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Predikatie over Zondag 12 H.C.  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 12 oktober 2014 
 
Zingen Psalm 133 : 2 en 3. 
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
Zingen Avondzang : 7. 
Schriftlezing Psalm 45 
 
  1 Een onderwijzing, een lied der liefden, voor den opperzang-
meester, onder de kinderen van Korach, op Schóschannim. 
  2 Mijn hart geeft een goede rede op; ik zeg mijn gedichten uit van 
een Koning; mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. 
  3 Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort 
in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid. 
  4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, Uw majesteit en Uw 
heerlijkheid. 
  5 En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het Woord der waar-
heid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U 
vreselijke dingen leren. 
  6 Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder U vallen; zij treffen in 
het hart van des Konings vijanden. 
  7 Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Konink-
rijks is een scepter der rechtmatigheid. 
  8 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft 
U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie boven Uw medege-
noten. 
  9 Al Uw klederen zijn mirre en aloë en kassie; uit de elpenbenen 
paleizen, vanwaar zij U verblijden. 
10 Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke staatdochteren; 
de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. 
11 Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en 
uws vaders huis. 
12 Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw 
Heere is, zo buig u voor Hem neder. 
13 En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aan-
gezicht met geschenk smeken. 
14 Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding 
is van gouden borduursel. 
15 In gestikte klederen zal zij tot den Koning geleid worden; de 
jongedochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot U 
gebracht worden. 
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16 Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging, zij 
zullen ingaan in des Konings paleis. 
17 In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot 
vorsten zetten over de ganse aarde. 
18 Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; 
daarom zullen U de volken loven, eeuwiglijk en altoos. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 45 : 1 en 4. 
 
Aan de orde van behandeling is Zondag 12 van de Heidelbergse 
Catechismus. 
 
31. Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd? 
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met den 
Heiligen Geest gezalfd, tot onzen hoogsten Profeet en Leraar, Die 
ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen-
lijk geopenbaard heeft; en tot onzen enigen Hogepriester, Die ons 
met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met 
Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader; en tot onzen 
eeuwigen Koning, Die ons met Zijn Woord en Geest regeert, en ons 
bij de verworven verlossing beschut en behoudt. 
 
32. Vr. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? 
Antw. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo 
Zijner zalving deelachtig ben; opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzel-
ven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede 
consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hier-
namaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De liefde van Christus. 
2e. De zalving van Christus. 
3e. De medegenoten van Christus. 

 
Gemeente, niet voor niets hebben we in deze middag Psalm 45 ge-
lezen bij de behandeling van Zondag 12. Want juist wel in Psalm 45 
gaat het over die Koning over Wie het ook in Zondag 12 gaat. Juist 
wel in Psalm 45 wordt daar verhaald Wie nu de Heere Jezus Chris-
tus is. En welk een heerlijke, welke schone woorden worden er over 



