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Predikatie over 1 Koningen 11 vers 11 t/m 13 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 14 september 2014 
 
Zingen Psalm 38 : 2. 
Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
Zingen Tien Geboden : 9. 
Schriftlezing 1 Koningen 11 vers 1 t/m 13  
 
  1 En de koning Sálomo had vele vreemde vrouwen lief, en dat be-
nevens de dochter van Farao: Moabitische, Ammonitische, Edomi-
tische, Sidonische, Hethitische; 
  2 Van die volken waarvan de HEERE gezegd had tot de kinderen 
Israëls: Gijlieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet in-
komen; zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen; aan 
dezen hing Sálomo met liefde. 
  3 En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd 
bijwijven; en zijn vrouwen neigden zijn hart. 
  4 Want het geschiedde in den tijd van Sálomo’s ouderdom, dat zijn 
vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet 
volkomen met den HEERE zijn God was, gelijk het hart van zijn 
vader David. 
  5 Want Sálomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniërs, na, en 
Milcom, het verfoeisel der Ammonieten. 
  6 Alzo deed Sálomo wat kwaad was in de ogen des HEEREN, en 
volhardde niet den HEERE te volgen, gelijk zijn vader David. 
  7 Toen bouwde Sálomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der 
Moabieten, op den berg die vóór Jeruzalem is, en voor Molech, het 
verfoeisel der kinderen Ammons. 
  8 En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die aan haar go-
den rookten en offerden. 
  9 Daarom vertoornde Zich de HEERE tegen Sálomo, omdat hij zijn 
hart geneigd had van den HEERE, den God Israëls, Die hem twee-
maal verschenen was, 
10 En hem van deze zaak geboden had, dat hij andere goden niet 
zou nawandelen; doch hij hield niet wat de HEERE geboden had. 
11 Daarom zeide de HEERE tot Sálomo: Dewijl dit bij u geschied is, 
dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u 
geboden heb; Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en 
datzelve uw knecht geven. 
12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Da-
vids wil; van de hand uws zoons zal Ik het scheuren. 
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13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; één stam zal Ik 
uw zoon geven; om Mijns knechts Davids wil en om Jeruzalems wil, 
dat Ik verkoren heb. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 51 : 4 en 9. 
 
1 Koningen 11 vers 11 t/m 13, daar luidt het Woord van God: 
 
11 Daarom zeide de HEERE tot Sálomo: Dewijl dit bij  u ge-
schied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn 
inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal gewisseli jk dit konink-
rijk van u scheuren en datzelve uw knecht geven. 
12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uw s vaders 
Davids wil; van de hand uws zoons zal Ik het scheur en. 
13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheure n; één stam 
zal Ik uw zoon geven; om Mijns knechts Davids wil e n om Je-
ruzalems wil, dat Ik verkoren heb. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De grootte van de straf. 
2e. De beperking in de straf. 
3e. De belofte door de straf. 

 
Gemeente, we hebben gezongen van gewenste zielevreugd. Wat is 
dat voor een wens? Dat is de wens van een volk om terug gebracht 
te worden naar een ogenblik in het leven waarop de ziel verheugd 
geweest is, verblijd geweest is in God. Dat betekent dat dat gaat 
over mensen, die hebben kennis gemaakt met het heilige Wezen 
van God. Kennis hebben gemaakt met God in de Heere Jezus 
Christus. Want buiten de Heere Jezus Christus is de Heere een 
eeuwige Gloed, een verterend Vuur, bij Wie niemand wonen kan. 
Buiten die Heere Jezus Chris-tus is er in Gods nabijheid voor u en 
voor mij geen leven mogelijk, geen bestaan mogelijk, omdat we van 
de hoofdschedel af tot de voetzool toe bezoedeld, bevuild zijn met 
zonden en met ongerechtigheden, omdat we walgelijk zijn in het 
heilige oog van God. Onze onheiligheid kan niet bestaan in het licht 
van de Goddelijke heiligheid. Wie kennis gemaakt heeft met die 
God, in de Heere Jezus Christus, ja, die weet van schuld en van 
vergeving; die weet van zonden en van verlossing; die weet van wet 
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en van Evangelie. Die is er onder gebroken, dat spreken, dat druk-
ken van Gods hand in het leven. Die is er onder ge-broken en ver-
slagen geraakt, toen hij werd neergedrukt in het stof van de 
vernedering; toen de Heere je tegen kwam, om je te vertellen, te 
tonen hoedanig nu je leven geweest is, welk een vuilheid en welk 
een walgelijkheid er in je bestaan gevonden werd. Dat je alle hoop 
en alle troost ging missen. Dat je een mens werd zonder God, en 
daarom zonder hoop en zonder vrede in de wereld. 
Heeft die wet weleens een keer zijn mond open gedaan in je be-
staan? Want ja, zondag aan zondag onder de lezing van Gods wet 
zitten is natuurlijk een voorrecht. Maar dat kan maar zo langs je 
heen glijden. Dat kan maar zo langs je rug afglijden naar beneden, 
en je vergeet het weer. Maar ben je in die heilige wet weleens aan-
gesproken door Gods Heilige Geest? Dat het om u ging, om u 
persoonlijk. Dat de Heere Zijn Woord tot u richtte, om u aan te wij-
zen waar de haper zat. U had misschien vele keren God de schuld 
gegeven, van de wendingen in uw levenslot, van de gang die u 
moest gaan, van dat wat u meemaakte. Misschien zelfs wel van uw 
onbekeerd-zijn, dat u zei: “Maar ik vraag er toch om! Toch is het niet 
gebeurd. Dat ligt aan God”, ofzo. Maar toen die heilige wet ging 
spreken, toen ging de hand op de mond. Of niet? Toen moest je 
zwijgen onder Gods stem, onder Zijn spreken. En als je in die gang 
alle hoop en alle vrede moet missen, als je jezelf niet meer kunt 
helpen, je niet meer op de been kunt houden, al je gerechtigheden 
zijn weggewaaid als kaf voor de wind. Het is allemaal waardeloos 
gebleken. Als het in het reine moet komen met die God en je hebt 
uit jezelf geen mogelijkheden om het in het reine te brengen, als dat 
een zaak van dood en leven wordt, erop of eronder, op het scherp 
van de snede, als er wat moet gebeuren, omdat je één ding zeker 
weet: onderhand zal ik sterven. Sterven onder Gods toorn en onder 
Gods heilig recht. Als je het zelfs moet aanbidden dat de Heere 
recht is in al Zijn weg en werk. 
