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Predikatie over Jesaja 46 vers 3 en 4 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
HHK Nieuw-Beijerland – 20 juli 2014 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 118 : 4. 
 Geloofsbelijdenis: Zondag 9 en 10 H.C. 
 Schriftlezing Jesaja 46 
 
  1 Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn 
geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken 
zijn een last voor de vermoeide beesten. 
  2 Tezamen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben den 
last niet kunnen redden, maar zij zelven zijn in de gevangenis ge-
gaan. 
  3 Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van het 
huis Israëls, gij die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en op-
genomen van de baarmoeder af. 
  4 En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid 
toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen 
en Ik zal dragen en redden. 
  5 Wien zoudt gijlieden Mij nabeelden en evengelijk maken, en Mij 
vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden? 
  6 Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de 
waag; zij huren een goudsmid, en die maakt het tot een god, zij 
knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. 
  7 Zij nemen hem op den schouder, zij dragen hem en zetten hem 
aan zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt van zijn stede niet; ja, roept 
iemand tot hem, zo antwoordt hij niet, hij verlost hem niet uit zijn 
benauwdheid. 
8 Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het 
hart, o gij overtreders. 
9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en 
er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; 
10 Die van den beginne aan verkondig het einde, en vanouds af die 
dingen die nog niet geschied zijn; Die zeg: Mijn raad zal bestaan en 
Ik zal al Mijn welbehagen doen; 
11 Die een roofvogel roep van het oosten, een man Mijns raads uit 
verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik 
heb het geformeerd, Ik zal het ook doen. 
12 Hoort naar Mij, gij stijven van hart, gij die verre van de 
gerechtigheid zijt. 
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13 Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn 
heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn 
heerlijkheid. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 37 : 19 en 20. 

 
Jesaja 46 het 3e en 4e vers, daar lezen we het Woord van God: 
 
  3 Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van 
het huis Israëls, gij die van Mij gedragen zijt van den buik aan, 
en opgenomen van de baarmoeder af. 
  4 En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de 
grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal 
u opnemen en Ik zal dragen en redden. 
 
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 Heere in het verleden. 
2e. De Heere in het heden. 
3e. De Heere in de toekomst. 

 
Gemeente, het is in onze tekstwoorden de eeuwige God Zelf Die 
aan het woord is. Alle reden dus om te zwijgen en onze oren te 
spitsen naar wat Hij te zeggen heeft. 
Maar wat is nu de mens? De mens in zijn natuurstaat. Zo onvatbaar 
voor het Woord van de levende God. Zo weinig belangstelling voor 
dat wat Hij te zeggen heeft. Wie wordt er nu stil onder het Woord 
van Hem. Het is toch tot onze schande dat de Heere in ons 
tekstwoord moet uitroepen: “Hoort naar Mij”. Dat Hij ons tot stilte 
moet manen en dat Hij van ons alle aandacht komt opeisen. Het is 
toch een vreselijke zaak dat wij niet dag aan dag naar Boven zien 
en horende zijn naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. Het is een 
schande dat Hij het ons moet toeroepen. Dat betekent de diepte van 
onze val. We hadden alle oor voor het woord van de duivel. Alle 
aandacht voor de leugen van de satan. We hebben onze oren 
gespitst toen hij zijn vuile mond open deed en we hebben grif en 
graag gehoorzaamd wat hij ons te zeggen had. De vuile leugen: 
“Ten dage als gij daarvan eet zult gij de dood niet sterven, maar zult 
gij als God wezen”, hebben we hartelijk aangenomen. Dat paste wel 
bij de hoogmoed van ons hart. Dat klonk ons wel aangenaam, als 
God te wezen. Niet tevreden met de plaats, de stand, de rang die de 
Heere ons in Zijn schepping had gegeven. 
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En nog, hoe komt het in het leven van elke dag openbaar dat we 
oren hebben voor alles. Dat de wereld alles bij ons kwijt kan. Maar 
dat onze oren toegestopt zijn voor het Woord van de levende God. 
Hoort naar Mij. Omdat Hij in ons niet-luisteren zo schrikkelijk onteerd 
wordt. En omdat Hij in ons niet-luisteren over ons zal moeten toor-
nen, Zijn wraak over ons zal moeten uitgieten. Want heeft Hij niet 
het recht, het volste recht dat wij Hem onderhorig zijn! Wie heeft u 
de oren aan uw hoofd gegeven? Wie heeft ons gemaakt en gescha-
pen? Waartoe hebben wij die gehoorgangen eigenlijk? Wel, de 
Heere Jezus heeft het zo gezegd: “De mens zal bij brood alleen niet 
leven”. Dat doen de beesten. In onze val zijn we op de beesten 
gaan lijken. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle 
woord dat uit de mond Gods uit gaat. Opdat we in het horen van 
Gods Woord het leven zouden ontvangen. Hij plantte het oor opdat 
wij Hem zouden horen. 
En nu? Als de Heere zegt: “Hoort naar Mij”, wacht de Heere dan 
totdat er eindelijk misschien een mens is die naar Hem luistert? De 
Heere zegt in Zijn Woord dat er niet één is die goed doet. Er wordt 
geen mens gevonden uit wie die beweging zelf opkomt om naar 
God te gaan horen. Nee, de Heere spreekt verder. Die wacht niet op 
de mens. Ik zeg het zo, en dat blijkt ook wel in de tekstwoorden. De 
Heere is de mens een eeuwigheid voor geweest. Hij is trouwens ook 
de duivel, met al zijn listen tegen God, een eeuwigheid voor 
geweest. 
Hoort naar Mij. 
Zit je je hier nu ook te verbazen dat er geen vonnis klinkt? Zit je je er 
nu ook over te verbazen dat de Heere niet Zijn straf uitspreekt over 
de mensenkinderen, over ons in dit geval vanavond? Hoort naar Mij. 