 3 

Hem gesproken! Hoe blijkt Hij meer dan begeerlijk te zijn voor het 
hart. Welk een schoonheid is er in Zijn Persoon aan te treffen, die in 
geen ander mensenkind te vinden is. Ge zijt veel schoner dan de 
mensenkinderen. Waarom? Omdat de liefde en genade Hem tekent, 
Hem kleurt. Juist die eigenschappen die bij de mens niet gevonden 
wordt. Liefde is er bij ons niet. Genade al helemaal niet. Liefde is er 
in God. Genade is er in God. Wie zou deze Heere Jezus Christus nu 
niet liefhebben?! Dat is het aangrijpende in Psalm 45. Dat wij nu 
mensen zijn van nature die deze Heere Jezus Christus haten. Ga nu 
in uw leven eens na, overdenk de dagen eens die voorbij gegaan 
zijn, is er iets in uw leven, is er één daad van het Goddelijk Opper-
wezen in uw bestaan, waarvan u moet zeggen: “Om die grond moet 
ik Hem verfoeien, om die grond zal ik Hem niet liefhebben”? Heeft 
Hij u ooit kwaad gedaan? Heeft Hij niet alles aan u gegeven, alles 
voor u over gehad! Verdiende u het dat u dag aan dag door Hem 
werd onderhouden? Had u er recht op dat Hij zorgde dat u uw brood 
en uw water op zijn gezette tijden ontving? Kunt u er aanspraak op 
maken dat u onder een dak mag wonen, dat u kleding hebt om aan 
te trekken? Hebt u er recht op dat u in een land leeft waar de zee 
nog niet overheen gespoeld is, waar nog geen oorlog heerst in deze 
momenten, waar alles nog in een tamelijke vrede mag gaan? Een 
land van vrijheid. Hebt u ergens staat op te maken? Is het niet alles 
een vrije gift van God! En dat de Heere dat doet en dat Hij dat blijft 
doen, is dat niet een ontzaglijk wonder! Daar u en ik, daar wij men-
sen zijn die van nature die vrijheid gebruiken niet om Hem te zoe-
ken, niet om Hem lief te hebben, niet om ons leven in Zijn dienst te 
besteden, maar om de zonde in te drinken, om ons te vermaken in 
de dingen van de wereld en van de tijd, om een leven te leven wat 
de haat tegen Hem uitdrukt. En de Heere blijft getrouw. 
En dat niet alleen in de natuurlijke omstandigheden. Zie hier, er is 
een plaats waar u nog onder de bediening van het Woord mag ko-
men. Er is nog een plaats waar week aan week de mest rondom uw 
levensboom wordt gestrooid. Dat is alles een uiting van de Godde-
lijke liefde, dat de Heere betoont geen lust te hebben in de dood van 
de zondaar, maar daarin, dat u zich bekeren zou en leven. Zijn dat 
geen blijken van Goddelijke liefde, dat u week aan week het krijgt 
toegeroepen: “Wendt u toch naar Mij toe, alle gij einden der aarde, 
wordt behouden, Ik ben God en niemand meer”. Is het geen blijk 
van Goddelijke liefde dat Hij u toeroept: “Gelooft toch Mijn heilrijk en 
troostrijk Woord, verhardt u niet, maar laat u leiden”. Is Hij het niet 
waard dat Hij van ons aangebeden, geliefd en geloofd zou worden! 
Is Hij het niet eeuwig waard! 
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Een lied der liefde. Ja, de psalmist zong het. Weet u waar dat het 
resultaat van is? Van Gods eigen werk. De Heere heeft onder de 
mensenkinderen rondgezien. Niet één die goed doet. Niet één die 
God zoekt. Niet tot één toe. Weet u wat er uit het hart van de mens 
opkomt? Moet u de lijsten met goddeloosheden en zonden eens 
lezen in de brieven van Paulus. Hoe onze keel een geopend graf is. 
Hoe we met onze tongen bedrog plegen in plaats van dat we een 
lied der liefde zouden zingen. Slangenvenijn onder onze lippen. Uit 
het hart van de mens komen voort de meest grove verschrikkingen, 
die het ons in elk ogenblik van ons leven waardig maken dat de 
Heere ons zou wegstoten in één ogenblik. En nog de genadetijd 
opgerekt. Nog is Hij zo goedgunstig over u en over mij. 
Een lied der liefde. Een lied waarin het gaat over die Koning, over 
die Heere Jezus Christus. Bent u ontdekt aan Zijn eigenschappen? 
Hebt u een schoonheid in Hem leren zien? Zijn de uitgangen van uw 
hart en leven naar Hem? Is Hij het meest begeerlijke voor uw ziel? 
Is dat de zaak waar het in uw leven over loopt, Hem te mogen ken-
nen en de kracht van Zijn opstanding? Om een lied der liefde te 
mogen zingen. Dat is het resultaat van de liefde Gods die in het hart 
is uitgestort. Een lied der liefde te zingen, dat is het vruchtgevolg 
van het Goddelijk werk. De Heere zal Zelf zorgen dat er in het leven 
van Zijn volk wat bloeit ter ere Gods. Hij zal Zelf maken dat dat volk 
Zijn lof verkondigt. Hij zal Zelf maken dat zij Hem lief zullen krijgen. 
Zo lief dat ze zelfs de roede leren kussen als een daad van Godde-
lijke liefde. 
Zondag 12 staat in een lijn. Die kun je er natuurlijk maar niet zo uit-
nemen en op zichzelf beschouwen. Zondag 12 is de taal van een 
volk, van een mens die wat anders heeft geleerd in zijn leven. Die 
zichzelf niet meer lief kan hebben, maar die van zichzelf is gaan 
walgen. Hoe gaan walgen? Wel, toen de wet van God in kwam, hoor 
ik de apostel getuigen. Toen leerde ik, ja, toen kwam ik er achter wie 
ik was. Dat ik tot in de vezels van mijn bestaan zonde ben, vijand-
schap tegen God ben, goddeloosheid ben, hater van God en van 
mijn naasten ben. Toen de wet in kwam, die heilige wet, dat rechte 
richtsnoer, dat paslood wat God de Heere langs ons leven legt. Die 
wet is goed, ik ben slecht. Die eis is niet hard, ik ben veranderd, ik 
heb tegen God gekozen, gedaan dat kwaad was in Zijn oog. Kun je 
dan nog een loflied op jezelf zingen, waar we van nature zo goed in 
zijn? “Ik heb dit gedaan, ik heb dat gepresteerd, dit heb ik nog voor 
een ander over gehad, en in het kerkelijk leven, ik werk voor God en 
ik werk voor de waarheid”. En weet ik het wat allemaal. Heb je nog 
wat te zingen? Of niet? Of is de hand op de mond gegaan toen de 
wet van God in kwam? Heb je gezocht jezelf op te knappen? Jezelf 
