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Predikatie over Zondag 8 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 14 september 2014 
 
Zingen Psalm 79 : 4. 
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen.. 
Zingen Avondzang : 7. 
Schriftlezing Exodus 34 vers 1 t/m 9 
 
  1 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, 
gelijk de eerste waren; zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde 
woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken 
hebt. 
  2 En wees bereid tegen den morgenstond; dat gij in den morgen-
stond op den berg Sinaï klimt, en stel u aldaar voor Mij op den top 
des bergs. 
  3 En niemand zal met u opklimmen; dat er ook niemand gezien 
worde op den gansen berg; ook het kleine vee noch runderen zullen 
tegenover dezen berg weiden. 
  4 Toen hieuw hij twee stenen tafelen gelijk de eerste; en Mozes 
stond des morgens vroeg op en klom op den berg Sinaï, gelijk als 
hem de HEERE geboden had; en hij nam de twee stenen tafelen in 
zijn hand. 
  5 De HEERE nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde Zich al-
daar bij hem; en Hij riep uit den Naam des HEEREN. 
  6 Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: 
HEERE HEERE, God, barmhartig en genadig; lankmoedig en groot 
van weldadigheid en waarheid; 
  7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de onge-
rechtigheid en overtreding en zonde vergeeft; Die den schuldige 
geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der 
vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen, in het derde en 
in het vierde lid. 
  8 Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich, 
  9 En hij zeide: Heere, indien ik nu genade gevonden heb in Uw 
ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een 
hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, 
en neem ons aan tot een erfdeel. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 69 : 12 en 14. 
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Aan de orde van behandeling in deze middag is Zondag 8 van de 
Heidelberger Catechismus. 
 
24. Vr. Hoe worden deze Artikelen gedeeld? 
Antw. In drie delen. Het eerste is van God den Vader en onze 
schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing. Het 
derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking. 
 
25. Vr. Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom 
noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest? 
Antw. Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft, dat 
deze drie onderscheidene Personen de enige, waarachtige en eeu-
wige God zijn. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze Zondags-afdeling stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. Van de Goddelijke Personen. 
2e. Van de Goddelijke werken. 
3e. Van de Goddelijke eigenschappen. 