Heb je het in je leven weleens meegemaakt dat je wakker schrok, 
dat je opschrok toen die vreselijke donderslag er was, die allerhard-
ste tijdens dat vreselijk onweer. Toen God in die vreselijke harde 
donderslag nog maar fluisterde. Dat je als aan de grond genageld 
stond en een ogenblik besefte wat het betekent om met God van 
doen te hebben. Dat je een ogenblik besefte wat dat zal wezen, om 
te vallen in de handen van de levende God. Heb je het weleens 
meegemaakt in je leven dat je werd stilgezet, dat God je tegen 
kwam? Dan weet je dat je op het oordeel rekende. In de bliksem-
schicht van de Goddelijke heiligheid moet je je bestaan maar zien, 
moet je de vuilheid van je eigen leven maar terug vinden. Je moet 
maar beseffen met een heilig, vlekkeloos God van doen te hebben 
en zelf zo walgelijk, vol van vlekken, zonden en schuld te wezen. 
Hoort naar Mij. Het had toch naar recht geweest als daar had ge-
staan: “Gij hebt Mij te lang vermoeid met uw zonden. Gij hebt Mij te 
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lang getergd met uw ongerechtigheden. Nu maak Ik een einde met 
u. Al de vorige weldaden zullen tot verzwaring van uw oordeel 
wezen. Het is voor u voorbij. Het is voor u te laat”. Of had je daar 
vanavond niet op gerekend? Dacht je in je gezapige godsdienst dat 
er wel weer een lieflijke nodiging tot het heil zou komen. Alsof dat 
nooit zal op houden en alsof de Heere nooit een einde zal maken. 
Gelooft u het niet dat we in de tijd zijn en dat we aan het verdwijnen 
zijn, en dat het vonnis van God haast voor de deur staat. Dat het 
dicht bij u en mij komt. En als we dan van hartvernieuwende genade 
niet weten, als we dan van Gods werk in ons leven niet weten, als 
we dan van die ene Persoon van God gegeven tot zaligheid niet 
weten, waar zullen we dan verschijnen als God Zijn mond zal open 
doen? Hoort naar Mij, gaat weg, gij werkers der ongerechtigheid. 
Uw plaats is in de poel die daar brandt van vuur en sulfer. 
In het licht van het teksthoofdstuk is er ook alle reden voor om het 
oordeel van God te verwachten. Het hoofdstuk spreekt van de 
afgoden. Bel wordt genoemd. Nebo wordt genoemd. De heidenen 
knielen voor die afgoden neer. Ja, zegt u, dat doen de heidenen, 
maar dat doen wij niet. 
O nee? De Heere ziet het anders. Het is namelijk niet allemaal Israël 
wat Israël genaamd wordt. De Heere spreekt in ons tekstwoord Zijn 
volk aan, Zijn ware volk. Niet wat naar het uiterlijke tot het 
verbondsvolk behoort op een of andere wijze. Nee, Hij spreekt Zijn 
ware volk aan als “een overblijfsel”. Wat betekent dat? Het meeste 
van het volk van Israël is toen ze in de ballingschap geleid werden, 
opgegaan in de gang der volken, mee gaan doen met de heidenen. 
Dat leven van de heidenen was wel aangenaam. Dat beviel ze wel. 
Dat smaakte wel. Dat ging zo aardig. Dat was een levensgang die 
het vlees zo streelde. Waar ze zich prettig bij wisten. Dat is een 
verschrikkelijke zaak. Dat de heidenen zondigen en dat de heidenen 
knielen voor de afgoden, ja, dat is als vanzelf, zou ik zeggen. Maar 
dat Gods bondsvolk voor de afgoden knielt, is dat niet erg?! 
U zegt: “Maar wij zijn in de kerk”. O ja, wat zegt dat nu eigenlijk? 
Misschien hebt u wel geknield voor de voetbal. Of hebt u geknield 
voor het wielrennen. Misschien knielt u wel voor uw geld, voor uw 
wijsheid, voor uw kracht. De duivel heeft een kabinet vol van 
afgoden waar hij de mens voor vallen laat. En weet u welke hij bij de 
kerkmens gebruikt? Juist die afgoden die er het meest onschuldig 
uitzien. Ach, dat moet toch kunnen! Ach, wat geeft dat nou! En de 
duivel verlegt telkens de grens. Telkens wat ruimer en telkens wat 
wijder en telkens een stapje verder bij de Heere vandaan. De 
afgoden, wat zijn het eigenlijk? Wel, de Heere toont aan hoe 
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waardeloos ze zijn, hoe machteloos. Ze kunnen u en mij niet helpen. 
Ze kunnen u en mij niets geven. 
Bel en Nebo worden genoemd. Daar stonden ze. Fier, hoog 
overeind. Ze stonden er bij, je zou zeggen: “Die vallen nooit, die zijn 
machtig”. En de Heere zegt: “Bel is gekromd en Nebo wordt 
nedergebogen”. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor 
de beesten. Weet u wat dat betekent? De Heere heeft vijanden laten 
komen en die hebben dat land ingenomen. Die hebben Bel 
opgeladen en die hebben Nebo opgeladen. En op de beesten 
worden ze meegenomen naar het vijandelijke land toe. Dat gebeurt 
er met Bel en met Nebo. Ze worden gevangen gezet, zegt het 2e 
vers, in de gevangenis gegaan. 
