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Predikatie over Zondag 42 H.C.  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 26 juli 2015 
 
Zingen Psalm 35 : 5. 
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
Zingen Avondzang : 7. 
Schriftlezing Lukas 6 vers 27 t/m 42 
 
27 Maar Ik zeg ulieden die dit hoort: Hebt lief uw vijanden, doet wel 
dengenen die u haten. 
28 Zegent degenen die u vervloeken, en bidt voor degenen die u ge-
weld doen. 
29 Dengene die u aan de wang slaat, bied ook de andere; en 
dengene die u den mantel neemt, verhinder ook den rok niet te ne-
men. 
30 Maar geef een iegelijk die van u begeert; en van dengene die het 
uwe neemt, eis niet weder. 
31 En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook 
desgelijks. 
32 En indien gij liefhebt die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want 
ook de zondaars hebben lief degenen die hen liefhebben. 
33 En indien gij goeddoet dengenen die u goeddoen, wat dank hebt 
gij? Want ook de zondaars doen hetzelve. 
34 En indien gij leent dengenen van welke gij hoopt weder te ont-
vangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zon-
daars, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen. 
35 Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent zonder iets 
weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des 
Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren over de ondankbaren en 
bozen. 
36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt 
niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten 
worden. 
38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte en 
geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want 
met dezelfde maat waarmede gijlieden meet, zal ulieden wederge-
meten worden. 
39 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan ook wel een blinde een 
blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen? 
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40 De discipel is niet boven zijn meester; maar een iegelijk volmaakt 
discipel zal zijn gelijk zijn meester. 
41 En wat ziet gij den splinter die in uws broeders oog is, en den 
balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? 
42 Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik 
den splinter die in uw oog is, uitdoe, daar gij zelf den balk die in uw 
oog is, niet ziet? Gij geveinsde, doe eerst den balk uit uw oog, en 
dan zult gij bezien om den splinter uit te doen die in uws broeders 
oog is. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 62 : 7 en 8. 
 
Aan de orde van behandeling, gemeente, is Zondag 42 van de Hei-
delberger Catechismus. 
 
110. Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod? 
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de over-
heid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aan-
slagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te bren-
gen, hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, 
maat, waar, munt, woeker, of door enig middel, van God verboden; 
daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting Zijner 
gaven. 
 
111. Vr. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? 
Antw. Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met 
hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde; daaren-
boven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige hel-
pen moge. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Gestolen goed. 
2e. Verkregen goed. 
3e. Gegeven goed. 

 
Gemeente, het achtste gebod, gij zult niet stelen, dat zet ons eigen-
lijk in één klap midden in de harde werkelijkheid van elke dag. Of-
wel, dat gebod zet ons, met al ons godsdienstig overwegen op de 
zondag en ons horen naar de prediking van het Woord, midden in 
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het leven van elke dag, met al zijn vragen, met al zijn zorgen, met al 
zijn zorg om brood en water, alles wat we aanwenden om winst te 
maken, om ons inkomen te verkrijgen, alles waar we tegenaan lo-
pen aan valsheid en bedrog, aan diefstal, aan vals gewin enzo. Het 
zet ons in de praktijk van het leven. Ja, je zou het ook andersom 
kunnen zeggen. Het achtste gebod trekt het leven van elke dag 
zomaar midden in de kerk en brengt het leven van elke dag voor het 
aangezicht van God en onder het Woord van God, opdat we weten 
zouden dat dat nu ook alles met elkaar te maken heeft, dat die 
godsdienst niet is los te zien van de praktijk van elke dag. Maar in 
dat achtste gebod blijkt wel dat Jakobus de waarheid sprak: “Toon 
mij dan uw geloof uit uw werken”. Ofwel, welke weerslag heeft dat 
geloof en dat belijden van u nu in het leven van elke dag, in uw om-
gaan met de mensen om u heen, in uw gedrag op de werkvloer met 
uw collega’s, in uw gedrag in de stal, hoe gaat u om met uw bees-
ten? De praktijk van elke dag wil neergezet worden onder het spre-
ken in het Woord van de levende God. En het moet daar aan ge-
toetst zijn. 
Nou, dan kom je er al gauw achter, of niet?, dat die praktijk van ons 
leven zo haaks staat op dat Woord van God. En dat we elkaar wel 
mooie schilderingen kunnen voor houden, maar kijk nu eens in je 
hart, kijk nu eens in je gedachten, kijk nu eens naar de dagen van je 
leven die voorbij gegaan zijn. Kijk er nu eens naar. En laat dat 
Woord van God nu eens spreken: “Uit u geen goed”. Nee, de mens 
is geneigd tot alle kwaad. De mens is geneigd God en zijn naaste te 
haten. We leven ons leven naar de regel, naar de wet van de duivel, 
om te verwoesten, om kapot te maken. Maar bovenal opdat God 
onteerd zou worden. 
Kijk, en in dat leven van elke dag klinkt dan dat woord van de Heere 
Jezus, wat we samen hebben gelezen. Dat woord dat nu zo haaks 
staat op ons bestaan. De Heere Jezus zegt: “Maar Ik zeg ulieden, 
die dit hoort…” Nou, en we horen het allemaal. Ik zeg ulieden: “Hebt 
uw vijanden lief”. En dan komt dat hele relaas van het leven van 
barmhartigheid, wat de Heere Jezus Zijn hoorders voorstelt. 
Wat is hier aan de orde? De Heere Jezus spreekt de bergrede uit. 
