegd 
was? Wordt uw leven daardoor gekenmerkt, dat het u uitdrijft naar 
de troon van de Goddelijke genade, om het bij Hem vandaan te we-
ten? Philpot zegt er over: “Wat haalt u een donkerheid en een duis-
terheid over uw ziel, volk van God, als u zich door allerlei wind van 
leer laat meeslepen, omdat het zich toevallig presenteert in een 
zwart pak, ofzo. Wat haalt u een donkerheid over uw ziel. Moet het 
niet zo zijn, zoals de Heere Jezus zegt: “Mijn schapen horen Mijn 
stem, en ze kennen dezelve”! Moet het niet zo wezen, dat het of 
bekende klanken, of de stem van de Meester is, of onbekende klan-
ken. Moet het niet zo wezen, zoals Maria deed, dat ze al die dingen 
bewaarde in haar hart, om het voor Gods aangezicht uit te zoeken 
wat ze er zelf van wist en verstond. 
Vele valse christussen en valse profeten. Wat is het kenmerk van 
die valse christussen en valse profeten? Het kenmerk is dat ze zich 
voordoen als een engel des lichts. Want de Heere Jezus noemt ze 
niet “valse duivelen en valse leugenaars”. Nee, ze komen voor de 
dag als christussen en profeten. Het lijkt er zo op. Maar het is het 
net niet. Waar zit dat “net niet” nou in? Wel, dat onderscheid komt 
zo helder naar voren bij Johannes de Doper. Wat deed Johannes de 
Doper eigenlijk in zijn prediking? Toen hij discipelen kreeg en die 
mensen achter hem aan gingen, toen zei Johannes de Doper: “Je 
moet niet bij mij zijn. Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 
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weg neemt”. De prediking van de Doper wees van de Doper af, naar 
de Heere Jezus toe. En waar worden die valse christussen en valse 
profeten nu door gekenmerkt? Wel, hierdoor, de Heere Jezus zegt: 
“Ze zullen preken: Zie ‘hier’ is de Christus. En een die daar staat, 
zegt: “Hij is daar”. Maar gelooft hen niet”. Ze zullen zoeken u aan 
zichzelf te binden, en hun prediking zal er een wezen die u op uzelf 
terug werpt. 
Neem nu eens zo’n wind van leer, die in onze dagen zo springle-
vend is. “Je moet het Woord van God gewoon aannemen. Je moet 
de beloften Gods gewoon geloven. Vul je eigen naam er maar in. De 
Heere heeft het toch Zelf gezegd! Je bent een gedoopte. Je bent 
zelfs weleens aan het Avondmaal geweest. Wat zou je dan nog vre-
zen!” De wind van leer, van: “Ach, God is toch Liefde! Wat zou je nu 
nog kunnen overkomen!” Wordt zonde nog wel als zonde aange-
wezen? Wordt het nog wel benoemd als kwaad, zoals de Heere 
Jezus hier de uitverkorenen naar binnen laat kijken. Indien het 
mogelijk ware, zouden ook de uitverkorenen verleid worden. 
Wat wil de Heere Jezus bedoelen? Wat wil Hij die uitverkorenen 
toezeggen? Ge hebt bij Mij te blijven, en nergens anders. En die 
valse profeten zeggen: “Hier is Hij, of daar”. Die zoeken u bij Mij weg 
te houden. Ik heb het u voorzegd. U bent gewaarschuwd. En een 
gewaarschuwd mens is een gewapend mens. Gewaarschuwd! 
Maar hoe ziet het er eigenlijk uit in ons leven? Leven we bij die 
waarschuwing van de Heere Jezus Christus? Uit de nood en uit de 
ellende die de Heere Jezus tekent in die woorden, komt dat gebed 
voort in Zondag 48. Het is een gebed, door de Heere Jezus Zelf ge-
leerd. Hij heeft het Zijn Kerk geleerd. Hij Die weet hoe noodzakelijk 
dat gebed in hun leven is. De tweede bede: “Uw Koninkrijk kome”. 
Als je daar vluchtig naar kijkt, dan zou je zeggen: “Ja, dat is toe-
komst. Dat Koninkrijk staat te komen. En Gods volk zal onderhand 
in de hemel aan komen. En onderhand zal de duivel geoordeeld zijn 
en de oude wereld zal vergaan. Dan, ja dan is Gods Koninkrijk ge-
komen”. Ja, daar spreekt deze afdeling ook over. Maar er is veel 
meer. Uw Koninkrijk kome, dat is in de eerste plaats: “Regeer ons, 
wees Koning over ons leven. Ik ben mezelf niet toevertrouwd. Ik ben 
een gevaar in mijn eigen hand. Ik laat me door alles en iedereen 
verleiden en meeslepen. Ik ben de ellendigste van alle mensenkin-
deren als U de leiding niet hebt in mijn leven”. 