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te verbeteren? Gerechtigheden aan te brengen? Weet je wat je 
daarmee bedoelde? Weer jezelf en het loflied aan jezelf. Dat je kon 
leunen en steunen op eigen gerechtigheden, op eigen goede wer-
ken, op daden die voor God aangenaam zouden wezen ofzo. Maar 
is de zaak afgesneden, afgebroken? Dat er geen enkele hoop en 
verwachting meer was van jezelf. U ziet het zo schitterend uitge-
tekend in de Heidelberger, hoe de Heere in het leven van een mens 
plaats maakt, ruimte maakt, liefde wekt voor Zijn Zoon de Heere 
Jezus Christus. En er is geen andere weg om tot vrede en geluk te 
komen, dan door het geloof die Heere Jezus Christus aan te grijpen, 
Hem te beminnen, Hem niet meer los te kunnen laten. 
Weet u wat dat geloof is? Weet u wat die actie is? Dat is het resul-
taat van dat God een mens aangrijpt, dat God een mens aanziet in 
Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Een weten en een vertrouwen, 
dat is dat ware zaligmakende geloof. En dat heeft nu alles te maken 
met de Persoon van de Heere Jezus Christus. Ofwel, waar is voor 
het hart anders rust te vinden dan in Zijn Persoon en in Zijn werk. 
En in wier leven dat gebeurd is, wat zult u dan liever horen, wat zal 
dan beter voor u uitgestald kunnen worden dan die Persoon! Dat Hij 
wordt verklaard, wordt geopenbaard voor uw arme ziel. Wat zult u 
dan willen speuren in Wie Hij is, om Daar de troost en de vrede in te 
mogen vinden. 
Het gaat over die gezegende Heere Jezus Christus. 
Is alles aan Hem gans begeerlijk? 
Is het waar in uw leven, dat lied der liefde? 
Hebt u iets van Hem geleerd? 
De kennis van Zijn Persoon, heeft dat vaste grond gevonden in uw 
bestaan? 
Is dat ook uw enige hoop, uw enige verwachting in het leven? Weet 
u wat de gelovige ziet en weet? Dat Hij zo geheel anders is, zo 
tegengesteld is, zo totaal anders dan ik. Ach ja, je zult maar met je 
schuld lopen! Dat is ook een uitzondering tegenwoordig, geloof ik. 
Of niet? Je zult maar met je schuld lopen. Verdoemelijk voor God 
wezen onder Zijn heilige wet. Je zult maar zijn aangewezen: “Gij zijt 
die man, gij zijt die vrouw”. Dat zal maar een zaak wezen waaronder 
je je nek breekt, waaronder je verdwijnen gaat. De dood zal maar 
voor ogen zijn. Je zult maar geen uitweg meer weten. Het zal maar 
opgelost moeten worden en niet opgelost kunnen worden. En, ach 
ja, wat zullen er een middelen gezocht zijn. Maar hebt u hier op aar-
de ooit een gepast middel gevonden om voor uw zonden voor God 
te voldoen? Hebt u ooit een gepaste zaligmaker gevonden buiten 
die Heere Jezus Christus? Er is geen mens op de hele wereld aan 
te wijzen die zonder zonde is. Er is geen mens aan te wijzen die dat 
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Middelaarsambt vervullen kan. Er is geen mens aan te wijzen die 
niet in een ogenblik verteerd zou worden onder de volle uitgieting 
van de Goddelijke toorn. Maar terwijl u wellicht rondspeurt en het 
niet vinden kan, heeft een eeuwigheid tevoren God de Vader reeds 
rondgespeurd, rondgezien en Hij heeft een gepaste Middelaar ge-
vonden. 
Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd? Er staat in 
Psalm 45 vers 8, en dat is een kentrek, een wezenstrek van de 
Heere Jezus Christus, wat nu in geen mens te vinden is. Dat is te 
vinden in Hem. Van Hem staat geschreven: “Gij hebt gerechtigheid 
lief en haat goddeloosheid”. Dat is één zaak met zijn twee kanten. 
Gerechtigheid lief te hebben is als vanzelf goddeloosheid te haten. 
Wat betekent dat als dat van de Heere Jezus Christus geschreven 
staat? Dat betekent dan dit, dat Hij in alles, maar dan ook werkelijk 
in alles niets anders op het oog had dan de eer van Zijn eeuwige 
Vader. Dat Hij in alles de weg der gerechtigheid zocht. Dat in Hem 
geen zonde, geen ongerechtigheid gevonden wordt. Dat Hij gans 
volkomen, gans heilig, gans onbevlekt is. 
Gij hebt gerechtigheid lief. Waarmee heb je lief? Met je hart. Niet 
zozeer met je verstand of met je handen. Nee, verstand en handen 
zijn hooguit een uitwerking van de liefde die daar in het hart gevon-
den wordt. Dus van de Heere Jezus Christus staat geschreven dat 
de gerechtigheid, die Hij liefheeft, een hartelijke gerechtigheid is, 
een inwendige gerechtigheid is. Hij is geen farizeeër die de buiten-
zijde van de drinkbeker weet te reinigen en voor het oog van de 
mensen o zo mooi, o zo schoon voor de dag kan treden. Een fari-
zeeër die naar het uiterlijke heel godsdienstig, heel bekeerd lijkt, 
terwijl het hart, terwijl het binnenste een graf vol dorre doodsbeen-
deren is, zegt het Woord. Nee, van Hem geldt dat Hij in Zijn hart de 
gerechtigheid liefheeft en de goddeloosheid haat. Dat Hij in het hart 
de eer van Zijn Vader in alles zoekt. En daarom is het ook dat al de 
uitwerkingen van Zijn hart, al de daden die Hij doet, al de woorden 
die Hij spreekt, al de gangen die Hij gaat, het is alles naar Zijn hart. 
Dus het is alles een weg van gerechtigheid. Zijn uiterlijk is het resul-
taat van Zijn innerlijk. En dat staat van de Heere Jezus Christus 
geschreven. Zo is Hij van eeuwigheid af. Van eeuwigheid af geldt 
van Hem: “Ik draag Uw heilige wet, die Gij de sterveling zet, in het 
binnenste ingewand”. Van eeuwigheid af heeft Hij niet anders be-
doeld dan de eer van Zijn Vader. 
En nu staat er natuurlijk een aangrijpende zaak. Gij hebt gerechtig-
heid lief en haat goddeloosheid. Hij haat alles wat die gerechtigheid 
tekort doet, wat de eer van Zijn Vader aantast. 
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Hebben we dat weleens beseft, gevoeld, dat we onder de Godde-
lijke toorn, onder de Goddelijke haat verkeren? Ben je er weleens 