Maar weet u wat het 2e vers nog meer zegt? Zij zelven met u in de 
gevangenis gegaan. Dat wordt er ten diepste bedoeld. Wat betekent 
dat? Alles wat geen God in Christus is zal met ons ten verderve 
gaan, of zal ons ten verderve meeslepen. Alles wat geen God in 
Christus is, dat zal een einde nemen. Wanneer? Op het moment in 
Gods raad bepaald. Want of u het nu wilt of niet, wij zijn aan die 
raad van God onderworpen. De Heere zegt het Zelf in het 10e vers: 
“Die van den beginne aan verkondig het einde, en vanouds af die 
dingen die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan en 
Ik zal al Mijn welbehagen doen”. Met die God hebben wij te maken. 
Dat is de enige God, Die Zijn mond kan open doen en Die spreken 
kan. Dat kunnen al die afgoden niet. Maar laat ik nu vast mogen 
zeggen voor een mensenkind, ergens in de schuld weggedoken: 
Dat is ook de enige God Die oren heeft om het gebed te horen van 
een mensenkind in de nood, die er niet meer uit komt, middenin de 
afgoden, middenin de strikken en in de banden en in de boeien. Een 
mens die er niet meer uit komt onder het laag hangende oordeel van 
God. Midden onder de uitgieting van Gods toorn in je leven, waar je 
al je zonden en ongerechtigheden terug krijgt. Waar de Heere je ze 
ordentelijk voor de ogen stelt. Hij Die het oor plantte, Die zal Zelf 
toch ook horen. Is het niet?! Op uw noodgeschrei deed ik grote 
wonderen. Hoort naar Mij. 
Wat is het nu eigenlijk? Dat moet u maar eens nakijken in uw leven, 
of u daar van weet. Wat is het nu eigenlijk wat een mens breekt voor 
het aangezicht van God? U kunt onder de scherpste wetsbediening 
zitten. De bliksemschichten kunnen als het ware van de kansel vlie-
gen. En u blijft dezelfde. Maar als je nu dezelfde blijft onder de 
verkondiging van de Goddelijke liefde, ja dan ben je wel een 
onmogelijk mens. Is het niet? En zo zitten wij nu van nature in 
elkaar. De Heere kan nog zo vriendelijk en lieflijk tot ons komen, en 
de meest hartelijke woorden spreken, beminnelijk tot ons Zijn Woord 
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laten klinken, en wij blijven dezelfde. Daarom is de uitverkiezing 
geen struikelblok. Welnee, de uitverkiezing is een trooststuk. Maar 
goed dat zalig worden een eenzijdig werk van God is, anders kwam 
er niet één. Dan blijven wij allemaal bij de afgoden zitten, totdat de 
Heere ons eindelijk zal wegvagen. Hier schittert in ons tekstwoord 
het verkiezend welbehagen des Heeren, het eenzijdig Godswerk in 
het leven van mensenkinderen. 
Hoort naar Mij, gij huis Jakobs en het ganse overblijfsel van het huis 
Israëls. Gij die van Mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen 
van de baarmoeder af. 
Wat betekent dat, dat het een overblijfsel is? Ach, het is, gezien de 
totaliteit van de wereldbevolking, een klein getal. Dat is zeker. Dat 
zal door al de tijden heen wel zo blijven. Maar weet u wat het ook 
betekent? Het overblijfsel wil ook zeggen: dat zijn mensen die 
eigenlijk met de handen in het haar zitten, die het ook niet meer we-
ten, die niet meer weten hoe het moet. Moeten ze nu vooruit of 
achteruit, linksaf of rechtsaf? Een overblijfsel, stumpers eigenlijk in 
zichzelf. En die spreekt de Heere aan. Waarom spreekt de Heere ze 
aan? Wel, omdat ze troost nodig hebben. Waar is dat volk nu alleen 
nog mee te troosten? De Heere klopt ze niet op de schouders. Die 
zegt niet: “Jullie zijn gelukkig anders geweest dan de heidenen en 
als het bondsvolk dat met de heidenen is mee gegaan. Jullie 
hebben gelukkig goed je best gedaan”. Nee, dat vind je in heel het 
Woord van God niet terug. Weet u waar de Heere mee troost? Met 
Zichzelf. Ken je dat? Dat is de ware troost, als de Heere troost met 
Zichzelf, met Zijn Wezen, met de openbaarmaking van Zijn Wezen. 
Wie Hij is. Wie Hij blijft. Wie Hij zijn zal. 
Daar zit een volk in de nood. Dat volk is het overblijfsel. Ze weten 
het niet meer. En weet u wat in hun hart op komt? Er komt in hun 
hart op: “Zou God eigenlijk wel weten van mijn droevig lot?” En een 
ander zegt: “Zou de Heere nu Zijn gunstgenoten, dacht ik, altoos 
verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gade-
slaan?” Heb je het in je leven meegemaakt dat de vrees in je hart 
kwam: “Hoort God eigenlijk wel?” En de duivel zat je op de nek, en 
de spotters om je heen wisten het ook te vertellen. Waar mijn 
spotters durven vragen: “Waar is nu die God Die gij verwacht?” En 
je hebt niets meer. “Heb ik mij dan altijd vergist? Heb ik mij dan altijd 
bedrogen? Bestaat God werkelijk wel?” Ja, het kan ver gaan, juist 
wel in het geestelijke leven; juist wel als heel de hellemacht er op 
losstormt. Het kan ver gaan. 
En dan zegt de Heere: “Hoort naar Mij”. Dan staat er: “Gij die van 
Mij gedragen zijt”. Gij! Ofwel: “Ik ken u bij name. Ik weet van u 
persoonlijk af. Ik ken u allemaal, hoofd voor hoofd en hart voor hart”. 
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Maar in de tekst wil het zeggen: “Ik ken Mijn volk hoofd voor hoofd 
en hart voor hart, in liefde en in gunst”. 
