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Predikatie over 1 Korinthe 12 vers vers 2 en 3 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 9 juni 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 119 : 80. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing 1 Korinthe 12 vers 1 t/m 12 
 
  1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onweten-
de zijt. 
  2 Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heenge-
trokken, naar dat gij geleid werdt. 
  3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door den Geest 
Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeg-
gen Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest. 
  4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 
  5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde 
Heere; 
  6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde 
God Die alles in allen werkt. 
  7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven 
tot hetgeen dat oorbaar is. 
  8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijs-
heid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; 
  9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander 
de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest; 
10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; 
en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander meni-
gerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 
11 Doch deze dingen alle werkt de ene en dezelfde Geest, delende 
aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 
12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden 
van dit éne lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook 
Christus. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 45 : 1 en 8.  

 
1 Korinthe 12 de verzen 2 en 3, daar luidt het Woord van God en 
onze tekst: 
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  2 Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden 
heengetrokken, naar dat gij geleid werdt. 
  3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door den Geest 
Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan 
zeggen Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De komst van de Heilige Geest. 
2e. De gaven van de Heilige Geest. 
3e. De vrijmacht van de Heilige Geest. 

 
Gemeente, het woord dat de apostel gebruikt om ons leven te teke-
nen, ons bestaan van nature aan te wijzen, is een ernstig woord, is 
een pijnlijk woord. Dat is nu een woord dat al de mogelijke vijand-
schap wakker roept in het leven van de natuurlijke mens. In het 
eerste vers gebruikt de apostel het woord “onwetende”. Ofwel, zoals 
een mens geboren is op deze wereld, zoals hij uit moeders lijf is 
voortgekomen, hij is onwetende, geen verstand van God en Godde-
lijke zaken. Hij moet de geheiligde kennis van God missen. O ja, 
wellicht hoog en ver opgeleid in de kunde, in de wetenschap van de 
mens. Maar zonder één ogenblik Geesteslicht in het leven. Onwe-
tende! Zo tekent de apostel de mens. Zo tekent de apostel de ge-
meente te Korinthe in zichzelf. Zo tekent de apostel ook zijn eigen 
persoon. Terwijl hij toch ver was gevorderd in de toendaagse theo-
logie. Terwijl hij toch aan de voeten van Gamaliël had gezeten. Maar 
onwetende! Het is een pijl, het wil een steek wezen in onze harten, 
dat we zouden weten, met al onze onwetendheid, hoe het toch zo 
ver gekomen is? Dat wij zelf die onwetendheid over ons heen heb-
ben gehaald. Dat wij zelf van God niet wilden weten. Dat we onze 
Schepper en Formeerder in het aangezicht hebben geslagen. “Aan 
de kennis Uwer wegen geen lust gehad”. 
Ik wil niet dat gij onwetende zijt. Dat mag zo niet blijven, zegt de 
apostel Paulus. Dat moet veranderen. Maar het blijft ook gedurig tel-
kens weer, telkens meer een leerschool in het geestelijke leven. 
Nooit kan een mens aan deze kant van het graf zeggen: “Nu ben ik 
uitgeleerd. Nu ben ik ver gevorderd. Nu ben ik de anderen ontgroeid 
geraakt. Nu heb ik veel meer inzicht en veel meer doorzicht”. Nee, 
nooit moet iemand zich een leraar wanen in eigen oog en in eigen 
kracht. De apostel zegt het: “Wij zijn zo dom en wij blijven zo dom. 
Wij begrijpen er niets van”. Telkens weer. De apostel Paulus schaart 
zichzelf bij de mensen die hij aanspreekt. Want hij zegt: “Van de 
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geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt”. Dus 
hij die ze broeders noemt, hij zegt: “Ik ben net als u. Ik ben in mijzelf 
ook zo onwetend, zo onkundig. Ik ben ook zo’n mens voor wie de 
zaken van God en Zijn Koninkrijk zo verborgen zijn als God het mij 
niet geeft. Als ik van Hem de sleutel der kennis en het licht van Bo-
ven niet ontvang, dan versta ik niets”. 
“Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende 
zijt”. Hoe vindt u dat als de apostel u vanmorgen neerzet als een on-
wetende? Ik kan het ook zo zeggen: als een geesteloze, als een vle-
selijk mens, verkocht onder de zonde. Hoe vindt u dat? Wordt de vij-
andschap wakker? Zegt u: “Maar dat geldt mij niet, dat gaat niet 
over mijn persoon, dat zal wel over een ander gaan”. Of voelt u de 
pijn van dat woord? De pijn vanwege het besef hoedanig uw leven 
is. Hebt u weleens iets thuis gekregen van wie je bent in het oog van 
God? Is al de wijsheid van de wereld, die bij God dwaasheid is ge-
acht, ook weleens in uw eigen oog tot dwaasheid geworden? Dat je 
het niet meer wist. Vooral op geestelijk, godsdienstig gebied. Dat je 
het niet meer wist. Dat de hele zaak in je leven op z’n kop kwam te 
staan. Dat God de Heere Zelf de zaken omkeerde. 
De apostel noemt ze “broeders”. Ik heb u gezegd: hij schaart zich 
onder hen, wat de onwetendheid betreft. Maar tegelijkertijd in dat 
woordje “broeders” schaart hij de gelovigen te Korinthe bij zichzelf, 
bij dat volk dat hemels onderwijs heeft ontvangen. Dat is een on-
derwijs (dat komt wel uit in onze tekstwoorden) dat haakt en raakt in 
het leven. Dat is onderwijs dat niet ergens in een donkere hoek is 
gebeurd. Dat is niet een zaak dat je gemakkelijk kunt vergeten. O 
nee, geen leed zal het ooit meer uit mijn geheugen wissen. 