En u zult het langzamerhand wel weten, de bergrede is de grondwet 
van het Koninkrijk der hemelen. En die grondwet is een grondwet 
die zo anders is dan ons grondidee. Want in ons leeft de geest van 
de revolutie. In ons leeft het idee: “Geen God en geen Meester”. In 
ons leeft het idee: “Geen wet om aan onderworpen te zijn. Ik wil 
doen wat ik wil. Ik wil uitleven mijn begeerten en mijn ideeën. En ik 
probeer bijeen te vergaderen wat ik hebben wil, al moet het over de 
ruggen van anderen”. We zijn alleen met onszelf bezig, want we zijn 
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liefhebbers van onszelf. Daarom, als de Heere Jezus de heilige wet 
van God samenvat en Hij zegt: “Heb God lief boven alles en de 
naaste als onszelf”, dan is dat al een gebod wat ons in de spiegel 
laat zien en wat ons tot de bittere erkenning moet brengen: aan al 
de geboden Gods schuldig, ook aan dit gebod: gij zult niet stelen. 
De Heere Jezus stelt het leven der barmhartigheid voor. Want Hij 
zegt in het 36e vers…, dat is eigenlijk de kern, het hart van de peri-
koop die wij lazen: “Weest dan barmhartig”. 
Ja, dat hoor je op de wereld ook wel. O ja, er zijn hele groeperingen 
en mensen die het er over eens zijn: “We moeten lief zijn voor 
elkaar. We moeten het beste voor elkaar zoeken”, enzo. Zou het 
daarover gaan als de Heere Jezus zegt: “Weest dan barmhartig”? 
Welnee, de Heere Jezus zet ons in dit spreken in één ogenblik terug 
in de rechtstaat. Hij zet ons terug in het Paradijs waar nog geen 
zonde was en waar alles en iedereen leefde en juichte ter ere van 
God. Hij zet ons terug in die bedeling dat de wet van God in ons hart 
geschreven was en we niets liever deden dan naar al de geboden 
Gods volkomen te wandelen. Wat waren we daar mensenkinderen 
met zoveel rijkdom omgeven. De Heere had ons alles in het gescha-
pene geschonken, opdat we het gebruiken zouden, opdat we het 
besteden zouden tot Zijn eer. Als rentmeester over al het gescha-
pene gesteld. En om in dat leven van elke dag onze getrouwheid en 
gehoorzaamheid aan God te tonen. En dat leven zou de Heere 
belonen. Doe dat en gij zult leven. Dat zou beloond worden met de 
eeuwige gelukzaligheid, met dat eeuwig hemelleven, waar al de 
schatten van de hemel ons zouden worden geschonken in een on-
beperkte mate. 
Weest dan barmhartig. Ja, dat is nu een zaak waarvan je zegt: “Wie 
kan dat?! En hoe moet dat?! En waar wordt er een mens gevonden 
die barmhartig is?” Maar weet u, dat woord van de Heere Jezus is 
niet ongerijmd. Dat woord van de Heere Jezus is niet hard. Dat zet 
ons niet te kijk als mensen die er ook niets aan kunnen doen. Nee, 
het zet ons neer in onze schuld. Hier klinkt de eis van God. De eis 
van God die in het Paradijs klonk, die is tot op de dag van vandaag 
hetzelfde. God is niet veranderd. Zijn eisen zijn niet veranderd. Maar 
wij zijn veranderd. We zijn niet gebleven die we waren. Niet gestaan 
in de plaats waarin we gesteld waren. Maar wij zijn gevallen. Daar is 
het woord van de levende God niet op aangepast. De Heere zegt nu 
niet tegen ons: “Maar, ach, mensenkind, u kunt er ook niets aan 
doen. Ik zal Mijn regels en wetten wat aanpassen, zodat het voor u 
nog haalbaar blijft”. Nee, de hoge en volmaakte eis blijft gelden: 
“Weest dan barmhartig”. 
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En nu wou ik u vanmiddag maar vragen, of die eis van God, de eis 
die de Heere Jezus hier uit in die paar woorden, u een verschrikking 
is, u een last is, u een ontdekking is? Weest dan barmhartig. Heb je 
het geprobeerd om je leven te beteren? Heb je het geprobeerd God 
lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf? Heb je het gepro-
beerd naar al de geboden Gods volkomen te wandelen? Heb je je 
best gedaan om je leven te reformeren? Wat is er van terecht geko-
men? Ben je een al groter zondaar geworden voor het oog van de 
levende God? En heeft die eis van God al meer gewicht gekregen, 
dat je daar onder al meer naar beneden gedrukt bent, door de knie-
en gedrukt in je nood voor het aangezicht van God: “Uw eis is recht-
vaardig, maar ik ben onrechtvaardig. Uw eis is terecht, maar ik ben 
onrecht. Ik ben van het heilspoor af gegaan, ik en al mijn vaderen 
tevens”. Weest dan barmhartig, dat is het woord van de Heere 
Jezus, opdat we onze onbarmhartigheid zouden leren kennen, voor 
het eerst, maar ook na ontvangen genade, hoor. Reken er goed op. 
Want de Heere God heeft aan deze kant van het graf helemaal geen 
heiligen in zichzelf. Nee, ze zijn heilig in de Heere, zo onvolkomen 
als het maar kan. U kent het woord van Kohlbrugge, hij zegt: “Beuk 
mij maar, schop mij maar, sla mij maar. Er komen uit die madenzak 
van mijn bestaan geen heilige engelen voort, maar alleen maar ma-
den, en dat blijft zo tot mijn laatste snik toe, totdat ik het lichaam der 
zonde zal afleggen, om naar ziel en lichaam beide volmaakt voor 
het aangezicht van God te mogen leven”. 
Het is een ontdekkend woord. Het is ook een woord waar een les in 
ligt. Het is bij u en mij niet te vinden. Ik zou haast willen zeggen, 
nee, niet goedkoop, om maar over de schuld heen te stappen, maar 
juist in het diepe besef van wie wij zijn; ik zou haast willen zeggen: 
probeer het dan ook niet, houdt er dan ook mee op het hier van bin-
nen te zoeken waar het toch niet is. Word je er niet akelig moe van, 
van al dat werken, al dat sloven en slaven, dat zoeken aan eigen 
kant, terwijl het toch alleen maar tegen valt. Ik kan het ook zo zeg-
gen: werk maar hard, dan ben je eerder dood, en dan lig je eerder 
voor het aangezicht van God met al je schuld, door schuldbesef ge-
troffen en verslagen. Alsjeblieft. 