een keer bij stil gezet, dat God je moet haten met een volkomen 
haat, omdat je een eerrover van God bent? Opdat het wonder van 
genade alleen maar groter en schitterende zal wezen. 
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Zo’n blanke, zo’n 
schone Middelaar is alleen gepast, geschikt, om dat werk, die taak 
op Zich te nemen, die Zijn Vader Hem gegeven had om te doen. 
En als er staat: “Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde ge-
naamd?” Dan wil die zalving iets zeggen over de taak die de Vader 
voor Hem bestemd had. Ofwel, de Vader heeft Hem verordineerd, 
apart gezet, die taak toebedeeld als de enige Die geschikt is om die 
taak ook ten uitvoer te brengen. En Hij, Die van Zijn Vader die ordi-
nantie kreeg opgelegd, heeft Zichzelf, omdat Hij gerechtigheid lief-
heeft, geheel vrijwillig aangeboden. Niet gezien op Zichzelf, maar al-
leen op de eer van Zijn Vader. Ik kom, o God, om Uw wil te doen. 
Liever een weg van lijden en sterven voor Hem, dan dat de eer van 
Zijn Vader geschonden zou worden. Daar is het hart, daar zijn de 
daden van de Heere Jezus Christus mee vervuld geweest. 
Hij is verordineerd, en Hij is gezalfd. Op grond van die ordinantie ge-
zalfd door de Vader. Gezalfd met de Heilige Geest, Die bekwaam 
makende Geest. Dat is de andere zijde van het begin van de tekst. 
Er staat: “Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom 
heeft U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie”. Dus in U vond de 
Vader een geschikt, een gepaste Middelaar. Maar dat woordje 
“daarom” zou je ook kunnen wijzigen in “omdat”. Dan staat er: “Gij 
hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, omdat Uw God U 
heeft gezalfd met vreugde-olie”. Dus Hij Die van eeuwigheid af ge-
schikt was, Hij blijkt in de dadelijkheid ook een geschikte, een ge-
hoorzame, een onderworpen Heere Jezus Christus te zijn. Heel Zijn 
doen en laten is de wil van Zijn Vader ten uitvoer te brengen. 
Uw God heeft U gezalfd met vreugdeolie. 
Wat is olie eigenlijk voor iets? Waar werden de koningen, de profe-
ten in de tijd van het Oude Testament mee gezalfd? Met een zalf die 
een heerlijke, lieflijke geur verbreidde. Dat wekte in het leven van de 
goddeloze nu net de haat op. Want in die liefdegeur krijg je jezelf te 
zien, dat je niet deugt. En dat hebben we niet graag, dat we afge-
broken worden, dat alle gronden onder ons bestaan worden onderuit 
gehaald, dat het ons verteld wordt dat wij voor God niet kunnen be-
staan buiten Christus. Als je in heel je godsdienst al je gerechtig-
heden moet inleveren. Als net als bij Saulus van Tarsen alles aan 
stukken wordt geslagen door dat heldere licht dat hem snellijk om-
scheen vanuit de hemel. Als je totaal naakt en geopend voor God 
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wordt neergelegd. Dat is een pijnlijke en taaie gang voor het vlees. 
Maar het kan niet anders. Het zal moeten gebeuren. 
Juist opdat die olie ook een vreugdeolie zal wezen. Want de Per-
soon en de zalving van Christus is het enige wat vreugde geeft in 
het moegestreden hart; dat is het enige wat blijdschap en verkwik-
king kan geven in een ziel die de wanhoop nabij is met zichzelf. 
Uw God heeft u gezalfd met vreugdeolie. Ja, niet dat wereldse scha-
terlachen. Niet dat tijdelijke, dat korte poosje blij zijn om weet ik het 
wat de wereld te bieden heeft, dat je kan lallen en lachen met je 
vrienden wellicht. Dat is geen vreugde. Dat is een poosje lachen. 
Dat is geen vreugde. Dat is geen hartelijke blijdschap. Maar God 
geeft een bestendige blijdschap, een vreugde die tot in eeuwigheid 
niet meer zal over gaan. Ze zullen zich eeuwig verblijden in hun God 
en in hun Zaligmaker. Uw God heeft U gezalfd. 
Wat maakt nu de vreugde uit in het leven van een kind van God? 
Wat is nu die blijdschap? Wel, te zien waartoe Hij nu verordineerd is 
en waartoe Hij gezalfd geworden is. Hij Die door de Vader geschikt 
bevonden werd, is de enige in heel de geschiedenis der wereld Die 
drie ambten kreeg opgelegd. De typen van Christus in de Schrift 
droegen één ambt, hooguit twee ambten. Denk aan David, profeet 
en koning. Maar niet één van die typen heeft drie ambten vervuld. 
Daarin is Christus geheel enig. Hij is alleen daartoe gezalfd. 
Nou, zie die drie ambten uitgetekend. Omdat Hij van God de Vader 
verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste 
Profeet en Leraar. Hoogste! O ja, daar in Israël, wat waren er een 
profeten, wat waren er een leraren. Er waren farizeeërs die zichzelf 
tot leraar hadden verheven. Er waren ook profeten die van God 
gezonden waren om het Woord van God te verbreiden. Er waren er 
die voor dat Woord vielen. Er waren er die dat Woord vijandig be-
jegende. Die zijn er allemaal geweest. Maar hier wordt de Heere 
Jezus Christus uitgetekend als de hoogste Profeet en Leraar. Waar-
om is Hij de hoogste Profeet en Leraar? Wel, omdat datgene wat Hij 
verkondigt, een zaak is die Hij Zelf heeft meegemaakt, waar Hij 
Deelgenoot van is. Hij verklaart het hart van Zijn Vader. Dat hart dat 
Hij kent. Dat hart waaraan Hij gespeeld heeft in de schoot des Va-
ders. Hij heeft de kennis die Hij bij Zijn Vader heeft opgedaan, om 
het zo te zeggen, mee genomen naar beneden toe. En Hij verkon-
digt dat wat voor ons, natuurlijke mensen, verborgen is. Wat is er 
verborgen? De raad en de wil van God van onze verlossing. En dat 
heeft Hij nu volkomenlijk geopenbaard. Dat houdt in de eerste plaats 
dit in: u die voor eigen rekening staat, u dreigt verloren te gaan. Het 
is volkomen uw eigen schuld. U zult nooit God er de schuld van 
kunnen geven. Want deze Profeet en Leraar heeft de verborgen 