Spreekt de apostel u vanmorgen aan dan? Als hij zegt: “En van de 
geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt”. Wat 
was er aan de hand in de gemeente te Korinthe? Wel, ze waren als 
het ware zichzelf ontgroeid. De geestelijke gaven die de Heere in 
het midden van de gemeente had gegeven, waren groter dan dat ze 
feitelijk aan konden. Ja, zo is het. In geestelijk opzicht waren ze nog 
een kind, en de Heere had ze door de werking van Zijn Heilige 
Geest geestelijke gaven geschonken die bij de geestelijke volwas-
senheid behoren. Dat is wel gebleken in de uitkomst van die gees-
telijke gaven. Namelijk dit, dat daar een maat werd gemeten, en de 
ene geestelijke gave hoger werd geacht dan de ander. En daardoor 
(dat was het gevolg van dat kwaad) achtte de een zichzelf uitne-
mender dan de ander. Er was in de gemeente een wedijver gaande: 
“Ik ben geestelijker dan jij. Ik heb meer hemels onderwijs ontvangen. 
Ik ben een grotere in het Koninkrijk der hemelen”. Het lijkt de kerk 
van vandaag wel. Het lijkt de theologie van vandaag wel. “Doe maar 
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goed je best, want je werken doen mee”, enzo. Die hele gang van 
zaken, dat het om ons is gaan draaien. De mens in het middelpunt. 
En daar ligt een groot kwaad onder, zegt de apostel. Dat is dit, dat 
de liefde gemist wordt. Daarom gaat de apostel in het 13e hoofdstuk 
de liefde verklaren. Als de liefde er zou wezen, dan zou het er zo 
anders uit zien in het midden van de gemeente te Korinthe. Maar nu 
de liefde zo gemist wordt, ja  nu, nu gaat alles mis. Maar als de lief-
de gemist wordt, zijn ook de grootste geestelijke gaven nutteloos, 
krachteloos in het midden van de gemeente. 
Wat wil de apostel doen in hoofdstuk 12? Wel, hij wil de geestelijke 
gaven in het juiste licht zetten. Wat doet hij daartoe, om die gaven in 
het juiste licht te zetten? Daartoe roept hij zijn broeders, dus zij die 
hemels onderwijs hebben ontvangen, een zaak in herinnering. Hij 
gaat ze verklaren hoe het in hun leven aan toe gegaan is toen de 
Heilige Geest kwam, toen de Heilige Geest bezit nam van hun be-
staan. Terwijl ze dat in die dagen wellicht zelf helemaal nog niet als 
Geesteswerk konden onderkennen. Maar het gebeurde. Ze werden 
meegevoerd en meegesleept. Ze moesten dit ondergaan, omdat het 
werk van Gods Geest onwederstandelijk is. Dat gaat overal dwars 
door heen. Dat breekt door de sterkste muren en bunkers heen. Dat 
werk is als de wind, zo vol van kracht en majesteit. Daar is alles aan 
onderworpen. 
“Weet u het nog?”, zegt de apostel, “hoe de Heilige Geest als een 
vuur in uw leven alles er uit brandde wat er niet bij hoorde”. Want er 
staat in ons tekstwoord: “Gij weet dat gij heidenen waart”. Gij weet! 
Dat woordje “weet” duidt op een geestelijk verstaan. Een kennis aan 
het hart. Een zaak die niet weg te poetsen is. 
Weet u dat? Weet u dat wat de apostel zegt? Gij weet dat gij 
heidenen waart. U die zich aangesproken voelde in het woord 
“broeders”. U die in het hart overwoog: “Zou dat over mij gegaan 
zijn?” Nou, hier hebt u een toetssteen, een kentrek van het werk van 
God de Heilige Geest. Die bepaalt u bij uw afkomst. Die bepaalt u bij 
uw toestand. Die laat u door al uw gronden heen zakken. U komt 
openbaar als een Gode vijandig mensenkind. Gij weet dat gij hei-
denen waart. 
Wat is een heiden? Ja, dat is er een die met God niet rekent. Dat is 
er een die maar voor het vaderland weg leeft. Een heiden is in Bij-
bels licht eigenlijk gelijk de beesten die vergaan. Een heiden leeft 
maar zo, zonder te rekenen met de dingen van de eeuwigheid; 
zonder te rekenen met de eeuwige God, met Zijn oordeel. Zonder 
stil te staan bij dat ernstig woord: “Zoals de boom valt, zo blijft hij 
eeuwig liggen”. Gij weet dat gij heidenen waart. U weet dat u in uw 
leven dagen zonder getal hebt doorgebracht naar het goeddunken 
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van uw eigen hart. U weet dat u in ijdelheid hebt gewandeld. U weet 
dat u die kostbare genadetijd hebt verbruikt met waardeloze zaken. 
Zie maar hoe waardeloos de apostel die zaken noemt. Hij zegt: “Gij 
weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen ge-
trokken”. Wat ziet de apostel voor zich? Wel, hij moest op Gods 
bevel de heidenwereld in. En hij moest in de heidenwereld de Naam 
van de Heere Jezus Christus gaan verkondigen. Wat kwam hij tegen 
in die heidenwereld? Allerlei tempels. Allerlei plaatsen waar afgods-
beelden stonden opgesteld. En op die plaatsen werden die afgods-
beelden aanbeden. 