 
Gemeente, de wereld, maar ook ons leven, onze gedachten kun-
nen vol zijn van denken over God. Daar zijn ook in ons vaderland 
hele faculteiten aan de universiteiten van ingericht, denken over 
God, spreken over God. Maar weet u dat er niets gevaarlijkers is 
dan te denken over God. Want we gaan o zo snel dwalen. Want 
welk gevallen mensenkind, die vervreemd geraakt is van God en 
Goddelijke zaken, zal juiste gedachten over God kunnen hebben! 
Weet u waar al dat denken over God in eindigt? Waar het bij dat 
volk van Israël in terecht kwam, dat ze stonden te dansen rondom 
een gouden kalf. Daar eindigt het denken over God in. Dat wat bij 
ons vandaan naar boven zoekt te klimmen. Of hoe wij met ons 
bedorven verstand proberen die heilige, grote, almachtige God te 
begrijpen en te vangen. Let dan ook in de Heidelberger op dat kleine 
woordje, wat een wezenlijk verschil maakt. Er staat tot drie keer toe 
dat er wordt gehandeld niet ‘over’, maar dat er wordt gehandeld 
‘van’ God. Van God de Vader, van God de Zoon en van God de 
Heilige Geest. Waarom (dat is correct) hebben de opstellers van de 
Heidelberger nu juist dat woord gebruikt? Wel, omdat het in het 
spreken van God gaat over hoe de Heere Zelf Zich in Zijn Woord 
heeft geopenbaard. En daaraan moeten onze gedachten over God 
worden aangepast of worden getoetst. Dat hebben we te onderzoe-
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ken in het Woord van God, of ons denken en ons spreken over God 
wel juist is. En is dan juist niet een plaats waar wetenschappelijk 
over het Woord wordt nagedacht en gesproken, is dat nu juist niet 
een plaats waarin onze tijd wordt getekend. Alles wat wij niet kun-
nen begrijpen, schrappen we. Wat wij niet mee kunnen maken en 
met onze wiskundige formulies niet kunnen verklaren, dat zal wel 
fictie, dat zal wel een sprookje zijn. Hoe dat Woord van God onder 
de deken van onze gedachten terecht gekomen is. Maar dat Woord 
wil de boventoon voeren. Ofwel, het spreken van God over Zichzelf, 
dat wil in ons leven de dienst uitmaken. Dat kan alleen als God in-
grijpt, als God het Zelf doet, als de Heere Zijn intrekt neemt in het 
bestaan en ons van Zichzelf gaat verkondigen, van Zichzelf gaat 
verklaren. Als dat in uw leven gebeurt, dat de Heere van Zichzelf 
aan het verklaren is, och, wordt dan nooit hoogmoedig. Want hoe-
veel je ook zult weten, hoe ver je ook in heilgeheimen zult zijn in-
geleid, je kent slechts een fractie van het Goddelijk Wezen in Zijn 
totaliteit. Die God Die eeuwig is en Die alomtegenwoordig is, wat 
zullen wij daarvan begrijpen! Och, de een een wat kleiner druppeltje 
en de ander een wat groter druppeltje. Maar dat Goddelijke Wezen 
is nog altijd een volle oceaan, niet uit te putten. En daar zal in het 
leven van Gods volk de eeuwigheid ook voor nodig zijn, om dat 
wonder te bewonderen Wie Hij nu is. 
Het gaat dus over het ingrijpen van God. Daarom hebben we Exo-
dus 34 in dit verband gelezen. Want daarin wordt helder uitgetekend 
hoedanig ons hart is. Dat wij vreemdelingen geworden zijn van het 
Wezen van God, en dat wij God niet meer kennen. Wij waren be-
giftigd met verstand van God en Goddelijke zaken. Maar in onze 
knieval voor de duivel is dat alles aan stukken geslagen. Weten we 
niets meer; is de Heere een groot geheim voor ons geworden. In 
ons leven merken we allemaal weleens een trek van het Goddelijke 
leven op, maar toch verstaan we Hem niet. Wie van ons zal kunnen 
weten wat het geweest is voor Adam en Eva in de rechtstaat, dat als 
zij de Heere hoorden naderen aan de wind des daags, dat ze ver-
heugd waren en dat ze gemeenschap met God mochten oefenen, 
dat ze Zijn beeld vertoonden. Dus zoals de Heere is in Zijn Wezen, 
zo had Hij daar een afdruk van gegeven in het leven van de mens. 
En nu…, ja, dat is niet aangenaam en niet strelend voor het oor en 
voor het vlees. Dat weet ik wel. Maar dat is wel de realiteit. Nu het 
afdruk dragen van de duivel. En u weet het toch wel wat de duivel 
doet! Die zal u en mij altijd een vertekend beeld geven van God. 
Voor de een is de Heere die taaie en onbeweeglijke God. Die God 
zo ver op afstand, Die Zich maar zo slecht laat verbidden. Die God 
Waar je wel je levenlang voor op de knieën kunt kruipen, maar ja, 
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als Hij je niet op het oog heeft, je wel voorbij zal gaan. Dat grillige. 
Dat grimmige. 
Voor de ander is God een of andere uiting van liefde, zoals wij dat 
bedenken. De Heere maakt het wel terecht met iedereen, en het 
komt wel goed, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Dat soort 
flauwe ideeën. 
En de een gaat zitten in de leunstoel en die zegt: “Als God mij op 
het oog heeft, dan weet Hij mij wel te vinden, al zit ik ook in de 
disco, al zit ik ook aan de bar, al ga ik ook een zondige weg”. 
En de ander zegt: “Ach, het maakt niet uit wat ik doe, we komen er 
allemaal wel. Ik ben een beetje goed voor mijn medemens enzo”. 
Als dat toch alles getoetst wordt aan het Woord, dan blijft er niets 
van overeind. 
Is heel je Gods-idee weleens een keer in duigen gevallen? Dat 
gebeurt als God Zich openbaart. Dan wordt alles weggeveegd wat je 
zelf hebt bedacht. Dan gaat de Heere Zelf spreken van Wie Hij is en 
hoedanig Hij is. 
Mozes had die stenen tafelen kapot gegooid toen hij dat volk zag 
dansen rondom dat gouden kalf. Kan je het begrijpen? Die man is 
zo in de heilige nabijheid van God geweest en dan zo terug komen 
in zo’n kille, heidense, afgodische sfeer. Wat moet dat het hart van 
die man gebroken hebben. En toch is het tekenend, ook in Exodus 
33, dat Mozes voorbede blijft doen voor het volk. En we hebben het 
zelfs gelezen in hoofdstuk 34, dat hij zichzelf in die voorbede insluit. 
Wij zijn een hardnekkig volk. Hij hoorde daarin en van zichzelf ook 
bij. En het is in zijn leven wel voor de dag gekomen, dat het om zijn 
zonde was, dat hij dat beloofde aardse Kanaän niet in mocht gaan. 
Het was niet erg, hoor. Hij ruilde het voor het hemelse Kanaän. Dat 
was veel heerlijker. Hij verlangde niet meer naar het aardse terug. 
Dat zou je wel denken. 
Maar daar, daar op dat snijpunt, waar het volk afscheid genomen 
heeft van God… En wie van ons doet dat niet, dag aan dag, elke 
keer opnieuw, afscheid nemen van God. Daar op dat snijpunt, daar 
heeft de Heere gehoord naar de voorbede van Mozes, naar de roep 
van Mozes tot God. Maar de Heere, Die nooit over de zonde heen 
stapt, Die zegt tegen Mozes: “Houw u twee stenen tafelen”. En die 
nieuwe stenen tafelen zullen een blijvende herinnering zijn aan de 
zonde. Die eerste stenen tafelen had God Zelf uitgehouwen. En 
deze tweede stenen tafelen moest Mozes uithouwen. Daarin was 
het teken gegeven. De Heere maakte ze niet opnieuw. Mozes moest 
ze maken, om dat volk erbij te bepalen dat die eerste door hun 
schuld en zonde waren kapot gegaan. 