Dit gebod wordt aan alle kanten door ons overtreden, wij met onze 
onbarmhartigheid. Maar de tekst houdt daar niet op. Er staat geen 
punt. De Heere Jezus zegt niet: “Weest dan barmhartig en zie het 
maar hoe u tot die barmhartigheid komt die voor God kan bestaan”. 
Maar de Heere Jezus zegt tegen mensen die hier naar binnen zit-
ten te turen en alleen maar onbarmhartigheid tegen komen, alleen 
maar roverij en dieverij tegen komen, alleen maar schuld en zonde 
tegen komen: “Houd nu eens op met dat getuur naar jezelf, want dat 
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is de dood”. Maar zie wat de Heere Jezus doet in dit woord: “Weest 
dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is”. Dus Hij trekt de 
blik van Zijn hoorders naar Boven toe en Hij wijst op Zijn hemelse 
Vader. Zijn Vader Die op Zijn eeuwige troon gezeten is. Zijn Vader 
Die eeuwig Dezelfde is. En hoe omschrijft de Heere Jezus nu Zijn 
Vader? Of wat is het Wezen van God de Vader? Barmhartig! En wie 
durft vanmiddag aan de barmhartigheid Gods te twijfelen? Wie durft 
te beweren: “Die barmhartigheid van God gaat niet over mij”? Wie 
van ons durft te beweren dat de Heere in Zijn hart en in Zijn Wezen 
een onbarmhartig God is? Zie alleen al op Hem Die dat woord 
spreekt. Is Hij niet de uitdrukking van het barmhartige hart van God, 
de Heere Jezus Christus! Dat God heeft omgezien in ontferming, 
mededogen, naar mensenkinderen die zo onbarmhartig zijn als dat 
ze groot zijn. 
Hij trekt de blik naar Boven. Gelijk ook uw Vader barmhartig is. U 
zegt: “Ja maar, kijk, daar staat “uw Vader”, de Heere Jezus spreekt 
de Kerk aan”. Mis, helemaal mis. De Heere Jezus spreekt al Zijn 
hoorders aan. Want wie van ons is er niet een schepsel Gods! En 
wie van ons is er niet uit de scheppende handen van God de Vader 
voortgekomen! Wie van ons durft beweren geen Vader in de hemel 
te hebben? Wij allen hebben een Vader in de hemel, krachtens onze 
schepping. Wij allen hebben een Vader in de hemel, Die het waardig 
is dat Hij door ons geliefd, gediend en gevreesd zou worden. Wij 
allen hebben een hemelse Vader. En dat zet onze zondeschuld in 
een heel ander licht, in een heel andere betrekking. Want het maakt, 
ook in het natuurlijke leven, nogal een verschil of je je buurman 
kwaad doet, of je eigen vader. Het maakt nogal een verschil tegen 
wie je zondigt. Een vader die met liefde over je bewogen is, die 
wordt door je zonden en schuld op het vaderlijk hart getrapt. Dat is 
zondigen tegen liefde. Dat is zondigen tegen goed doen. 
Dat betekent: er was door de schepping een innige band tussen 
God de Vader en de mensenkinderen. En wij hebben onze hemelse 
Vader vreselijk op het hart getrapt. Als je dat tot je door laat dringen, 
dan zak je toch in verwondering neer vandaag! Of niet? Dan zak je 
toch neer! Wie kan dan nog klein krijgen de lankmoedigheid van 
God, dat Hij u en mij bewaart en spaart. Wie kan dan nog klein 
krijgen de trouwe zorg van God! Uit wiens hand ontving u eigenlijk 
die boterham, dat glaasje melk? Wie kan dan niet klein krijgen de 
zorg des Heeren al de dagen van uw leven! Maar ook in de schep-
ping, in de natuur om u heen. Is Hij het niet Die zorgt dat het regent 
op z’n tijd en dat de zon schijnt op z’n tijd! Dan moet ik toch altijd 
denken aan een woord van dominee Verkade, op Montfoort heeft hij 
dat eens gezegd. Hij zegt: “Dan zeggen de mensen als ze buiten ko-
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men: “Bah, het regent”. Hij zegt: “Zal je dat nooit meer zeggen. ‘Het’ 
kan niet regenen. God regent”. Hij zorgt als een Vader voor Zijn 
schepping. Hij houdt Zijn schepping vast. Loof en gras, het wordt op 
Zijn tijd geschonken. En Hij maakt dat de schuren vol zijn en dat we 
kopen kunnen wat we nodig hebben. Hij maakt dat het ons aan niets 
ontbreekt. 
En Wie maakte eigenlijk dat de aarde onder onze voeten niet 
scheurde en we levend ter helle voeren? Het is een geschenk van 
de hemelse God. Het is een geschenk van uw en mijn Vader. 
Maar het zal wat zijn, de barmhartigheid van de hemelse Vader te 
gebruiken en onbekeerd te blijven. Het zal wat zijn Zijn vele zege-
ningen ontvangen te hebben en het doorgebracht te hebben in uw 
zonden en ongerechtigheid. Dan ben je bij het achtste gebod. Dat is 
pas stelen! Als je die boterham eet, en de krachten die je daaruit 
ont-vangt, gebruikt in de zonde. Als je dat water drinkt, wat God je 
geeft, om het te gebruiken, om de nieuwe energie te besteden in de 
dienst der zonde en in de wereld, in het leven van elke dag, waar 
God niet van weet. Het zal wat zijn Zijn zegeningen zo vreselijk te 
misbruiken. 
De predikant onder wie ik opgroeide, wijlen dominee Izaäk Kok, die 
zei het zo: “Dan zal straks in de hel die boterham een getuigenis 
tegen je zijn, en dat glaasje water zal je aanklagen, waar je geen 
water meer hebt om te drinken en waar je tong versmacht in de 
brandende vlam. Daar zal het je aanklagen. Het heeft je niet ge-
bracht op de knieën voor het aangezicht van God”. 