U zegt: “Maar het gaat allemaal zo onbegrijpelijk en het gaat 
allemaal zo anders dan ik had gedacht, en het is meer een weg van 
bergafwaarts dan dat ik op de hoogten en de bergtoppen sta. Ik kan 
het allemaal niet meer bij elkaar krijgen. Er worden duizend vragen 
wakker en ik vind niet één antwoord”. Wel, de tekst zegt: “Hier is het 
antwoord. Dat is God Zelf. In Hem vinden alle vragen een oplossing. 
Ze verdwijnen als sneeuw voor de zon waar de Heere Zelf overkomt 
en waar de Heere Zelf spreekt”. En waar spreekt Hij nu van? Hij 
zegt tot de Zijnen: “Zie eens terug in uw leven, ga de gangen eens 
na die u hebt gegaan”. U zegt: “Ja, juist die moeilijke wegen, waar ik 
net zo blij van ben dat ik ze achter de rug heb. Juist die gangen die 
ik niet kon bevatten”. De Heere zegt: “Weet u wat dat nu voor wegen 
waren? Dat waren Mijn wegen. Mijn wegen naar Mijn gedachten, die 
zoveel hoger zijn dan ulieder gedachten. Gij die van Mij gedragen 
zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af”. Zo ver 
gaat de Goddelijke liefde in het leven van Zijn volk terug. Gij die van 
Mij gedragen zijt van de buik aan. Toen uw eigen moeder wellicht 
nog niet eens wist dat ze een vrucht bij zich droeg. Toen er voor 
geen mens iets waarneembaar was, dat uw leven zich daar ont-
plooide en ontvouwde. De Heere zegt: “Toen al, vanaf dat allereer-
ste ogenblik, dat prilste begin, heb Ik u gedragen”. 
Van de buik af. Dat betekent ook, toen u in uw onnozelheid, in uw 
onwetendheid daar was. U had niet voor het leven gekozen, niet om 
het leven gevraagd. Het werd u geschonken, en daar bouwde de 
Heere uw bestaan. En Ik heb u gedragen, zegt de Heere. Toen er in 
u nog niets was dat naar de Heere vroeg, naar Hem zocht. Toen u 
uw mond nog niet kon gebruiken om Hem aan te spreken. Toen u 
uw oren nog niet kon gebruiken om naar Hem te horen. Toen uw 
ogen Hem nog niet konden zoeken, Die ver boven de wolken troont. 
Toen al van Mij gedragen, van de buik aan. 
Ziet u daarin getekend het eenzijdige van het Goddelijk werk! Dat 
het Zijn keus, Zijn beslissing geweest is om op u neer te zien in 
ontferming en in genade. 
En dan, opgenomen van de baarmoeder af. Zodra u geboren werd. 
O ja, de kraamzuster pakte u op en u werd bij uw moeder neer 
gelegd. U werd gedragen van die en van die. Nee, zegt de Heere, 
mensen kunnen u wel even gedragen hebben, maar het was een 
Ander die u droeg. Opgenomen van de baarmoeder af. Weet u wat 
dat woord “opgenomen” wil zeggen? Dat is een handeling, pakken, 
naar zich toe halen en tegen het hart drukken. Is dat niet intens! 
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Gaat dat niet diep! Is dat niet verkwikkend, om daarover na te 
denken, dat te overwegen. 
Als het in uw leven werkelijkheid geworden is dat de Heere van die 
eerste ogenblikken aan voor u gezorgd heeft, over u gewaakt heeft. 
Wat heeft u sinds die tijd een wegen gegaan, en gangen gemaakt. 
Wat hebt u vaak de voordeur van uw woning dicht getrokken, zon-
der dat u wist of u weer terug zou komen. Wat bent u vaak op 
allerlei bestemmingen geweest. Wat moet u zich voor vele 
bestemmingen schamen. Wat wilt u daar liever niet aan herinnerd 
worden. En toch, zelfs al was u op plaatsen waar de Heere niet 
wilde dat u er was: Ik heb u gedragen, Ik heb u opgenomen. 
Waarom eigenlijk? Wel, omdat de Heere een groot doel voor ogen 
heeft met Zijn volk. En met dat doel voor Zijn volk heeft Hij ook een 
groot doel met de wereld voor ogen. Daarom staat de wereld nog op 
haar plaats. Daarom volgen de dagen en de nachten elkaar nog op. 
Omdat de raad des Heeren nog moet worden uitgediend. En die 
raad des Heeren is om Zijn volk toe te brengen tot de gemeente die 
zalig wordt. Want hoe noemt de Heere die “gij”? Hij noemt ze: “O 
huis Jakobs en het ganse overblijfsel van het huis Israëls”. Zo wor-
den ze geheten. Hij noemt ze met twee namen. 
Hebt u ook twee namen? Geestelijk! Hebt u ook twee namen? Wat 
roept die naam Jakob in herinnering? Dat was niet zo’n beste. Het 
was niet zo’n fraaie. Het was een bedrieger. Is het niet? Het was er 
één die kwaad deed. Een mens uit wie niets goeds te verwachten 
viel. Een mens, in zichzelf genomen, die nooit naar de Heere zou 
zoeken en naar de Heere zou vragen. En dat ganse volk van Israël 
wordt onder die naam “huis Jakobs” besloten. Dat geldt van al de 
mensenkinderen, zegt het Woord van God. Er is er inderdaad niet 
één die goed doet. Allen hebben zij gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods. Allemaal liggen onder dat oordeel van Gods 
wraak en van Gods straf. 
Maar het is anders geworden in het leven van dit volk. Het ganse 
overblijfsel van het huis Israëls. Dat overblijfsel dat achter blijft, dat 
apart zit, dat het niet meer weet en er niet meer uit komt. Het huis 
Israëls dat een nieuwe naam ontvangt van Hem, die niemand weet 
dan die hem ontvangen heeft. 