Maar ook dit zit er in: regeer ons. Begeert u wel een Koning Die u 
regeert? Of is de Naam van de Heere Jezus een zaak voor de zon-
dag? Is dat iets als een vrome saus over uw bestaan? Mag Hij wer-
kelijk in heel uw levensgang de dienst uitmaken? Mag Hij het u aan-
wijzen: “Dat is zonde. Dat moet er uit. Daar klopt het niet”. Regeer 
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ons. In dat woord “regeer ons” zit: “Ik onderwerp mij geheel gewillig 
aan U”. Voel je dat dat brandt vanbinnen? Voel je dat je dat zo 
slecht kunt? Voel je de opstand daartegen? Dat wil je niet. Je wilt 
het zo graag in de hand houden. Je wilt zo graag zelf de koers be-
palen. Je wilt zo graag de Heere voor de voeten lopen. Maar de 
Heere Jezus heeft dit in Matthéüs 24 gezegd: “Er valt geen koers te 
bepalen. De koers is reeds bepaald. Het gaat heen naar de voltooi-
ing. Het gaat heen naar het einde van de wereld. Het gaat heen 
naar de zaligheid van de Kerk en de volle glorie van God”. 
Regeer ons. Ben je koning-af? Is het gebroken in je leven? Moesten 
je verlanglijsten verdwijnen onder het Woord van de levende God? 
Moest je het met Eli weleens uitzeggen: “Hij is de Heere, Hij doe wat 
goed is in Zijn heilige ogen”? Heb je het weleens meegemaakt…, 
dat gaat wel ver, hoor, dat weet ik ook; maar heb je het weleens 
meegemaakt dat je onderworpen was? Dat je het er mee eens was 
wat God deed. Al ging het er ook met de hamer overheen. Al werd 
je ook gebeukt en gestompt aan alle kanten. Al deed het ook vre-
selijk veel pijn. Ben je weleens onderworpen geweest? Dat je wil 
verslonden lag in Gods wil. En dat het Woord van God in je leven 
waarheid werd: “Alle dingen werken mee ten goede, voor degenen 
die Hem liefhebben en vrezen”. 
Regeer ons. Ofwel, Uw wil doet er alleen maar toe. De mijne niet. 
Dan moet je jezelf kwijt. Want dat is de diepste kern van ons boze 
bestaan: dat is onze eigen wil, onze valse, bedriegelijke wil, onze wil 
die wij vrij noemen, dat we zelf keuzes denken te kunnen maken. 
Die wil kwijt onder de wil van God. 
En hoe regeert God eigenlijk in het leven van Zijn Kerk? Is dat een 
grillig noodlot? Zijn dat zaken die je overkomen? Is dat iets wat niet 
is terug te voeren? Jawel! Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw 
Geest. Daar zit een belijdenis in. De belijdenis van dit: ik heb Uw 
Woord wel, maar ik begrijp Uw Woord niet; ik lees de teksten wel, 
maar ik versta ze niet van mijzelf. Ik ben zo stekeblind als het Uw 
Woord betreft. 
Regeer ons alzo door Uw Woord én Uw Geest. Dat Uw Geest mij 
ware wijsheid leert, mijn oog verlicht en de nevels op doe klaren. 
Dat ik mijn leven terug ga vinden in dat heilige Woord van U. Dat ik 
ook de tijden die wij beleven terug ga vinden in dat Woord van u. 
Want ik vroeg u daarstraks: Is het angstig? Angstig als je de gruwel 
der verwoesting om je heen ziet opbollen. Dan is het angstig. Maar 
is het nog steeds zo angstig, als je al die toestanden die je om je 
heen waarneemt, terugleest in het Woord van God? Is het nog 
steeds zo angstig als je gelovig mag neervallen op het Woord van 
de Heere Jezus: “Zie, Ik heb het u voorzegd? Er overkomt u niet iets 
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vreemds. Er overkomt u alleen iets wat Ik u heb voorzegd”. En is het 
nog steeds zo angstig, als u in al die nood en ellende, de toekomst-
muziek hoort, waar de Heere Jezus van zegt: “Als u de vijgenboom 
ziet uitspruiten, dan zegt u: “De zomer is nabij”. Zo weet u, dat als 
deze dingen zullen geschieden, het nabij is, het voor de deur is”. 