 5 

Waar wijzen die stenen tafelen op? Het is een opmerkelijk gedeelte 
in Exodus 34. Waar wijst het op? Het wijst op ons hart in de 
rechtstaat. En het wijst op het hart wat God op het oog heeft om het 
te gaan bewerken in de herschepping. Geschapen, door God ge-
maakt, Zijn wet in ons hart geschreven. Dat was een gave als uit de 
hemel. En in dat leven in de rechtstaat verstonden wij de kennis van 
God en de gemeenschap met God. 
En die tweede stenen tafelen, die Mozes uit moet houwen, ze zijn 
het teken van de mens na de val, die alleen nog dan tot God ge-
bracht kan worden als Mozes, de middelaar van het volk, wijzende 
op die Meerdere Mozes, op die Middelaar, de Heere Jezus Christus, 
als Hij ons hart bij Zijn Vader brengt, opdat het opnieuw door Gods 
vinger beschreven zal worden, en we in beginsel weer het beeld van 
God gaan vertonen. 
Niemand mocht mee die berg op. Niemand mocht in de nabijheid 
van die berg komen. Want buiten dat middelaarswerk moest God 
voor dat volk een verterend Vuur en een eeuwige Gloed wezen, bij 
Wie niemand wonen kan. 
Als het toch het spreken van God is in deze middag… Heb je dat 
weleens een keer gevoeld in je bestaan? Een verterend Vuur, een 
eeuwige Gloed. Is daar een afdruk van achter gebleven in je leven, 
die heiligheid van God, die gestrenge rechtvaardigheid van God, dat 
Hij de zonde niet zien kan, maar straffen moet. 
Mozes de berg op. En Mozes gehoorzaamt. En als hij dan op de 
berg is aan gekomen, als hij de hoogte is opgeklommen, dat is ook 
zoiets, dan is hij nog lang niet in de buurt van God. Ver boven die 
aarde uit, ver boven dat zondige gewoel van het volk uit, is hij op die 
hoge, stille berg. En dan staat er: “De Heere nu kwam nederwaarts”. 
Hoe hoog we ook opklimmen, we zullen nooit in de buurt van God 
kunnen komen. De Heere zal nederwaarts moeten komen. Weet je 
van afstand tussen God en je ziel? Weet je ervan dat de Heere de 
hemelen bewoont? En dat u door uw zonden een eeuwige scheiding 
hebt gemaakt tussen Hem en ons. Dat er nooit meer gemeenschap 
met Hem mogelijk is vanuit onszelf. Zie hier de bewijzen van de 
Goddelijke barmhartigheid, de Goddelijke goedertierenheid, dat de 
Heere nederwaarts komt, dat Hij Zijn hemels heiligdom verlaat en 
dat Hij zo laag afdaalt om gemeenschap te oefenen met een men-
senkind. 
Is de Heere in uw leven weleens verschenen? Hebt u Hem weleens 
ontmoet omdat Hij nederwaarts kwam? Weet u wat daar een ken-
trek, een bewijs van is? Dan gaat God spreken. En dan moeten wij 
zwijgen. Dan gaat het niet meer om onze woorden. Dan gaat het 
niet meer om onze woorden om God groot te maken ofzo. Hier be-
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wijst de Heere ook dat Hij Zelf voor Zijn eigen eer zal zorgen. Want 
de Heere komt nederwaarts in een wolk. Dat is als een hemelse 
koets die de Heere geleidt naar de aarde toe. En het is tegelijkertijd 
als de hand Gods die op het oog van Mozes wordt gelegd. Want 
niemand kan God zien en leven. Die wolk moest daar tussen blijven 
vanwege die heiligheid des Heeren. En de Heere stelde Zich aldaar 
bij hem. Denk er goed om dat dat iets is wat niet in het onbewuste 
ergens gebeurt, dat dat iets is waarvan je zeggen kan: “Ja, mis-
schien is het gebeurd, maar ik weet het niet”. Denk erom dat dat 
realiteit is, dat dat geweten wordt als de Heere er is in het leven van 
een mens. 
En de Heere stelde Zich aldaar bij hem en Hij riep uit de Naam des 
Heeren. Wie roept dat uit? Als je het vluchtig leest, dan zeg je: “Nou, 
Mozes heeft daar de Naam des Heeren uitgeroepen”. Dat is hele-
maal niet waar. Hij staat met een hoofdletter geschreven. De Heere 
riep uit de Naam des Heeren. Ziet u wel dat ons spreken over God 
er helemaal niet toe doet. Dat ons spreken over God pas dan 
waarde heeft als het het naspreken van Gods Woord is. De Heere 
maakt Zichzelf bekend. Hij riep uit de Naam des Heeren. En weet u 
wat het wonder was in het leven van Mozes? Mozes kende die 
Naam reeds. Weet u nog bij die brandende braamstruik, die niet 
verteerd werd door het vuur. Waar de Heere Zichzelf openbaarde 
als de Ik ben Die Ik ben, de Ik zal Zijn Die Ik zijn zal, de eeuwig 
Onveranderlijke, de eeuwig Dezelfde. En zo komt de Heere Mozes 
tegen. 
Wat had Mozes meegebracht naar boven toe die berg op? De 
schuld van het volk, en zijn eigen schuld. Want denk erom dat die 
nieuwe uitgehouwen stenen tafelen Mozes herinnerde aan die 
scherven die beneden lagen. Denk erom dat die man schuld mee 
bracht naar boven toe. Ofwel, reden te over dat het eeuwig verbond 
van God verbroken zou worden in het leven van dat volk van Israël 
en in het leven van Mozes. Wat een troost komt daar dan in mee 
voor Mozes als de Heere de Naam des Heeren uitroept, als Hij 
Mozes het nog eens in het hart drukt: en toch Ik zal Zijn Die Ik zijn 
zal, Ik ben eeuwig Dezelfde, Ik zal niet loslaten hetgeen Mijn hand 
begonnen heeft om te doen. 
En Wie komt daar nu nederwaarts? Dat is een zaak, dat doet ons 
ook duizelen. Wie van ons kan dat begrijpen? Wij geloven in één 
God. En in dat Goddelijke Wezen drie Personen. Handelen Die los 
van elkaar? Is dat niet bij elkaar te krijgen? Gaan Die hun eigen 
weg? Nee, die Drie zijn tot Eén. Maar in dat Goddelijke Wezen heeft 
elk van de drie Goddelijke Personen Zijn eigen werkzaamheden. 
Het wordt ons verklaard in de weg van drie Personen. Niet dat in het 
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werk van de Vader de Zoon en de Heilige Geest niet betrokken zijn. 
Maar in dat werk heeft Hij de hoofdplaats, om zo te zeggen. Niet dat 