Waarom doet de Heere dat? Waarom leidt de Heere een mens zo 
ver in die weg, in die donkerheid, in die nood en in die angst? Wel, 
opdat de roep geboren zou worden. De roep om een Borg en om 
een Zaligmaker. Opdat de weg gebaand zou worden, opdat er 
plaats gemaakt zou worden voor de Zoon van Gods eeuwige liefde, 
voor de Heere Jezus Christus. Opdat de Heere baanbrekend zou 
door gaan in het bestaan en dwars door die ellende heen tot de 
verlossing zou voeren. Die verlossing die daar alleen is in het bloed 
van het Lam. 
Gewenste zielevreugd. Dat is geen wereldse vreugd, maar een 
zielevreugd. Dat is een geestelijke vreugde, een blijdschap in God, 
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een verheugd zijn in de genade en in het heil des Heeren. Is het 
gebeurd dat je doodliep, dat je vastliep, dat het stokte, dat het niet 
verder kon, en dat het van de andere kant gekomen is? Dat de 
Heere een weg baande waar geen wegen waren. Dat de Heere de 
bergen van onmogelijkheid maakte tot een vlak veld. Is het gebeurd 
dat de Heere met Zichzelf kwam in het aangezicht van Zijn Zoon en 
in Hem aan u Zijn hart verklaarde en openbaarde? Dat de Heere 
Jezus u tegen kwam voor uw geloofsoog en voor uw geloofshart. Dit 
heb Ik voor u gedaan, geleden, gestorven, om u uit het gericht weg 
te nemen en in die vrede met God te brengen. En dat de Vader om-
wille van Zijn Zoon het in uw ziel sprak: “Ik toorn niet meer en Ik 
scheld niet meer; Ik heb verzoening gevonden in het bloed van Mijn 
Zoon”. Is het gebeurd? Gewenste zielevreugd, waar het dwars door 
de zwartheid heen ging tot het licht van die nieuwe dag, van die 
geestelijke dag. Dat de Zon der gerechtigheid op ging in je bestaan. 
Dat je het ging verstaan wat David deed, toen hij huppelde voor de 
ark. Dat je ook wel kon huppelen van zielevreugd, omdat je je wens 
had verkregen. Je wens verkregen, dat God je had gedaan wat je 
jezelf nu nooit kon schenken. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd, hebben we gezongen. Nou, 
en dat gold ook wel in het leven van Sálomo, weer gewenste ziele-
vreugd. Sálomo is een man die, als het toch terzake komt, weet wat 
hij mist. Kijk, als het in uw leven nog nooit zo ver gekomen is, dat u 
die God hebt leren kennen in de Heere Jezus Christus, ja, dan weet 
u eigenlijk niet waarover u spreekt. En hoe kunt u dan zingen: “Ai, 
geef mij weer gewenste zielevreugd”, als u nog nooit die zielevreugd 
deelachtig geweest bent! 
Maar hier gaat het over een man die zo in Gods nabijheid, in Gods 
gemeenschap had mogen verkeren. Het was bij Sálomo onder het 
stof geraakt. Och, misschien was het wel helemaal naar zijn achter-
hoofd weggedreven, dat er dagen zonder getal geweest zijn dat hij 
er niet meer aan gedacht heeft. Maar de Heere vergeet Zijn eigen 
werk nooit. Want er staat geschreven Wie die God is in het 9e vers: 
“De HEERE, de God Israëls, Die hem tweemaal verschenen was”. 
Dat is bij God bekend. Dat is in het boek der gedachtenis bij de 
Heere opgetekend. En daar ligt de grond, de oorzaak, ja, dat de 
Heere komt in het leven van Sálomo. Want dat tweemaal verschij-
nen vindt zijn anker in de bodem van het Goddelijke welbehagen. 
De Heere neemt redenen uit Zichzelf. Hij Die begonnen is in het le-
ven van Sálomo, zal het ook voleindigen, tot op de dag van de 
Heere Jezus Christus. 
Dat is in de eerste plaats een troost voor een mens die het niet meer 
bekijken kan, die er niet meer overheen kan zien, die geen helder 
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zicht op de zaak meer heeft, die geen helder doorzicht meer heeft 
tot God in de hemel, die zeggen moet: “Mijn gebeden, ja, mijn 
gebeden vallen als het ware uit de lucht weer op de grond kapot, en 
mijn Bijbellezen, het gaat langs mij heen. En welke gedachten er 
toch in mij opkomen, en wat er toch in mijn hart leeft, welke onge-
rechtigheden ik dag aan dag nog tegen kom in mijn bestaan”. En als 
je op jezelf ziet, dan zeg je: “Het is een verloren zaak!” Nou, laat ik 
dat eerst eens mogen vragen. Kunt u nog boven Sálomo uit komen 
vanmorgen? Hebt u het onder het lezen van dat gedeelte gedacht 
bij uzelf: “Ja maar, zo erg zal het bij mij niet wezen, zo diep zal ik 
niet zakken. Hoe is het toch mogelijk dat Sálomo dat gedaan heeft”. 