Wat is er voor de deur? Wel dit: “De hemel en de aarde zullen voor-
bij gaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Die zul-
len tot in alle eeuwigheid bestaan en waarachtig wezen”. En zo 
bestaat Gods Kerk tot in alle eeuwigheid, opgeborgen in dat onver-
anderlijke Woord van de levende God. 
Regeer ons alzo door Uw Woord en Geest. En dan komt er nog een 
beschamende zin, nietwaar! Dat wij ons hoe langer hoe meer aan U 
onderwerpen. Waar kom je wel achter? Ach, dat zelfs de heiligsten 
slechts een zeer klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid 
hebben. Je komt er wel achter wat er nog leeft in je hart. Je komt er 
wel achter dat je geen heilige bent. Dat er van die vroomheid zo 
weinig terecht komt. Dat je het met je mond wel kunt spreken, maar 
dat de levenspraktijk zoveel weerbarstiger is. Ons hoe langer hoe 
meer aan U onderwerpen. Maar er staat wel bij dat wij ‘ons’ hoe 
langer hoe meer. Daar zit een gewilligheid in, al doet het ook pijn in 
het vlees, al snijdt het je ook aan stukken. Maar hoe lan-ger hoe 
meer onderwerpen. Dus wat doet Gods Woord door de werking van 
Gods Geest? Het vernedert onder Gods krachtige hand. Het ver-
nedert bij de voortduur. Het houdt laag aan de grond. Het breekt ons 
af in onszelf. Het wijst aan waar het mis zit, waar de hapers zitten. 
Toen Paulus dacht dat hij al een aardig eind op weg was, toen 
moest hij bekennen: “Ik heb nooit geweten dat de begeerte ook zon-
de is, indien de wet niet zeide: “Gij zult niet begeren”. Het ging hoe 
langer hoe dieper, en hoe langer hoe meer meer vuile verborgenhe-
den ontdekkend in het leven. 
Uw Koninkrijk kome. Dus hoe langer hoe meer moet mijn koninkrijk 
verdwijnen. Daar begint de Catechismus mee in deze afdeling. Om 
niet maar het oog te slaan op al die slechterikken om ons heen en al 
die mensen om ons heen die hun eigen koninkrijk bouwen en die 
van God en gebod niet willen weten. Nee, de Heidelberger zegt: 
“Dat huist in u”. Dat zit hier in ons boze hart. Daarom is dat gebed 
“Uw Koninkrijk kome” dagelijks wel op zijn plaats. Want als Gods 
Koninkrijk komt, als wij van de troon zijn, dan zal Gods Naam wor-
den geheiligd. Dan zullen wij worden het leem in de handen van de 
Pottenbakker. Dan zal Hij met ons mogen doen wat goed is in Zijn 
heilige ogen. 
Regeer ons. Uw Woord en Uw Geest.  



 9 

Ja, hoeveel dagen in de afgelopen week heb je de Bijbel dicht ge-
laten? Hoeveel dagen in de afgelopen week heb je de Heere niet 
om de verlichtende werking van Zijn Heilige Geest gebeden? Hoe-
veel boeken van de bibliotheek heb je al uit, en Gods Woord nog 
nooit helemaal gelezen? Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu dat dat 
Woord van God zo makkelijk onder het stof verdwijnt? Hier staat: 
“Regeer ons door Uw Woord en Geest”. Dat is dagelijkse praktijk, 
realiteit in het leven. Dat Woord van God eist zijn plaats op. En juist 
door het onderwijs van Gods Heilige Geest in het Woord, geheiligde 
kennis aan het hart, wordt de onderscheiding van geesten gewerkt. 
Het is niet voor niets dat het oordeel over de Kerk in Nederland 
moet wezen, dit: “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis 
heeft”. Daarom kan alle wind van leer zo welig tieren. Daarom heb-
ben de valse christussen en valse profeten voet aan de grond 
gekregen in ons bestaan. We hebben geen kennis. En daarin gaan 
we verloren. Weet u wat de Heidelberger hierin ook zegt? We kun-
nen wel kijken op de moslims, angstig worden, wat zal ons nog 
overspoelen? We kunnen wel staren op de secularisatie, hoe ver 
zullen we nog naar de rand, of zelfs over de rand worden gedreven? 
Dat kan ons angstig maken. Maar de Heidelberger zegt: “Wees 
vooral maar bang voor jezelf. Daar zit het mis. Daar zit het goed 
mis. En dat kost wat, hoor!” 
Regeer ons alzo door Uw Woord en door Uw Geest. Je kunt het wel 
gemakkelijk bidden, maar als de Heere het gaat doen, dan kom je er 
wel achter. Heb je de pijn weleens gevoeld van de verhoring van je 
gebed? De pijn in je vlees. Heb je het weleens terug gekregen? Dat 
je dacht: “Daar heb ik nu zelf om gebeden, en nu moet ik het 
ondervinden, ik wist niet dat het zo taai zou wezen”. 