Wat had hij gezien aan die afgodsbeelden? Wel, daar was een 
mond op geschilderd. Of daar was een mond in uitgesneden, in uit-
gehakt. Maar hoe goed je ook luisterde, hoe dicht je je oor ook bij 
die mond hield, er kwam geen geluid uit. Daarom noemt de apostel 
ze “stomme afgoden die niet spreken kunnen”. En omdat ze niet 
spreken kunnen, is het bewijs geleverd dat ze dood zijn, dat ze 
waardeloos zijn, dat ze uw eer en aanbidding helemaal niet waardig 
zijn. Ze kunnen je toch niet helpen. 
Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen ge-
trokken. En u zegt: “Maar ik ben nog nooit in een heidense tempel 
geweest. Ik heb nog nooit voor een afgod geknield. Ik heb geen Ma-
riabeeld in huis. Ik heb op de kast geen Boeddhabeeld staan, waar 
ik een stokje wierook bij aansteek. Aan die onzin doe ik niet mee”. 
Nee, dat geloof ik best. Maar hebt u in uw leven dan geen stomme 
afgoden gediend? Hoe zit het dan eigenlijk met uw bankrekening? 
En met uw kracht? Met uw wetenschap? Hoe zit het dan met al die 
vermogens die u uzelf toedicht? Bent u er nooit bij bepaald dat uw 
bankrekening morgen waardeloos kan wezen? Er nooit aan gedacht 
dat uw kracht morgen vergaan kan zijn? Dat morgen al uw wijsheid 
en wetenschap verdwenen kan wezen. Weet u dat dat alles hier zo 
veranderlijk is? Dat het ijdel is. Dat het leeg is. En wat heb je een 
uren, en een dagen, en een weken, en een maanden, en jaren be-
steed om je geld te zien groeien, om je wetenschap al groter en gro-
ter te laten worden, om je kracht al aanzienlijker te doen zijn. 
Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen ge-
trokken. U verstond niet, zegt de apostel, waartoe u leefde. U ver-
stond niet dat u de tijd ontving, opdat ge zoudt zoeken om zalig te 
worden. U verstond het niet dat u daartoe op de wereld gezet was, 
dat God de Heere in uw leven aan Zijn eer zou komen. U verstond 
het niet. 
En dat is niet het enige. Ze verstonden het niet alleen zelf niet, maar 
ook de leidslieden van die heidenen verstonden het niet. Naardat gij 
geleid werd. U werd er ook niet in geleid. Nou, is dat ook niet een 
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kenmerk van onze dagen, van onze tijd! Wat schittert de wereld niet. 
Wat laat het leven buiten God zich niet van zijn mooiste kant zien. 
Wat zoekt het u en mij mee te trekken, te verlokken. Wat is het 
dichtbij. Wat zijn we er vatbaar voor. Weet u waarom we er zo vat-
baar voor zijn? Omdat we van onszelf onwetenden zijn. Omdat we 
ons in onze diepe val in Adam daar nu juist aan verbonden hebben. 
Omdat we opademen in dat wat de duivel ons laat zien. Dat vinden 
we schoon. Dat past precies bij ons vlees en bloed. En we bouwen 
een paradijs op aarde. 
De apostel zegt: “Weet u het nog, toen de Heilige Geest in uw leven 
kwam, toen werd dat paradijs een woestijn, toen werd al dat bloeien 
een huilende wildernis. Toen was u alles, maar dan ook alles in één 
ogenblik kwijt”. O ja, uw bankrekening was nog vol en u was nog 
krachtig genoeg. Maar er ging een andere zaak spelen. Of niet? 
“Mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen 
voor God?” Want de apostel zegt: “Gij weet dat gij heidenen waart”. 
U was een heiden. Dat is verleden tijd. Dat is anders geworden. Wat 
is er dan veranderd? Wel, er werd een andere zaak van belang en 
van gewicht. Die mensen zijn op God gaan letten. 
U ook al? Op God gaan letten. Is dat het in uw leven geworden? Dat 
God heilig is. Dat Hij rechtvaardig is. Dat Hij Zijn deugden zal ver-
heerlijken en dat u met heel uw bestaan voor Hem niet bestaan 
kunt. Dat wat u een paradijs achtte, dat ging u zelfs aanklagen. Of 
niet? Het werd u tot schuld toen de Heere u alles ordentelijk voor 
ogen stelde. Die mensen waren bedorven voor de wereld. Niet dat 
de wereld in hun eigen hart dood was. Dat nog niet. Dat blijkt wel. 
Maar ze waren bedorven voor de wereld. Ze konden er niet meer in 
mee. De Heere had een scheiding gemaakt waar geen scheiding 
was van henzelf. 
De apostel zegt: “Onthoudt dat goed, dat dat ingrijpen in uw leven 
Gods werk was. Dat is niet een zaak waarop u zich zou kunnen of 
mogen verheffen. Helemaal niet. Het is Gods gave geweest. Gij 
weet dat gij heidenen waart”. 
Maar nu niet meer. Nu bent u op God gaan letten. Nu bent u op uw 
ziel gaan letten. Nu bent u met die zaken van gewicht gaan rekenen. 