Of ben je er achter gekomen, in je hart en in je gedachten, dat er in 
je bestaan, net als in het leven van Sálomo, vele vreemde vrouwen 
zijn? En wat zou dat nu betekenen, vele vreemde vrouwen? Hoe 
moet dat nu worden overgezet voor vandaag voor een ieder van 
ons? Wel, dat er nog zoveel is in het leven, waarvan de Heere zegt: 
“Dat moet er uit”. En dat we aan de hand houden waar we ons in 
blijven vermaken. Die boezemzonde bijvoorbeeld, die we zo kwalijk 
los kunnen laten. Die zondige gedachten. Die zondige levensgan-
gen wellicht. Die wegen waar de Heere van zegt: “Daarin hoort u 
niet te wandelen”. Wie is er nu veilig voor zichzelf?! 
Laat het een troost wezen voor die die het niet meer bekijken kan. 
Maar laat het tegelijker tijd een schrik wezen voor die die ademhaalt 
in de zonde. 
Weet u wat er van Sálomo geschreven staat? Dat is toch ook wat! 
Dat hij aan deze vrouwen hing met liefde. Ofwel, hij had er plezier 
in, hij had er vermaak in, hij had het er best in naar zijn zin, hij kon 
het er heerlijk in uithouden. En wat is dat een verschil, een contrast 
met die liefde die daar in zijn hart gelegd was. Dat Sálomo heeft 
kunnen zeggen: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad”. En dat nu die vele vreemde vrouwen zijn hart in beslag 
nemen, hem meevoeren in een zondige weg. 
Zie wat de Heere doet. De Heere komt met Zijn straffende en met 
Zijn slaande hand in het leven van Sálomo. 
Je moet niet denken dat de Heere de zonde door de vingers ziet. 
Als Hij nu de zonden van Zijn volk al niet door de vingers ziet, hoe 
zal het dan u vergaan die nog voor eigen rekening staat! Als de 
Heere de zonden zo ernstig neemt, dat er zo een zware straf op 
volgt, wie zal dan niet beven, sidderen voor die God! Laat ik wel 
meteen dit mogen zeggen, dat de zware straf die de Heere Sálomo 
oplegt, slechts een lichte straf is in vergelijking tot dat wat hij ver-
dient vanwege zijn zonden. Sálomo heeft het zich waardig gemaakt 
dat de Heere Zich voor eeuwig uit het leven van Sálomo terug trekt 
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en hem overgeeft aan het verderf, en hem laat wegzinken in de 
eeuwige nacht. Dat heeft Sálomo verdiend. Maar dat doet God niet, 
om redenen uit Zichzelf. 
Wil er voor u in deze morgen in de prediking van het Woord een 
trooststuk zitten, dan is dit ook een beslissende vraag: Bent u een 
helwaardige? Hebt u ook die verdoemenis verdiend? Zeker wel als 
dat Woord aan u wordt voorgelezen, dat de Heere aan Sálomo 
tweemaal verschenen was, en u zich in herinnering moet brengen 
de pleisterplaatsen die er in uw leven geweest zijn, waar de Heere 
Zijn stem heeft laten horen, Zijn aangezicht heeft getoond, Zijn hart 
heeft getoond. Als u weet van die ogenblikken in uw bestaan, die als 
met een diamantsteen in uw hart geschreven staan, dat niet meer 
uit te wissen is Wie de Heere voor u geweest is. Kijk dan in de 
spiegel van Gods heilige wet. Dan zeg je: “Wat zal dat een won-der 
zijn, als de Heere Zijn eigen werk in het leven in stand houdt”. Wat 
heb je het verdiend (of niet?), dat de Heere een scheiding, een eeu-
wige scheiding met je maakt. 
De koning Sálomo, een type van Christus. Maar o, wat komt hij hier 
als mens voor de dag. Wat is dat Woord eerlijk en puur, om ons dit 
niet achter te houden, maar dat het betoond wordt in het leven van 
Gods kinderen, vleselijk, verkocht onder de zonde. 
Vele vrouwen had hij lief. En al die volken worden opgenoemd. Vol-
ken waarvan de Heere gezegd had: “Die moet je buiten de deur 
houden. Gijlieden zult tot hen niet in gaan en zij zullen tot u niet in 
komen”. Waarom? Misgunde de Heere de mens een plezierige 
gang? Een gang van vreugde, ofzo. Nee, juist niet. En daarom klinkt 
dat waarschuwende woord in de wet des Heeren. Want de Heere 
weet wat het gevolg is als in het leven van Sálomo hij die vrouwen 
toe laat. Dit is het gevolg: “Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun 
goden neigen”. De Heere weet: u zult er in Mij verlaten en vreemde 
afgoden na gaan wandelen; uw hart wordt van Mij af getrokken en u 
wordt tot die afgoden heen getrokken. 
Heb je het meegemaakt in je leven, dat dat zo sluipenderweg gaat, 
en dat dat zo ongemerkt gaat? Ben je er achter gekomen in je leven, 
hoe een vleselijke gang er dan voor de dag komt? Dat je inderdaad 
niet meer boven Sálomo uit kunt komen. 
En aan deze hing Sálomo met liefde. Dat je je daarin vermaken 
kunt. Dat je je er in vermaken blijft. Dat zul je toch ook moeten 
erkennen als het waar is in je leven. Totdat God ingrijpt. Want weet 
u wat wij wel kunnen? Wij kunnen ons bij de Heere vandaan 
zondigen. Maar weet u wat wij niet kunnen? We kunnen onszelf niet 
meer in Gods nabijheid terug brengen. Dat is altijd een daad van de 
almachtige God. En dan hoor ik de vader van Sálomo uitroepen 
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(David): “Gelijk een schaap heb ik gedwaald in ’t rond, onbedacht 
zijn herder verloren”. Nou, dat geldt van Sálomo wel. God was uit 
zijn oog verdwenen, maar hij was niet uit Gods oog verdwenen. En 
inderdaad, het blijkt dat de voorzegging des Heeren waar is. 
Het geschiedde in de tijd van Sálomo’s ouderdom, dat zijn vrouwen 
zijn hart achter andere goden neigden. 
