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Predikatie over Lukas 16 vers 22 en 23 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 20 juli 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 71 : 3 en 7. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Lukas 16 vers 14 t/m 31  
 
14 En al deze dingen hoorden ook de farizeeën, die geldgierig wa-
ren, en zij beschimpten Hem. 
15 En Hij zeide tot hen: Gij zijt het die uzelven rechtvaardigt voor de 
mensen; maar God kent uw harten; want wat hoog is onder de 
mensen, is een gruwel voor God. 
16 De Wet en de Profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af 
wordt het Koninkrijk Gods verkondigd en een iegelijk doet geweld op 
hetzelve. 
17 En het is lichter dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat 
één tittel der Wet valle. 
18 Een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet 
overspel; en een iegelijk die de verlatene van den man trouwt, die 
doet ook overspel. 
19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en 
zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. 
20 En er was een zeker bedelaar, met name Lázarus, welke lag 
voor zijn poort, vol zweren, 
21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de 
tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn 
zweren. 
22 En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen 
gedragen werd in den schoot van Abraham. 
23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn 
ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lá-
zarus in zijn schoot. 
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend 
Lázarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en ver-
koele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam. 
25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen 
hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij 
vertroost, en gij lijdt smarten. 
26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof ge-
vestigd, zodat degenen die vanhier tot u willen overgaan, niet zou-
den kunnen, noch ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. 
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27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns va-
ders huis; 
28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij 
niet komen in deze plaats der pijniging. 
29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de Profeten; dat zij 
die horen. 
30 En hij zeide: Neen, vader Abraham; maar zo iemand van de 
doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. 
31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de Profeten 
niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden 
opstond, zich niet laten gezeggen. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 49 : 5 en 7. 
 
Lukas 16 de verzen 22 en 23. Daar luidt Gods Woord: 
 
22 En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen 
gedragen werd in den schoot van Abraham. 
23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als  hij in de hel 
zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraha m van verre, 
en Lázarus in zijn schoot. 
 
Om naar aanleiding van deze woorden, met Gods hulp en onder de 
inwachting van Zijn Heilige Geest, stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De rijke man en Lázarus, hun uiterlijk. 
2e. Hun leven. 
3e. Hun einde. 

 
Gemeente, de Heere Jezus tekent in deze gelijkenis twee mensen-
kinderen. Een zeker rijk mens, en aan de andere kant een zeker 
bedelaar. Beiden zijn bij God bekend, omdat het bestaan van ieder 
mensenkind voor God is als een geopend boek. En Hij is het, de 
eeuwige God, Die ieder mens, zowel die rijke als die bedelaar, in 
zijn eigen stand heeft gezet, naar Zijn wil, naar Zijn beschikking, 
opdat we in die stand de Goddelijke wil zouden doen. 
Hoe kun je nu eigenlijk de Goddelijke wil doen? Hoe zou dat moeten 
als je steenrijk bent of als je straatarm bent? Daar bent u misschien 
in uw leven ook wel tegenaan gelopen. Die wil van God te doen is 
zo moeilijk. Of niet? Dat is zo’n onmogelijke opgave. En wat trekt het 
leven. Wat laat de wereld zich van zijn mooiste kant zien. Of wat zijn 
de zorgen van het leven groot. Dat je God vergeet. Dat je genoeg te 
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stellen hebt met je lichaam. Met het tijdelijke leven. Dat je aan het 
denken aan God niet eens toe komt. Hoe kan je nu de wil van God 
doen? Wel, dat kan alleen als we weten wie wij zijn voor God. 
Weet u wat in de eerste plaats opvalt? Laat ik dat nu vast mogen 
zeggen. Je hoort van Lázarus geen onvertogen woord. Je hoort 
geen opstand. Je hoort hem niet zeggen dat hij het oneens is met 
deze gang. Je hoort Lázarus niet schelden tegen de Allerhoogste: 
“Waarom dit, waarom dat?” De stilte van Lázarus, de stilte in zijn le-
ven, maar ook straks de stilte als hij rust in de schoot van Abraham, 
is als de stilte van Psalm 131: “Lijkt zich een gespeend kind, stil bij 
zijn moeder vindt”. 
Ja, hoe moet je dat nu onder woorden brengen als je dat in je leven 
hebt meegemaakt, dat alles best was, omdat God goed was voor 
een slecht mens. Dat het allemaal niet meer tegen kon vallen, maar 
dat het alleen nog maar  mee viel. Je moet maar recht hebben op de 
hel. Je moet maar recht hebben op Gods wraak en straf. En in 
plaats van de straf en het oordeel, een arm des Heeren om je heen 
krijgen. Je moet maar strafwaardig zijn, maar uit genade worden 
aangenomen. Het moet maar precies tegenover gesteld gaan dan 
dat je had verwacht. 
Ja, het gaat bij die rijke natuurlijk precies tegenover gesteld, en bij 
Lázarus gaat het ook precies tegenover gesteld dan dat wij wellicht 
verwacht zouden hebben. Daar heb je misschien wel op neer 
gekeken, op zo’n Lázarus. Maar ja, let maar eens op de uitkomst 
zometeen natuurlijk. Geheiligde kennis. Dat is het. Geheiligde ken-
nis doet zwijgen voor het aangezicht van God. En weet u, wie nu 
van het gegeef leeft, die ontbreekt het nooit aan iets. 
Weet u wat Matthew Henry zegt over die tekstwoorden van de Hee-
re Jezus: “Vergadert u geen schatten op de aarde”? Matthew Henry 
zegt: “Als u niet de zaak van uw leven voor tijd en eeuwigheid in het 
volle vertrouwen aan God kunt overgeven, dan is daarmee het be-
wijs geleverd dat uw schat en uw hart nog op de aarde zijn. Dat het 
in uw leven niet recht ligt. Dat het niet klopt”. 
Lázarus lag in de handen van de eeuwige God. Dan is het altijd 
goed. 