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raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard. U 
zult in der eeuwigheid nooit kunnen zeggen: “Ik heb het niet gewe-
ten”. U weet het wel! Want het Woord van God is u overgeleverd. 
De Schriften worden door u gelezen. De Schriften worden voor u 
bepreekt. Het wordt u uitgelegd, verklaard, die verborgen raad en wil 
van God, zover als God de Heilige Geest die sprekers daar licht en 
wijsheid in geeft. O ja, wat de mens, wat de prediker betreft, het is 
alles ten dele. Maar hier wordt nog een diepere zaak bedoeld. En 
dat verstaan ze alleen die daarvoor ingewonnen worden, voor dat 
onderwijs, dat Hij Zichzelf in het hart van Zijn volk verklaart, dat Hij 
volkomen die verborgen raad en wil van God verklaart. 
Ben je weleens een keer onder het profetische ambt van Christus 
terecht gekomen? Dan is er dit verschil geweest. Je had veel preken 
gehoord. Veel onderwijs had je wel wat aan het denken gezet enzo. 
Maar ze hadden allemaal geleerd als de schriftgeleerden. En Hij 
leerde je als een Machthebbende. Dat heeft een uitwerking. Als 
Christus tot Profeet in ons leven wordt aangesteld, dan kom je er 
vernederd onder Hem onderuit. Dan moet je als vanzelf buigen on-
der die Machthebbende. Dan moet je vallen voor het Woord. Dan 
houdt het geredeneer op. Dan houden je eigen gedachten op. Dan 
houdt je kritiek, je commentaar op het Woord van God op. Dan heb 
je geen woorden meer om jezelf te rechtvaardigen of nog wat vrij te 
pleiten. Als deze Profeet gaat spreken, dan heb je slechts te horen, 
te aanvaarden, te beamen: wat Gij spreekt is de waarheid. 
En als daar nu staat dat Hij de verborgen raad en wil Gods van onze 
verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, dan houdt dat onderwijs 
wat Hij geeft twee zaken in. Dan wordt alle mogelijkheid bij mij en bij 
u afgesneden. Die Profeet gaat het u leren, dat het bij u vandaan 
onmogelijk is om ooit nog Gode te behagen, onmogelijk is ooit nog 
tot God te genaken. Daar wordt de kloof u geopenbaard, de eeuwig 
diepe kloof tussen God en uw ziel. U wordt de ellendigste van alle 
mensenkinderen. Dat kan niet anders. Als de wet van God in komt, 
die gebruikt wordt door deze hoogste Profeet. Als dat gaat klinken in 
het leven…! Want als Hij de wet niet hanteert, maar we hanteren 
hem zelf, dan gebruiken we hem als een oorzaak om onszelf op te 
bouwen, onszelf wat op te knappen en te verbeteren. Maar als Hij 
die wet hanteert, dan stelt die wet ons schuldig in alle delen. Dan ga 
je in de beleving van je hart hopeloos verloren onder God, door 
eigen schuld. 
Maar dan dat. En dat wil nu de lof in het hart van Gods volk wakker 
maken. Dat Hij openbaart, ofwel, de doeken er af haalt, of het licht 
er op zet, het uitpakt en het uitstalt. Openbaren wil iets zeggen van 
laten zien, het tonen dat Hij openbaart de verborgen raad en wil 
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Gods. Dus Hij gaat verklaren, openbaren dat eenzijdige, dat soeve-
reine, dat de Heere gedachten des vredes heeft en niet des kwaads. 
Hij gaat verklaren en openbaren dat de Heere geen gronden ge-
vonden heeft in u en in mij, in de mens. Maar dat de grond die God 
gevonden heeft alleen in deze hoogste Profeet en Leraar is. Dat de 
Heere het fundament onder Zijn eeuwige verkiezing en de uitwer-
king van Zijn raad, gevonden heeft in Hem Die gelegd is tot een 
uiterste Hoeksteen. Hij gaat verklaren dat de zaligheid alleen in 
Hemzelf is. Dus wat doet die Profeet en Leraar bij uitnemendheid? 
Op Zichzelf wijzen. Zichzelf aanprijzen. Dat ge niet meer buiten 
Jezus kunt en niet rust voordat ge Hem gevonden hebt. 
Van God gezalfd. Dus dat werk wat Hij doet in het leven van een 
mens, dat is op grond van de Goddelijke zalving, op grond van de 
Goddelijke ordinantie. Dat wil God, dat Hij dat doet. Dus daar zit 
inderdaad de beschikking van de Vader achter. Dat is een heilge-
heim, hoor. Als je als zo’n klein nietig mensje, zo’n stukje stof, wordt 
opgeborgen in de eeuwige raad en wil van God. En als die eeuwige 
raad en wil van God, waar je onder weg moet duizelen, in je leven 
geopenbaard gaat worden. Het is het vruchtgevolg van Christus’ 
profetische arbeid als de ziel uitgaat naar Hem. 
Wie is die Hem? Wie is Hij nog meer? Gezalfd tot onze enige Hoge-
priester, Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft 
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. 
Hij is gezalfd tot een geheel enige Hogepriester. 
Wat maakt Hem nu zo enig als Hogepriester? Wel, de hogepriesters 
van de Oude Dag, ze brachten offers. Ze namen een offerdier. Dat 
werd geslacht. Dat bloed vloeide. En op grond van dat bloed werd 
het volk gezegend. Maar deze Hogepriester heeft Zichzelf geofferd. 
Hij alleen is Offerlam en Hogepriester tegelijk. Onze enige Hoge-
priester. Hij heeft Zelf de enige Offerande Zijns lichaams aange-
bracht. 
Ben je daar in je leven op gewezen? Wat het Hem gekost heeft! Is 
die Hogepriesterlijke bediening van Christus in uw bestaan, is je 
getoond dat Offerlam, dat Lam dat stemmeloos geweest is voor het 
aangezicht van Zijn scheerders. Dat Lam Dat de straf droeg die ons 
de vrede aanbrengt, dat was op Hem. Dat Lam door Wiens strie-
men ons genezing geworden is. Ben je gewezen op dat Offerlam, 
Dat Zijn bloed totaal heeft gestort. Heb je de gang van dat Offerlam 
weleens mogen volgen? Zijn leven lang onder de vijanden gewoond. 
Zoveel ellende, zoveel vijandschap, zoveel tegenstand. Maar hoe 
daar, en dat is het ernstigste, dat is het uiterste, niet de vijandschap 
van mensen, maar hoe daar ook de toorn van God ten volle op Hem 
werd uitgegoten. Dat ging diep! Dat ging ver! Dat bracht Hem tot 