in het werk van de Zoon de Vader en de Heilige Geest niet 
betrokken zijn. Maar daarin heeft de Zoon de hoofdplaats. Niet dat 
in het werk van de Heilige Geest de Vader en de Zoon niet betrok-
ken zijn. Maar in dat werk heeft de Heilige Geest de hoofdplaats. En 
zo, onderscheiden in drie Personen, en toch één enig God, verklaart 
de Heere Zich aan Mozes in Exodus 34. 
Want als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep Hij 
(dat is weer de Heere): “HEERE HEERE”. Tot tweemaal toe die vol-
le Naam. Tot tweemaal toe de volheid van de Goddelijke Naam. De 
volle uitdrukking van het Goddelijke Wezen. 
Weet u wat dat eigenlijk zeggen wil? Dat wil dit zeggen: dat tot 
tweemaal toe die Naam HEERE genoemd wordt, dat toont ons dat 
God, het Goddelijk Wezen, niet in een Naam, niet in een woord te 
vangen is. Dat zelfs tot twee keer het noemen van die Naam nog te 
klein is om de totaliteit van het Goddelijk Wezen te bevatten. Zo 
maakt de Heere Zich bekend. Oneindig groot. 
Laat ik dat nu tussendoor eens zeggen. Dat raakt hier aan. Dat kent 
u allemaal wel. Je komt er niet meer uit. Ontslagen bij je baas. En 
hoe zit het nu? Of grote problemen in je gezin. En je komt er niet 
meer uit. En alles lijkt tegen te zitten op je levenspad. En je loopt 
tegen de muren op. En het lijkt wel of alle mensen tegen je zijn. 
Heb je weleens naar boven gekeken? Heb je weleens een keer, 
toen je naar boven keek, gedacht aan het woord van God tot Abra-
ham: “Tel de sterren eens. Ik ben veel groter dan dat wat u ziet”. Je 
bent zo zachtjesaan de tel al kwijt, en nog heb je de Heere niet 
kunnen vangen. Zou Hij het niet zien? Zou Hij het niet weten? Zou 
Hij niet van alles afweten? Gij aanschouwt de moeite en het ver-
driet, opdat men het in Uw hand geve. Weet je daar iets van? Dat er 
een rust, een troost in je gemoed kwam. Dat je het kwijt raakte. Dat 
je het kwijt raakte bij Hem, Die het toch al ziet en het toch al weet. 
Dan kom je er nooit zonder schuld van af. Dat is een zaak. Maar het 
daar te mogen kwijtraken bij die God, Die de loop van de geschiede-
nis in zijn totaliteit in Zijn hand houdt, en voor Wie die grote en 
beangstigende wereld is als een klein knikkertje. En toch is die God, 
Die zo groot is, zo oneindig groot, in staat om zelfs dat kleine leven 
van onze personen te zien en te kennen, harten en nieren te proe-
ven. Wie kan dat klein krijgen?! 
HEERE HEERE is God. En dan zit je ’s morgens voor het raam je 
boterham te eten, en dan zie je die wolken drijven, precies naar 
Gods wijs bestel. Het ruime hemelrond, vertelt met blijde mond, 
Gods eer en heerlijkheid. En dan zie je de stand van de maan. Dat 
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heeft God bepaald. En dan zie je de loop van de seizoenen. Het is 
in Gods hand. Geen ding geschiedt er ooit gewisser, dan het hoog 
bevel van ’s Heeren mond. HEERE HEERE, zo maakt de Heere 
Zich bekend. 
Weet u wat dat ook betekent voor de praktijk van ons leven? Hier 
zegt de Heere Zelf: “Hoe groot je nood en ellende ook is, in Mijn 
Wezen is er ruimte voor”. De problemen in je bestaan kunnen nooit 
groter wezen dan het Wezen van God. HEERE HEERE, God. Dat 
tekent Zijn almacht. God, Die alle dingen in Zijn hand heeft. Die alle 
dingen regeert. Die niet zal toelaten dat het niet naar Zijn wijs beleid 
zal gaan. God Die Zijn raad volvoert. Zijn raad op deze wereld. Die 
wereld, die Hij geschapen heeft. 
En dan zijn we bij het eerste wat de Heidelberger ons aandraagt. 
Waar gaan die Artikelen nu over? Van God de Vader en onze 
schepping. Wat wil dat u en mij zeggen? Wat is scheppen eigenlijk? 
Dat is iets tevoorschijn roepen wat er niet is. Wij hebben voor alles 
wat we maken een grondstof nodig, een beginsel nodig. De Heere 
niet. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. 
U zegt: “Ja maar, nu begrijp ik het niet meer, want wij zijn toch 
gemaakt uit het stof der aarde!” Ja, dat is niet omdat God dat stof 
nodig had. Maar opdat wij nooit zouden vergeten dat we stof zijn, 
dat het ons zou vernederen voor God. We zijn geen goden. We zijn 
mensenkinderen. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat het 
ons door de knieën zou drukken in het stof van de vernedering. 
God de Vader en onze schepping. Nou, die God, Die nu in Zijn al-
macht, in Zijn vrijmacht heeft geschapen, naar Zijn wil en welbeha-
gen, Die deze wereld tevoorschijn riep en deze wereld heeft inge-
richt naar Zijn wijs beleid. Met die God hebben wij te maken. Dat is 
die God waarvan de predikant, onder wie ik opgroeide, Izaäk Kok, 
het zo zei: “De Heere heeft niet gezegd: “Hier maar een boom en, 
och, daar ook nog maar wat”. Nee, dat is alles naar een Goddelijk, 
majesteitelijk, hemels plan ingericht”. 
Waar gewaagt die schepping dus van? Van Gods onafhankelijk-
heid. God is aan niets en niemand gebonden. En als wij lezen: “God 
de Vader en onze schepping”, wat zegt “onze schepping” ons dan? 
Wel dit, dat wij in alles geheel afhankelijk zijn van onze Schepper. 
Dat was in de rechtstaat al zo. Dat is nu, in deze zondige wereld, 
nog steeds zo. Wij zijn afhankelijke mensen. Niet één onzer kan in 
en uit zichzelf bestaan. Maar God is een eeuwig Wezen. Een eeu-
wig Zijn. Het is haast filosofie. Het gaat ons te hoog. Weet u hoe 
hoog het moet gaan in ons leven? Dat het tot aanbidden komt. Dat 
we niet ons best doen om het te begrijpen. Want dan gaan we weer 
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redeneren ‘over’ God. Maar als we horen het spreken ‘van’ God, dat 