Hoe komt die rijke mens eigenlijk openbaar? Wel, die komt open-
baar in zijn geldgierigheid. En de geldgierigheid wordt door het 
Woord genoemd: “Een wortel van alle kwaad”. De geldgierigheid 
heeft de mens in het algemeen in zijn greep. Gods zegeningen drij-
ven de mens bij de Heere vandaan. Terwijl die zegeningen ons juist 
naar Hem toe zouden moeten slaan. Of zouden moeten dragen. Zo 
is het beter, denk ik. Nee, die geldgierigheid zorgt voor zoveel el-
lende. Daarin komt nu juist de val van de mens openbaar. Rijkdom 
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op zichzelf is niet verkeerd. Welnee. Rijkdom op zichzelf is geen 
zonde. Als het maar gepaard gaat met die geheiligde kennis aan het 
hart. De Bijbel spreekt van rijken. Denk aan Abraham. Denk aan 
David, aan Sálomo. Er zijn rijken geweest. Maar denk ook eens aan 
Job. Hoe rijk was die man! Die man was zo rijk, dat toen hij straat-
arm werd, hij zeggen mocht: “De Heere heeft gegeven, de Heere 
heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd”. Die rijkdom was 
niet van hem. Die rijkdom was van God. En dan, als het met het 
geloof gemengd gaat, kan rijkdom zoveel zegen teweeg brengen. 
Dan dienen zich de voorwerpen, waar de zegen aan gegeven kan 
worden, zich maar zo aan. Er lag een bedelaar voor de deur van die 
rijke mens! Hij kon hem zo weldoen. Hij zou zo kunnen tonen in het 
leven van deze Lázarus, wat God aan zijn ziel gedaan had. Maar er 
was aan zijn ziel niets gebeurd. Hij had nooit kennis gemaakt met de 
Goddelijke liefde aan het eigen hart. Hij had nooit leren breken 
onder die uiting van Goddelijke liefde voor zo’n straatarme zondaar 
zoals hij was. Dus hoe zou dan ooit zijn hart breken onder het leed 
van een mens die aan zijn poort lag? 
Er was een zeker rijk mens. Dat is wel treffend, dat de Heere Jezus 
hem een “mens” noemt. Ofwel, een die onder het Goddelijk oordeel 
ligt. Een die gevonnist staat te worden. Een die van zijn hoogte is af 
gevallen, die geen beelddrager Gods meer is, maar het beeld des 
duivels draagt. Een die niet in zijn stand en staat is gebleven, die 
zijn Schepper kwijt is. En dit was een zeker rijk mens. Ja, hij was 
rijk. Hij had vele goederen bijeen verzameld. Hij had een rijk leven 
opgebouwd. Ja, maar dat niet alleen. Achter die rijkdom gaat het 
hart van deze man schuil. 
Er staat: “Er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en 
zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig”. Hij was ge-
kleed met purper en zeer fijn lijnwaad. De verklaarders zeggen: “Dat 
zeer fijne lijnwaad is kostbaarder geweest dan goud”. Dat was niet 
maar zo zijde ofzo. Nee, dat is iets heel bijzonders geweest, kost-
baarder dan goud. En purper, dat weet u, dat is koninklijke kledij. 
Daar komt het hart van deze rijke mens tot in uitdrukking. Hij waan-
de zich koninklijk. Hij kleedde zich goddelijk. Hij heeft de kleding niet 
gebruikt waar God het toe gegeven had. Hij droeg zijn kleding niet in 
zijn schande. Zijn kleding was geen aanklacht voor hem, dat hij van 
God geschapen was geweest in zijn naaktheid en toch gekleed was 
met gerechtigheid. Maar toen hij in zonde gevallen was, heeft de 
Heere de mens klederen aan gedaan. Dat was inderdaad tot schan-
de van de mens, maar ook tot nut van de mens. Waarom? Omdat 
de gevallen mens zo vatbaar is voor allerlei ziekten en ongemakken, 
voor allerlei leed, als gevolgen van onze eigen zonden. Opdat wij er 
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bij bepaald zouden worden wie wij in het Paradijs geweest zijn tegen 
onze Schepper, en dat wij zelf deze ellende over ons heen hebben 
gehaald. 
Nee, hij heeft zijn kleding niet gedragen in zijn schande, maar in zijn 
pracht, in zijn pracht ja. Hij is schitterend voor de dag gekomen. Hij 
wilde graag met hoofd en schouders boven de anderen uitsteken. 
Daar zie je in getekend waarin wij gevallen zijn. Gevallen in de 
hoogmoed. 
Zo wordt het uiterlijk van de rijke man getekend. 
En wat staat er eigenlijk van Lázarus? Over zijn kleding lees ik 
helemaal niets. Het was het ook niet waard om te noemen. Wat 
dacht u? Wat zullen dat voor lompen geweest zijn? Wat zullen dat 
voor vodden geweest zijn die het lichaam van Lázarus hebben 
omhuld? Maar weet u hoe slecht die kleding was? Die was zo 
slecht, dat er dwars doorheen gezien kon worden naar de nood van 
zijn lichaam. 
Er was een zeker bedelaar, met name Lázarus, welke lag voor zijn 
poort, vol zweren. Al had die man wat lompen aan, de zweren 
werden opgemerkt. En zo wordt deze man getekend, het uiterlijk 
van Lázarus. 