 11 

aan het uiterste, die zware last van de toorn van God. O ja, had Hij 
alleen mensen tegen gehad en God aan Zijn zijde, ach… Maar Hij 
moet uitroepen aan het vloekhout der schande: “Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt Gij Mij verlaten?” Daar heeft Hij gekropen in de hof, als 
een worm en geen man. Heb je ooit bloed gezweet? Hij wel. Hij 
heeft bloed gezweet. Zo perste de toorn van God. Zo perste de 
zware last van het Goddelijk recht. Zo perste de namen van al de 
verkorenen, die Hem van de Vader gegeven waren, in Zijn hart. Heb 
je Hem ooit zien staan in die spotgestalte? Waar een doornenkroon 
Hem op het hoofd was gezet. Waar Hij een rietstaf in de hand kreeg. 
Een mantel over Zijn opengereten rug werd gehangen. Heb je Hem 
ooit zien staan? Zie de Mens. Zie daar de verachtelijke, afschuw-
wekkende gestalte wat er van ons terecht gekomen is. Waar wij in 
de staat der rechtheid mensen waren, gekroonden waren, beelddra-
ger van God. In Hem wordt uitgetekend ons beeld, onze walging, 
onze zondigheid. Hij heeft het alles doorleden tot de eer van Zijn 
Vader en tot de zaligheid van arme, ellendige zielen. 
Heb je Hem zien hangen aan het vloekhout der schande? Heb je 
Hem zien bloeden? Heb je Hem zien strijden? Strijden met de dui-
vel, waar Hij de kop van satan vermorzeld heeft. Waar dat woord uit 
de moederbelofte waarheid geworden is. Hem de verzenen vermor-
zeld. Maar Hij zou die slang, die mensenmoorder, de kop vermorze-
len. Heb je Hem daar Zijn werk zien volbrengen? Volbracht. Vol-
komen gereed. Het is klaar. 
En wat was nu de taak van de hogepriester? Wel, die nam dat 
bloed. Die nam van dat bloed en werd gesprengd op het volk. En 
met die besprenging werd dat volk gezegend. Er is verzoening voor 
uw zonden gevonden. 
Is dat bloed gesprengd op uw hart, op uw geweten? Heeft die enige 
Hogepriester Zijn eigen bloed op uw leven doen druppen? Is dat in 
uw leven gebeurd, dat de enige offerande Zijns lichaams u verlost 
heeft? Dat de bange nacht van je ziel een einde nam in de heldere 
lichtstralen van die genadedag. Dat je het verstond dat het woord 
van de Profeet je daarop gewezen had, dat dit de uitwerking is van 
Zijn profetisch ambt, dat Hij in Zijn hogepriesterlijke bediening toe-
past wat Hij je verkondigd had, wat je verklaard geworden was. 
Waarvan je wist dat het met minder niet toe kon. 
Dat slaat al het andere weg als grond, als hoop, als verwachting. De 
Heere zegt Zelf in het Woord: “Als Ik het bloed zie, dan zal Ik voorbij 
gaan, en anders niet”. Anders zal het wraakzwaard van Gods ge-
rechtigheid, wat Hem trof, u en mij nog moeten treffen. 
Onze enige Hogepriester, de enige offerande Zijns lichaams, dat 
houdt de verlossing in. Ja, en in de tijd van de eerste liefde, toen 
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heb je gezegd: “Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen U hartelijk 
beminnen”. Je wenste niet liever dan je leven in Zijn dienst te be-
steden. Daar is natuurlijk niets van terecht gekomen. Het is alleen 
maar tegen gevallen. Of niet? Wat een zonden. Wat een struike-
lingen. Wat een tekorten. Wat een zwartheid aan deze kant. Wat 
een schrik elke keer, wat je nog tegen komt, wat er nog woont, wat 
de kop opsteekt aan bederf. Zie eens wat er staat. En voor ons met 
Zijn voorbede steeds tussentreedt bij de Vader. Steeds! Dat woordje 
“steeds”, dat wijst op een gedurigheid, een constante werkzaam-
heid van de Heere Jezus Christus. Waar is die Hogepriester? Die zit 
aan de rechterhand van Zijn Vader. En daar gezeten aan des Va-
ders rechterhand, heeft Hij Zijn eigen offerbloed voor Zich om het te 
tonen voor het aangezicht van Zijn Vader. En dat volk dat door Hem 
werd verlost, dat door Zijn bloed werd vrijgekocht van schuld en 
straf, die zal Hij in dat leven bewaren, die zal Hij beschermen, die 
zal Hij bewaken, daar zal Hij steeds voor tussentreden. Ze maken 
elke dag en elke nacht vele oorzaken dat God ze straffen zou in Zijn 
heilige gerechtigheid en in Zijn toorn. Maar Hij treedt steeds tussen 
bij de Vader. Hij bidt voor ze op grond van Zijn eigen bloed- en 
kruisverdiensten. En dat gebed, dat zal van de Vader worden aan-
genomen. Dat zou de levensgang voorzichtig moeten maken. Zeker 
als je bedenkt, o kind van God, wellicht in de achterliggende week, 
hoe je gestruikeld bent, hoe je gezondigd hebt, hoe je wellicht God 
vergeten hebt, dagen zonder getal. Al die tijd vergat de Hogepries-
ter Zijn kinderen niet. Al die tijd was Hij steeds tussentredende bij de 
Vader. Al die tijd waren ze opgeborgen in Zijn voorbidding voor het 
aangezicht van de Vader. Al die tijd maakte Hij dat het wraakzwaard 
van Gods gerechtigheid ze niet trof, maar dat de Heere ze bewaar-
de, ze spaarde, trouw over ze was. Zou dat niet een lied der liefde 
waard zijn?! Dat de Heere op grond van Christus’ arbeid Dezelfde 
blijft in het leven van Zijn Kerk. Al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw, 
hoor ik uitroepen. Is dat het wonder in je bestaan? 
Hij treedt steeds tussen. Dat betekent dus tegelijker tijd dat dat volk 
van God dagelijks die bloed- en kruisverdiensten van Christus be-
nodigt. Dat nooit dat Offer op Golgotha’s heuvel volbracht, een of 
ander gepasseerd station en een vergeten station zou kunnen zijn. 
Dit blijft de levensadem van Gods volk. 
Gezalfd tot onze eeuwige Koning, Die ons met Zijn Woord en Geest 
regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Ja, 
het profetisch ambt gaat nog wel. Het hogepriesterlijk ambt, u zegt: 
“Ja, dat is natuurlijk aardig, dat is troostrijk als je daarvan weet”. 
Maar mag Hij ook Koning wezen in uw leven? Mag Hij de dienst uit-
maken? Heeft Hij het voor het zeggen? Dat ambt van Koning hoort 



 13 

er ten volle bij. Dat houdt dit in in het leven van Gods Kerk: “Heere, 
maak mij Uwe wegen door Uw Woord en door Uw Geest bekend; 
leid Gij mij in het spoor van de gerechtigheid”. En voor dat volk is 
een belofte opgetekend: “Zovelen als er door de Geest van God 
geleid worden, die zijn kinderen van God”. 
Mag Hij in uw huis rondzien wat er uit moet? Mag Hij in uw kleding-
kast kijken wat er niet hoort? Mag Hij in uw dagelijkse praktijk om 
Zich heen zien om u aan te wijzen wat niet kan bestaan voor Zijn 
aangezicht? Mag Hij uw leven kerstenen? Mag Hij uw leven tot een 
leven tot Gods eer maken? Of houdt u krampachtig de zonde aan 
de hand? Houdt u krampachtig uw eigen wil en uw eigen verlang-
lijsten aan de hand? Is Hij Koning in uw bestaan? Als dat zo is, dan 
bent u onderdaan. Dan bent u een uitgeleverde. Dan is alles wat Hij 
doet goed, omdat Hij altijd weet wat het beste voor u is. 
Ons met Zijn Woord en Geest regeert. Dus Hij bepaalt de koers. 
Maar ja, wat komt er niet op af! De duivel zit geen ogenblik stil. En 
dat vlees draag je mee. En die wereld trekt zo. Zie eens wat een 
Koning Hij is. Een volkomen Koning. Hij zegt u niet alleen wat u 
doen moet. Hij zorgt ook dat het gebeurt. Er staat geschreven: “En 
ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt”. Hij is een 
Muur rondom. Hij strijdt voor Zijn volk en Hij maakt dat ze de over-
winning zullen behalen. Hij maakt dat ze onder de duivel, de wereld 
en het eigen vlees niet zullen omkomen. Al denk je gedurig van wel. 
Dan zeg je: “Nu is het verloren, nu is het uit, nu is het over”. Maar 
hier staat het wat Hij voor een Koning is. De verworven verlossing, 
Hij beschut er bij en Hij behoudt er bij. Zo een Koning is Hij. Is dat 
geen liefderijke Koning?! Wat zou een aardse koning doen als een 
onderdaan rebels is, opstandig is, andere wegen gaat? Die zal hij 
voor het vuurpeloton brengen en zeggen: “Dat hoort mijn onderdaan 
niet te wezen, dat is schadelijk voor mijn koninkrijk”. Maar zo is Hij 
niet. Hij geheel anders. Hij beschut en Hij behoudt ze. Dat is dus het 
mes van Gods wet, als een offer der dankbaarheid. Het mes van 
Zijn aanwijzen. Zijn tonen waar het mis gaat en waar het scheef 
gaat, waar het Woord snijdt door de werking van Gods Heilige 
Geest, en u de pijn gevoelt van wie u  bent en wie u blijft tot aan uw 
laatste snik toe. Dat is tegelijkertijd die troostende rechterhand die 
beschut en behoudt. Dat is de zekerheid van de zaligheid van Gods 
volk, dat Hij Koning is in hun bestaan. 
Een lied der liefde. Wil je daar je troon aan afstaan? Wil je daar niet 
zelf graag van de troon af? Het enige wat u in uw eigen gemaakte 
koninkrijk hebt bewerkt, is dat de dood alleen maar dichterbij kwam. 
De drievoudige dood, zegt het Woord. Geestelijk gestorven; onder-
hand lichamelijk sterven; en dan voor eeuwig sterven in de plaats 
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van de buitenste duisternis. Dat brengen wij teweeg in ons konink-
rijk. Ons koninkrijk is een koninkrijk van dood, van sterven. Maar Zijn 
Koninkrijk is een Koninkrijk van leven, eeuwig zalig leven, gekocht 
met Zijn leven. Hij ging de dood in, opdat de Zijnen de dood en de 
ondergang niet meer zouden hoeven zien. 
Ge hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft U, 
o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie. Heeft die geur van de 
liefde van Christus je hart weleens opgebeurd, de blijdschap in je 
binnenste wakker gemaakt? Heb je daar verzadiging van vreugde in 
gevonden? Bracht dat je tot stilte, tot rust, tot vrede, tot zalig ge-
nieten van Zijn Persoon en van Zijn arbeid? 
 