Gelijk ook uw Vader barmhartig is. Als de Heere Jezus in Zijn bevel, 
“Weest dan barmhartig”, de mens in zijn onbarmhartigheid heeft 
neer gezet, en als de Heere Jezus in Zijn heentrekken naar Boven 
toe, Zijn Vader heeft neer gezet in Zijn barmhartigheid, wat gebeurt 
er dan met u? Is het in uw leven zo ver gekomen dat je als dood aan 
Gods voeten neer viel? Dat je zegt: “Waar heb ik het aan verdiend 
dat U zoveel trouwe zorg over mij hebt uitgegoten? Waar heb ik het 
aan verdiend dat U mij zo wel doet, keer op keer? Waar heb ik het 
aan verdiend?” En heeft de zegening des Heeren in het dagelijks 
leven je verlegen gemaakt om een andere zegening? Een eeuwige 
zegening. Die zegening waar de Heere Jezus van zegt: “Wie van dit 
Water drinkt, zal niet meer dorsten in eeuwigheid. En wie van dit 
Brood eet, die is verzadigd tot in alle eeuwigheid toe”. Is dat niet een 
zaak die ver uitstijgt boven dat brood en dat water van elke dag! Als 
de Heere Jezus dan zegt: “Weest dan barmhartig, gelijk ook uw 
Vader barmhartig is”, dan heeft Hij eerst de mens aangewezen, toen 
Zijn Vader. Maar Hij wijst ook naar Zichzelf. Zie maar hoe barmhar-
tig de Vader is, want hier sta Ik voor u. Dat is het wat de Heere 
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Jezus zeggen wil. Met een hart vol erbarmen. Een hart dat in liefde 
voor u klopt. Een hart, bewogen om het lot van de mensenkinderen, 
de nood waarin u verkeert. Is dat niet de uitdrukking bij uitnemend-
heid van de barmhartigheid van God! Dat Hij die Jezus Christus in 
de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Of in het licht 
van Zondag 42, het achtste gebod, om dieven en rovers zalig te 
maken. Is dat niet even een zaak waar alle nadruk op gelegd moet 
worden in deze middag! Dat Hij, Die nu alles had, Die het niet nodig 
heeft om van ’s mensenhand gediend en van ’s mensenmond ge-
loofd te worden; dat Hij Die de hemelzalen daar Boven bewoonde 
en Die het zeggen kon: “Mij is alle macht in de hemel en op de 
aarde, en van Mij zijn alle dingen, al het geschapene heb Ik in mijn 
hand”. Dat Hij al de rijkdom en al de heerlijkheid heeft achter gela-
ten, en dat Hij Zijn plaats heeft ingenomen temidden van dieven en 
rovers, mensen die God van Zijn eer beroofd hebben, en waar de 
dagelijkse roverijen en diefstallen van ons leven het gevolg van zijn. 
Hij is gekomen onder zulke mensenkinderen, om de eer van Zijn Va-
der in alles te bedoelen en nu alles te verwerven voor zulke men-
sen, wat ze weer zou brengen tot God, en wat ze in de gemeen-
schap met God zou doen ademhalen. Gelijk ook uw Vader barmhar-
tig is. 
Waar is dat nu ten diepste uitgedrukt, de barmhartigheid van de 
Vader? Zie je Hem kruipen in de hof? Zie je Hem staan in het recht-
huis? Zie je Hem hangen aan het vloekhout der schande? Wat zijn 
wij daar voor de dag gekomen als dieven, toen wij Zijn kleding Hem 
onttrokken hebben en het lot geworpen hebben van wie het wezen 
zou, en hoe Hij naakt uitgetogen aan het vloekhout der schande is 
neergehangen. Gelijk ook uw Vader barmhartig is. Weet je waar de 
barmhartigheid van God op rust? Op het borgtochtelijk werk van de 
Heere Jezus Christus. Ofwel, omdat Zijn barmhartigheid voor Zijn 
Zoon heeft opgehouden. Dat is aangrijpend, hoor. Dat is diep ge-
gaan, dat de Heere Jezus het uitriep, het uitklaagde: “Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Dat Hij in de totale eenzaam-
heid, in de verstikkende duisternis en onder de hitte van Gods toorn 
die brandde op Zijn naakte lichaam, is neergehangen, om alles te 
verwerven, al de rijkdom te vergaren die wij nu kwijt geraakt zijn in 
onze diepe val. En weet je nu voor welke mensen dit betekenis 
heeft? Niet voor die mensen die nog altijd de inspraak van de duivel 
geloven, en die genoeg hebben aan de blik om zich heen, en die 
zich verzadigen kunnen met de dingen van de wereld. Maar die 
mensen die de blik naar Boven moesten slaan en God zagen en de 
afstand gevoelden tussen God en hun ziel. Jezus Christus is ge-
komen om die afstand weg te nemen en om een vlak veld te maken 
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tussen God en de mensenkinderen. Gelijk ook uw Vader barmhartig 
is. Heb je persoonlijk kennis gemaakt met deze barmhartigheid van 
God. Waar u openbaar kwam in dat gericht. Ja, dan hadden ze het 
vroeger over een vierschaar. Dat betekent: sterven. Dat kan niet 
anders. Dat je daar voor de dag kwam als een eerrover van God. 