Dan zul je zeggen: “Dat is wat! Een kind van God”. Nou, wacht eens 
even. Als hier ergens een kind van God zit, die verstaat het wel 
toch, dat juist bij de voortduur (neem nou Psalm 38) zo’n leven zo 
sprekend is in het bestaan. “Ik ben door stinkende etterbuilen, die 
mij vervuilen; stinkende etterzweren, ik ben walgelijk voor ’t oog. Ik 
ga gekromd”. Het lichaam laat het zien: gezondigd te hebben tegen 
God. Vol zweren. De Heere haalt Zijn Kerk hier aan deze kant van ’t 
graf niet bij zijn afkomst weg, niet bij de beleving van zijn afkomst 
weg. Daar zullen ze telkens bij bepaald worden en ook moeten 
worden. Waarom eigenlijk? Opdat ze zich zouden blijven verne-
deren voor het aangezicht van God. Bent u God er weleens dank-
baar voor geweest dat u naar beneden gedrukt werd? Want toen u 
uw hart leerde kennen, toen kwam u er achter dat die rijke mens in 
uw eigen hart zo springlevend is, en dat u zich ook maar wat graag 
wilt verheffen en er bovenuit wilt steken, de beste wilt zijn, en ge-
roemd en geëerd wilt worden. U bent ook een mens die zo vatbaar 
bent voor de influistering van de duivel: “Ten dage als je daarvan eet 
zul je de dood niet sterven. Welnee! God liegt. Maar dan zul je als 
God wezen”. Nou, dat geloofde die rijke mens van harte. Dan zul je 
als God wezen. En dat geloven wij ook hoor. Dat zit ons in het 
bloed. Dat is onze aard, ons karakter. En dat moet breken. Dat moet 
gebogen worden. Dat moet omgebogen worden tot de wille van 
God. 
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Een zeker bedelaar, met name Lázarus. Weet u wat zo opvallend 
is? Dat de Heere ze beiden kent. De wereld heeft alleen oog voor 
zo’n rijk mens. De wereld zoekt in achting te komen bij zo’n rijk 
mens. Wie weet wat ze er nog aan overhouden, enzo. Daar komt 
het egoïsme en de geldgierigheid van de mens in openbaar. En wie 
keek er nu om naar Lázarus?! John Bunyan zegt in zijn verklaring 
van de-ze gelijkenis: “Lázarus had toch vrienden. Lázarus kon de 
honden niet bij hem weg houden, die zijn zweren lekten. Ligt daar 
niet een bewijs in, zegt Bunyan, dat die man zichzelf amper kon 
bewegen en verroeren! Hoe kwam die man bij de poort van die rijke 
terecht? Dat waren wellicht straatarme vrienden, die hem niet van 
voedsel en geld en een huis enzo konden voorzien. Maar wat ze wel 
konden, dat deden ze voor hem: ze brachten hem bij de poort van 
die rijke, opdat hij daar mededogen zou vinden”. Ja, dat is wat! Dat 
er nog waren die oog hadden voor het leed van Lázarus. Daar moet 
je vandaag eens om komen. Daar moet je het vandaag eens over 
hebben. Wie heeft er nu oog voor het leed van een ander?! Wie is er 
nu begaan met de zorg van een ander?! Weet u waar dat een bewijs 
van was? Dat was er een bewijs van, dat dat mensen waren die 
zichzelf hadden leren kennen bij Gods heilig licht. Ja, dat er een 
liefde wordt wakker geroepen om deze mens het beste te gunnen. 
Ik hoor Lázarus niets zeggen. Hij zwijgt. Hij ligt daar alleen. Hij lag 
voor zijn poort, vol zweren. En terwijl die man daar ligt, is die man 
een grote aanklacht voor die rijke mens. Want God had in Zijn 
Woord gezegd dat er onder Israël geen bedelaar gevonden mocht 
worden. En hier ligt er één, zo vlakbij. Die rijke mens kon nooit zeg-
gen in de dag van het oordeel: “Ik wist het niet dat er in Israël bede-
laars waren. Dat was vast ergens in de zuidhoek, of ergens in het 
noorden, maar niet bij mij”. Nee, dat kon hij nooit zeggen. Hij lag 
voor zijn deur. En terwijl Lázarus zweeg, ging er een heldere sprake 
uit van deze bedelaar, een aanklacht op grond van het Woord van 
God. En het wordt straks wel bewezen dat die man het Woord van 
God kende, als hij daar, zijnde in de pijn, Abraham zijn vader noemt, 
als hij er dus blijk van geeft een bondskind te wezen. 
Hij lag voor zijn poort, vol zweren. Wat een verschil in uiterlijk. Ja, 
wat een verschil. De een met purper en zeer fijn lijnwaad, de ander 
met wat lompen aan en vol zweren. Wat een verschil voor het oog. 
Maar geen verschil voor God. Zo gelijk. 
En wat staat er dan van Lázarus geschreven? Hij begeerde ver-
zadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken 
vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Lázarus 
ligt aan de poort van die rijke man, en binnen die poort speelt zich 
een heerlijk en vrolijk leven af. Er staat van die rijke mens geschre-
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ven: “Levende alle dag vrolijk en prachtig”. Wat is dat voor een leven 
geweest? Dat is overdaad geweest. Dat is een droomwerkelijkheid 
geweest. Dat is een leven geweest zonder ooit tot leven te komen. 
Zonder ooit tot besef te komen. Zonder ooit tot verstaan te komen 
waartoe de mens op deze wereld geschapen geworden is. Levende 
alle dag vrolijk en prachtig. Er klinkt iets dierlijks in door. Leven voor 
het genot. En al het goede van Gods schepping… Kijk, daar zit een 
punt. Al het goede van Gods schepping moest die rijke mens diens-
tig zijn. Alles moest, uit welke uithoeken van de toenmalige wereld 
ook vandaan worden gehaald om zijn behoefte te bevredigen, om 
zijn zin te doen, om zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken. 
Levende alle dag vrolijk en prachtig. Weet u wat diezelfde John 
Bunyan zegt? Hij zegt: “Die man heeft zitten schransen, en daarmee 
heeft hij dat vrolijke en prachtige leven zitten te verkorten. Voedsel 
is gegeven tot versterking van het lichaam, maar het voedsel wat 
deze man heeft gebruikt, heeft hem juist verzwakt en afgebroken. 
De overdaad heeft geschaad. Het was hem nuttig geweest als hij 
die arme Lázarus eens wat gegeven had. Daar had hij niet alleen 
Lázarus mee gediend, maar ook zijn eigen gezondheid nog mee 
gediend. Dat was tot zijn eigen nut geweest, als hij weggeven had. 