We zingen eerst samen, Psalm 4 vers 3. 
 
Dan zult gij recht naar 't outer treden, 
En off'ren God een rein gemoed, 
Het offer der gerechtigheden, 
En 't zuiv're reukwerk der gebeden; 
Betrouwt op Hem, want Hij is goed. 
Waar velen twijfelmoedig vragen: 
"Wie zal ons 't goede toch doen zien?" 
Doe Gij, o HEER', na 't angstig klagen, 
Ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen, 
En wil Uw rijke gunst ons biên. 
 
Waarom wordt gij een christen genaamd? Daar is maar één goede 
reden toe, leren we uit de Heidelberger. Dat is deze: “Omdat ik door 
het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig 
ben”. Daar spreekt vers 8 ook over. Daarom heeft U, o God, Uw 
God gezalfd met vreugdeolie boven Uw medegenoten. Dus ze wor-
den naar beneden gezet, maar ze worden ook omhoog gehaald. Dat 
is eigenlijk het geheim in die tekstwoorden. Hij is er boven. Hij is de 
geheel enige. Een kind van God raakt nooit aan de Persoon van 
Christus. Altijd minder. Altijd kleiner. Altijd lager. Maar de liefde 
Gods en de genade Gods zijn zo groot, zo veel dat ze tot mede-
genoten gemaakt geworden zijn. Ze delen er in. Ze horen er bij. Ze 
hebben datzelfde toegepast gekregen wat op Hem is neergelegd, 
die zalving die over Hem is heengestort. Daarvan drupt af op de 
medegenoten, op de gelovigen, de lidmaten van Christus. 
Zijner zalving deelachtig. Dus dat betekent dit, dat de zalving die 
over Hem heen was Zijn levensgang kleurde en Zijn levensgang ook 
deed geuren. Zo moet de zalving van Christus de medegenoten ook 
kleuren en geuren. Wat wilt Gij dat ik doen zal? Dan komen in het 
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leven van de Kerk die drie ambten van Christus terug. De eerste is 
het profetische ambt. Opdat ik Zijn Naam belijde. Dat is wat! Heb je 
je er voor over? Christus had Zich over voor de Naam van Zijn Va-
der. Heb je je er voor over als ze in de kantine zitten te vloeken? Als 
je langs de weg vreselijke dingen hoort? Als ze op die verjaardag 
nergens anders over kunnen praten dan alleen maar over de wereld 
en de tijd? Heb je je er voor over als in de kerkelijke gemeenschap 
deze Persoon en deze Naam van de Heere Jezus Christus verduis-
terd raakt, onder een mistlaag terecht komt? Heb je je er voor over? 
Weet u wat Groen van Prinsterer zegt? Hij zegt: “De christen is 
geroepen tot belijden”. “Tot welk belijden is de christen geroepen?”, 
zegt Groen van Prinsterer. Hij zegt: “Tot dat stuk van de belijdenis 
dat in zijn dagen het meest op de tocht staat”. Want dat levert de 
strijd op. Dat brengt de aanvechting teweeg. Het is nogal makkelijk 
om in kerkelijk Nederland te zeggen: “Gods Woord is de waarheid”. 
Dat geloven ze allemaal. Maar je moet eens gaan vertellen dat de 
rechtvaardigheid door het geloof alleen een bewuste zaak is. Dat je 
moet weten in dit leven, voordat het sterven wordt, dat je gestorven 
bent aan Gods voeten en het leven hebt ontvangen uit dat toege-
paste bloed van de Heere Jezus Christus. Je moet eens gaan pra-
ten over een bewuste gerechtigheid voor God. Een zaak die in het 
heldere daglicht van Gods aanwezigheid is gebeurd in je leven. Ja, 
je wordt overal voor versleten. Een mystiek mens. Een emotioneel 
mens. Je zoekt het in gevoel, enzo. Terwijl die het meemaakt wel 
weet dat het niet alleen gevoel is, maar dat het een vast stempel is 
in het hart door God de Heilige Geest er in gedrukt, wat door geen 
leed uit het geheugen wordt gewist. 
Zijn Naam belijden. Tot die belijdenis geroepen die het meest op de 
tocht staat. Daar hoort als vanzelf dit bij: mezelf tot een levend dank-
offer Hem offeren. Al gooien ze dan tomaten en eieren naar je. 
Houd je dan je mond dicht? Zeg je dan: “Ik doe maar mee”? Weet u 
wat Kohlbrugge zei toen ze zeiden: “Je moet anders gaan preken, 
man”. Toen zei hij: “Dat gaat niet, want God heeft het mij zo ge-
leerd”. Dat is de praktijk van de christelijke belijdenis. Het gaat niet, 
omdat ik anders God onteer. Luther stond toch ook zo voor de Rijks-
dag te Worms. Hij kon ook niet anders. Zo hebben ze gestaan in de 
dagen van de Reformatie. Zo hebben ze gestaan trouwens, ook op 
de brandstapels. Zo hebben ze gestaan de eeuwen door, tot op de 
dag van vandaag in Korea, in China. Zo hebben ze gestaan in de 
delen waar nu de Islamitische Staat lijkt te regeren en waar ze om 
de belijdenis van de Naam worden doodgemarteld. Zo hebben ze 
gestaan. En wij vallen meteen om als er maar een klein briesje wind 
op af komt. Als er maar iets tegenstand komt: “Laat ik mijn mond 
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maar houden, laat ik maar uitkijken, want wie weet doen ze me nog 
wat”. Vreest toch niet voor hen, zegt de Heere Jezus, die alleen het 
lichaam kunnen doden. Vreest veel meer Hem, Die beide, ziel en 
lichaam, kan verderven in de hel. 
Tot een levend dankoffer. En bij dat offer hoort als vanzelf vuur. Een 
offer werd verteerd, het werd verbrand. En die lieflijke geur van dat 