Hoe is Jakob eigenlijk aan die naam Israël gekomen? Laat ik het 
maar zo vragen: Weet u in uw leven van die kruispunten af? Van die 
beslissende ogenblikken af? Dat het er op aan kwam. Het was op 
leven of dood. Dat waren beslissende momenten, waar het uitge-
streden moest worden met God. 
Jakob werd geslagen aan zijn heup. Hij kon niet meer op de been 
blijven. Dat is een voorrecht, als we eindelijk eens wegzakken voor 
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het aangezicht van God, Die sterker is dan wij. Hij zakte weg. Maar 
door de werking van Gods Heilige Geest: hij sloeg de armen van het 
geloof om die Man met Wie hij geworsteld had. En hij hing aan die 
Man. De sterkte zat niet in hemzelf. Zijn sterkte zat ‘m in die Man 
met Wie hij geworsteld had. Hij had hem overmocht. En de zon rees 
hem op toen hij door Pniël gegaan was. Zijn ziel is gered geweest, 
zegt het Woord. Toen was het vrede tussen God en zijn ziel. Toen 
was het beslissende strijdpunt geweest. Daar had het over gegaan 
in het leven van Jakob, dat hij kwam tot vrede met God. En de 
Heere geeft hem die nieuwe naam, die naam Israël. Omdat hij van 
Hem gekend was, van Hem bemind was. 
Is het in uw leven op dat kruispunt aan gegaan, dat u bij uzelf 
vandaan één ding zeker wist: “Ik moet de dood sterven, ik zal niet 
leven”. Met God te maken gekregen. Wat anders kon u in die 
ogenblikken nog redden? Wat kon uw arme ziel verlossen in dat 
nachtelijk uur? Dan dat de Heere Hem schonk Die de volkomen 
gerechtigheid teweeg gebracht heeft. Dan dat die Heere Jezus u 
werd toegepast, Die onder ’s Vaders recht was door gegaan, Die 
aan dat kruis van Golgotha was gehangen, waar de gerechtigheid 
en de vrede elkaar hadden gekust. Waar God in Christus Jezus 
vrede maakt met de mens. Daar is het alleen dat je ziel opspringt 
van vreugde in de Heere. Of niet? Waar waren je zonden toen je 
geloofsoog die bloedende Borg en Middelaar zien mocht aan het 
vloekhout der schande? Maar ook, waar waren je vragen over de 
weg die je gaan moest, over de weg die de Heere met je hield in het 
leven toen je je oog op Hem mocht vestigen? Toen was alles toch 
verdwenen! Of niet? Als sneeuw voor de zon. Weet u waarom? 
Omdat in alles werd opgemerkt dat de Heere die weg zo had 
bepaald dat je op dat plaatsje terecht zou komen waar Hij vrede met 
je maken zou in het bloed van de Heere Jezus Christus. 
Dat is dus het volk dat wordt aangesproken door de eeuwige God. 
Hoort naar Mij, o huis Jakobs. Opdat je je weg zou schamen voor 
God. Opdat je lage gedachten van jezelf zou koesteren. Opdat je je 
zou herinneren al de dwaalwegen, al de doolgangen die je hebt 
gegaan. Opdat je zou beseffen een overtreder van Gods heilige wet 
te zijn. Maar ook na ontvangen genade zo vaak gezondigd te 
hebben tegen de Goddelijke liefde die in je leven was gebleken, was 
getoond. 
Hoort naar Mij, o huis Jakobs. 
Het is misschien in uw leven weleens zo ver gekomen dat u de oude 
zegeningen en de oude weldaden niet kon ontkennen, dat u zei: “Ik 
weet wel wat er aan mijn leven gebeurd is”, maar dat u zo diep viel, 
dat u maar één conclusie kon trekken: “Nu zal de Heere de deur wel 



 10 

dicht doen. Het zal nu wel voorbij wezen voor mij. Dit is te zwaar 
geweest. Dit is te hevig geweest. God de Heere zal wel een ander 
mens opzoeken om Zijn genade aan te geven, die beter is dan ik”. 
De Heere zegt: “Hoort naar Mij, o huis Jakobs. Ik spreek u toch nog 
aan, waar u dan ook zit, in welke nacht”. Weet u wat het betekent 
“Hoort naar Mij, o huis Jakobs”? Ik weet ook wel wie u bent. U kunt 
nooit zulke slechte gedachten van uzelf hebben, of Ik wist ze al. Ik 
weet immers wat van Mijn maaksel is te wachten, hoe zwak van 
moed en hoe klein van krachten en dat zij stof van jongs af zijn 
geweest. 
Hoort naar Mij, o huis Jakobs. Als de Heere dat zegt tot zo’n volk, 
ach, dan zijn de woorden die Hij spreekt toch als muziek in hun 
oren! Of niet? Daar kon je niet meer op rekenen. En dat gebeurt 
toch. Kijk, dat is het Goddelijke, het Majesteitelijke wat er in Hem is. 
En het ganse overblijfsel van het huis Israëls. Ofwel, de Heere wijst 
opnieuw op Zijn eigen werk, waar Hij vrede met u gemaakt heeft. 
Uw gerechtigheid is niet in uzelf, maar is in Hem, is in die geze-
gende Heere Jezus Christus. En uw vrucht wordt alleen uit Hem 
gevonden. Niet op je eigen akker turen, want dat brengt alleen maar 
vuiligheid en walgelijkheid voort. De Heere zegt: “Uit Mij”. Dat bete-
kent dit, dat de Heere u en mij niets meer in de handen geeft, maar 
dat hij de zaak ook bij de voortduur in eigen hand houdt. Is dat niet 
een zalige overweging temidden waar je nu in zit misschien, waar je 
ook niet meer overheen kan kijken en waar je ook niet meer uit 
komt. Het is moeilijk. Het is lastig. Je staat met je rug tegen de muur 
en de deur zit dicht. De Hemel lijkt wel van ijzer en de aarde ook. 