Als hij van al de porties die hij at nu eens de helft genomen had, dat 
was hem inderdaad tot voordeel geweest”. 
Maar wat staat er nu van Lázarus geschreven? Er staat niet dat 
Lázarus vraagt of hij ook van die heerlijke taart of van die gebraden 
kip mag hebben. Nee, er staat van Lázarus: “En begeerde verzadigd 
te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen”. Waar 
wil Lázarus nu mee verzadigd worden? Met het afval wat ze met 
een be-zem zouden wegvegen. Of wat de honden of ander onge-
dierte wellicht zou opeten onder de tafel vandaan. Kruimkens, 
waardeloos, die ze zelf nooit meer zouden willen gebruiken. Waar 
ze de neus voor ophaalden. Dat heeft op de grond gelegen. Die 
kruimkens begeert deze Lázarus. En dat wordt hem zelfs gewei-
gerd. Zo ver gaat het harde ka-rakter van die rijke mens. Zo ver gaat 
de zonde, de diep gewortelde haat van de gevallen mens. Het is niet 
voor niets dat de Heere Jezus de heilige wet van God samenvat met 
die woorden: “God liefhebben boven alles, en onze naaste als 
onszelf”. Want we hebben onze naaste niet lief. Hier wordt getekend 
de mens in zijn natuurstaat, ongebroken voor God. Die geeft de 
kruimkens die onder de tafel liggen nog niet eens aan die Lázarus. 
Terwijl toch de aanblik van die man het hart met mededogen zou 
moeten vervullen. Nee, de verklaarders zeggen: “De enige schep-
sels waar Lázarus nog voordeel van had, dat waren de honden”. De 
honden, waar in die dagen op neer gekeken werd. Tegenwoordig 
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zitten ze op schoot. Maar toen niet. Toen zaten ze onder de tafel. 
Dat was vuil en dat was walgelijk. Ja, die waren goed om de kruim-
kens op te eten en de boel een beetje schoon te maken. Honden 
waren vieze, onreine beesten. Daar werd inderdaad op neer ge-
keken. Nou, en die kwamen en lekten zijn zweren. Dat is tot ver-
lichting van de pijn aan zijn zweren geweest. 
Maar er zit tegelijkertijd ook iets hards, iets droevigs in. Dat is dit: 
Lees nu in het Woord van God. Achab bijvoorbeeld, en Naboth. 
Wanneer kwamen de honden? Toen ze gestorven waren, om hun 
bloed te eten. Dus Lázarus werd als een dode geacht. En hij had 
geen enkele kracht om zich tegen die honden te verzetten en te 
verweren. Wat een tegenstelling in het leven. 
Wees nu eens eerlijk. Dat valt trouwens ook niet mee. Dat weet ik 
wel. Maar wees nu eens eerlijk voor het aangezicht van God. Welk 
leven zou je kiezen? Als het u vandaag werd voorgesteld: kies 
maar. Als je straks hier de zaal verlaat, dan zul je of als de rijke 
mens, of als Lázarus weg gaan. Zeg het maar. Of je zult met purper 
en fijn lijnwaad overtogen, of je zult wat lompen aan krijgen en zodra 
je buiten stapt zit je vol zweren. Zeg het maar. Dan kom je thuis, dan 
staat er een prachtige maaltijd klaar die je goed zal smaken. Of je 
zult ergens worden neergelegd waar je van de honden gelikt zult 
worden. Zeg het maar. Nee, nu moeten we de boel niet mooier voor-
stellen dan dat hij is. We willen als die rijke man de zaal verlaten. 
We willen het leven van die rijke man leven. Daarom gaat de Heere 
Jezus verder. Daarom wordt de uitkomst ons meegedeeld. 
En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En in het volgende vers: 
“En de rijke stierf ook”. Met alle rijkdom en met alle armoede. Nie-
mand onzer zal de dood kunnen ontgaan. Weet je wat de tekst-
woorden eigenlijk willen doen? Die willen u en mij aanwijzen: bezie 
het leven van elke dag nu eens vanuit dat perspectief: van dood en 
eeuwigheid. Bekijk het eens vanuit het einde. Die rijke mens, o ja, 
die zal de dood verre van zich hebben geschoven. Voor die rijke 
mens kwam de dood altijd te vroeg. Maar hij kon de dood niet 
ontgaan. En ook Lázarus is gestorven. Ook daarin wordt getekend 
dat Gods volk een mensenkind is. De Heere had het gezegd: “Ten 
dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven”. Maar wat een 
onderscheid is er in dat sterven, in dat einde van die twee. Waar het 
voor de een een verlossing is, daar is het voor de ander een ramp-
zaligheid. 
En het geschiedde dat de bedelaar stierf. Dan komt de werkelijkheid 
pas voor de dag. Er is op deze wereld, wat wij als werkelijkheid be-
schouwen, zoveel schijn, zoveel wat het niet is, zoveel fantasie. 
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Maar daar aan die andere zijde is geen fantasie. Daar is slechts 
Goddelijke werkelijkheid en waarheid. 
De bedelaar stierf. Hij sterft als eerste. Want God heeft de dagen 
van zijn lijden gekort. Dat is ook een zegen. Weet u wat ons in de 
natuur zit? “Ik wil wel tachtig worden,  ik wil wel negentig worden, ik 
wil wel honderd worden”. Maar ja, als het nu vlak ligt tussen God en 
je ziel; als het nu terecht is voor de eeuwigheid; als je schuld is ver-
geven; als de Weg geopend is tot het hart van de Vader, door het 
borgwerk van de Heere Jezus Christus, waarom zou je dan nog 
zeventig jaar op een wereld vol ellende willen blijven? Waarom zou 
je dan nog vijftig jaar met grote afstand tussen God en je ziel willen 
wezen? Waarom zou je dan niet begeren om ontbonden te zijn en 
met Christus te zijn? Dat is dan toch zeer verre het beste! Of niet? 