offer ging op tot God. Daar gaat het over. 
En met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde 
en de duivel strijden. Vroeger zeiden ze, als een mens tot ruimte 
kwam: “Welkom in de strijd”. Is het nog strijd vandaag? Er heerst 
een gearriveerd christendom. Een christendom in de leunstoel. Het 
heeft van alles op zak. Het heeft van alles in de kabinetkast. Maar 
dit is een strijdend leven. Een strijd tot op de laatste snik toe. We 
moeten leren dat er maar één hemel is. Dat het hier op aarde geen 
hemel is, maar een woestijn, een pelgrimstocht. Een tocht waarin de 
bandieten achter elke struik en achter elk rotsblok klaar liggen. Waar 
de duivel zijn aanvallen uitvoert en waar de wereld er ook nog een 
schepje bovenop doet. Waar je jezelf tegen hebt, de zonden die ook 
in dat hart komen opborrelen. 
Strijden. Dat is het onderscheid. Of toegeven, of strijden. Daar wor-
den ze in getekend, die strijders, tegenover degenen die toegeven: 
“Ik ben ook maar een mens, wat kan ik er nou aan doen!” 
En hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen re-
gere. Ja, de wereld zal wel lachen als ze zo’n zinnetje lezen. Dan 
zeggen ze: “Moet dat kerkje, moet dat regeren? Moet je kijken, met 
een paar mensjes. In ons voetbalstadion hebben we er tenminste 
duizenden. Daar zitten ze met een handjevol mensen in een kerk 
naar een oud Boek te luisteren. Zullen die regeren?” Dat wat ergens 
in een dal zit weggestopt, wat onder de doornstruiken dreigt te ver-
stikken. De Heere zegt in Zijn Woord: “Zij zullen met Hem als ko-
ningen heersen”. Let maar op. Het zal wel voor de dag komen. Het 
zal wel uit komen, als al de machten Hem onderworpen zijn, als de 
duivel in de hel zit en de hel op slot is, als al de demonen en al de 
verdoemden met hen daar zijn opgeborgen en nooit meer een aan-
val uit kunnen voeren. Ze zullen met Hem als koningen heersen. En 
weet u wat, dat moet ze wakker maken, de begeerte, het verlangen 
dat het zo ver zou mogen wezen. Of word je het niet moe? Word je 
het niet zat, de strijd met jezelf, de strijd op aarde, dat heen en weer 
geschommeld en geslingerd worden, dat nergens rust hebben, dat 
gedurig ten onder liggen. Word je het niet zat? Word je het niet 
moe? Doet het je niet weleens uitzien: “Wanneer komt toch die dag, 
dat ik Hem ontmoeten mag en zien Zijn aanschijn geprezen”. Versta 
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je de apostel, die het zegt: “Ik verlangde wel ontbonden te zijn en 
met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste”. 
Weet je wat die vreugdeolie doet? Hij is gezalfd hè! En Hij is naar de 
hemel gegaan, en Hij nam Zijn lichaam mee naar Boven toe, die 
gezalfde Heere Jezus. Die liefdegeur die elk tot liefde moet nopen, 
die wil ook naar Boven trekken. Is dat het niet, dat die geur je naar 
Boven doet kijken? Om daar te zijn waar Christus is, ter rechter-
hand Gods. 
Ge hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Dat is toch ook 
wat er van dat volk van God, wat Zijn zalving deelachtig geworden 
is, gezegd kan worden. Niet dat ze geen ongerechtigheid meer 
doen; niet dat ze niet nog gedurig in de goddeloosheid vallen, strui-
kelen. Maar wat hebt u nou lief? De apostel zegt: “Datgene wat ik 
wil, het goede, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik 
wel”. Weet u waar de apostel mee eindigt? “Ik ellendig mens, wie zal 
mij verlossen?” Dat is al gezegd. Die Koning. “Wie zal mij verlossen 
uit het lichaam dezes doods?” Hij keek om zich heen en hij vond 
niets. Toen keek hij naar Boven: “Ik dank God, door onze Heere Je-
zus Christus”. Is dat de taal van je hart? 
Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde genaamd? Zul je nooit 
op Hem uitgekeken raken! Zul je nooit in Hem uitgespeurd raken! 
Alles is schoonheid. Alles is geurend van de liefde Gods, wat er in 
Zijn Persoon te zien en aan te treffen is. 
De duivel vindt het best dat we naar de kerk gaan. Hij vindt het best 
dat je als een gelovige leeft. Je mag best de Bijbel lezen. Als die 
Jezus maar onder een deksel ligt. Als Hij maar niet wordt uitgestald 
en voorgesteld. Dan heeft hij zijn doel al bereikt. Maar geen leven 
en geen zaligheid buiten Hem. Alleen in Hem, naar het welbehagen 
Gods des Vaders. Die zalving van de Vader ontvangen. En die 
Heilige Geest, Die is op de aarde, uitgegaan van de Vader en van 
de Zoon, om ze te leiden naar Gods raad, om ze te leiden door het 
strijdperk van dit leven heen, om ze te leiden naar die plaats waar 
ze de kroon der rechtvaardigheid op hun hoofd zullen ontvangen. 
U zegt: “Weet u wat ik met die kroon zal doen?” Ja, ik weet het best. 
Van je hoofd nemen en voor Zijn voeten neerwerpen. U alleen komt 
toe alle lof en eer. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
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Slotzang Psalm 31 : 17 
 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt; 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