Hoe is dat gegaan eigenlijk? Wel, de apostel wijst daarin terug op 
zijn eigen bediening van het Woord. Ook daar in die heidense stad 
Korinthe. Wat was de inhoud van de prediking van de apostel? Eén 
Naam heeft hij verkondigd. De Naam van de Heere Jezus Christus. 
Die Naam heeft hij verkondigd. Zelfs op de Areopagus. De God Die 
ge, niet kennende, dient, verkondig ik ulieden. Die heeft hij gepredikt 
onder de heidenvolken. Die Heere Jezus Christus, Die van God be-
schikt was, van God gezonden was in deze wereld, en Die gegaan 
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is de weg die Zijn Vader Hem had opgedragen te moeten gaan. Hij 
heeft verkondigd het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. 
Hij heeft verkondigd dat Hij aan het vloekhout der schande gehan-
gen is, beladen met de zonden en schuld van de wereld. Hij heeft 
verkondigd dat Hij daar onder het Goddelijk recht stierf, dat Hij in het 
graf gelegd is, maar ook dat Hij is opgestaan van de doden, en dat 
Hij leeft tot in alle eeuwigheid toe. Die ten hemel gevaren Heere 
Jezus Christus heeft de apostel begiftigd met Zijn Heilige Geest, om 
die kernzaak van de Schrift te verkondigen. 
Maar nu? Zoals ook op de Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde. Daar 
waar de twaalf apostelen wachtende waren op de vervulling met de 
Heilige Geest. Daar zijn ze door Gods Heilige Geest vervuld ge-
worden en door die Heilige Geest gingen ze spreken. Er staat in 
Handelingen 2: gelijk de Geest hun gaf uit te spreken. Zo heeft de 
apostel Paulus ook gepredikt, zoals de Geest hem gaf uit te spre-
ken. 
Maar de prediker kan nog zo vervuld zijn van de Heilige Geest, en 
hij kan nog zo geestelijk tot de gemeente spreken, als die Heilige 
Geest Zich niet aan dat Woord paart en in de harten van de hoor-
ders dat Woord vrucht laat voortbrengen, dan doet het u niets. Dan 
blijft u in uw onwetendheid zitten. Uw onwetendheid, terwijl u de 
hoogst mogelijke Goddelijke geestelijke wetenschap te horen krijgt 
wellicht. 
Zo weet ik van een vrouw, dat toen de Heilige Geest haar aanraakte 
ze dingen hoorde in de prediking van het Woord die ze nog nooit 
had gehoord. En ze zei tegen de predikant: “U bent anders gaan 
preken”. “Nee”, zei die man, “je bent gaan luisteren”. 
Is het gebeurd in uw leven dat je ging luisteren? Dat het ineens over 
u ging. Dat u onder de prediking van het Woord apart genomen 
werd voor het aangezicht van God en dat daar een rijke Heere 
Jezus Christus werd gepredikt. Maar u gevoelde het in uw hart, 
geen deel aan Hem te hebben. Dat het troostwoord van de verkon-
diging van die Heere Jezus Christus u zo ongetroost maakte. U 
gekneld deed liggen in de banden van de dood. De angst der hel 
kwam over u. U werd een verloren mensenkind onder de prediking 
van het Woord. 
U weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen ge-
trokken, naar dat gij geleid werd. Maar ik heb u een andere Naam 
verkondigd. En wat gebeurt er nu als de Heilige Geest Zich aan die 
prediking paart? Hij laat u niet uw ongeluk zien om u daarin te laten 
sterven. Hij leert u niet dat u verloren bent in uzelf om u daarin te 
laten. Maar een mensenkind wordt door Gods Geest leeg gemaakt, 
opdat er plaats gemaakt zou worden voor de Persoon van de Heere 
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Jezus Christus. Hij is het Die een mens leidt. Waar naar toe leidt? 
Wel, weg van de stomme afgoden vandaan. Weg van de blinde 
leidslieden vandaan, die u ook alleen maar naar de afgoden joegen. 
Hij leidt een mensenkind naar die enige Rustaanbrenger. Door de 
Heilige Geest, staat er tot twee keer toe in het 3e vers. Dus de Hei-
lige Geest is zo onmisbaar, zo noodzakelijk. 
Wat is een mens in zichzelf! De apostel zegt: “Die noemt Jezus een 
vervloeking”. En wat is een mens, door de Heilige Geest geleid? Die 
noemt Jezus “de Heere”. 
U zegt: “Maar ik heb in mijn leven al heel vaak gezegd dat Jezus de 
Heere is. Ben ik daarmee behouden, gered?” Nou, nou, niet maar 
zo. Wat bedoelt de apostel Paulus als hij zegt: “En niemand kan 
zeggen Jezus de Heere te zijn”. Hij bedoelt dit: niemand kan belij-
den Jezus de Heere te zijn. Niemand kan Hem in het hart en met de 
mond voor Heere erkennen, dan door de Heilige Geest. Wat bedoelt 
de apostel als hij Jezus “de Heere” noemt? Dat is die Jezus Die van 
de doden niet gehouden kon worden, maar Die uit het graf is op-
gestaan. Die eeuwig leeft, en daarin toont dat Hij triomfeert, dat Hij 
regeert, dat Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 
Jezus de Heere, aan niets en niemand onderworpen. De duivel had 
het laatste woord niet. Hij heeft het laatste woord. 
Ik vraag u, het Woord vraagt u: Is Jezus uw Heere? Wat roept dat bij 
u in herinnering? Maakt dat in uw herinnering dat moment wakker, 
dat u met Thomas mocht uitroepen: “Mijn Heere en mijn God”? 