Let wel, het Woord spreekt ervan, dat de hoge ouderdom een 
Goddelijke zegening is. Dat waar de kindskinderen gezien mogen 
worden, dat is een weldaad des Heeren. Maar willen wij alles nu uit 
het leven halen, of wachten we op dat uur dat we uit het leven 
worden weggehaald,  om eeuwig bij God te mogen wezen? 
Het geschiedde dat de bedelaar stierf. Nu blijkt wie de echte koning 
is. Dat is zo natuurlijk. Hij werd van de engelen gedragen, koninklijk, 
als gedienstige geesten hebben ze hem naar Boven gebracht. Daar 
zit iets zoets in, iets liefelijks, iets vriendelijks schuilt daarin. Van de 
engelen gedragen. En er was een plaatsje klaar voor dit Konings-
kind. Waar was dat plaatsje? In de schoot van Abraham. Waarom 
nu net in Abrahams schoot? Abraham wordt hier voorgesteld, omdat 
hij is, naar de Schriften, de vader aller gelovigen. En dat de Heere 
hem het ruime zaad had beloofd, dat in de Heere geloven zou. 
Hij werd gedragen in de schoot. Waar is het kind dat verdriet heeft, 
dat pijn heeft, dat het moeilijk heeft, dat zich niet veilig voelt? Waar 
is dat kind het liefst? In moeders schoot. Dat is de veiligste, de 
warmste en de geborgenste plaats. 
Nou, van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Zo zorgt 
God voor Zijn Kerk. Wat een sterven! Wat een sterven! Wat denkt 
u? Zou Lázarus nog hebben terug gedacht aan de dagen dat hij lag 
aan de poort van die rijke? En dat het misschien (dat is praktijk) 
weleens in zijn hart is opgekomen: “Zou God nog wel weten van 
mijn droevig lot? Zou de Heere Zijn gunstgenoten, dacht ik, dan 
altoos verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer 
gadeslaan?” Zou hij daar nog aan terug gedacht hebben? Als hij 
daar aan terug gedacht heeft, dan is het met schaamte geweest. 
Want hier blijkt hoe goed de Heere voor hem gezorgd heeft. Hij 
heeft hem bewaard, tot op de dag van Jezus Christus. 
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Waar bewaart de Heere Zijn Kerk voor in de wereld in deze tijd? 
Niet dat ze veel rijkdom hebben. Niet dat ze een overdadig leven 
hebben. Nee, het is Gods wijs bestel dat Hij het Zijn Kerk menig-
maal onthoudt. Maar Hij bewaart ze zo, dat ze alle nooddruft zullen 
ontvangen die ze nodig hebben, opdat de Heere ze op Zijn tijd tot 
Zich zal halen. Ja, u zegt: “Maar ik bid om dit, en ik heb dat nodig en 
ik krijg het niet”. Gelooft u dat God het gebed van Zijn Kerk ver-
hoort? “Ik merk er weinig van”. Luther zegt: “Dat blijkt in Gods Kerk 
meestal in het geven van het tegenover gestelde, dat de Heere het 
gebed van Zijn volk verhoord heeft”. Het is Zijn goedheid dat Hij ons 
onthoudt wat wij Hem vragen, en het is Zijn wijsheid dat Hij ons 
geeft wat we niet gewild hebben. 
Het geschiedde dat de bedelaar stierf. Die man komt tot rust in de 
schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. Wat 
zal dat een begrafenis geweest zijn! Daar lopen toch de rillingen van 
over je rug, als je dat bedenkt. Met hoeveel geweld en met hoeveel 
bombarie dat gepaard gegaan is. Kijk maar in onze dagen. We 
kunnen er wat van maken. We kunnen er een festijn van maken. Het 
mooi laten lijken, terwijl de werkelijkheid zo schrikbarend is. 
En werd begraven. Die woorden zijn er bij gevoegd om te zeggen, 
om te tonen dat er voor zijn lichaam gezorgd geworden is. Dat die 
man is weggelegd in een prachtig graf. Maar ook dat is een droom. 
Want er staat: “Als hij in de hel zijn ogen ophief”. Dat betekent niet 
alleen dat die man in de hel was en om zich heen keek. Dat bete-
kent het niet alleen. Er zit nog een betekenis achter. Dat is deze: als 
hij in de hel zijn ogen ophief, dat betekent: als hij in de hel tot besef 
kwam, tot de werkelijkheid kwam, tot verstaan gebracht werd, als de 
zaak eens tot hem door ging dringen. 
Als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham 
van verre en Lázarus in zijn schoot. 
Wat dringt er eigenlijk tot die man door? Hij is in de pijn. Dat zijn we 
in onze dagen ook een beetje verleerd, maar dat doen de vaderen 
wel, en dat doe ik ze dan maar achteraan. U meedelen dat in de hel 
alles dienstig is om voor de verdoemden de smart te verzwaren. 
Zijnde in de pijn, wil zeggen: een totaliteit aan pijn. Alles, alles, alles 
is schrikkelijk en maakt de smart al groter en groter. En dat hij in de 
pijn is, is een grote smart. Maar als hij zijn ogen opheft, ziet hij Abra-
ham van verre en Lázarus in zijn schoot. Ook dat is een verzwaring 
van zijn pijn en van zijn smart. Abraham van verre te zien. Een grote 
afstand tussen Abraham en deze rijke man. Maar in de schoot van 
Abraham die verachtte Lázarus, waar hij nu altijd zijn neus voor op-
gehaald heeft. Die heeft een heerlijke plaats ontvangen, en hij, hij is 
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daar. En daar zijnde in de pijn, doet hij zijn mond open, gaat hij tot 
Abraham spreken. 
 
Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 69 het 10e vers. 
 

Hun tafel word', o God, hun tot een strik, 
Een valstrik, waar zij straks in blijven hangen, 
En vollen loon van al hun kwaad ontvangen. 
Vervloek hun spijs; dat niets hun ziel verkwikk'; 
Verblind hun geest; verduister hun verstand; 
Verdonker hun gezicht; bewolk hun ogen; 
Verbreek hun kracht door Uw getergde hand; 
Dat rusteloos hun lend'nen wagg'len mogen. 