Niet dat snoepje uit de kast wat je van je moeder gestolen had. Niet 
dat geld wat je niet had opgegeven op de jaarrekening. Dat is het 
niet. Dat is de diepte van het kwaad niet. Dat is slechts de uitloop 
van wie wij zijn. Maar dat je openbaar kwam als een eerrover van 
God. En zo een die gedood, geslagen moet worden, die krijgt in 
plaats van het wraakzwaard al de zegeningen en al de weldadighe-
den van de Verbondsgod toegeschikt, om Jezus’ wil. Is dat de le-
vensgrond van je bestaan? Waar je alles kwijt raakt. Waar al je bezit 
je niet meer verzadigen kon. Waar de glans van de wereld af ging 
en de glans viel over die heerlijke Persoon van de Heere Jezus 
Christus. Dat je het zeggen moest: “Alles aan Hem is gans begeer-
lijk”. Weet je er van dat de schuld van je diefstal, van je roven van 
Gods eer is weggenomen in het bloed dat gevloeid heeft op Golgo-
tha’s kruis? Weet je er van dat Jezus Christus met Zijn eigen bloed 
betaald heeft voor je leven, voor je ziel? Weet je waar Hij voor be-
taalde? Voor de eeuwigheid, maar vergeet ook de tijd niet. Voor tijd 
en eeuwigheid beide. En weet je wat er dan staat in de Zondags-
afdeling over het gebed? Opdat wij Hem bekend zouden maken alle 
geestelijke en lichamelijke nooddruft. En die nooddruft van Gods 
volk, dat is een nooddruft waarvan ze nooit van hoeven te zeggen: 
“De Heere zal mij laten en Hij geeft mij over aan mezelf en aan het 
verderf”. Nee, Jezus Christus heeft voor hen betaald, en uit Zijn be-
taling komen al de zegeningen in tijd en eeuwigheid voort. En daar-
om, omdat het werk van de Heere Jezus Christus een bestendig 
werk is, daarom zal het die Kerk nooit aan iets kunnen ontbreken. 
Weet je, kennis gemaakt met het borgwerk van de Heere Jezus 
Christus, en dan je boterham te eten en je water te drinken, dan te 
beleven wat dat is, genadebrood. Dan eet je toch lekker! Dat smaakt 
toch goed! Niet te geloven! 
Ja, zo zei er eens iemand tegen twee oude kinderen van God in 
Den Haag, ergens in een arbeidershuisje wat in elkaar zakte van 
ellende: “Tjonge jonge, jullie wonen wel erbarmelijk, zeg”. Waarop 
die vrouw zei: “Ja, we wonen in geen paleis, maar in dit krot wonen 
koningskinderen. En die koningkinderen ontbreekt het aan niets. We 
hebben elke dag brood, we hebben elke dag water. De Heere zorgt 
voor ons in Zijn goedgunstigheid. En als we zien wat we verdie-
nen…! Niet anders dan de hel. Is het dan hier in dit krot geen hemel, 
dat God Zich betoont Wie Hij is, barmhartig te zijn”. 
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Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Heb je zo 
een Vader in de hemel? Niet alleen krachtens de schepping, maar 
ook krachtens het genadeverbond. 
Kijk, laat ik daar tussen twee haakjes nou eens alle nadruk op leg-
gen. We worden er in onze tijd natuurlijk een beetje moe van, dat we 
altijd maar zoeken in iets bij de mens. En we proberen altijd van die 
goeie, beste, lieve kinderen van God te wezen. Wat doen we ons 
best om ons aangenaam te kunnen maken voor het aangezicht van 
God. Maar laat ik nu de Bijbel samenvatten in enkele woorden. Dat 
is dit: God de Vader is een barmhartig Vader, en Hij is een barmhar-
tig Vader voor altijd maar weer stoute en ongehoorzame kinderen. 
Dan waren we al een eind geholpen, als we het weten zouden. Hier 
knapt het niet op. Want dat vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, 
en het kan ook niet. Zoek toch geen gronden in iets van ons. Maar 
hier is de grond gelegd, het Wezen Gods is een en al barmhartig-
heid. En die barmhartigheid moet, als het wel ligt, een steeds groter 
en groter wonder worden in de gang van het leven, omdat je steeds 
meer van jezelf leert kennen, omdat je steeds meer jezelf tegen 
komt wie je nu eigenlijk bent, omdat steeds weer dat bevel klinkt: 
“Weest dan barmhartig”, en je er achter moet komen dat het bij u 
niet is. Wie verbaast zich niet over de blijvende trouw en de blijven-
de goedheid van de almachtige God?! 
En nu, kind van God, maar ook u die voor eigen rekening staat, zie 
eens terug in uw leven. Heeft de Heere het niet wonderlijk wel ge-
maakt?! U stond op het kruispunt. Hoe moest het gaan? U stond 
voor die muur. Hoe komt u er over? U stond voor het water? Hoe 
kwam u er door?  U stond aan dat ziekbed, en u schudde uw hoofd. 
U stond aan het open graf, u kon niet meer voorwaarts. Wat zijn er 
in het leven veel moeilijkheden geweest. Maar heeft de Heere tot 
hiertoe niet gedragen, niet gespaard! Dat we ons allen tesamen 
verwonderen zouden. En dat de onbekeerde het zou weten: Wat is 
Hij het waard dat ik tot Zijn eer zou leven. En dat het kind van God 
met zijn neus op de feiten gedrukt zou worden: Het komt alles voort 
uit de kruisverdienste van de Heere Jezus Christus. En dat zal de 
zwaarste aanklacht zijn in de dag der dagen, indien u zich niet be-
keert. Niet alleen gezondigd tegen uw hemelse Vader, maar de ga-
ven gebruikt, die gekocht waren met het bloed van de Heere Jezus 
Christus. Elk ogenblik van ons leven, elke hap die we eten, elke slok 
die we drinken, een dak boven ons hoofd, het komt voort uit de 
kruisverdienste van de Heere Jezus Christus. Besef dat wel. Versta 
dat wel, dat Hij het moest zeggen: “Ik heb geen plaats om het moe-
de hoofd neer te leggen”, opdat wij nog altijd zo een plaats zouden 
hebben. En verwonder u, kind van God, die een Vader in de hemel 
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hebt, Die barmhartig voor u is, over het werk van uw oudste Broe-
der, dat Jezus Christus zoveel liefde voor u getoond heeft, dat Hij 
die weg voor u begeerde te gaan. 
Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Dat is ook 
een zaak om je over te verwonderen. Hij ‘is’ barmhartig. Ja, als je nu 
in de eerste liefde loopt, God is barmhartig, wat is het een wonder! 