Wanneer riep Thomas dat uit? Toen hij de wonden zag. Toen hij Je-
zus zag, Die betaald had, gestorven was, maar opgestaan is en 
leeft, om gaven tot der mensen troost uit te delen. Noemt u Jezus 
uw Heere, ofwel, bent u geleid door de Heilige Geest tot aan Zijn 
voeten, om daar in het stof van de vernedering Hem te aanbidden? 
Hebt u Hem mogen en moeten erkennen als uw God en Koning? 
Toen het in dat dodelijkst tijdsgewricht er om spannen ging. Toen 
het er om hing. Toen u de dood voor ogen had. Toen u sterven 
moest. Het werd onder gaan. Het werd wegzakken onder het God-
delijk recht. Maar daar schonk de Heere Hem. Hij in uw plaats. “Ik 
deed dit voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten ster-
ven. Ik ben beladen met uw zonden en met uw schuld, opdat u vrijuit 
zou mogen gaan. Daarom wordt op u gelegd Mijn gerechtigheid”. 
Dat Offer van de Heere Jezus Christus, waar de Vader een welge-
vallen in heeft. Waar de Vader van zegt: “Omwille van Zijn verdiens-
ten zal Ik op u niet meer toornen en op u niet meer schelden, tot in 
alle eeuwigheid toe”. 
Jezus de Heere. Dat is niet alleen de Machthebber, dat is ook de 
van God Beschikte, de van God Gezondene. Dat is de diepste vraag 
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waar het om gaat, laat de apostel weten. Deze vraag: Dat Hij niet 
alleen de van God Beschikte is, maar dat Hij ook van God de voor ú 
Beschikte is. Mijn Heere en mijn God. 
Daarom maak ik u bekend. Dit is een apostolisch getuigenis. Dit is 
een Godswoord, zegt de apostel. Niemand en niemand, niemand 
kan uit zichzelf Jezus als Heere belijden. Het is geen werk van onze 
akker. Het is een eenzijdig werk des Heeren. Hij doet het. Hij vol-
voert Zijn raad in het leven van de verkorenen, die naar Zijn voor-
nemen moeten worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. 
Niemand zegt het van zichzelf, nee. Weet u wat u van uzelf zegt?, 
zegt de apostel. U zegt van uzelf: “Jezus een vervloeking”. Want Hij 
heeft voor u geen gedaante of heerlijkheid dat u Hem zou begeerd 
hebben. Maar je moet maar kaal gepeld worden. En je moet maar 
naakt geopenbaard wezen voor het aangezicht van God. Je schuld 
moet maar drukken. Je moet maar met die bange vraag zitten: “Is er 
nog een middel, is er nog een weg om aan de welverdiende straf te 
ontgaan en wederom tot genade te komen?” Je moet maar met God 
van doen gekregen te hebben. Het laat je niet meer los. Het houdt je 
bezig, bij dagen en bij nachten. Och, mensen, dan wordt alles aan 
Hem zo gans begeerlijk. Gods Heilige Geest maakt dat de zielsge-
negenheden naar Hem uit gaan. Ach, al ken je Hem in de dadelijk-
heid nog niet, je kunt geen kwaad woord meer van Hem horen. Toch 
heb je Hem lief met heel je hart. Al moet je onderkennen: Voor mijn 
waarneming sta ik er zelf nog buiten. 
Hij is de Heere. Het moet verder. Het moet daar naar toe dat je Hem 
mijnen mag. Dat je op die plaats terecht komt waar Jakob geslagen 
werd aan zijn heup, waar die man zinken ging en de armen van het 
geloof uit sloeg om die Man Die sterker was dan hij. En dat de zon 
hem op ging als hij door Pniël gegaan was. Dat de zon op gaat in je 
leven. Ken je zo’n ogenblik? Ken je zo’n uur, zo’n dag, zulke mo-
menten in je bestaan, dat je huppelde van zielevreugd, daar je je 
wens had verkregen. 
En nu, nu voel ik wel aan dat dat tekstwoord ook een schrikvraag 
kan wakker roepen bij deze of gene. Jezus een vervloeking. Zou ik 
Hem vervloekt hebben in mijn leven? Zou ik Hem gesmaad en ge-
schaad hebben? Je had je nog weleens opgebeurd aan Petrus. Die 
had Hem ook verloochend, maar die werd weer tot genade aange-
nomen. Maar nu, nu gaat het knijpen. ’s Nachts lig je wakker en je 
zegt: “Zou ik soms de zonde tegen de Heilige Geest bedreven heb-
ben?” En die bange vraag houdt je overdag van je werk af. Het be-
zet je volkomen. 
Ik zeg u op grond van het Woord des Heeren dat u, die daarover 
tobt, die daarmee in de war zit, deze zonde nooit bedreven kan 
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hebben. Want die die de zonde tegen de Heilige Geest bedrijft, die 
die Jezus een vervloeking noemt, die die het Godswerk voor dui-
velswerk houdt, die heeft een stenen hard hart. Die heeft een kil 
geweten. Die zit niet meer in de war over de bange vraag hoe het 
straks in de eeuwigheid zal moeten gaan. Die rekent niet meer met 
God, met Zijn Naam, met Zijn geboden. Die laat alles, maar dan ook 
alles aangaande God en Goddelijke zaken geheel koud. Die leeft 
het leven van de heidenen, wellicht afgetrokken tot de stomme af-
goden. Maar volledig onwetend, om straks een wetenschap op te 
doen die een eeuwige schrik teweeg zal brengen. Die Heere Jezus 
verloochend te hebben, Die de Heere blijkt te zijn, en Die oordelen 
zal: “Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid”. 