Wat wil dat ons zeggen, dat dat nu precies in de tijd van Sálomo’s 
ouderdom gebeurt? Wel, de verklaarders zeggen: “Dat is in de tijd 
van zijn zwakte”. De duivel wacht al-tijd op het zwakste moment. De 
duivel zoekt altijd zijn ingang in onze zwaktepunten. De duivel loert 
altijd op ons bestaan, en als we ons het minst kunnen verdedigen, 
dan grijpt hij, dan slaat hij toe in alle kracht en in alle hevigheid. 
Het gebeurde in de tijd van Sálomo’s ouderdom. En u zegt mis-
schien: “Het is bij mij gebeurd toen ik zo’n verdriet had. Het is bij mij 
gebeurd toen ik me zo eenzaam voelde. Het is bij mij gebeurd toen 
alles anders ging dan dat ik had gehoopt en gedacht. Het is bij mij 
gebeurd, inderdaad, in mijn zwakke ogenblikken”. Het is niet voor 
niets dat Luther zo’n helder advies geeft. Als de duivel op je loert, 
zegt Luther, als hij je zoekt aan te vallen, ga dan psalmen zingen. 
Dat is Gods Woord. En voor niets anders gaat de duivel op de loop 
dan voor Gods Woord. Wees dan in die strijd er een die het wapen 
van het Woord ter hand neemt. 
Ja, dat liet Sálomo achterwege. En zij neigden zijn hart achter an-
dere goden, dat zijn hart niet volkomen met de Heere zijn God was, 
gelijk het hart van zijn vader David. 
Ofwel, een gedeeld hart. En u weet het toch wat de Heere Jezus 
zegt! “Gij kunt niet God dienen en de Mammon”. Dat gaat niet. Dat 
willen we van nature wel. Wie wil er nu niet naar de hemel! Maar 
ondertussen willen we ons aardse bestaan als onze eigen hemel 
wel wat inrichten. Maar dat zal nooit samen kunnen gaan. 
Sálomo wandelde achter de afgoden aan. Treffend, dat woord “wan-
delen”. Wanneer gaat u wandelen? Niet als u haast hebt. Niet als er 
druk op de ketel zit. Wandelen doe je voor je vermaak. Sálomo wan-
delde. Het was een vermakelijke gang. Alzo deed Sálomo wat 
kwaad was in de ogen des Heeren, en volhardde niet de Heere te 
volgen, gelijk zijn vader David. 
Sálomo vroeg niet in de weg die hij ging: “Heere, wat wilt Gij dat ik 
doen zal?” Dat is eigenlijk een zaak! Dat het als het ware zich buiten 
Sálomo afspeelt, dat de Heere Zich vertoornt tegen Sálomo. Dat 
Sálomo daar niet aan gedacht heeft, daar niet onder gebogen heeft. 
Nee, dat hij zelfs ging bouwen voor de afgoden. Hoogten, tempels, 
opdat het verfoeisel aanbeden kon worden. En u weet het, dat de 
Heere jaloers is op Zijn eer. Wat gebeurde daar toen die afgoden 
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een plaats kregen? Ja, Sálomo heeft niet gezegd: “De God Israëls 
dienen we niet meer”. Dat heeft hij niet gezegd. Maar hij gaf die 
afgoden naast de God van Israël een plaats. Wat houdt dat in? De 
Heere zegt: “Daarmee trek je Mij naar beneden, en heb je Mij de 
afgoden gelijk gemaakt. En Ik ben jaloers op Mijn eer”. Er kan er 
maar Eén de belangrijkste plaats in ons leven hebben. Er kan er 
maar Eén de hoogste, de meest eervolle plaats hebben. Er kan er 
maar Eén van ons aanbeden zijn. 
Wat houdt u aan de hand? Waar vermaakt u zich in, waarvan u wel 
weet dat de Heere het verbiedt? Wat hebt u binnen de muren van 
uw huis, wat er uit moet? Wat hebt u in uw hart en in uw gedachten, 
wat niet kan bestaan voor het heilig oog des Heeren? 
Ik las vanmorgen nog bij een verklaarder, hij zegt: “Als we in onze 
gedachten de zonde toelaten, als we in onze rijke fantasieën een 
zondeleven kunnen leiden, hoe kun je dan nog God de Heere aan-
roepen in het gebed! Hoe kun je dan nog verhoring hopen en 
verwachten op je gebed!” Is dat een strijd in uw bestaan, vraagt die 
verklaarder. Is dat oorlog in uw binnenste? Dat die gedachten op-
komen. Dat die verlangens opkomen. Dat die vele vreemde vrouwen 
zich in allerlei facetten en met allerlei gezichten aan u vertonen. En 
is dat de last van uw bestaan? Voelt u die strijd tussen de Geest en 
het vlees? Sálomo liet het toe. Alzo deed hij voor al zijn vreemde 
vrouwen, die aan haar goden rookten en offerden. 
Daarom vertoornde Zich de Heere. 
Het is noodzakelijk dat wij op grond van het Woord een helder zicht 
hebben op Wie de Heere is. De Heere is niet een grillig God Die 
maar zo over de mensheid toornt. De Heere is niet een God Die de 
onschuldige schuldig stelt. De Heere is niet een God waarvan je zou 
kunnen zeggen: “Ja, Adam is in de zonde gevallen. Wat kan ik daar-
aan doen?” Alsof u en ik het beter hadden gedaan, ofzo. Nee, er 
staat: “Daarom vertoornde Zich de Heere”. Dus de toorn des Heeren 
heeft een reden, een oorzaak. Zo heeft de toorn van God in ons al-
ler bestaan een oorzaak. Daarom is het noodzakelijk voor Sálomo, 
na ontvangen genade, maar ook voor een mens vóór ontvangen 
genade, dat we bij de diepe oorzaak worden bepaald, dat de oor-
zaak wordt open gelegd, opdat we de toorn van God zullen ver-
staan, zullen vatten dat het een rechtvaardige toorn des Heeren is. 