 
Zijnde in de pijn. En hij riep en zeide: “Vader Abraham”. Dat is ook 
aangrijpend! Nu het te laat is, nu gaat hij voor het eerst Abraham als 
zijn vader erkennen, en daarin zichzelf een bondskind noemen. Er 
zit ook altijd nog iets van een “recht hebben” in. Dat kom je in onze 
dagen ook tegen: de verbondsgemeente, en de geloofsgemeente, 
de gedoopte gemeente. Als je de rouwadvertenties leest, er gaat 
amper nog een mens verloren in onze dagen. Het is altijd goed en 
terecht. Hier lijkt het er ook op, dat de rijke man nog rechten heeft 
om ergens op te wijzen. “Vader Abraham, ik ben toch een kind, ik 
ben toch een bondskind, u moet naar mij toch horen!” Maar let eens 
op welk een egoïsme er in door klinkt. Zijnde in de pijn, is die man 
nog nooit gebroken geworden onder zijn zonden. Dat is in zijn leven 
niet gebeurd en dat is hier ook niet gebeurd. Nee, die man breekt 
alleen onder de pijn. Er staat: “Vader Abraham, ontferm u mijner en 
zend Lázarus”. Dat is wat! Lázarus was net door de engelen in de 
schoot van Abraham neergelegd, opdat Abraham zich, in het licht 
van de gelijkenis, over Lázarus zou ontfermen. Ofwel, dat hij na het 
moeitevolle leven tot rust zou komen bij God. En nu zegt deze 
verworpeling: “Ontferm u mijner, en in dat ontfermen over mij, moet 
u ophouden u over Lázarus te ontfermen”. Hij misgunt Lázarus de 
zaligheid, want hij zegt: “Zend Lazarus, dat hij wegga uit die eeu-
wige heerlijkheid, en kome in deze vreselijke plaats van pijniging. En 
zend Lázarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope en 
ver-koele mijn tong”. Hij wil verkoeling, want “ik” lijd smarten in deze 
vlam. Waarom hij in die vlam is, daar hoor je hem niet over! Er klinkt 
geen besef in door: “Ik heb zelfs Lázarus de kruimels onder mijn 
tafel ontzegd, en nu zal Lázarus mij geen druppel water aan zijn vin-
ger kunnen brengen”. Die hem geen kruimel gunde, zal nu geen 
druppel kunnen ontvangen. “Zend Lázarus”. 



 12 

Wat zegt Abraham dan? “Kind…” Dat zal wat zijn, hoor, als het 
verkoelende doopwater gaat branden in de hel. Dat zal wat zijn, 
hoor, als je zogenaamde geloofsbelijdenis tegen ja gaat getuigen. 
Dat zal wat zijn, hoor, als je de tafel des Heeren ontheiligd hebt. 
Gegeten en gedronken zonder van die verzoening te leven. Dat zal 
wat zijn: “Kind”. Dat is een slag in het gezicht. Ik ben een kind, maar 
je hebt jezelf er uit gezondigd. 
“Gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus 
desgelijks het kwade”. Abraham wil niet zeggen: “U hebt het in het 
leven zo goed gehad, en nu hebt u het slecht. En Lázarus had het in 
het leven slecht, en nu heeft hij het goed”. Nee, dat zegt Abraham 
niet. Abraham zegt: “Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in 
uw leven”. Ofwel, gedenk hoe goed God voor u geweest is. Heel uw 
leven. Hoe de vriendelijkheid des Heeren u dag aan dag heeft toe-
gestraald. Maar ook, hoe u die vriendelijkheid hebt misbruikt tot uw 
eigen verderf. Dat u een vraatzuchtige gebleken bent. Dat u van uw 
buik uw god hebt gemaakt. De Heere heeft Zijn hand ruim over u 
open gedaan, opdat het u tot bekering zou  leiden, maar het heeft u 
juist verhard, stijfnekkig gemaakt tegen de Heere. Dat is gebleken. 
Want Lázarus heeft in het leven het kwade gehad, terwijl hij aan uw 
poort lag, terwijl u zoveel van God had ontvangen dat u hem best 
wat had kunnen geven om zijn smart wat te verlichten. En nu, nu 
wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. Hij wordt vertroost tot in alle 
eeuwigheid, en gij lijdt daarom smarten, omdat uw geweten u zal 
aanklagen, omdat  uw levensgeschiedenis u zal tegenwerken, u zal 
schuldig stellen in uw eigen oog. 
En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof geves-
tigd, zodat degenen die van hier tot u willen over gaan niet zouden 
kunnen, noch ook die daar zijn vandaar tot ons over komen. 
Wil dat wel beseffen, dat de plaats waar de boom valt, de plaats zal 
wezen waar hij eeuwig liggen zal. Zal hij naar het noorden vallen of 
zal hij naar het zuiden vallen? Denk nooit: het kan wel uitstel lijden. 
Denk nooit: ik heb nog tijd genoeg. Denk nooit: misschien kan het 
straks nog wel. Dat roomse leven zit ook in ons hart. Een poosje 
vagevuur, en wie weet… Dat soort flauwekul, dat nergens in het 
Woord is terug te vinden. Nee, nu, nu is het de tijd. Daartoe heeft 
die rijke man het leven ontvangen. En daartoe heeft ook die Lázarus 
het leven ontvangen. Opdat ze God hun Schepper zouden vinden. 
Opdat ze Hem zouden liefhebben. Opdat ze met Hem verzoend, 
verenigd zouden worden in het dierbare bloed van de Heere Jezus 
Christus. 
Gedenk! Dat zal wat zijn, hoor, als je in die plaats zult komen waar 
die rijke man is; als je gedenken moet hoe goed de Heere voor je 
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geweest is, tot op deze dag toe. Dat de blijken van Zijn gunst, Zijn 
liefde en Zijn trouw altijd groot over ons geweest zijn, en dat het 
onze hardnekkigheid is dat we ons tot Hem niet hebben bekeerd. 