Welke kant moet het op? Deze nood is te groot, zeg je. 
God heeft u al uit zes benauwdheden verlost, zal Hij het ook niet uit 
de zevende doen? Ja toch! En hebben we het niet beleden met de 
kerk der Reformatie: “Niet twijfelen”. Wat komt daar het vuile van 
ons boze hart in openbaar, dat we altijd maar twijfelen. Zou God wel 
gelijk hebben? Zouden Zijn toezeggingen wel waar zijn? Dat we op 
de omstandigheden zien in plaats van op de Belovende, de 
sprekende God. Zit daar niet de grote haper in ons leven! Dat we 
zien wat voor ogen is, in plaats van ziende de Onzienlijke. Waar het 
Woord van zegt: “Ziende op de overste Leidsman en de Voleinder 
des geloofs, Jezus Christus”. 
Hoort naar Mij. Het is een dringende oproep tot uw eigen troost, tot 
uw eigen rust, opdat u tot rust zou komen in het Wezen van de 
eeuwige God, adem zou halen in de woorden van de eeuwige God. 
Hij die in het verleden nooit heeft laten varen de werken Zijner 
handen. Hij zal het ook vandaag niet doen, maar ook morgen niet. 
Nee, die God Die belooft. En is het verleden van uw bestaan niet het 
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beste bewijs dat Zijn Woord inderdaad waarachtig is! Hij belooft: “En 
tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn”. 
Nou, vraag het eens aan de ouderen. Is er in uw leven veel 
veranderd op de wereld? Ze zullen u zeggen: “Zo’n beetje alles is 
veranderd”. Eén ding, één Persoon niet. Tot de ouderdom toe zal Ik 
Dezelfde zijn. Deze die Ik nu gebleken ben te zijn, zal Ik ook in de 
dag van morgen en overmorgen wezen, tot de ouderdom toe. 
Terwijl u verandert, terwijl u als het ware heenreist naar het graf, 
aftakelt, minder wordt, waar alles u door de vingers glipt en al de 
zekerheden moeten worden ingeleverd. Gaandeweg blijft er één 
zekerheid overeind staan: Ik Dezelfde. Dat wil een stempel zetten in 
de ziel, waarvan je gaat ademhalen. 
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dat wil het doen. 
Tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn. Is dat een woord dat u 
verkwikt, dat u vertroost? Wat bouwen we niet in in het leven, 
zekerheden hier, veiligheden daar. Maar deze zaak! En dat je onder 
dat woord naar het Woord van God mag doen. Werp uw zorg op de 
Heere, want Hij zal u onderhouden. Werp al uw bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor u. Wentel uw weg op de Heere en 
vertrouw op Hem, Hij zal het maken. 
Maar kom, laten we eerst samen zingen van Psalm 77 en daarvan 
het 7e vers. 
 

'k Zal gedenken, hoe vóór dezen 
Ons de HEER' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt vanouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken, 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 
Ja, tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn. 
Er zal, o kind van God, geen dag in uw leven wezen dat u aan uzelf 
wordt overgelaten. Er is in uw leven nog geen dag geweest dat u 
aan uzelf werd overgelaten. En die zal er niet komen ook. De Heere 
zegt zelfs: “Ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen”. Dat is wat! 
Hij Die gezegd heeft: “Tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn”, dat 
zou je nog enigszins kunnen beschouwen als een toezegging op 
afstand. De hoge God zal Dezelfde zijn. En Zijn verre raad zal 
bestaan in eeuwigheid, ofzo. Maar de Heere komt van Zijn hoogte 
zo laag tot Zijn volk af, en Hij spreekt tot ze: “Tot de grijsheid toe zal 
Ik ulieden dragen”. 
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Wat wil dat woordje “dragen” zeggen? Zoals een moeder d’r kleine 
kind koesterend draagt. Zo! Ja, in het natuurlijke leven kwam er een 
ogenblik dat we allemaal van moeders schoot af moesten, dat we op 
eigen benen moesten leren staan en dat de wereld zegt: “Nu moet 
je het zelf maar zien te redden”. Maar al zijn ze grijs geworden, ze 
blijven kind voor het aangezicht van God. Met hun grijze haren 
worden ze alsnog gedragen als een klein kind aan het hart van God, 
zoals een klein kind rust aan moeders borst. 
Er zit ook een andere zijde aan. Dat is deze: overgave, de wil 
verslonden in Gods wil. Een geloven dat wat God doet, dat is goed. 
Ben je in je leven er achter gekomen dat je Hem ook zo vaak voor 
de voeten loopt, in de weg loopt? Als de Heere draagt, dan kun je 
ook niet in de weg lopen. Dat dragen hier doet denken aan Psalm 
131: het pas gespeende kind, dat vindt zich stil bij zijne moeder. Dat 
pas gespeend, dat net verzadigd wezen, vol gemaakt, vol gegoten 
van de weldadigheden van deze Verbondsgod. Ofwel, wanneer rust 
de ziel aan het hart van God? Als daar de nieuwe blijken van Zijn 
gunst geweest zijn in het leven. Als daar de hartelijke blijken van 
Zijn liefde en van Zijn trouw in het leven schitteren. Als de Heere op 
Zijn eigen werk is terug gekomen en als Hij Zichzelf vertoond heeft 
hoedanige God Hij ook alweer is. Want ja, je bent zo vergeetachtig. 