Dan zing je het nog uit; “Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen U 
hartelijk beminnen, en doe mij al de dagen van het leven naar Uw 
geboden wandelen”. Maar ja, in de weg van het heil in de verdere 
ontdekking, in de verdere afbraak, waar het alleen maar neerwaarts 
gaat en je jezelf tegen komt, dan zou het je toch niet verbazen als 
God de Heere Zijn hand van je af zou halen, je zou over geven aan 
jezelf en het zou zeggen: “Je bent een ongehoorzaam kind geble-
ken. En je hebt nu al duizendmalen tegen het bloed van Mijn Zoon 
opnieuw gezondigd. En je hebt met je ongerechtigheden de nagels 
in Zijn handen en voeten al vaster en vaster geslagen. Ik wil met u 
niet meer van doen hebben”. Is dat niet terecht! Zou het niet recht-
vaardig zijn! Daarom is de trouw van God een wonder, een eeuwig 
wonder. Dat waar wij ophouden, ja, waar wij ontrouw zijn, Hij ge-
trouw blijft. Daarom zegt de Heere Jezus: “Gelijk ook uw Vader 
barmhartig is”. En dat woordje “is” duidt op een bestendigheid, een 
vastigheid, een onveranderlijkheid in Zijn Goddelijke Wezen. En dat 
zal de troost uit moeten maken van het volk van de levende God, 
dat ze daarop vastgehecht liggen, dat God barmhartig is en dat Hij 
nooit zal laten varen de werken Zijner handen, en dat Hij Zijn barm-
hartigheid over ze zal blijven uitgieten. Och, als je dan ’s avonds bij 
het slapen gaan jezelf moet aanklagen wie je geweest bent die dag, 
wat is het dan een wonder als je de volgende dag de zon ziet op-
gaan. Ik zal vannacht wel sterven en in de hel wegzakken, als ik zie 
op wie ik ben. Maar God blijft getrouw. Hij blijft barmhartig. En wat 
zal dat een wonder zijn in het finale, als je jezelf moet aanklagen, 
liggende op je sterfbed: “Wie ben ik nu geweest, al de dagen van 
mijn leven. Hij zal mij nog doden en ik zal wel naar de hel verwezen 
worden”. Dat je sterft en je ogen opslaat op die plaats waar de Zon 
eeuwig schijnt, waar God Zelf hun Licht zal wezen. Zal daar niet het 
lied van de gezaligde Kerk zijn dat Hij barmhartig is. En zal dat hun 
levenslust niet wezen, om daar de Heere te zingen en groot te ma-
ken. 
Nou, en die voorsmaak van dat hemels zalig leven, dat is hier reeds. 
Dat is toch een zaak waar we al de dagen van ons leven mee bezet 
zouden moeten zijn. Daarom Zondag 42, het achtste gebod: “Gij zult 
niet stelen”. Dat is het bevel, de wet, die klinkt in het leven der 
dankbaarheid. En dan is het gebod van God niet een zware last, 
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maar dan is het gebod van God gelijkertijd het gebed tot God. Och, 
mocht ik die doen uit dankbaarheid. AlstUblieft, leer mij naar Uw wil 
te handelen. Ik die zo steelachtig ben van hart, leer mij toch naar Uw 
geboden volkomen en volmaakt te leven. 
En als je dan al die tegenvallers opdoet, als het maar te-gen blijft 
vallen, laat ik u dan ook vast zeggen wat Kohlbrugge nog zegt over 
de heilige wet in het stuk der dankbaarheid. Hij zegt: “Het is ook een 
belofte. Een belofte voor al het volk van God. Hier klinkt de opdracht 
“Gij zult niet stelen”. Maar het is voor straks een belofte. Er komt 
een eeuwigheid dat ge niet meer zult stelen, maar dat ge eeuwig 
volmaakt zult wezen. Opdat je onder het gebod in het stuk der 
dankbaarheid reikhalzend zou uitzien naar die dag om bij Hem te 
mogen wezen en volmaakt tot Zijn eer te mogen leven”. 
God verbiedt in het achtste gebod. God verbiedt stelen, roven, wat 
de overheid straft. Maar Hij noemt ook dieverijen en boze stukken, 
aanslagen, waarmee wij ons naasten goed aan ons denken te bren-
gen, hetzij met geweld, schijn des rechts, vals gewicht, el, maat, 
waar, maat, woeker, onder enig middel, van God verboden. Ziet u 
dat staan? Van God verboden! Dat betekent: in welke veelkleurig-
heid het zich ook aanbiedt, en welke vormen het ook allemaal aan 
kan nemen, als het niet is naar de wil van God, dan is het van God 
verboden. Hoe we het ook rechtvaardig willen laten lijken. Hoe we 
het ook beter voor willen laten komen dan dat het is. Welke slinkse 
en sluwe wegen wij ook bedenken. Van God verboden! 
En weet u, daar zit nu de hele wereld mee vol, met dat stelen en 
roven, tot in het pluche toe, tot het hoge gestoelte toe. Daar is de 
wereld van doortrokken. Want de wereld is vol van zonden en onge-
rechtigheid. Dus dit gebod staat haaks op het leven van elke dag, 
waarin wij ons te bewegen hebben. Maar laat in dat leven van elke 
dag, waar dat stelen en roven van God verboden wordt, ook dat ver-
volg tot u doordringen. 
Daarenboven alle gierigheid en alles misbruik, en verkwisting Zijner 
gaven. Ziet u dat staan? Zijner gaven, daar gaat het over. Alles in 
ons leven is een gave van God. En als je het zo ziet, dan ben je 
altijd schatrijk. 
Een gave van God. Weet je wat de Psalm zo mooi zingt? Al d’ aard 
en alles wat er leeft, met alles wat zich beweegt en leeft, zijn het 
wettig eigendom des Heeren. De aarde is des Heeren, mitsgaders 
haar volheid. Weet je wat de Heere zegt? Mijne is het zilver en Mijn 
is het goud. Wat zijn wij geneigd, ook na ontvangen genade, om zelf 
slinkse wegen te zoeken om tot vervulling, tot verzadiging te komen. 