Regeer ons, opdat we ons hoe langer hoe meer aan U onderwer-
pen. En weet u wat die onderwerping uitwerkt? Die onderwerping 
werkt uit dat we geen goede gedachten meer van onszelf kunnen 
koesteren en kunnen overhouden. Daarom de bede: “Bewaar en 
vermeerder Uw Kerk”. In onze dagen spoelt over ons heen een 
theologie, dat zegt: “Een kind van God, een christen, die is veilig, 
dan kan er niets meer gebeuren, die is gearriveerd, die heeft de za-
ligheid in z’n broekzak, wat kan zo’n mens nog deren!” Maar hier 
ziet u wat die blik op mijzelf teweeg brengt. Bewaar! Ofwel, in eigen 
handen ben ik niet veilig. Het gaat mis als U mij een ogenblik los-
laat. Ben je er ooit achter gebracht waar je toe in staat bent als de 
Heere je loslaat? Die vuile bron van wanbedrijven, als die niet wordt 
ingetoomd. Als de Heere je niet behoeden zou, je zou de ergste 
zonden plegen. Of niet? Wie kan zich nog boven een ander ver-
heffen, die in alles tot in de details bewaard moet worden?! Wie zal 
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nog neer kunnen kijken op een hoer en op een tollenaar, die zelf 
weet dat de overtreding van al de tien geboden in zijn hart leeft?! 
Wie zal nog durven zeggen dat er enige waardij is toe te kennen 
aan de mens?! Bewaar Uw Kerk. 
Dat is ook treffend. Er staat niet: “Bewaar ons”. Wat wordt hier ge-
leerd? Hier wordt geleerd dat de Kerk van de Heere Jezus Christus 
leert bidden naar Gods wil. En al die beden, die gebeden zijn naar 
Gods wil, die zullen worden verkregen. Ik heb het u aangewezen, 
dat de Heere Jezus ze niet noemt “de gelovigen”, maar “de uitver-
korenen”. Niet uw werk, maar Gods werk, dat zal bewaard worden. 
En nu wordt hier gebeden: “Bewaar en vermeerder Uw Kerk”. Niet: 
“Bewaar en vermeerder mij”. Laat mij maar verdwijnen, opdat de 
Naam van Christus moge verschijnen. Bewaar Uw Kerk. Bewaar Uw 
werk. Bewaar dat wat naar Uw heilige Naam is genoemd. Bewaar 
dat waar U Zelf voor in zult staan. Bewaar dat waar de duivel zo op 
loert. En als de duivel dat toch winnen zou, dat hij U dat kan 
ontnemen, dan heeft hij gewonnen. Laat dat niet gebeuren. Al de 
aanvallen van de boze komen wel op mij los, maar dat U in het 
leven zou bewaren in het midden de jaren, wat van U is. 
Bewaar en vermeerder. Dat is toch wel treffend, om dat eens tegen-
over elkaar te zetten in deze middag. De duivel wil ook bewaren. Hij 
wil zielen bewaren in zijn boze klauw. Daar kom je goed achter als 
je door Gods Geest wordt bewerkt. Daar kom je goed achter als je 
op de weg gezet wordt op de Heere Jezus Christus aan. Als je geen 
last hebt van de duivel, dan is het te vrezen dat je nog een gewillige 
prooi in zijn klauw bent. Je komt er wel achter dat de duivel wil be-
waren. Ja, waar vracht zit, waar wat te halen valt, daar komt hij op 
af. Maar weet je wat het is met het koninkrijk van de duivel? Hij wil 
het wel bewaren, maar het wordt steeds minder. Hij moet steeds in-
leveren. Hij moet steeds verliezen. Gods werk is immers onweder-
standelijk. En die de Heere op het oog heeft, die haalt Hij uit zijn 
klauw weg, en hij zal hem nooit meer terug kunnen krijgen, die 
duivel. Hij is ze voor eeuwig kwijt die de Heere beet grijpt. Dus van 
de duivel kan gezegd worden, dat zijn koninkrijk wel door hem 
angstvallig bewaard wordt, maar dat het gedurig vermindert. Hier 
staat: “Bewaar en vermeerder Uw Kerk”. Dat is kostelijk. Van de 
Kerk zal er nooit eentje afvallen. Er is geen afval van heiligen. En 
elkeen die tot de Kerk wordt toegevoegd, is een vermeerdering van 
de Kerk, een vermeerdering van Gods Koninkrijk, een vermeerde-
ring van de eer van de eeuwige God. 