Heeft Hij iets in de weg gelegd om tot Hem te komen? Dit zal toch 
het oordeel wezen: “Gij hebt niet gewild dat Hij Koning over u zijn 
zal”. Dat is het vreselijke. 
Een grote kloof. Terwijl het in het leven van die rijke man net als 
voor ons gold: “Nabij u is het Koninkrijk”. Nabij u. Het wordt u als het 
ware in de schoot gelegd. Dit is de weg, opdat ge daarin wandelen 
zoudt. Maar daar een grote kloof. Dat wil zeggen: een onoverbrug-
bare afstand. Dat is tot een schrik voor die rijke man. Die kan nooit 
meer in de hemel komen. Maar wat is dat een troost voor dat be-
streden volk van God, wat hier nogal eens denkt aan deze kant van 
het graf: “Zou ik er ooit komen? Zal ik me niet bedrogen hebben?” 
De duivel zit je op je nek en die zegt: “Voor jou is het toch niet”. En 
je zegt: “Nou ja, het is nogal eens twijfelmoedig in mijn hart. En ik 
hoop het wel, en ik verlang er naar. En af en toe, dan weet ik het, en 
dan weet ik het weer niet”, enzo. 
Een grote kloof. Lázarus was in de schoot van Abraham en die zal 
er nooit meer weg hoeven. Dat had God bepaald. Dat was een 
afgebakend gebied, een grote kloof. Lázarus hoefde nooit, in der 
eeuwigheid niet, naar die plaats van pijniging toe. Een grote kloof 
gevestigd. Overgaan is niet mogelijk. 
Wat zegt die rijke man dan? “Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt 
tot mijns vaders huis”. Dat is het volgende. Wat is dat voor een 
overweging? Krijgt deze rijke man ineens medelijden met zijn broe-
ders? Welnee! Hij heeft nog steeds alleen maar medelijden met 
zichzelf. “Ik bid u dan dat gij hem zendt tot mijns vaders huis, want ik 
heb vijf broeders. Dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in 
deze plaats der pijniging”. U moet er Bunyan maar eens op nalezen. 
Dat zal vreselijk zijn, hoor, zegt Bunyan, om in de eeuwige rampza-
ligheid degenen tegen te komen met wie je gezondigd hebt. Het zal 
de dagen van het zondigen te meer in herinnering brengen. Het zal 
de pijn verzwaren, de smart verhevigen. Dat zal vreselijk zijn. Dat 
zullen beukslagen in de ziel wezen, als hij die vijf broers zal te-gen 
komen, met wie hij zo heerlijk gefeest heeft daar aan die tafel; met 
wie hij zo lekkerlijk en zo rijk heeft geleefd. Als die daar ook zullen 
komen en met hem in de pijn zullen zijn, en ze daar met z’n zessen 
zullen wezen en Abraham zullen zien en Lázarus in zijn schoot. Dat 
zal wat zijn, als ze met z’n zessen zullen moeten concluderen: “Wij 
hebben die Lázarus veracht en hem laten liggen, en hij wordt nu 
vertroost en wij lijden smarten in deze vlam”. 
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Ik heb vijf broeders. Abraham zeide tot hem: “Ze hebben Mozes en 
de Profeten, dat zij die horen”. Ja, u zegt: “Ik sta op mijn rekening 
onder nul”. In het rood heet dat, geloof ik. “Ik ben helemaal niet rijk 
en het zit allemaal tegen”. Zal ik u eens een rijkdom laten zien? “Ze 
hebben Mozes en de Profeten”. Dat is een rijkdom! Of niet? Wie 
durft dan nog te zeggen dat hij arm is? “Ze hebben Mozes en de 
Profeten, dat zij die horen”. Ja, die lagen natuurlijk ergens onder het 
stof. Ze waren veel te druk met zilver poetsen. Dat moest mooi glim-
men. Ze waren veel te druk met de mahonie kastjes in de was zet-
ten. Dat moest mooi glimmen. Maar de Bijbel verdween onder het 
stof. Die hadden ze niet nodig. Ze hebben Mozes en de Profeten. 
Wat is nu uw levensadem? Wat hebt u nu het liefst? Als vandaag uw 
huis zou afbranden, wat zou u er dan uit mee nemen? “Ja, ja, ik heb 
nog zo’n mooi dingetje van mijn moeder, en dat ding van  m’n vader, 
die is natuurlijk een hoop geld waard, zoveel karaat enzo”. Of is het 
uw Bijbel? Wat is uw rijkdom? Ze hebben Mozes en de Profeten, dat 
zij die horen. Ja, dat waren ze zelf eigenlijk al vergeten, dat ze die 
hadden. 
En hij zeide: “Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden 
tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren”. Heb je het in je leven 
ook meegemaakt dat dat niet waar is? Je bent misschien weleens 
langs de rand van de dood gegaan. Toen heb je gezegd: “Als God 
me er uit haalt, dan zal ik het anders gaan doen”. Er is niets van 
terecht gekomen. 
Het ging in het verkeer net goed, en je zegt: “Nou, dat hing er maar 
om. Het moet toch nodig eens veranderen in mijn leven”. Er ge-
beurde niets. 
En je stond aan een aangrijpend ziek- en sterfbed, en je zei: “Nou, 
het wordt tijd dat ik het ook eens serieuzer ga nemen in mijn leven”. 
En je ging maar zo weer over tot de orde van de dag. 
Je hebt wonderen meegemaakt in je leven, dat je uitgered en uit-
geholpen werd. Misschien heb je weleens van harte gezongen: “Hij 
overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen”. En toen? Toen 
stond de wagen stil. Dat is zo’n eigenaardige gedachte die wij heb-
ben. Dat bijvoorbeeld dit: als er een uit de doden zou terug keren, 
dan zouden we ons bekeren. Het is niet waar. Het is een leugen. 