O ja, we durven er nog bij te zeggen: “Maar we hebben het zo no-
dig”. Je moet maar honger hebben. Je moet maar dorst hebben. Je 
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moet maar geen dak boven je hoofd hebben. Je moet maar werke-
loos zijn. Je moet maar iets missen wat je echt nodig hebt. Wat zijn 
we er toe geneigd om slinkse wegen te gaan. Maar die twee woord-
jes “Zijner gaven” wijzen ons in één slag de juiste weg. Alsof de 
Heere zegt: “Ga nou geen slinkse wegen, maar kom nu in die weg, 
dat je voor Mijn aangezicht komt, en Mij klaagt waar het je aan ont-
breekt”. En blijkt God dan niet de Verhoorder van het gebed te zijn! 
Zelfs voor de natuurlijke mens in de natuur. Is Hij het niet Die 
wonderen doet boven bidden en denken! Merk je het op? Maar juist 
voor Zijn volk, opdat ze het op zouden merken tot de roem van Zijn 
Naam. Wat is Hij een wonderdoend God en wat zijn Zijn wegen en 
gedachten hoger dan alles wat wij kunnen bedenken. Heb je wel-
eens voor het aangezicht van God geklemd gelegen, met die zaak 
die je zo nodig had, dat eten en dat drinken, dat dak boven je hoofd. 
Heb je geworsteld voor het aangezicht van God in het leven en in de 
wereld van elke dag? Al de wegen en al de mogelijkheden afgesne-
den, dat er haast maar één mogelijkheid overschoot: “Ik zal het 
moeten stelen, anders zal ik het moeten missen”. Drong het je voor 
het aangezicht van God? Stortte je het uit voor het aangezicht van 
God? Liet Hij je met al die nood en met al die moeite, wellicht ge-
steund en getroost door het Woord, maar ook dwars door de dood 
heen gaan? Liet Hij je wachten omdat Zijn tijd nog niet was aange-
broken? Maakte Hij het wonderlijk in Zijn eigen weg? En heeft Hij 
het niet gedaan? Heeft Hij niet geholpen? Heeft Hij niet verlost? 
Verlost van al je noden en al je zorgen. 
Weet u, wat je steelt, daar heb je nooit plezier van. Maar wat je 
krijgt, daar geniet je van met volle teugen. Wat je steelt, dat moet je 
terug geven. Wat je krijgt, dat mag je houden. 
Is dat het in je leven geweest? Gekregen goed, opdat je het opstak 
naar God. Van U gekregen. Dat de dankbaarheid in je hart leefde. 
Zo kort maar. Wat was je die dankbaarheid gauw kwijt. Maar ook dit: 
weet dan, o kind van God, dat waar u voor het aangezicht van God 
uw nood klaagde, maar niet bidden kon gelijk het behoort, de Heere 
Jezus Christus, aan de rechterhand van Zijn Vader zit, om altijd voor 
Zijn volk te bidden. 
En weet u, met alles wat u ontbreekt, wat u nu echt nodig hebt in het 
leven om door de tijd heen te komen, hoor dan het woord van de 
Heere Jezus: “Vader, Ik wil dat Gij ze bewaart in de wereld”. Ik wil! 
En op dat Hogepriesterlijk gebed, op grond van Zijn eigen bloed, zal 
de Vader ze horen en verhoren. En waar het u zo vaak aan dank-
baarheid ontbreekt, en u weer een dief blijkt te wezen, omdat u God 
van Zijn eer berooft die Hem zo toe komt, Hij is niet alleen een bid-
dende, maar Hij is ook een dankende Hogepriester in de hemelza-
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len daar Boven. Hij brengt de dank toe, die Zijn volk aan deze kant 
van het graf maar zo schamel Hem toebrengt, maar die ze Hem 
straks eeuwig toe zullen brengen. 
Zijner gaven. Wat betekent dat? Dat betekent dat alles wat je uit de 
hand des Heeren ontvangen hebt, niet van jezelf is en het niet is om 
voor jezelf te houden. Maar dat het is: Hoe zal het besteed worden 
in Zijn dienst en tot de eer van Zijn Naam? Dat eten en dat drinken, 
de krachten die we er uit ontvangen, doe ons leven tot Uw eer. Dat 
is het laatste nog. 
 
Maar zingen we eerst samen van Psalm 17, daarvan het 7e vers. 
 
Red mij van hen die 't ruim genot 
Der wereld voor hun heilgoed achten; 
Geen deel, dan in dit leven, wachten, 
En maken van den buik hun god; 
Van hen die weelde, schatten, staten, 
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, 
Verliezen moeten met den dood, 
En hunnen kind'ren overlaten. 
 
Weet u hoe we vraag en antwoord 111 zouden kunnen samenvat-
ten? Met het Woord van God: “Doet wel aan allen, doch meest aan 
de huisgenoten des geloofs”. Mijns naasten nut. En nuttigheid is wat 
noodzakelijk is. Niet meer en niet minder dan dat. En weet u, als ik 
daar naar kijk, dan moet ik altijd denken aan dat sprekende voor-
beeld in het midden van onze familie. Toen mijn grootmoeder nog 
thuis woonde, negen kinderen, een groot gezin. En de godzalige 
ome Piet, die kwam daar in huis om te sterven. Hij had niemand. Hij 
lag daar op dat bed. En er was geld nodig om hem te verzorgen. En 
ja, de moeder van mijn oma in paniek: “Hoe moet dat allemaal be-
taald worden?” En ome Piet zei: “De Heere weet het wel, hoor, dat 
er geld nodig is. Dat komt best terecht”. En oma zegt: “Op een dag 
stopt er een dure wagen bovenaan de dijk in Hendrik Ido Ambacht, 
en een dame in het bont kwam een enveloppe brengen: “Hier ben ik 
naar toe gestuurd”. Door wie? Door de Hemel. “En er zat zoveel 
geld in”, zei mijn oma, “dat er na het sterven en begraven van ome 
Piet, voor elk kind nog honderd gulden overschoot in de jaren ‘60”. 