Bewaar dat Gij hebt gewrocht, bewaar dat in het leven. En vermeer-
der. Breng er toe. Weet u waar we in onze zondeval door geken-
merkt worden? Door een vreselijke en een verre gaande egoïstische 
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houding. En juist blijkt dat wel in de godsdienst, op het erf der Kerk. 
Als ik maar niet naar de hel hoef. Als ik maar behouden word. Het 
kenmerk van het leven der genade, is een gunnend, lief-devol hart. 
Het kenmerk is dat u zo slecht uw medemens maar zo naar de 
afgrond kunt zien reizen. Een kenmerk is dit, dat er een sprank in 
het hart gevonden wordt van die liefde die Christus bewoog, waar-
mee Hij bewogen was over de schare. 
Bewaar en vermeerder Uw Kerk. Heb je het weleens gebeden? Wie 
had je toen allemaal in gedachten? Breng je zo je kinderen en je 
kleinkinderen aan de genadetroon van God? Ben je zo druk doende 
voor je man, je vrouw, voor je ouders misschien wel? Ben je zo 
worstelend aan Gods troon voor je buren, van wie je op de zomer-
dag zoveel last hebt omdat ze de radio in de tuin zetten? We zijn zo 
geneigd te schelden. Maar ben je daarmee doende, dat ze behou-
den moeten worden? Zie je ze dansend wegzakken in de eeuwige 
nacht? Slaat de schrik je om het hart? En zit dit er ook bij: “Wat zou 
God de Heere er in verheerlijkt worden!” Want in de veelheid van 
onderdanen is toch ’s Konings heerlijkheid gelegen! 
Bewaar en vermeerder Uw Kerk. Weet u wat dat ook is? De duivel 
doet net of hij het hier op de wereld voor het zeggen heeft. Maar ja, 
binnen de ruimte van Gods toelating kan hij zich wat bewegen. Maar 
als hier staat: “Bewaar en vermeerder Uw Kerk”, dan betekent dat 
dat er op deze wereld steeds meer gebied in beslag genomen 
wordt. Hij raakt alleen maar kwijt inderdaad. Bewaar en vermeerder 
Uw Kerk, dat is niet alleen een zaak voor hier op de aarde. Maar als 
hier genoemd wordt “Uw Kerk”, dan is dat een Kerk die nu nog 
gescheiden is. Gescheiden, want daar boven is de triomferende 
Kerk, en hier op aarde is de strijdende Kerk. Die Kerk staat in het 
strijdperk van het leven. Ben je weleens jaloers geweest op die die 
reeds Thuis zijn? Ja, naar het vlees zou je ze terug begeren. Maar 
dat je in de geest zei: “Nee. Ze willen niet meer terug”. Ze zijn op 
een plaats waar ze eeuwig veilig zijn. De zonde eeuwig kwijt. De 
aanvallen van de duivel te boven. Hoog uitgetild boven de reikwijdte 
van satan. Zo veilig! Om de Heere de eer en de aanbidding te geven 
tot in alle eeuwigheid toe. 
Bewaar en vermeerder Uw Kerk. 
Tegelijker tijd, dat is de keerzijde van dezelfde zaak, verstoor de 
werken des duivels. Wat is het werk van de duivel? De duivel zoekt 
niets anders dan Gods werk te verstoren. Hij zoekt niets anders dan 
dat u Gods Woord in twijfel trekt, dat u Hem niet gelooft. Hij zoekt 
niets anders dan dat hij zich machtig in uw leven verzet, zodat u zich 
aan hem zult onderwerpen. Hij zoekt niets anders dan uw onder-
gang en de ontering van de eeuwige God. 
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Verstoor de werken des duivels. Daar ligt een kostelijke belijdenis in. 