het ons tot aanbidden zou dwingen. 
En die schepping, toen alles klaar was, toen heeft de Heere gerust 
op de zevende dag. Heeft de Heere toen de schepping aan zichzelf 
overgegeven? Och, in de theologie zijn er vele gedachten over ge-
weest. Als zou de wereld een soort uurwerk zijn, wat de Heere in de 
schepping heeft opgewonden en waarvan de veer nu langzaam af-
loopt, totdat het einde daar is. En dat wij, mensen op de wereld, het 
zelf maar moeten zien en het zelf maar moeten uitzoeken. Ja, dat 
zouden we wat graag willen in onze natuurstaat. Want we zijn net 
als de Fransen: “Geen God en geen meester”. Dat willen we niet. 
Dat begeren we niet. Maar denk er goed om dat de Heere tot op de 
dag van heden Zijn hand heeft in al de dingen op de wereld. Ja, dat 
het Hem niet uit de hand loopt. 
En ja, dan lees je in de krant: “Dan hebben ze er weer een onthoofd 
in de Islamitische Staat”. Dan grijpt het je naar de keel. Dan zeg je: 
“Wat een bange tijd!” En dan lees je in de krant wat de president van 
Rusland allemaal klaar maakt. Dan zeg je: “Wat zal ons nog alle-
maal overkomen? Hangt er niet een koude oorlog in de lucht?” En 
als je in ons land om je heen kijkt, dan zeg je: “De God-verlating is 
totaal. Moord en doodslag is aan de orde van de dag. Waar regeren 
nu Gods wetten eigenlijk nog? Hoe moeten mijn kindertjes opgroei-
en”, zegt er een. Wat een bange tijd! Zul je nooit vergeten dat het 
God niet uit de hand loopt?! Zul je nooit vergeten dat al deze dingen 
móeten geschieden?! Zul je nooit vergeten dat de Heere Zijn raads-
besluiten gewoon afwikkelt?! En waar wij onrustig worden van alles 
wat er om ons heen gebeurt, is de Heere gezeten in Zijn eeuwige, 
storeloze rust. Hij de Onveranderlijke, Hij volvoert Zijn plan, Zijn 
raad. 
Och, en in het klein heeft dat natuurlijk ook wat te zeggen. Met al die 
vraagtekens waar je mee zit en waar je maar geen antwoord op lijkt 
te krijgen. Met al die struikelblokken in je bestaan en het vordert 
maar niet. Weet u waar al uw vraagtekens een oplossing vinden? In 
de openbaring van het Goddelijke Wezen in uw bestaan, als God 
van Zichzelf gaat spreken. 
Van God de Vader en onze schepping. Het wordt wel uitgewerkt in 
de volgende Zondags-afdelingen, dat dat nu alles te maken heeft 
met Gods voorzienigheid. Laat ik dat ook nog mogen zeggen, want 
dat is een heerlijke en een rustgevende trek voor die die de Heere 
mag vrezen. 
Voorzienigheid, dat is van te voren gezien. Waar wij tegenaan lo-
pen, dat is bij God van eeuwigheid bekend. Hij zal met de nood ook 
de uitkomst geven. Dat wil het woord “voorzien” ook zeggen. Dat in 
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het strijdperk van dit leven de Heere voorziet in een oplossing, in 
een uitredding. Kijk eens terug in uw leven. Het zou toch vreselijk 
zijn als u daar niet van getuigen kan. Uit zes benauwdheden heeft 
de Heere verlost, zal Hij dan uit de zevende benauwdheid ook niet 
verlossen. 
God, barmhartig en genadig, zo zegt Hij van Zichzelf. Dat betekent: 
Mijn hart is vol van ruimte voor ellendige mensenkinderen. En die 
ruimte in Mijn hart is er omdat Ik genadig ben. Ofwel, Ik wil ze wel-
doen. Het is Mijn lust dat de mensenkinderen tot Mij de toevlucht 
leren nemen. Daarom ben Ik lankmoedig, heb Ik nog zoveel geduld, 
gedoog Ik nog zoveel in het leven van de mensenkinderen. U zegt: 
“Dat de Heere het nog toelaat, wat er op de wereld allemaal ge-
beurt!” Weet u waarom het is? God is lankmoedig. Ofwel, het getal 
van de uitverkorenen is nog niet vol gemaakt. Er liggen er nog onder 
het zegel van de verkiezing. Die moeten worden toegebracht tot de 
gemeente die zalig wordt. Lankmoedig. Groot van weldadigheid en 
waarheid. Groot, dat wil aangeven, het is een golfslag die ons over-
spoelt. Gods weldadigheid en waarheid is voor ons niet te vangen, 
is voor ons niet in te passen dat het in onze keukenla past. Nee, dat 
is een golfslag waar ons leven, ons bestaan onder verdwijnt. 
Weldadigheid en waarheid, dat zijn toch woorden die het Wezen van 
God aangeven. Om ons wel te doen. Maar altijd naar waarheid. De 
Heere gaat nooit kromme wegen. Hij volgt ons nooit in onze zondige 
wegen, dat we daar zegen op zouden kunnen verwachten ofzo. 
Nee, waarheid. En die waarheid moet gekend worden in het leven. 
Gods waarheid. Dat heeft alles met Zijn heilig recht te maken. 
En dan zijn we bij het andere. Het andere, van God de Zoon en 
onze verlossing. Ja, daar wordt over gesproken in het Woord, over 
de Zoon en onze verlossing. Ofwel, waartoe die Zoon van God nu in 
de wereld is gekomen. Wat zegt het Woord eigenlijk van de Zoon 
des Heeren? De Heere zegt: “Heden heb Ik U gegenereerd”. Is dat 
een moment? Is dat aan te wijzen, zoals wij allen op een dag 
geboren zijn? Nee, als er in het Woord staat: “Heden heb Ik U 
gegenereerd”, dan is dat dat eeuwige heden, dat onveranderlijke, 
dat altijd één zijn van de Vader en de Zoon. Dat altijd uitgaan van de 
Zoon uit de Vader. Die Zoon Die dus ten nauwste verbonden is met 
de Vader. Je zou het ook zo kunnen zeggen: De openbaring van de 
Zoon in deze wereld, dat is de openbaring van het hart van God. 
Zoals Hij het hier openbaart: barmhartig, genadig, lankmoedig, groot 
van weldadigheid en waarheid. Zo komt die God de mensen in de 
wereld tegen, in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij in de we-
reld, in de gebondenheid van dit benauwde, bekrompen, aardse 
bestaan. 
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En waarom is Hij in die gebondenheid gegaan? Om te verlossen. 