U die over die zaken in de war zit, ik zeg u, u bent een prooi van de 
aanvallen van de duivel. Hij zoekt u bij het heil in Jezus weg te hou-
den. Hij zoekt uw ziel te benauwen, uw geweten te beklemmen. Hij 
zoekt u in de onrust te brengen. Maar er is er Eén Die machtiger is 
dan hij. Dat is God, de drie-enige. Met ons tekstwoord mee, dat is 
de Heilige Geest. O ja, de duivel kan je benauwen wat hij wil. Hij kan 
de verkorenen nooit uit het hart des Vaders halen. Hij kan de ver-
korenen ook nooit uit het hart des Zoons halen. Hij kan de verko-
renen nooit uit het Boek des Levens halen. Hij kan de verkorenen 
nooit onder het Offer van Christus vandaan halen, uit Zijn voorbede 
weg halen. Maar denk erom dat hij springlevend is en dat hij zijn 
macht laat gelden als hij merkt dat er ergens een mens door Gods 
Geest bewerkt wordt. De Heere Jezus had er al op gewezen: “De 
satan heeft ulieden zeer begeerd, om te ziften als de tarwe”. En je 
zou er voor vallen hoor. “Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof 
niet ophoude. Ja, de poorten der hel zullen en kunnen Mijn gemeen-
te niet overweldigen”. 
Niemand die door de Geest Gods spreekt zegt dat Jezus een ver-
vloeking is. 
Ben je bang? Ben je bang voor jezelf? Bang voor de toekomst? Ja, 
je weet in je leven misschien wel wat er gebeurd is. Maar hoe moet 
het nu verder? “Zal er niet een ogenblik komen dat ik Hem nog vloe-
ken zal? Zal er niet een ogenblik komen, wie weet in verdrukking en 
vervolging, dat ik Hem af zal zweren? Ik ben van mezelf niet zeker”. 
Dat is terecht. Meer dan terecht. “Ik ben in eigen hand niet veilig”, 
zegt u. Nee, dat klopt ook precies. Maar de apostel heeft terug ge-
wezen, waar we vandaan komen. Dus waar we zo vatbaar voor zijn 
en vatbaar voor blijven. Maar hij wijst in het tekstwoord op het werk 
van de Heilige Geest. Ofwel, wat God begonnen heeft, dat zal Hij 
ook voleindigen, tot op de dag van Jezus Christus. 
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De apostel zoekt de troost niet in de mens, maar hij zoekt de troost 
in die God Die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid toe. Dan vindt 
je hart pas werkelijk rust, mensen, als je, door Gods Heilige Geest 
geleid, met heel je bestaan, met alles wat je bezig houdt op dat 
Woord van God mag neer vallen, voor die heilige God in het stof 
mag vallen. Hij is de Heere. Hij doe wat goed is in Zijn heilige ogen. 
Dat je daar je rust in vindt, dat Hij je leiden zal naar Zijn raad. 
Wat moet het Woord er vaak toe oproepen! En wat is dat moeilijk 
om de zaak uit handen te geven! 
Werp uw zorg op de Heere, Hij zal u onderhouden. 
Werp uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. 
Omdat de Heere niet wil dat Zijn volk in de onrust en ellende leeft. 
Daar zit de onrust en ellende in, dat je de zaak krampachtig in eigen 
hand houdt. Maar dit is het werk van God de Heilige Geest: uit han-
den geven, los laten, om vast gehouden te zijn door Hem. 
De Heere Jezus heeft er in de bergrede reeds op gewezen. Dat is 
voor de heidenen, die tot de stomme afgoden heen getrokken wor-
den. Als uw schat op de aarde is, dan is ook uw hart daar. Maar als 
u een schat in de hemel hebt, dan wil ook uw hart daar wezen. Dat 
is een leven van naar Boven toe. Zoals de apostel het noemt: “Onze 
wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwach-
ten”. Dat is de blik omhoog. Dat is op God het oog gevestigd. Dat is 
de troost bij Hem vandaan ontvangen: “De Bewaarder Israëls slui-
mert niet en slaapt niet. Hij zal u inderdaad onderhouden. Hij zal u 
bewaren. Hij zal het Zelf doen”. Waarom? Dat is een zaak! Omdat 
Hij er in verheerlijkt wordt, en Hij niet zal toelaten dat Zijn Naam ont-
heiligd wordt in een wegvallen van gezaligden. Er is geen afval van 
heiligen, omdat de Heere Zelf voor Zijn eer in staat. Hij zegt: “Ik doe 
het niet om u, maar Ik doe het om Mijns groten Naams wil”. 
Dat is het derde nog. Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 40 
het 3e vers. 
 

Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren groot gemaakt; 
Wie is 't, die 't onbepaald getal 
Van Uw gedachten melden zal? 
Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? 