De Kerk zegt: “Ik kan de werken des duivels niet verstoren. Dat gaat 
niet. Ik ben zo onmachtig, zo nietig en zo klein tegenover die grote 
duivel met zijn zesduizend jaar ervaring. Als U het niet doet, dan zijn 
we verloren”. Verstoor, ofwel, sla er een scheur, een breuk in. Wil 
het heen en weer schudden. Wil maken dat het geen macht en geen 
kracht heeft. Verstoor de werken des duivels. Dat is ook wat! Daar 
hebt u misschien nog nooit aan gedacht, dat het hier op de wereld 
een zeer gevaarlijk terrein is. Want daar strijden machten tegen 
elkaar. De apostel Paulus spreekt al van de geestelijke boosheden 
in de lucht. Laat ik het zo zwart/wit mogen zeggen. Er is op deze 
wereld geen neutraal terrein. Het is of Gods rijk, of het werk des dui-
vels. Daarom staat er in deze Zondags-afdeling ook inderdaad niet 
een of andere verklaring van een niemandsgebied, ofzo, of van din-
gen die onschuldig zijn. Zelfs wat zich onschuldig aan ons vertoont, 
kan o zo gevaarlijk worden als de duivel het gebruikt als een 
instrument in zijn hand. Hoe onschuldig was immers de slang in de 
hof van Eden! Had Eva er ooit een kwaad in gezien als ze naar de 
slang keek? Maar toen de duivel zich van die slang bediende, werd 
hij levensgevaarlijk. En daardoor is de dood over de mens gekomen, 
door te gehoorzamen de woorden van de slang, de woorden van de 
duivel. 
Ach, dat onschuldige geld, dat onschuldige goed, dat onschuldig 
bezig zijn om jezelf wat op te werken. Och, mensen, als het je in be-
slag neemt, als het je gevangen houdt… U weet het zelf in uw eigen 
leven het beste wat het bij u is. Het zal de dood nog teweeg bren-
gen. Het is vreselijk. 
Verstoor de werken des duivels. Dat betekent dus in de praktijk ook 
tegelijker tijd dit: dat de Heere door Zijn Woord en door Zijn Geest 
ons regeren mag, om ook in ons bestaan de werken des duivels aan 
te wijzen. Juist dat waar u zo’n genoegen in vond, om het te laten. 
Juist dat waar u zo in op ging. Het zal maar aangewezen worden. 
Het moet er uit. Denk erom dat dat de meeste pijn veroorzaakt, als 
dat er uit moet wat u koestert, wat u als een boezemzonde aan het 
hart drukt, waar u zo in opademen kunt. Verstoor. Het moet er uit. 
Het mag geen plaats hebben. Verstoor de werken des duivels en al-
le heerschappij welke zich tegen U verheft. 
Laat ik dat nu zo scherp mogen stellen. Dat hier feitelijk gebeden 
wordt: “Dood de duivel in mij”. Want het is niet anders, dat al wat 
zich tegen God verheft, duivels is. Dan kom je er wel achter wiens 
beeld je draagt, sinds je diepe val in Adam. 
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Alle heerschappij welke zich tegen U verheft. Er is geen uitzonde-
ring. Want alles, maar dan ook alles moet Hem onderworpen wezen. 
Hij regeert immers, en Hij zal Zijn almacht tonen. 
 
Laten we eerst zingen, Psalm 46 het 2e vers. 
 

Laat vrij het schuimend zeenat bruisen; 
D' ontroerde waat'ren hevig ruisen; 
De golven mogen, door haar woên, 
Het berggevaarte daav'ren doen; 
De stad, het heiligdom, de woning 
Van God, den allerhoogsten Koning, 
Wordt in haar muren, t' allen tijd, 
Door beekjes der rivier verblijd. 

 
De heerlijke en zonnige kant is deze: Dat de Heere Zijn eigen werk 
bewaart. Dat is naar Zijn Woord en belofte. En dat de Heere die 
bede in het hart van Zijn volk geeft, die Hij ook verhoren en ver-
vullen zal. Heb je het weleens ondervonden, dat de Heere het Zijne 
in het leven bewaart? Heb je het weleens meegemaakt, dat wat er 
ook tegenop kwam, het toch niet gelukte? Kwam je er achter dat het 
waar is wat de Heere Jezus zegt: “De satan heeft zeer begeerd ulie-
den te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden dat uw ge-
loof niet ophoude”. Dat de poorten der hel wel hebben gezocht de 
gemeente van Christus te overweldigen, maar het ging niet, het 
gedijde niet. Waar ben je allemaal niet heen gezworven! Welke zon-
den heb je wellicht ingeademd! Welke dwaalwegen, welke duisternis 
over je ziel! En heb je het weleens (dan tintelt het in je hart) onder-
vonden dat de Heere terug kwam op het Zijne, en dat Hij je wel wist 
terug te brengen op dat plaatsje waar het goed en zoet is nabij God 
te wezen, waar Hij afhandelt over de zonde en waar Hij toeschikt, 
telkens opnieuw weer toeschikt die zaligheid die er in de Heere 
Jezus Christus is. 
Het is een geluk, dat de Heere Jezus zegt dat die dagen verkort 
worden. Het is een geluk dat je geen honderdvijftig jaar op die we-
reld hoeft te zijn, dat je er geen honderd jaar op hoeft te wezen. Het 
is een geluk dat het maar een verdrukking is van tien dagen. Nog 
even en dan eindelijk veilig Thuis. Het is een geluk, ja. 