Daarom vertoornde Zich de HEERE. Hoe wordt God genoemd? De 
HEERE, met vijf hoofdletters. De God van het verbond. Die God Die 
het met een eed gezworen heeft en Die niet liegen kan. Die God Die 
zal zorgen voor Zijn eigen eer. Die trouw blijft aan Zijn toezeggin-
gen. Die God Die nooit zal laten varen de werken Zijner handen. 
Denk erom dat na deze Sálomo de Heere gedankt heeft voor de 
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toorn van God, voor het inbreken in het bestaan van Sálomo. Denk 
erom dat het een zegen is als de Heere een mens aan deze kant 
van het graf bezoekt vanwege zijn zonden. Kohlbrugge zegt: “Als Hij 
u niet op het oog heeft, Hij laat u als vanzelf in de eeuwige afgrond 
wegzakken. Maar hier vindt u de blijk dat de Heere bemoeienis 
houdt met een mens, dat Hij u de zonden ordentelijk voor de ogen 
stelt”. Dat is de HEERE Die het doet omwille van Zijn verbond. De 
HEERE is hier tegen Sálomo, omdat Sálomo bij de HEERE vandaan 
gegaan is, gezondigd, dat is het ergste, het zwaarste, gezondigd 
tegen de liefde van God, die God Die hem tweemaal verschenen 
was. 
En zeg het nu eens, dat weet u toch ook wel, toen die eerste liefde 
in uw hart was, toen het zo’n rijke tijd was, toen u ademde in die 
zuivere lucht van de Goddelijke genade, toen de duivel zijn mond 
moest houden, het vlees er onder lag, uw hart en uw gedachten vol 
waren van de heilige God, toen begeerde u toch niets liever dan 
naar Zijn geboden volmaakt, volkomen te wandelen. U verfoeide 
toch de zonden! Of niet? U vroeg toch in uw leven: “Wat wilt Gij dat 
ik doen zal? Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de 
eeuwige weg”. De angst sloeg u om het hart toen u bedacht dat u 
wel weer eens kon gaan zondigen, dingen kon doen die de Heere 
zou-den tergen. Want de liefde tot God was zo sterk, u wilde Hem 
toch geen verdriet meer aandoen! Of wel? 
Nou, Die hem tweemaal verschenen was en hem van deze zaak ge-
boden had. Het gebod van God was in het leven van Sálomo ge-
weest, om die te doen uit dankbaarheid. En Sálomo had Gods ge-
bod vergeten. Maar de Heere vergeet het niet. Hij had niet gehou-
den wat de Heere geboden had. Maar de Heere houdt wel wat Hij 
Zelf geboden heeft. Daarom zeide de HEERE tot Sálomo. 
Ziet u dat het een persoonlijke zaak wordt. Ziet u dat het er over 
gaat dat het één op één is in ons bestaan. Ziet u dat we aan alge-
meenheden weinig hebben. Algemeenheden, daar kunnen we ons 
mee op de been houden. “Jezus is voor alle mensen gestorven. Het 
zal wel goed zijn. Iedereen is nu een keer zondaar. We doen alle-
maal verkeerde dingen. Wat kan ik er aan doen?” Dat soort flau-
wekul. 
Het is een persoonlijke zaak. De HEERE komt Sálomo tegen en Hij 
kijkt Sálomo in het oog en in het hart. Daarom zeide de HEERE tot 
Sálomo. En wat doet de HEERE? Hij legt Zijn heilige, Goddelijke 
vinger bij de zwarte bladzijde in het bestaan van Sálomo. Dewijl dit 
bij u geschied is. Dit is er. Hier zit de haper. Hier zit de fout. En op 
grond van dit gebeuren, spreek Ik Mijn toorn en Mijn straf uit. Gij 
hebt niet gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen die Ik u gebo-
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den heb. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelve 
uw knecht geven. 
Wat gaat de HEERE aan Sálomo ontnemen? Dit koninkrijk. Van wie 
was dat koninkrijk? Dat was van God. Dat was niet van Sálomo. Dat 
had Sálomo van de HEERE gekregen, om daarin de HEERE te 
dienen. 
Alles wat u hebt en alles wat u bent, met al uw rijkdom, met al uw 
wijsheid, met al uw kracht, met al uw macht, het is niet van u. Het is 
niet om uzelf daarmee op de troon te zetten. Het is niet om het 
eigen ik daarin te verheerlijken. Het is van God. En weet u wat Job 
zegt? En dat gaat ver. Dat moet Gods Heilige Geest je leren, want je 
zegt het nooit, ik net zo goed. “De HEERE heeft gegeven, de HEE-
RE heeft genomen, de Naam des HEEREN zij geloofd”. Ofwel, de 
HEERE zegt: “Mag ik met het Mijne niet doen wat Ik wil!”. 
Alles, maar dan ook alles wordt Sálomo ontnomen. Wat gebeurt er 
in de uitspraak van de reikwijdte van de straf? Sálomo wordt naakt 
voor het oog van God gezet. In één keer telt zijn wijsheid niet meer 
mee. In één keer telt het niet meer mee dat hij toch voor God een 
tempel gebouwd heeft. In één keer telt niets meer mee waar je jezelf 
nog in zou kunnen prijzen voor het aangezicht van God. Sálomo 
hield alleen maar schuld over. Want alles waar hij zich op beroemen 
kon, dat wordt hem ontnomen. En hoe wordt dat ontnomen? De 
HEERE zegt: “Ik zal gewisselijk…”, ofwel, dat is niet meer af te wen-
den. Dat is een vaste en een zekere zaak. Het wordt u ontnomen. U 
zult het af moeten geven aan Mij. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van 
u scheuren. Dat is ook tekenend, dat er niet staat: “Ik zal het van u 
nemen”, maar: “Ik zal het scheuren”. En alles wat verscheurd wordt, 
dat doet pijn, dat laat een wond achter, dat laat een gapende wond 
achter, om pijn te gevoelen onder het slaan van God. Want hoe 
menigmaal heeft de Heere in ons leven al geslagen, en we hebben 
geen pijn gevoeld. We konden door. We konden verder op onze 
eigen wegen. Maar de HEERE zal scheuren. Er zal pijn gevoeld 
worden. Pijn vanwege eigen zonden en eigen ongerechtigheden. 