Weet je, ze wisten niet naar wie ze toe moesten, en ze hebben nooit 
geweten wie die vrouw eigenlijk was. Maar God wist de weg. En Hij 
wist wel waar dat geld was, wat daar naar toe gebracht moest wor-
den. Mijne is het zilver en Mijne is het goud. Daar zit een uitleveren 
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in van het leven des geloofs, van je leven, van je bezit, van alles wat 
je hebt: “Heere, doe Gij er mee wat goed is in Uw heilige ogen”. 
Het was besteed tot het nut van deze naaste, tot het nut van dit kind 
van God en die om hem heen stonden. En dat nut moet bevorderd 
worden waar ik kan en mag. Dat is zo treffend. Waar ik kan. Dat be-
tekent: waar de mogelijkheid gegeven wordt. En waar ik mag. Dus, 
waar het niet besteed wordt om de zonde te dienen. Ik las ergens zo 
treffend: “Wie zal een dronkaard geld geven om drank te kopen?” 
Dat mag niet. En wie zal een hoereerder geld geven om zijn hoere-
rijen uit te voeren? Dat mag niet. Want dat gaat in tegen de geboden 
Gods. Dus het naas-te nut, waar het naar de wet en de wil Gods is, 
te mogen bevorderen. En met hem alzo handele, als ik wilde dat 
men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik getrouwelijk arbei-
de, opdat ik de nooddruftige helpe mogen. 
Weet u, Luther vertelt ons een geheim. Misschien ben je daar in je 
leven weleens achter gekomen. Luther zegt: “Wie geeft, wordt al-
leen maar rijker”. Dat is een ontdekking, daar moet je allemaal ach-
ter komen. Wij  menen in onze dwaasheid dat we van vergaren en 
van schrapen rijker en gelukkiger worden. Maar het maakt alleen 
maar ongelukkig. Maar wie zo in het geloof mag geven, die wordt 
alleen maar rijker. Weet je waarom? Omdat dit van God gezegend 
wordt. En de zegen des Heeren, die maakt rijk en Hij voegt er geen 
smart bij. 
Opdat ik helpen moge de nooddruftige. Weet je wie dat is, de nood-
druftige? Dat is diegene waar wij niet op letten, maar die God weet 
te vinden. En God weet wat zijn nooddruft is. Dat is die die zijn hart 
voor het aangezicht des Heeren heeft uitgestort: “Ik kan niet voor-
waarts, ik kan niet achterwaarts. Hier ben ik”. De nooddruftige, dat is 
die waar wij overheen zien, maar waar God het naar beschikt. En 
dan zal dat gezaligde volk straks Boven komen, en dan zal de Hee-
re Jezus zeggen: “Komt in, gij gezegenden Mijns Vaders”. En dan 
worden ze verbaasd en verwonderd dat ze niet worden weggezon-
den met de onrechtvaardigen mee. Die onrechtvaardigen die niet 
naar de wet van God gehandeld en gewandeld hebben. Daar horen 
ze ook. Dat merk je uit hun zwijgen. Ze durven geen woord uit te 
brengen. En ze klagen het uit: “Maar wanneer hebben wij dat dan 
gedaan, wat U nu aan ons bekend maakt”. En dan zegt de Heere 
Jezus: “Zoveel als ge dit aan één van deze Mijn minste broerders 
gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan”. Dat betekent: in uw leven 
is Mijn hart tot uitdrukking gebracht, en precies met het juiste doel. 
Dat volk is er niets mee geworden. Nee, ze zijn er alleen maar min-
der mee geworden. Maar de Heere Jezus is er in verheerlijkt. Er is 
getoond Wie Hij is, Wie Hij wezen wil voor mensenkinderen. 



 16 

Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. En we 
houden onze hand op de knip, hoor. Maar de Heere Jezus zegt: 
“Kijk dan in het leven des geloofs naar Boven, naar de Vader en de 
Zoon. Laat tot u doordringen welke rijkdom Zij hebben achtergelaten 
en hebben overgegeven tot uw nuttigheid”. En als je dat ziet en je 
hart in liefde ontvonkt, dan gaat als vanzelf je hand en je beurs 
open. Dan gaat als vanzelf de weg open, om te doen wat goed is, 
wat vlak voor je voeten ligt om te doen. 
Wat gebiedt u God in dit gebod? Dat betekent dat dat volk van God 
wordt begiftigd met een bewogenheid, een medeleven met de naas-
te in al zijn zorgen en in al zijn moeite. Dat betekent: er gaat een 
hart in ons bestaan kloppen. Dat hart dat klopt tot de eer van God 
en dat klopt tot het nut van de naaste. Dat komt in de praktijk van 
elke dag, waar dit gebod ons naar heen verwees en welke praktijk 
dat gebod hier in de kerk bracht onder het Woord van God, het 
leven openbaar: God lief te hebben boven alles en de naaste als 
onszelf. 
De Heere Jezus had de bergrede uitgesproken. En in die bergrede 
had Hij op God gewezen. En God alleen is goed en geen mensen-
kind. Hij is barmhartig. En de barmhartigheid van het volk is het 
vruchtgevolg van wat er in hun leven gebeurd is. Zouden we zo het 
leven van de dankbaarheid mogen betrachten. En bij elke stap die 
we zetten mogen bidden: “Och, of wij Uw geboden volbrachten, op-
dat U, de Heere, verheerlijkt zou worden”. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 37 : 11 
 
De boze neemt, door hebzucht aangedreven, 
Met list ter leen, en legt de schuld niet af. 
D' oprechte, vol ontferming, mild in 't geven, 
Bezit deez' aard', als 't erf dat God hem gaf. 
Deez' smaakt in rust den zegen en het leven; 
De vloek vervolgt den and'ren tot in 't graf. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 