Dat is het grote doel geweest. Ach, en de mensen in de dagen van 
Jezus’ omwandeling, ze hadden Hem nodig. Want de een was 
melaats, en de ander was blind, en de volgende was doof, en die 
had een dode te betreuren, die kon Hij opwekken. Ze hadden Hem 
nodig voor de tijdelijke zorgen. Maar als de Heere van Zichzelf gaat 
spreken, dan komt die kernzaak aan het licht: Vervreemd van God 
door onze zonden en ongerechtigheden. In de gevangenis, in de 
boeien, in de kluisters van zonde en dood. En de duivel regeert in 
ons bestaan. Maar Hij kwam om te verlossen, om te verbreken die 
machten die ons binden, die ons gekneld houden. Daar spreekt de 
Heere ook van tegen Mozes. Die de weldadigheid bewaart aan vele 
duizenden. Dat is de royaliteit, de ruimte in het Goddelijke Wezen. 
Dat Zijn weldadigheid niet is voor een enkeling. Nee, het Nieuwe 
Testament zegt: “Het zal een schare zijn die niemand tellen kan”. 
Een enorm groot volk wat de Heere zal zaligen in dat verbond wat 
Hij eertijds al had opgericht met Abraham. Ja, wat Hij zelfs al had 
toegezegd, direct na de val in het Paradijs aan Adam en Eva. 
Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. 
Hoe gaat dat nu? Hoe bewaart de Heere nu de weldadigheid? Of 
hoe gaan nu de sluizen van de gunst van God open? Wel, zo, Die 
de ongerechtigheid en overtreding en zonden vergeeft. Wat is dat, 
ongerechtigheid? Dat is wat in ons woont. Dat is ons hart, wat vuil 
is, wat zwart en zondig is. Ongerechtigheid, dat is wat er uit ons hart 
op komt. Dat is nooit best, hoor. Je moet niet denken dat er iets 
heiligs uit ons binnenste komt opborrelen. Dat is verschrikkelijk. Dan 
moet je Romeinen 3 maar een lezen, hoe de mens wordt neergezet. 
Met een keel als een geopend graf. Met een tong wat bedrog pleegt. 
Slangenvenijn. Het is alles vuiligheid wat er in het binnenste is. De 
Heere Jezus zegt tegen de farizeeërs: “Jullie zijn graven gelijk, vol 
van dorre doodsbeenderen. Het ademt alles de dood”. Dat is 
ongerechtigheid. En dat komt voor de dag bij ons allemaal. Er is er 
niet één die kan zeggen: “Daar ben ik nu van verschoond”. Dat komt 
voor de dag in overtreding en zonden. Dus de praktijk van ons 
bestaan, vol van overtreding en zonden, is het gevolg van wat er in 
ons innerlijk, in onze keuze voor de duivel, leeft en woont: onge-
rechtigheid. 
En wat zegt de Heere tegen ons in Zijn Woord? “Alleenlijk, ken uw 
ongerechtigheid”. Wanneer ga je ongerechtigheid kennen? Daar 
blijft het steeds bij als God je tegen komt. Anders heb je altijd nog 
uitvluchten. “Ja, dat heb ik wel verkeerd gedaan, maar die… En ik 
moest wel, want die… En ik kon niet anders, vanwege die… En had 
ik daar dan onderdoor moeten gaan? Had ik daar in moeten…” 
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Weet ik ’t wat je allemaal kunt bedenken. Hoe we onszelf altijd vrij 
kunnen pleiten en schoon kunnen praten. Maar de Heere zegt: “Wie 
zich nog schoon kan praten, voor die is de Heere Jezus Christus 
niet”. Gewoon niet. Dat is de ernst. Want er staat: “Die de schuldige 
geenszins onschuldig houdt”. Ofwel, er moet wel wat te vergeven 
zijn. Er moet wel een besef zijn dat vergeving noodzakelijk is. Er 
moet wel een honger en dorst zijn naar de gerechtigheid die daar is 
in de Heere Jezus Christus. Of om het met het woord van de Hei-
land Zelf te zeggen: “Die niet ziek zijn, die hebben ook de Medicijn-
meester niet van node”. Die ziek zijn, ja, die begeren Hem. Die de 
wonden gevoelen. Die pijn hebben, die zijn om de balsem in Gilead 
verlegen. Die de zondeschuld voelen wegen, voor die is het bloed 
van Jezus Christus begeerlijk, is dat een zaak waar naar verlangd 
wordt. 
Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Ziet u hoe de Heere 
ons noemt! De schuldige. Daar staat niet: “Nou ja, de mensen die 
daar zijn, die schuld hebben. Maar er zijn er gelukkig ook die on-
schuldig zijn”. Nee, dat woord “de schuldige” dat vangt het ganse 
menselijke geslacht tesamen. Daar worden wij allemaal in aange-
sproken. “Ik houd u niet onschuldig”, zegt de Heere. En durft u zich-
zelf nog onschuldig te noemen?! Zit u niet met uw zonden en schuld 
voor Mijn aangezicht? Ik houd geenszins onschuldig. Nee, Ik bezoek 
de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kinds-
kinderen, in het derde en in het vierde lid. 
En daar, met alles wat met die ongerechtigheid en met die schuld 
van ons te maken heeft, daar openbaart Zich de derde Persoon in 
het Goddelijke Wezen. Want hoe anders zal ik mijn schuld kennen 
in een rechte weg, zoals God mij schuldig stelt, dan door de werking 
van God de Heilige Geest. Daarom is het derde van God de Heilige 
Geest en onze heiligmaking. Ofwel, hoe ik van de schuld verlost 
worde, en in de weg van heiligmaking weer het beeld, de afdruk van 
mijn Schepper ga vertonen. 
De Heere spreekt schuldigen aan. Maar niemand weet zich schuldig 
dan door de werking van de Heilige Geest. Het is God de Heilige 
Geest Die de Heere Jezus Christus begeerlijk maakt voor het oog 
en voor het hart. Je had altijd gezegd: “Hij heeft geen gedaante 
noch heerlijkheid”. Je kon altijd het leven bij jezelf nog houden. Maar 
dat ging niet meer. Toen de Geest mij aan mijzelf had ontdekt, hoor 
ik Mac Cheyne uitroepen, toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen ging alles anders dan dat het altijd was gegaan. Ik kon mij niet 
meer onschuldig houden. 
Wat is er noodzakelijk? Waar komt het nu op aan in ons leven? Kijk 
eens wat Mozes doet. Daar zie je het Geesteswerk in de praktijk. 