Je bent het zo snel kwijt. Maar als de Heere op bezoek komt, 
mensen, ach, wat is dat heerlijk. Weet u wat de Heere mee brengt 
als Hij op bezoek komt in ’t leven van Zijn volk? Dat volk dat Hij 
Jakob en overblijfsel van Israëls huis noemt. Dan brengt Hij de 
blijken van Zijn trouw mee. Want als God op bezoek komt, blijkt u 
ontrouw geweest te zijn, blijkt het aan uw kant gehaperd te hebben. 
Maar aan Gods kant heeft het nooit gehaperd. 
Ben je weleens gesmolten onder Zijn trouw? Zijn trouw voor zo één 
als u nu bent en als u nu blijft. Dat kun je toch niet meer bij elkaar 
krijgen! Of wel? Zijn trouw is zo ontzaglijk groot. Die trouw zal heel 
het leven hetzelfde zijn. En gaandeweg uw leven bent u maar aan 
het veranderen. Hoedanig? Wel u wordt in geestelijk opzicht steeds 
slechter. Er valt steeds meer licht over de uithoeken van uw hart. En 
u moet steeds meer ontdekken de walgelijkheden die daar in uw 
bestaan zijn. Dan wordt de trouw van God een steeds groter 
wonder. Hij heeft al die vuiligheid en al die slechtigheid allang 
gezien, van eeuwigheid af. En het heeft Hem niet in de weg gestaan 
om u wel te doen. 
Nou, de Heere zegt: “Kijk nu eens terug”. Dan zegt de Heere: “Ik 
heb het gedaan”. Dus de weg die u gaan moest, met al zijn 
tegenvallers, met al zijn missers, met al zijn struikelingen, met al zijn 
doornen, met al zijn distelen, God zegt: “Het was Mijn weg. Die had 
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Ik voor u uitgedacht. Het was voor u de beste weg. De nuttigste 
weg. De noodzakelijkste weg. Het was de weg die u tot Mij zou 
voeren. Ik heb het gedaan”. 
En nu morgen. Wij struikelen dagelijks in vele. Ben je ook zo bang 
voor morgen? Hoe moet het morgen? Wat zal er voor de dag 
komen? De Heere toont Zich nog nederbuigender goed. De Heere 
zegt: “En Ik zal u opnemen. Als je morgen neerklapt en je ligt plat in 
het stof, dan pak Ik je weer op. Ik zal u opnemen”. Daar blijkt weer 
Zijn grote trouw en Zijn oneindige goedheid. “En Ik zal dragen”. 
U zegt: “Maar morgen komt er toch iets op mij af, daar zie ik als een 
berg tegenop”. De berg kan niet zo hoog zijn of je kunt hem 
makkelijk gaan als je gedragen wordt. En dat zegt de Heere: “Ik zal 
u dragen”. Daar zit geen twijfel bij. Dat is een zeker woord. Waarom 
zal de Heere opnemen? Waarom zal de Heere dragen? Wel, Hij 
zegt: “Ik zal redden”. U die gered bent van schuld en van straf. U die 
verlost bent door het bloed van de Heere Jezus Christus. Wat heb je 
een last van de duivel. Wat heb je een last van de zonde, van de 
wereld, van jezelf. Als je er geen last van hebt, dan moet je het 
nakijken. Wat heb je er een last van, een strijd mee. Verlang je er 
weleens naar ontbonden te zijn en bij Christus te zijn? Is dat zeer 
verre het beste? Word je ook weleens moe van alles hier? Het een 
is nog niet voorbij of het volgende dient zich weer aan. Telkens is er 
zoveel wat je benauwd en bezorgd doet zijn. 
De Heere zegt: “U hoeft uzelf niet in de hemel te brengen hoor, dat 
doe Ik. Ik zal redden”. Hij zal ze opnemen in heerlijkheid. Dat is het 
grote doel waartoe de Heere in het leven begonnen is. Dat is het 
doel dat Hij dwars door alles heen op het oog gehad heeft. Och, als 
wij in het midden van onze ellende, onze moeite, ons verdriet ook 
maar dat doel op het oog zouden hebben, dan zou het ons al een 
stuk beter gaan. Maar dat doel verliezen we zo snel uit het oog. 
Maar dat is de zaak waar het God over gaat: Zijn volk bij Hem te 
brengen in die eeuwige zaligheid, in die gewesten van eeuwige 
vreugde. Daar waar geen ziekte en zorg meer zal zijn. Maar ook 
daar waar ze gered zijn, onttrokken zijn aan het grijpvermogen van 
de duivel, aan het grijpvermogen van de zonde en van de wereld, en 
waar ze verlost zijn van hun eigen, zondige vlees. 
Ik zal redden, dat wil zoiets zeggen als: Ik zal finaal, uiteindelijk, 
totaal redden, verlossend redden, zodat u werkelijk vrij zult zijn, zo 
vrij dat de bedoeling van uw schepping, maar ook de bedoeling van 
uw herschepping ten volle openbaar zal komen: God te dienen tot in 
alle eeuwigheid toe. 
Dat ligt er hier zo vaak nog onder. Moet je daar ook over zuchten, 
dat er zo weinig van terecht komt? Dat je de wereld ziet die voor hun 
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afgoden knielen en dat je zegt: “Dat doen ze tenminste nog met 
passie. Daar kan ik nog wat van leren, want ik ben vaak zo lauw, zo 
flauw, zo ingezonken. Zij dienen hun afgoden met kracht, en ik, ik 
ben vaak te moe om op mijn benen te staan. Ik vind geen puf om te 
bidden. Ik heb geen gedachten van God. Het zit zo vaak dicht en 
klem”. 