Waarom wordt die wereld bewaard? Waarom gaat tot hiertoe ’s 
morgens de zon op? Om maar één ding: Gods Kerk. En als de vol-
heid van de verkorenen is ingegaan, de volheid van Jood en heiden, 
dan zal het einde wezen. Met eerbied gesproken, dan heeft de 
Heere geen belang meer bij de wereld. Dit is het grote belang dat 
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God bij Zijn wereld heeft, dat er een Kerk is die nog naar Huis moet. 
Dat blijkt wel als de Heere Jezus spreekt van het teken van de Zoon 
des mensen. Dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Ja, want 
ze zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des he-
mels, met grote kracht en heerlijkheid. Wat zal de Heere Jezus doen 
als Hij komt? Ik hoop dat dat een hart mag troosten in het midden 
van de ellende, van de verdrukking wellicht. Hij zal Zijn engelen uit-
zenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverko-
renen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der 
hemelen tot het andere uiterste derzelve. Hij weet ze wel te vinden, 
hoor, al is het ook nog maar een vlammetje ergens onder de as. Hij 
weet ze wel te vinden! Waar ze ook zitten, in al de windstreken der 
aarde. Dat is het belang wat Hij er bij heeft, dat als Hij komen zal als 
een bliksem, ofwel, als Hij komen zal om alles in het licht te zetten. 
Het werk van God en het werk van de duivel komt dan helder open-
baar. Wat wij hier zo moeilijk konden scheiden gedurig, dat zal dan 
helder en klaar open vallen. En dan zal Hij ze bijeen vergaderen 
door Zijn engelen, om naar Hem toe te mogen gaan. Opgenomen te 
worden in de wolken, de Heere tegemoet, schrijft de apostel Paulus 
in de Thessalonicensenbrief. Dat is de toekomst die de Kerk wacht. 
En dan is daar die bede: “Al de boze raadslagen die te-gen Uw hei-
lig Woord bedacht worden”. De boze raadslagen om de puurheid en 
de eenvoudigheid van het Woord van God, van wet en Evangelie 
teniet te doen. En die boze raadslagen moet je in de kerk zoeken. 
Niet zozeer er buiten. Dat weet u met mij ook wel, dat er buiten de 
kerk vijandschap is tegen het Woord. Maar dat moet je in de kerk 
zoeken. Zoals in de dagen van de Heere Jezus, toen ze Hem zoch-
ten te doden. Toen gingen ze tesamen beraadslagen. Nou, dat 
woord wordt hier ook gebruikt. Alle boze raadslagen. Dat is met een 
godsdienstige jas aan, met een vroom gezicht de Heere Jezus 
Christus zoeken te vermoorden, Zijn Kerk zoeken te vermoorden, 
Zijn Naam uit het midden van de gemeente uit te doen, opdat de 
naam van de mens in het middelpunt komt. Dat hoeft niet alleen in 
een wit pak, hoor. Juist ook in een zwart pak. Wees er maar eens 
beducht voor. Wees er maar eens alert op. Wat zich afspeelt. Waar 
de puurheid van wet en Evangelie, van het Goddelijk Woord wordt 
ontkracht. De mens niet, God alles. Dat is de zuivere prediking van 
het Woord. Waar de mens tot in het stof van de verootmoediging 
wordt neergedrukt, er in wordt geperst als het ware, met grote 
kracht, en waar de Middelaar Gods en der mensen, het kruis van de 
Heere Jezus Christus hemelhoog wordt opgericht. Dat is de zuivere 
prediking van het Woord. Dat u, gebeten van de slang, ligt te ster-
ven in de woestijn, opdat u het geloofsoog zou slaan op die ver-
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hoogde Koperen Slang en genezen zou worden. Dat is de pure 
prediking van het Woord. Dat er geen voorwaarden gesteld worden, 
maar dat de Heere een onvoorwaardelijk Evangelie predikt. En wie 
horen nu dat onvoorwaardelijke Evangelie Gods? Diegenen die aan 
de voorwaarde voldoen. Diegenen die gans ontledigd zijn aan eigen 
kant, om vervuld te worden met dat wat in God is. 