Ach, er zijn er zovelen geweest in de oorlog bijvoorbeeld, die heb-
ben het gezegd: “Als God bestaat, hoe kan dan deze gruweldaad 
door Hem worden toegelaten?”, enzo. Die voelen wel pijn en die 
geven God de schuld. Maar hier wordt pijn gevoeld, en deze Sálomo 
moet zichzelf de schuld gaan geven. 
Is het in uw leven gebeurd dat je pijn voelde? Pijn voelt en dat je je 
op de heup moest kloppen, en met de tollenaar mee je op de borst 
moest slaan. Dat je als een zondaar voor de dag kwam, als zondaar 
overbleef, ook na ontvangen genade. Dat je niets meer had. 
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En kijk eens hoe diep Sálomo van zijn troon af moet. De Heere zegt: 
“Ik zal dat koninkrijk aan uw knecht geven”. Die die nu u dient, die 
zal u zometeen gaan dienen. Weet u wat het Woord van zulke 
mensen zegt? Vernedert u voor de Heere, en Hij zal u verhogen te 
Zijner tijd. Dat gebeurt met Sálomo. Ziet u dat God dat moet doen! 
Dat is ook al geen vrucht van onze akker. Dat doet de Heere in het 
leven van de Zijnen. Hij drukt Sálomo diep in het stof van de verne-
dering. Sálomo naakt en met lege handen voor het aangezicht van 
God. Dieper gezonken, lager neer gekomen dan zijn knecht. 
De totale straf wordt over het leven van Sálomo uitgesproken. Maar 
temidden van die totaliteit van de straf, klinkt daar een beperking. 
De Heere zegt: “In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws 
vaders Davids wil. Van de hand uws zoons zal Ik het scheuren”. 
Laat ik met dat laatste beginnen. Weer een slag voor Sálomo. Van 
de hand uws zoons zal Ik het scheuren. Wie was die zoon? Gebo-
ren uit een Ammonietische vrouw. Geboren uit een heidin. Terwijl de 
Heere zegt: “Geen ongelijk juk aan gaan. Dat moet je niet doen. Dat 
haalt kruis en druk over je leven en over je bestaan”. Sálomo had 
niet gehoorzaamd. Hij had het toch gedaan. En hier bepaalt de 
Heere hem ook bij die schuld. Van de hand uws zoons zal Ik het 
scheuren. Die die uit een heidin is voortgekomen. En die die een 
moeder heeft die niet in Mijn wegen en in Mijn inzettingen wandelt. 
Die die een moeder heeft die hem nooit op schoot nam en hem op 
Mij heeft gewezen, naar de lucht heeft leren kijken, de handen heeft 
leren vouwen, Mij heeft leren aanroepen van zijn kindse dagen af. 
Van die zal ik het scheuren. Maar in uw dagen nog niet, om uws va-
ders Davids wil. 
Wat gebeurt er nu nog meer met Sálomo? In het stof gedrukt. Naakt 
en geopend voor God en met lege handen. En dan valt ook zijn 
naam nog weg. Nu gaat er een grote streep door Sálomo. 
Onze naam moet verdwijnen. De Heere zegt niet: “Om u, Sálomo”. 
Nee: “Om uws vaders Davids”. Was David dan zo’n beste? Nou, dat 
hoef ik u niet te verhalen, wat David er voor een geweest is. En 
trouwens, daar hoef je het leven van David niet eens voor te bekij-
ken. Als je het leven van Sálomo bekijkt, dan weet je genoeg. Want 
wie zal een reine geven uit een onreine! Zo een onreine Sálomo 
komt uit een onreine vader voort. David was in zichzelf ook onrein. 
Net zo goed laag neergedrukt in het stof van de vernedering als 
Sálomo. Om David kon de Heere het ook niet doen. Maar weet u 
wat de Heere bedoelt? De Heere zegt: “Om het verbond dat Ik met 
uw vader David heb opgericht”. Ofwel, om Mijn eigen toezegging, 
om wat Ik Zelf doen zal, omdat Ik trouw blijf aan Mijn woord, aan 
Mijn belofte. 
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Om uws vaders Davids wil. Ik heb aan uw vader David beloofd dat 
dat verbond een eeuwig verbond zal zijn en dat dat nooit en te 
nimmer verbroken zal kunnen worden. 
Wat een zegen! Wat een voorrecht! Als je zo diep in het stof wordt 
neergedrukt door de werking van Gods Geest, maar je hoeft je ogen 
niet op te slaan in de hel. Wat een voorrecht als die beperking daar 
is in uw bestaan, omwille van het verbond. Ofwel, omwille van Hem 
Zelf. Dat de totaliteit van het eenzijdige, soevereine werk zou 
schitteren in het bestaan, om uws vaders Davids wil. 
Wat is dat voor een verbond? Dat heeft de Heere opgericht met 
David en zijn zaad. Terwijl Hij wist wat van Zijn maaksel is te 
wachten, hoe zwak van moed en hoe klein van krachten, stof van 
jongs af geweest. 
U die zich wat herinnerde toen het Woord ons zei dat de Heere 
Sálomo twee maal verschenen was. U die uzelf zo tegenvalt, u die 
maar niet opknapt, al onheiliger en onheiliger wordt. Hoort u dat? 