Maar daar, als God zal redden, waar God alles zal zijn en in allen, 
daar zal de mond vervuld zijn van het lied van Mozes en van het 
Lam. Daar zullen zij Hem de ere geven tot in alle eeuwigheid toe. En 
is Hij het niet waard, gemeente? Vergelijk Hem nu eens met al de 
afgoden. Vergelijk Hem nu eens met alles wat u in uw leven dient 
buiten Hem. Gedenk nu eens der vorige dingen. Gedenk nu eens 
dat Ik God ben en er geen god meer is. En er is niet gelijk Ik. 
Gedenk het nu eens, opdat u breken zou voor het aangezicht van 
God. U die niet vertroost geworden bent door het woord des 
Heeren: “Hoort naar Mij, o huis Jakobs, overblijfsel van het huis 
Israëls”. U die het zeggen moest: “Daarin word ik niet aangespro-
ken”. Dan spreekt de Heere u vanavond persoonlijk nog toe. Dank 
Hem daar voor dat Hij dat doet. 
Hoort maar, vers 12. “Hoort naar Mij, gij stijven van hart, gij die verre 
van de gerechtigheid zijt”. Stijf, u breekt niet voor God en u bent 
verre van de gerechtigheid. Zo ver dat u nooit zalig zou kunnen 
worden vanuit uzelf. Dat er wellicht in u ook geen begeerte is om 
ooit zalig te worden. Hoor wat de Heere tot u zegt: “Ik breng Mijn ge-
rechtigheid nabij, ze zal niet verre wezen en Mijn heil zal niet 
vertoeven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn 
heerlijkheid”. 
Hoort u de kern van de zaak? Heil geven, alleen in Sion. Alleen in 
de weg van het Offer. Alleen in de weg van het Offer van de Heere 
Jezus Christus. Sion is tot zijn doel gekomen op Golgotha’s heuvel. 
Ik breng die gerechtigheid nabij, zegt de Heere, die de Heere Jezus 
Christus verwierf aan het vloekhout der schande, waar Hij de schuld 
betaalde van al de uitverkorenen. 
U zegt: “Waar moet ik dan heen? Waar moet ik het dan zoeken? 
Moet ik dan in Israël op zoek gaan naar een plaats die wat op 
Golgotha lijkt, om daar op mijn knieën te gaan ofzo?” Nee, de Heere 
zegt: “Ik breng het nabij, het zal niet verre wezen”. Weet u wat dat in 
de praktijk inhoudt? Dat houdt dit in: op het plaatsje waar u nu bent, 
wie Hem nederig valt te voet zal van Hem Zijn wegen leren. We 
hoeven geen verre reizen te maken. We hoeven geen ladders te 
maken om op te klimmen naar de hemel. We hoeven geen afstan-
den af te leggen om te zoeken. Welnee! Nabij u is het Koninkrijk. 
Het is voor u neer gelegd. Het is u in de schoot gelegd. Opdat ge 
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het aangezicht des Heere zoudt zoeken. Opdat ge Hem zoudt 
aanlopen als een waterstroom. 
Al datgene waar u nu voor leeft, bekijk het nu eens uit de 
eeuwigheid vandaan. Het zal haast verdwijnen. Er blijft niets van 
overeind. Er zal niets van heel wezen. Maar deze God bestaat en 
leeft tot in alle eeuwigheid. En met die God hebt u van doen. En 
waar zal u verschijnen als Hij u voor Zich roepen zal en u hebt geen 
verzoening gevonden voor uw zonden? U die wellicht opstandig 
bent tegen de weg die God met u houdt. U die het zegt: “Zo’n Heere 
wil ik niet dienen. Als God liefde is, waarom dan?” Laat uw waaroms 
zwijgen. Die worden tot zwijgen gebracht aan de voet van 
Golgotha’s kruis, waar de Heere Jezus het uitriep: “Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Nu, hierom is Hij verlaten ge-
weest, opdat Zijn volk van Hem gedragen zij en opgenomen zou 
wezen van de baarmoeder af. Hierom is Hij verlaten, dat tot de 
ouderdom toe Hij Dezelfde wezen zou, en tot de grijsheid toe Hij ze 
zou dragen. Hierom is Hij verlaten geweest van God. Opdat Hij het 
doen zou in het leven van Zijn volk. Hij ze opnemen zou. Hij ze dra-
gen zou. En Hij ze redden zou. 
Die Heere Jezus Christus Die het uitriep tot Zijn Vader, Die heeft het 
ook uitgeroepen: “Het is volbracht”. Daarom is de weg geopend, een 
vrije toegang tot de troon der genade, opdat een mensenkind met al 
zijn schuld en nood voor Hem in het stof zou buigen en het Godde-
lijk hart zou leren kennen, dat vol van mededogen en genade is. Hij 
heeft nog nooit ene bidder afgewezen. Lees er het Woord van God 
er maar op na. Hij heeft ze allen welkom geheten die de toevlucht 
namen tot Hem, tot de troon Zijner genade. Want weet u wie de 
toevlucht nemen? Die Hij op de vlucht laat slaan. Die Hij Zelf stuurt. 
Stuurt naar Zichzelf toe. Opdat ze daar zullen komen waar Hij met 
ze gaan samenspreken. 
Hoort naar Mij, gij stijven van hart. Opdat u ook eens zult mogen 
horen: “Hoort naar Mij, gij huis Jakobs en het ganse overblijfsel van 
het huis Israëls”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 102 : 10 
 

Dan, dan wordt Gods trouw verheven, 
En Zijn dierb're gunst beschreven 
Voor het dankbaar nageslacht, 
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Dat met lust Zijn wet betracht. 
't Volk in later eeuw geboren, 
Zal Zijn macht en goedheid horen; 
Zich in Zijnen roem verblijden; 
Hem Zijn lofgezangen wijden. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