Alle boze raadslagen tegen Uw heilig Woord. Ach, wil het alstUblieft 
weg doen, verstoren, wordt er gebeden. Totdat… Dus hier is het 
land der ruste niet. Hier is de strijd niet voorbij. Totdat… Zolang het 
“totdat” nog niet is aangebroken, zijn we in groot gevaar, elke dag 
opnieuw. En weet u welk gevaar het allergrootste is? Dat sluipend 
en sluimerend komt. Hoevele gemeenten zijn er niet aan te wijzen 
waar getrouwe knechten Gods gestaan, gediend hebben, waar de 
bazuin een zuiver geluid gaf, waar een gemeente in enkele jaren tijd 
gewend is geraakt aan een platvloers en afgevlakt Evangelie, en 
meegenomen is in de onkunde en in de onwetendheid. En de duivel 
heeft ze in zijn bezit, en ze zijn in grote ellende geraakt. Hoevelen 
zijn er niet aan te wijzen, waar het begin zo goed leek, en waar zijn 
ze uit gekomen, waar zijn ze terecht gekomen! 
Opdat ik en u vrezen zouden, gedurig voor onszelf. Als je er één af 
ziet vallen, dan moet je niet wijzen. Ja, je mag wel wijzen, naar 
jezelf, en zeggen: “Als God mij loslaat, waar kom ik nog in terecht?” 
Totdat… Het is hier de plaats nog niet om te rusten. Het strijdperk 
van het leven gaat vooraf aan de rust die er overblijft voor al het volk 
van God. Totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles 
zult zijn en in allen. Ja, dan hoeft dit gebed niet meer gebeden te 
worden, want dan kun je de vijanden tegen Gods heilig Woord toch 
niet meer vinden. Dan zijn ze weggedaan. Dan hoeft dit niet meer 
gebeden te worden, want overal waar je kijkt, overal waar je bent zal 
het Koninkrijk Gods wezen. Dan hoeft dit niet meer gebeden te wor-
den, want je bent uit de gevarenzone weg in het land van veiligheid 
en rust, bij Hem. Totdat de volkomenheid… Ziet u dat? Dan kun je je 
ook met je bevindingen en je gewaande geestelijkheid niet meer 
boven een ‘kleintje’ verheffen. Want hier wordt gebeden om volko-
menheid. Dat betekent dat het hier nog onvolkomen is. Ach, al ben 
je wat verder geleid op de weg, al ben je wat nader onderwezen, 
wat weet je? Je bent nog onvolkomen. Het is de volkomenheid niet. 
Laten we de hand maar op de mond doen als het over onszelf gaat. 
Laten we maar niet teveel pronken en prijken. Laten we hooguit 
goed van God spreken. Goed van die God Die beloofd heeft dat Hij 
trouwe houdt tot in alle eeuwigheid toe. 
Uw Rijk kome. Dan zal je liefste wens vervuld worden. Welke liefste 
wens? Wat je nu gedurig met zoveel smart bidt. Dat Hij alles zal zijn 
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en in allen. Heb je er ook zo’n smart van? Dat je de liefde Gods met 
zoveel zonden beantwoordt. Heb je er ook zo’n smart van, dat er 
zoveel in je leven is wat die Heere Jezus Christus uit het middel-
punt zoekt te verdringen en te verdrijven? Is dat je liefste wens? Dat 
weet je toch! Dan zijn dat je mooiste dagen geweest, je heerlijkste 
uren, als je gemeenschap oefenen mocht met God. Dan heb je iets 
geproefd en gesmaakt van dat Koninkrijk Gods, dat komen zal, hier 
in beginsel en daar volkomen. De Heere Jezus zegt: “De hemel en 
de aarde zullen voorbij gaan”. Waarom zou u vrezen voor dat wat de 
verdwijning nabij is? “Maar Mijn woorden zullen geenszins voorbij 
gaan”. Wat zal dat een woord zijn, als het einde daar is, dat u uit Zijn 
mond zult mogen horen: “Kom in, gij gezegende Mijns Vaders, en 
beërf het Koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondleg-
ging der wereld”. Wat zal dat een zaligheid zijn, als u Hem zult mo-
gen zien, in Wie u geloofd hebt. Denk erom, ze ontmoeten daar 
geen vreemd God. Ze ontmoeten daar Hem, Die tot hen gezegd 
heeft: “Mijn schapen horen Mijn stem en ze kennen dezelve”. Laat 
dan de bede om de komst van het Koninkrijk ons niet al te zeer be-
nauwen. Maar laat het ons bovenal vertroosten, dat de Heere Zijn 
eigen werk volvoeren zal, en dat Zijn Naam er in zal worden 
grootgemaakt. 
Dat geve God. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 65 : 3  
 

Daar zal ons 't goede van Uw woning 
Verzaden, reis op reis, 
En 't heilig deel, o grote Koning, 
Van Uw geducht paleis. 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
Ons, in gerechtigheid, 
Doen horen, en ons blij doen zingen 
Van 't heil, voor ons bereid. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