Om uws vaders Davids. Ik wist van tevoren wel wie u bent en wie u 
blijft. Dat u niet opknapt. Dat het alleen maar verder en verder 
tegenvalt. Maar het heeft Mij niet in de weg gestaan. U zult, ja, u zult 
Mijn slagen gevoelen, Mijn golven en Mijn baren gaan over uw 
bestaan. In het leven van David is het zwaard van zijn huis niet 
geweken, vanwege Davids zonden. Het kan wezen dat een mens 
zijn leven lang tot aan zijn laatste ademtocht toe de slagen omwille 
van zijn zonden moet dragen, de gevolgen van zijn zondig handelen 
moet meenemen tot aan zijn graf toe. Maar om uws vaders Davids 
wil. En wat was nu de belofte, de verbondsbelofte die de Heere ge-
daan had aan David? Wel, dat uit de lendenen van David zou voort-
komen die Meerdere Sálomo, waar Sálomo het type van was toen 
het recht lag in zijn bestaan. De belofte van die komende Heere 
Jezus Christus, Die het veel meer dan u en ik kon uitroepen: “Al Uw 
golven en al Uw baren zijn over Mij heen gegaan”. Die Heere Jezus 
Christus, Die een weg van lijden en sterven moest gaan, zo’n weg 
die ging tot over de bodem van de hel, om de kop van satanas te 
vermorzelen, die nog zoveel macht lijkt te hebben, ook in het leven 
van Sálomo, die zoveel macht lijkt te hebben in uw en in mijn be-
staan, telkens weer opnieuw. Om uws vaders Davids wil. Ofwel, om 
Jezus’ wil. Daarom houd Ik ge-trouw Mijn Woord. Dat is het laatste. 
 
Maar zullen we eerst samen zingen, Psalm 42 het 4e vers. 
 
'k Denk aan U, o God, in 't klagen, 
Uit de landstreek der Jordaan; 
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 
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'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 
'k Zucht daar kolk en afgrond loeit, 
Daar 't gedruis der waat'ren groeit, 
Daar Uw golven, daar Uw baren 
Mijn benauwde ziel vervaren. 
 
Het blijkt wel in het vervolg van het Goddelijk spreken, dat het kruis 
van de Heere Jezus Christus nooit in het leven van Gods volk een 
gepasseerd station mag raken. Dat heb ik u vaker gezegd, en dat is 
ook een zaak die mij erg ter harte gaat, moet ik zeggen. Dat er een 
vreemde godsdienst in onze dagen is, als zou dat kruis van Chris-
tus iets voor beginnelingen wezen. En dat er een volk is, wat verder 
door- en ingeleid is, wat dat achter zich zou kunnen laten. Dat is in 
gene delen het geval. Het is niet voor niets dat de apostel het uit-
drukt: “Wij hebben niet voorgenomen iets onder u te weten, dan 
Jezus Christus en Die gekruisigd”. Dat blijft altijd het hart, de kern 
van het Evangelie, van het genadeverbond. En u merkt het hier ook 
in het leven van Sálomo, dat de Heere daar Zijn volk op blijft wijzen. 
Want in geen andere weg hebben de gerechtigheid en de vrede 
elkaar gekust dan in de Heere Jezus Christus aan het kruishout, op 
Golgotha opgericht. De Heere zegt: “Doch Ik zal het gehele konink-
rijk niet afscheuren. Ik ontneem u alles, maar Ik geef u ook wat te-
rug”. Dat is een zalige ruil, hoor. Reken er goed op. Al de schatten 
van de wereld kwijt. Al de schatten van je bestaan kwijt. Maar dat 
ene terug. Eén stam zal ik uw zoon geven. Welke stam is dat ge-
weest? Juda. En waar doet Juda u nu aan denken? Aan de Leeuw 
uit Juda’s stam toch! Of niet? Juda gaat over niets en Niemand an-
ders dan die gezegende Heere Jezus Christus. Ik ontneem u alles, 
maar Ik geef u Hem. Dat is het. Er staat: “Eén stam zal Ik uw zoon 
‘geven’”. Het is genadegift. Het komt bij God vandaan. Dat pakken 
we niet. Dat aanvaarden we in deze weg. Ik zal het uw zoon geven, 
Juda’s stam. 
Weet u, dan ben je een gelukkig mens, als je in je leven niets an-
ders overhoudt dan de Persoon van de Heere Jezus Christus. U in 
wier leven Hij tweemaal verschenen is, hoe is het gegaan? U zegt: 
“Ik hield nog maar één ding over, dat is: “Geef mij Jezus of ik sterf, 
want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf”. 
Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle 
zonden. Daar was een hartelijk verlangen, een begeren naar Hem, 
op Wie u gewezen was door de werking van Woord en Geest. Niets 
anders kon uw ziel nog verzadigen, toch? En in Hem hebt u al uw 
blijdschap gevonden, uw zielevreugd. Nou, dat zal het ook bij ver-
nieuwing wezen, als er gezongen is uit Psalm 51: “Ai, geef mij weer 
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gewenste zielevreugd”. Dit vervult het hart met blijdschap, dat de 
Heere zegt: “Dat doe Ik nu, en dat doe Ik nu om Mijns Zelfs wil, om 
Mijn groten Naams wil”. Weet u wat de duivel op het oog had in het 
leven van Sálomo? Dat moet je nooit vergeten. Als je in zonde valt, 
als je struikelt, elke dag opnieuw, als zijn aanvallen tegenwoordig 
zijn in je bestaan, in je hart, in je gedachten, in je daden. Weet u wat 
de duivel op het oog heeft? Uw ondergang! Ja, maar er is een zaak 
die daar bovenuit stijgt die hij op het oog heeft. Dat is God te 
onteren. Want wat zal dat een vreugde voor de duivel wezen, als hij 
een gekende des Heeren nog mee kan trekken in het eeuwi-ge 
verderf. En de Heere zegt dat Hij niet zal toelaten dat Zijn heiligen 
de verderving zie. Hier speelt zich in Sálomo’s bestaan de grote 
strijd af tussen de Heere en de duivel. De duivel die om gaat als een 
briesende leeuw, of als een engel des lichts, maar altijd zoekende 
wie hij zo mogen verslinden. 
Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Ik doe het om de eer en 
de verheerlijking van Mijn Naam. Eén stam zal Ik uw zoon geven, 
om Mijns knechts Davids wil. Weer omwille van dat verbond dat Ik 
heb opgericht met uw vader David. Wat doet dat nu, dat woord. Tot 
twee keer toe. Eerst om uws vaders Davids wil, en nu om Mijns 
knechts Davids wil. Uw vader diende mij. En het is vanwege Mijn 
soeverein handelen dat u, Sálomo, Mij ook zult dienen. Genade is 
geen erfgoed. Genade wordt gegeven bij God vandaan. En de Hee-
re zegt het tot tweemaal toe, omwille van dat verbond. Opdat tot 
tweemaal toe de slag naar binnen komt: “Ik ontrouw, maar Hij blijft 
getrouw”. En waarom blijft de Heere getrouw? Wel, het gaat naar 
het hart, het gaat naar de kern. Het oog van Sálomo wordt gericht 
op Jeruzalem. 
En om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb. Wat is Jeruzalem? Dat 
is de plaats waar de Heere woning maakte, waar de Heere in de 
weg van het offer vrede maakte met Zijn volk. Dat was de plaats 
waar het heiligdom was op-gericht, waar het bloed der verzoening 
vloeide. En dat bloed der verzoening was een heenwijzing naar die 
komende Heere Jezus Christus. De hoogte van Sion getuigde van 
Golgotha’s heuvel. Dat Hij Zijn bloed zou geven tot een rantsoen 
voor velen. Om Jeruzalems wil. Omwille van het bloed. Omwille van 
het sterven van een Ander, daar u de dood verdiend hebt, is het 
leven tot in alle eeuwigheid u bereid. Om Jeruzalems wil, dat Ik 
verkoren heb. 
Ja, dat is iets duizelingwekkends. Maar dat is zo schone zaak. Ver-
koren! Ofwel, Mijn woord tot u, Sálomo, Mijn wijzen op Jeruzalem, 
Jeruzalem als de plaats der verzoening, Jeruzalem als de heenwij-
zing naar Christus, de arbeid van Christus op Golgotha’s heuvel in 
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al zijn diepte, uw hele bestaan onder dat borgtochtelijk lijden en ster-
ven, onder het bloed der verzoening gewassen en gereinigd voor 
Mijn aangezicht, het ligt opgesloten in de veilige kaders van de eeu-
wige verkiezing van God. 
Sálomo wordt meegetrokken tot in het hart van God de Vader toe, 
waar Hij er een lust toe had, voordat de wereld geschapen was, 
voordat de mensen er op de wereld waren, voordat de mensen 
gezondigd zouden hebben tegen God, om een volk te verkiezen tot 
de eeuwige zaligheid. Er gaat een streep door Sálomo’s naam. 
Maar zijn naam staat van eeuwigheid opgetekend in het Boek des 
Levens des Lams. Dat Ik verkoren heb. Daar ligt de rust in. Dat is de 
bodem waar het moegestreden hart op adem komt. Onrustig is het 
hart, zegt Augustinus, tot het rust vindt in U, o God. Altijd opgejaagd 
en voortgedreven, totdat we vrede vinden in God in de Heere Jezus 
Christus. De apostel zegt het niet voor niets: “Gij hebt uw roeping en 
verkiezing vast te maken”. De roeping tot het heil in Christus. Maar 
ook de verkiezing, daarin te rusten, dat God het van eeuwigheid tot 
eeuwigheid doet om Zichzelf. Daarom is het dat de Heere inbreekt 
met Zijn toorn in het leven van Sálomo. Opdat hij op zijn plek kome. 
En daar op zijn plek spreekt de Heere van Jeruzalem, dat Ik ver-
koren heb. Daar gaan we straks van zingen, wat dat nu is, als de 
Heere dat zegt in het leven van Sálomo. Dat is dit: Gij heft mijn 
hoofd omhoog. Plat op de grond. Daar moet je gedood worden 
onder het rechtvaardige oordeel. Daar moet het wraakzwaard je 
treffen. Maar in plaats van dat zwaard, waardoor je gedood wordt, is 
daar die Goddelijke hand die je onder de kin grijpt en je hoofd om-
hoog doet heffen en Zijn gunst doet aanschouwen, om Mijns 
knechts Davids wil en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb. 
Is dat nu het rustpunt van uw hart? U die geen rust meer vindt in uw 
gerechtigheden, alleen maar onrust vindt in uw ongerechtigheden. 
Dat u rust vindt in het werk van de drie-enige God. De Vader Die 
verkoor. De Zoon Die betaalde, en de Heilige Geest Die toepaste. 
Om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb. Weet u wat het Woord 
zegt? En dat wil de levensgang bepalen. Dat brengt de heiligmaking 
teweeg. Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs. 
Zoals dat oude gezang het zingt. Laat ik dat nu eens een keer 
noemen. Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonkerd oog. Dat is het 
enige wat in het leven van een mensenkind geldt. En vrede, rust 
geeft en de gang van het bestaan richt naar de heilige wet des 
Heeren. 
Och ja, dan verdwijnt de liefde tot die vele vreemde vrouwen in het 
niet. Dan blijft alleen die ene liefde over. Dit is de wet, zegt de Heere 
Jezus, God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. 
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Ziet u het, dat de Heere in stand houdt wat Hijzelf begonnen heeft! 
Dat het waar is dat de Heere de Alfa en de Oméga, het Begin en het 
Einde is. Ziet u hier de redenen te over waarom dat volk tot in alle 
eeuwigheid Hem zal loven en prijzen. Om Zijn vele en ongedachte 
gunstbewijzen. Ik dank U dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar 
Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 3 : 2  
 
Maar, trouwe God, Gij zijt 
Het schild dat mij bevrijdt, 
Mijn eer, mijn vast betrouwen. 
Op U vest ik het oog; 
Gij heft mijn hoofd omhoog, 
En doet m' Uw gunst aanschouwen. 
'k Riep God niet vrucht'loos aan; 
Hij wil mij niet versmaân, 
In al mijn tegenheden; 
Hij zag van Sion neer, 
De woonplaats van Zijn eer, 
En hoorde mijn gebeden. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