Geen slachtvee, geen altaren, 
Vol spijs ten offer, waren 
Het voorwerp van Uw lust; 
Gij hebt Mij, naar Uw woord, 
Mijn oren doorgeboord, 
En 't lichaam toegerust 
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Ja, in het licht van de woorden van de apostel, is er toch geen 
enkele reden voor de geestelijke mens, om zich te verheffen. Zeker 
niet als u zich in uw leven dat ogenblik nog kunt herinneren wellicht, 
dat toen de liefde Gods in de Heere Jezus Christus in uw hart werd 
uitgestort, dat u het beleed: “Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zin-
nen Hem hartelijk beminnen”. Toen er maar één zaak in uw leven 
van belang was: “Hoe komt God in mijn bestaan aan Zijn eer? Hoe 
zal ik Gode dank bewijzen voor deze ongedachte gunstbewijzen?” 
Dat u zich uitleverde aan die God, opdat Hij naar Zijn wil met u doen 
zou. Daar wijst de apostel op. Er is daar verscheidenheid van ga-
ven, maar het is dezelfde Geest. Ofwel, de Oorsprong van al die 
verscheidene gaven is hetzelfde: God de Heilige Geest, en daarmee 
de Vader en de Zoon. En omdat de Oorsprong hetzelfde is, is het 
doel ook hetzelfde. En het doel is dit: niet de verheerlijking van de 
mens, maar de verheerlijking van de Heere. In verband van dit tekst-
woord van dit hoofdstuk, wordt er in het bijzonder de Heere Jezus 
Christus mee bedoeld. Ofwel, de apostel zegt: “U ontvangt die ga-
ven van de Heilige Geest, opdat u daarin de voetstappen van Chris-
tus drukken zou, en opdat Hij meerdere glorie zou ontvangen”. 
Die verscheidenheid van gaven dient maar één doel: de vermeer-
dering, de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Dat ga je zien als die 
liefde werkt. Die liefde die uit God is. Die liefde die zegt: “Wij hebben 
Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. Dat je jezelf wel he-
lemaal weg wilt zetten voor Hem. Dat dat willen, dat begeren in je 
hart is, opdat het zij: die roemt, roeme in de Heere. 
Verscheidenheid der gaven, dezelfde Geest. 
Verscheidenheid der bedieningen, dezelfde Heere. 
O ja, er komen predikers in het midden der gemeente, en de een 
legt hier de nadruk op, de ander legt daar de nadruk op. En u be-
geert liever die leraar dan die ander. Dat zal best kunnen zijn. Maar 
de apostel zegt: “Dezelfde Heere”. Ze staan onder het gezag van 
diezelfde Heere Jezus Christus. 
En dan hebt u een punt nodig van onderscheid. Wie staan daar on-
der het gezag van de Heere Jezus Christus? Het is zo moeilijk, de 
scheiding tussen schijn en zijn aan te wijzen. Dat is ook moeilijk 
voor ons. Wij zijn geen hartenkenners. Wij zien aan wat voor ogen 
is. Maar de apostel geeft in onze tekstwoorden ook een kentrek van 
de zuivere prediking van het Woord. De inhoud van de waarachtige 
prediking is deze: Jezus de Heere. Met al wat daar bij hoort, wat ik u 
verkondigd heb. Hoe dat in het persoonlijk leven gaan moet en gaan 
wil. Hoe dat tot die erkentenis en belijdenis gekomen is, dat Hij de 
Heere is. Nou, die dat verkondigen, zegt de apostel, die staan onder 
dezelfde Heere. Laat dan bij de een de nadruk hier op vallen, bij de 
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ander daar op. Wat een onderscheid was er ook niet tussen Paulus 
bijvoorbeeld en Jakobus, die op de werken des geloofs wees. En 
toch, ze dienden dezelfde Heere. Daar ging het om, daar ging het 
over. 
Verscheidenheid der bedieningen, dezelfde Heere. Daar is verschei-
denheid der werkingen, doch het is dezelfde God Die alles in allen 
werkt. 
Wat doet de apostel? Hij noemt eerst in de verscheidenheid der 
gaven de Heilige Geest. Daarna noemt hij in de verscheidenheid der 
bedieningen de Heere Jezus Christus. En nu noemt hij in de ver-
scheidenheid der werkingen God. Ofwel, hij grijpt ten laatste terug 
op het eeuwig soeverein welbehagen van God. Daar komt alles uit 
voort. Daar is alles aan onderworpen. 
En dan? Hoe blijkt dat nu, dat daar alles aan onderworpen is? Wel, 
dat volk is één van hart en één van zin. Dat vindt zich verklaard in 
het slotwoord, het 12e vers, wat de apostel spreekt. Want gelijk het 
lichaam één is en vele leden heeft. Och, wat een onderscheid is 
daar niet. Die de gave der profetie. Die de gave der kennis. Die de 
gave der gezondmakingen. Die de gave… Wat is er al niet meer! 
Maar al die gaven behoren tot datzelfde lichaam. Het zijn werkin-
gen van datzelfde lichaam. 
Waar wordt dat lichaam nu door bestuurd? Het is door het Hoofd. 
Nietwaar? En daarom eindigt de apostel hier mee: gelijk het lichaam 
één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele 
zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Dat is opvallend. 
De apostel zegt niet: “Alzo ook het lichaam van Christus”. Of: “Alzo 
ook de gelovigen”. Nee, helemaal niet. Wat doen die gelovigen er 
toe? Het gaat om Christus. Onze naam moet verdwijnen, en die van 
Hem verschijnen. Dat is de uitwerking van die Goddelijke liefde in 
het hart. En dat zullen de ware gelovigen willen horen, dat Zijn 
Naam verhoogd en verheerlijkt wordt. Dat Hij aan Zijn eer komt in 
onze levens, ja, in al de levens van al de mensenkinderen. Hij is de 
levende God tegenover die stomme afgoden. Hij is die hulde, die 
aanbidding wel waardig. Hij moet de eer ontvangen. 