Abraham zeide tot hem: “Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, 
zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, 
zich niet laten gezeggen”. Weet u wat Abraham zegt? Hoe zijn wij 
eigenlijk bij God vandaan gegaan? Door te luisteren. Te luisteren 
naar het woord van de duivel. En hoe kunnen wij tot God terug ko-
men? Door te luisteren naar het Woord van God. Zo eenvoudig is 
het. Door het oor verleid tot zonde. Door het oor gebracht tot de 
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Goddelijke genade. Geloof is uit het gehoor, zegt het Woord van 
God. 
Ze hebben Mozes en de Profeten. Treffend! Dat er niet staat: “Dat 
zij die lezen”. Nee, dat zij die horen. De Schrift is altijd zuiver. Het 
gaat over het gehoor van het Woord. Je zegt: “Moet ik de Bijbel dan 
niet lezen?” Natuurlijk wel. Vroeger werd mij geleerd: je moet hem 
hardop lezen. Dat lijkt me ook beter. Natuurlijk moet je de Bijbel 
lezen. Maar het is door het gehoor dat de Heere een mens tot het 
geloof brengt. 
Is dat nu gebeurd in de loop van de tijd? Eindelijk eens een keer? 
Dat je ging horen. Dan begrijp je wat het Woord bedoelt met het 
Woord “horen”. Dat is niet een beetje duf je tijd uitzitten en af en toe 
en flard oppakken en eens een keer een beetje mee zitten te luis-
teren. Nee, dat is ophoren, dat is in beweging komen, dat is aan-
geraakt worden door dat Woord. 
Ze hebben Mozes en de Profeten. En indien ze die niet horen… Als 
ze weigeren daar onder, daar voor te buigen, dan zal niets anders 
helpen. Wat betekent dat? Dat hier het Woord van God ligt als het 
grootste en het machtigste wapen des Heeren. De Heere staat alles 
ten dienste. Als het Hem zal behagen Zijn volk te bekeren door een 
zware donderslag, dan zou hij op dit moment gehoord worden. Maar 
het behaagt God om door de stille wind van de prediking van het 
Woord te bekeren die geloven. Daarin is de Heere, in het suizen van 
een zachte stilte. 
Maar ja, die vijf broers zaten aan tafel. Die waren die dode broer al-
lang vergeten. Ze hadden een mooie steen op zijn graf gezet en ze 
zeiden: “Hij heeft een mooi leven gehad”. En ze waren druk bezig 
met muziek maken, met lachen, met feesten, met eten en drinken. 
Dus ze hoorden dat Woord helemaal niet. Het werd overschreeuwd. 
Laat ik het nu zo eens zeggen: de duivel zorgt altijd voor een feest-
je, als je maar nooit bij God uitkomt. Dan is het voetbal. Dan is het 
wielrennen. Dan is het vakantie. Dan is het Kerst. Dan is het Oud en 
Nieuw, met vuurwerk en weet ik het wat allemaal. De duivel zorgt 
altijd voor een feestje, als je maar nooit gaat horen naar het Woord. 
Let op dat de feestjes van de duivel altijd vol met kabaal zijn, want 
het moet dit Woord overschreeuwen, en het moet de stem van het 
geweten overstemmen. Maar weet u wat nu zo noodzakelijk is? 
Daarom was het zo schoon, dat zei ik u in het begin, dat je van 
Lázarus niets hoort. Dat is noodzakelijk, dat een mens stil wordt 
onder God. Dan zingt de Psalm zo schoon: “Mijn ziel is immers stil 
tot God, van Hem wacht ik een heilrijk lot”. En Psalm 65: “De lofzang 
klimt uit Sions zalen, tot U, met stil ontzag”. 
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Heb je Gods stem gehoord in die zachte stilte? Heb je Gods stem 
gehoord, met al zijn zoetheid en vriendelijkheid? Toen je Zijn stem 
hoorde, verbleekte al die rijkdom van de wereld. Toen zei je: “Laten 
ze alles maar houden, als ik mijn God maar hebben mag. Laten ze 
maar rijk zijn met al hun goed. Ze weten toch niet wie het naar zich 
nemen zal”. Als je toch kennis hebt gemaakt met deze Hee-re, deze 
Heere Die Zich in het Woord openbaart, wat kan de wereld je dan 
nog geven?! Dan kom je er wel achter dat je zo snel wordt mee 
getrokken, mee gesleept. Maar dan kom je er ook achter welk een 
duisternis je daarmee over je heen haalt, welk een donkere dagen je 
dan door moet maken. Hoe noodzakelijk het weer is om weer in de 
schuld, in het stof van de vernedering voor God te komen. 
Lázarus vol zweren. Ach, mensen, wat doen we in de wereld een 
hoop schade op. Wat hebben we een hoop zweren en etterbuilen, 
door eigen schuld en zonden. Of niet? Maar wat is dat schoon, dat 
Lázarus koninklijk ten hemel werd gedragen, omdat zijn zweren, die 
de mensen konden zien, voor het oog van God bedekt waren, om-
dat de mantel van Christus’ gerechtigheid over hem heen gelegd 
was. Dat was zijn troost en dat was zijn vrede in de schoot van 
Abraham. 
Ik dank U dat U toornig op mij geweest zijt. Uw toorn is afgekeerd. 
Gij troost mij. Eeuwig verzadiging van vreugde. Eeuwige rijkdom. 
Eeuwig de vreugdemaaltijd, zonder ooit, zoals die rijke mens, verza-
digd te worden. Nee, maar altijd blij, vrolijk in de Heere der heir-
scharen. 
Het geschiedde dat de bedelaar stierf. Wat een blijde dag. En de 
rijke stierf ook. Wat een vreselijke dag. 
Als we dan onderhand geroepen worden om naar uw uitvaart te 
komen, waar hebt u dan uw ogen open gedaan? Hebt u dan die 
God gezien Die voor u geen vreemde meer was? Of bent u dan op 
die plaats, dat u uw ogen opheft om tot kennis der waarheid te 
komen, zijnde in de pijn? 
Onderzoek u nauw, of u in het geloof bent. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 73 : 14 
 

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

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