 13 

Mozes nu haastte. Dan zeg je niet meer: “Dat kan morgen ook nog 
wel”. Ik heb eens een predikant horen zeggen, dat moet je ook maar 
onthouden: “Als je nu je huis staat te stofzuigen en je voelt een 
drang om tot God te roepen, dan moet je direct de stofzuiger laten 
vallen en dan moet je op je knieën gaan”. Als je nu bezig bent met je 
dagelijks werk en er komt een gedachte in je ziel om tot God te 
roepen, dan moet je alles laten vallen en dan moet je daar nu eens 
de tijd voor nemen. Maar we gaan er zo overheen. We laten de 
roepstemmen zo aan hun plaats. We kunnen zo gemakkelijk over tot 
de orde van de dag. 
Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. 
Waar is het verbond van God? Dat is dicht bij de grond. Daar ver-
klaart de Heere Zich in Zijn genade in de Heere Jezus Christus. 
God Die ons geschapen heeft, Die heeft ook al het werk gedaan 
opdat we verlost zouden worden. En Hij heeft gegeven wat nodig is, 
opdat die verlossing zou worden toegepast. 
 
Kom, zingen we eerst samen van Psalm 63 het 3e vers. 
 
Dan zou ik, voor Uw Godd'lijk oog, 
Uw deugden al mijn leven prijzen, 
En in Uw Naam mijn zang doen rijzen; 
Mijn handen heffen naar omhoog. 
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, 
Verzadigd, als met vet en smeer; 
Mijn mond zou U vol vreugd, o Heer', 
Verheffen in zijn lofgezangen. 
 