O ja, en dan zal er straks een ogenblik aanbreken voor Gods rech-
terstoel, dat ze voor de draad zullen komen die de Heere Jezus de 
vervloekte noemt, de werkers der ongerechtigheid. Ze hadden mis-
schien wel een zwart pak aan. Ze hebben misschien wel op de 
preekstoel gestaan. Ze zeggen: “Maar wij hebben in Uw Naam…” In 
Uw Naam dit, in Uw Naam dat. Och, ze hebben zoveel gedaan in 
Zijn Naam. En de Heere Jezus zegt: “U hebt Mijn Naam wel ge-
noemd, maar u bedoelde uzelf. Het ging om u. U bent een werker 
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der ongerechtigheid. Want het werk der gerechtigheid is tot Mijn 
eer”. 
Zie je die anderen staan? Die kunnen zichzelf niet zalig prijzen. Die 
houden d’r mond dicht. Maar de Heere Jezus spreekt: “Komt in, gij 
gezegenden Mijns Vaders en beërft het Koninkrijk dat voor u is 
weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Ge hebt in Mijn 
Naam…” 
Wanneer hebben wij dan in Uw Naam? “Zoveel als gij dit één van 
deze Mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij dat Mij gedaan”. 
Weet u wat dat in de praktijk betekent? Ze hadden met hun zoge-
naamde goede werken zichzelf niet op het oog, zoals die werkers 
der ongerechtigheid, maar ze hadden in heel hun levensgang, ge-
leid door de Heilige Geest, Hem op het oog. Toen deden ze van 
alles wat is opgetekend bij God, wat ze zelf niet waarnamen. Dat is 
de gang der dingen! Zo gaat het er aan toe in het Koninkrijk der he-
melen. Precies dat slotwoord wat de apostel ook gebruikt: Alzo ook 
Christus. Het ging om Christus. Het gaat om Christus en het zal 
eeuwig om Christus gaan. 
En wat doet de Heilige Geest ook bij de voortduur in het leven van 
Zijn Kerk? Hij zet die Christus in het licht. En als Hij in het licht komt, 
dan komen wij als vanzelf in de schaduw te staan. Dan doen wij niet 
meer mee. Dan gaat het alleen om Hem. 
Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. 
Dit is de heilige geestelijke wetenschap, dat er één zaak van belang 
is, namelijk waartoe wij geschapen geworden zijn: om God de Hee-
re, onze Schepper en Formeerder, in alles te bedoelen. Dan houdt 
Gods volk, met hoeveel geestelijke gaven ze ook bedeeld zijn, niet 
anders over dan alleen maar schuld. Want je schiet tekort, elke keer 
weer opnieuw. Daarom is het zo’n kostelijke zaak dat de apostel in 
onze tekstwoorden zegt, door de Heilige Geest belijden wij Jezus de 
Heere te zijn. Waar ik bij de voortduur walg van mijzelf. Waar ik mij-
zelf maar blijf tegen komen. Hij heeft het al voldaan, alles volbracht. 
Het gehele bestaan van Zijn Kerk is opgeborgen in dat dierbare 
bloed van die gezegende Hee-re Jezus Christus. 
 
Nou, zeg het nu eens eerlijk. Dat gebeurde op de Pinksterdag, toen 
Petrus zijn stem ging verheffen. Zou je dat nu niet van de daken 
willen schreeuwen?! Moet dat nu niet gehoord worden in de wereld 
om je heen! Is dat nu niet het Woord dat zijn duizenden weet te ver-
slaan, ja zijn tienduizenden zelfs. Is dat niet de prediking waaronder 
ze neergeveld worden op dat slagveld van Gods vrije genade, om 
aan Gods voeten in zichzelf en met zichzelf te sterven en te leven in 
en uit de Heere Jezus Christus. 
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Nou, heeft dat Woord u geraakt, gegrepen in uw ziel? Is het ja? Zegt 
u er amen op? Het is het werk van God de Heilige Geest. Erken 
Hem er dan voor. Steek jezelf niet boven een ander uit. Maar zeg 
met de apostel mee: “Ik ben de grootste der zondaren, en toch is mij 
barmhartigheid geschied”. Daarom de lof alleen aan Hem. Dat is de 
uitwerking van Pinksteren, dat Zijn lof gehoord wordt op een wereld, 
in zichzelf verloren in schuld, wat het rijksgebied van de duivel lijkt te 
zijn, onder Gods toelating. Maar hier wordt reeds in beginsel gezien 
wat straks in eeuwigheid zijn zal op de nieuwe hemel en op de nieu-
we aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Dat Hij alleen het zijn 
zal, zoals het Woord zegt: “Alles en in allen”. 
U ook? 

 
AMEN. 

 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 135 : 9 en 12 
 

D' afgoôn van het heidendom, 
Goud of zilver, goôn in schijn, 
Hebben lippen, maar zijn stom; 
Zij, die 't werk van mensen zijn, 
Waar men genen geest in vindt, 
Hebben ogen, maar zijn blind. 
  
Sion, loof met dankb're stem 
God, uw HEER', Die eeuwig leeft, 
En het schoon Jeruzalem 
Door Zijn woning luister geeft; 
Loof Hem voor uw heilrijk lot; 
Loof al juichend uwen God! 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
  