Is daar de afdruk van het Goddelijk Wezen in uw bestaan? Dat is de 
vraag die zich opdringt vanuit Zondag 8. Wat weet u van God de 
Vader en onze schepping? Kennis gemaakt met Zijn eigenschap-
pen, Zijn deugden, Zijn heiligheid, Zijn gerechtigheid. Maar ook Zijn 
barmhartigheid. Kennis gemaakt met de ruimte die daar in God is, in 
Zijn eeuwig welbehagen. Is daar de afdruk van de Heere der heir-
scharen in uw bestaan? Dat uw oog open ging voor die tweede Per-
soon in het Goddelijk Wezen. En dus voor het hart van God de 
Vader. Dat die Heere Jezus Christus begeerlijk voor u werd toen de 
Heilige Geest u meenam in de gang van de trappen van Zijn verne-
dering en van Zijn verhoging. Toen de Heilige Geest u leerde wat 
het lijden en sterven van Immanuël nu ingehouden heeft. Is uw hart 
naar Hem uitgegaan toen u Hem zag kruipen in de hof als een worm 
en geen Man? Toen u zag dat het bloedige zweet Hem werd uitge-
perst vanwege die toorn van God over de zonden. Hebt u Hem zien 
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staan in het rechthuis in uw plaats? Waar Hij de straf, die ons de 
vrede aanbrengt, gedragen heeft. Waar Hij gegeseld werd, opdat 
door Zijn striemen ons genezing is geworden. 
Hebt u daar uw beeld gezien, wie u geworden bent na de val, waar 
de kroon van de rechtvaardigheid ons van het hoofd viel en Hij die 
doornenkroon kreeg opgedrukt? Want om onze zonden brengt de 
aarde doornen en distelen voort. 
Toont Hij u uw afkomst, maar ook uw toekomst, dat Hij een weg 
baant waar voor u geen weg is. Hebt u gestaan aan de voet van 
Golgotha’s kruis? Hebt u gestaan op die plaats waar Hij deed horen: 
“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”? Waar Hij 
in de banden ging, tot in de diepte van de hel, om te verlossen, los 
te maken, waar Hij het uitriep, en dat is de zwaarste en de engste 
band; waar Hij het uitriep in de duisternis: “Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt Gij Mij verlaten?” 
Van God de Zoon en onze verlossing. Dat is, opdat zij nimmermeer 
verlaten zouden worden van die God Die ze dagelijks verlaten met 
vele verlatingen, waar ze dagelijks bij vandaan zwerven. Maar dat 
omwille van het werk van de Zoon dat verbond in stand houdt, om 
de eer van Zijn eigen Naam. 
Hebt u Hem zien hangen? Hem zien bloeden aan dat vloekhout? 
Hebt u Hem het horen uitroepen: “Het is volbracht”? Is het zover 
gegaan in uw leven dat u kennis hebt gemaakt met die Heere Jezus 
Christus, Die dood geweest is, maar Die leeft tot in alle eeuwigheid 
toe? Is Hij uw Borg, uw Middelaar? 
Sinds wanneer is Hij dat eigenlijk? U kunt wellicht uur en tijd aan-
wijzen. Sinds wanneer is Hij dat eigenlijk? Weet u wat Zondag 8 
doet? Dat zet deze hele zaak in het licht van de eeuwigheid. Sinds 
wanneer? Wel toen, toen Hij naar voren trad: “Zie, Ik kom, o God, 
om Uw wil te doen”. Ben je daar ingevoerd, in dat eeuwigheids-
wonder, dat de Heere in die Vrederaad een verbond opgericht heeft 
in en met Zichzelf en daar dat verkoren volk bij ingetrokken heeft, 
om ze door de tijd heen door Zijn Heilige Geest toe te brengen tot 
de gemeente die zalig wordt. 
Mozes zegt: “Heere, indien ik nu genade gevonden heb in Uw 
ogen…” Dat is het woord wat gaat spreken voor een mens die al-
leen maar schuld heeft. Want wie nog gerechtigheden heeft, heeft 
geen genade nodig. Die kan nog zeggen: “Ik heb dit en ik heb dat”. 
Zo zitten wij in elkaar. We hebben altijd van alles, waarop wij den-
ken dat we het waardig zijn dat God ons weldoet. Maar Mozes had 
niets meer over. Denk erom, onder de heilige majesteit van God, dat 
je wel zinken en zakken wil. 
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Mozes haastte zich ter aarde. “Indien ik genade gevonden heb in 
Uw ogen”. Het gaat om genade, om het eenzijdige werk van God. 
“Zo ga nu de Heere in het midden van ons. Want dit is een hardnek-
kig volk”. In het midden van ons. Weet u wat Mozes zegt? “U moet 
er bij wezen, want anders gaat het niet goed”. Is dat in uw leven ook 
zo? Dan komen weer eigenschappen van God aan het licht. Als dat 
in uw leven zo is, waar hebt u Hem voor nodig eigenlijk? Hebt u 
Christus nodig in Zijn drie ambten? Hij is de Profeet Die u leert uit 
het Woord. U zegt: “Ja, dat vind ik nog wel aangenaam”. Een beetje 
Bijbelkennis, wat verstand van zaken. Een beetje interessante din-
gen ontdekken in dat Woord enzo. 
En Hij is ook de Hogepriester. U zegt: “Ja, dat heb ik ook wel nodig, 
dat bloed der verzoening wat over mijn leven komt, opdat ik van 
zonden en schuld verlost en bevrijd zou wezen”. 
Maar dan wil Hij ook Koning zijn. Mozes zegt: “Het is een hardnek-
kig volk, ze luisteren slecht. Maar als U Koning bent, dan zult U ze 
wel voeren naar Uw wil”. 
Koning, dat Hij de dienst uitmaakt. Dat je ’s morgens voor je kleding-
kast staat en zegt: “Heere, wat moet ik aan?” Dat je in je huis in de 
rondte kijkt: “Heere, wat hoort er niet, wat moet weg?” Dat je je le-
vensgang nagaat, en zegt: “Wat is er voor een schadelijke weg die 
er uit moet, waar ik van verlost moet worden?” Dat Hij Koning zou 
zijn in ons bestaan. Dat Hij het voor het zeggen heeft. Dat onze wil 
onderworpen is aan Gods wil, verslonden in Gods wil. Dat is de af-
druk die de Heere zet in het leven van Zijn Kerk. Die afdruk dat ze 
Zijn eer als het hoogste goed gaan leren beschouwen. En dat Zijn 
eer hoger gewaardeerd wordt dat hun eigen zaligheid. Je moet door 
die eigen zaligheid geen streep zetten. Dat is vromigheid. Maar dat 
het in ieder geval die eer van God is die hoger aangeschreven staat 
dan de eigen zaligheid. 
“Het is een hardnekkig volk, doch vergeef ons onze ongerechtigheid 
en onze zonden”. Dat is ook zoiets. “En neem ons aan tot een erf-
deel”. Dat heeft ook alles met die tweede Persoon in het Goddelijk 
Wezen te maken. Want wie zal er van u erven? De erfgenamen. U 
zegt: “Ik heb een zoon, ik heb een dochter, die kan erven”. Maar hoe 
kunnen wij van God erven? Hoe zullen we de eeuwige zaligheid be-
erven, daar we geen kinderen meer zijn, maar dat we bastaarden 
zijn, daar we vijanden zijn, daar we haters zijn. Het kan alleen in de 
oudste Broeder. Het kan alleen in Hem, Gods eigen Zoon. Aange-
nomen tot kinderen en erfgenamen van God. Dat zegt het Woord. 
“Neem ons aan tot een erfdeel”. Ofwel, de scheiding die wij gemaakt 
hebben, die tot in eeuwigheid duren moet, hef die alstUblieft in eeu-
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wigheid op in en met Uzelf. Berg ons op in Uw Goddelijk Wezen, in 
het werk van Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. 
Aangezien er maar één enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt ge 
dan Vader, Zoon en Heilige Geest? Wel, hierom, omdat God Zich 
alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft. Waarom heeft God Zich op 
die drie onderscheiden wijzen in Zijn Woord geopenbaard? Opdat 
het de onbekeerden zou schrikken, en opdat het Gods volk zou ver-
troosten. Laat ik het maar zo zeggen, dat is praktisch: opdat het de 
ellendigen in hun verdriet troost zou geven. Want dat is het meestal 
natuurlijk bij dat volk van God. Die kunnen zichzelf er niet voor hou-
den. Die schrikken moeten, die schrikken niet. Die niet behoeven te 
schrikken, die schrikken wel. Dat is de praktijk van het leven. 
Maar de Heere openbaart Zich zo, om de ruimhartige glans van Zijn 
Goddelijk hart en van Zijn Goddelijk Wezen te vertonen, deze drie 
onderscheiden Personen de enige en waarachtige en eeuwige God 
zijn. 
Dus dan heb ik u te vragen tenslotte: Kent u God? Nee, niet: wat 
denkt u van God? Kent u God? De enige waarachtige en eeuwige 
God. U kent Hem dan alleen als Hij Zich aan u heeft verklaard en 
geopenbaard. Als dat gebeurt in uw bestaan, dan zink je weg, dan 
verdwijn je met alles wat van jezelf is en daar zal God de hoogste 
lof, eer en aanbidding ontvangen. Dat zal het in tot in alle eeuwig-
heid toe ook wezen. Het zal daar voor Gods volk in de eeuwigheid 
niet zijn een praten over God, maar een bewonderen van God en 
zich eeuwig verlustigen in God. Aanbiddelijk, groot, heerlijk en 
schoon is Hij. Hij Die te kennen het leven is, maar Hem niet te 
kennen, dat is de dood. Kies dan heden wie gij dienen zult. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 103 : 11 
 
Looft, looft den HEER', gij Zijne legerscharen, 
Wier lust het is op Zijnen wenk te staren. 
Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal, 
Hoe ver men ook Zijn scepter ziet regeren, 
Nu Zijnen Naam en grote deugden eren; 
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal. 
 
Zegenbede. 
 
 


