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Predikatie over Lukas 6 vers 36 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Urk – 9 augustus 2015  
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 27 : 5. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
 Schriftlezing Lukas 6 vers 27 t/m 49 
 
27 Maar Ik zeg ulieden die dit hoort: Hebt lief uw vijanden, doet wel den-
genen die u haten. 
28 Zegent degenen die u vervloeken, en bidt voor degenen die u geweld 
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 nemen. 
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 desge-
lijks. 
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 ontvangen, 
wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaars, 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 geschud-
de en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde 
maat waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten 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? 
40 De discipel is niet boven zijn meester; maar een iegelijk volmaakt dis-
cipel 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 splin-
ter 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. 
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43 Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen 
kwade boom, die goede vrucht voortbrengt. 
44 Want een iegelijke boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; want men 
leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen. 
45 De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns har-
ten, en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns 
harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond. 
46 En wat noemt gij Mij Heere, Heere, en doet niet hetgeen dat Ik zeg? 
47 Een iegelijk die tot Mij komt en Mijn woorden hoort en dezelve doet, Ik 
zal u tonen wien hij gelijk is. 
48 Hij is gelijk een mens die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en 
legde het fundament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo 
sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want 
het was op de steenrots gegrond. 
49 Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die 
een huis bouwde op de aarde zonder fundament; tegen hetwelk de water-
stroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was 
groot. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 62 : 1 en 8. 

 
Gemeente, Lukas 6 vers 36, daar luidt het Woord van God: 
 
Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmharti g is. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest stil te 
staan bij drie gedachten. 
 

1e. Gods algemene barmhartigheid. 
2e. Gods bijzondere barmhartigheid. 
3e. Gods gedurige barmhartigheid. 

 
De woorden van onze tekst, gemeente, zijn genomen uit de bergrede die 
de Heere Jezus Christus heeft uitgesproken. De bergrede is eigenlijk de 
grondwet, het grondbeginsel van het Koninkrijk der hemelen. Daarom is het 
dat die woorden, die de Heere Jezus Christus spreekt, zo haaks staan op 
ons bestaan. Want weet u hoe de Bijbel ons noemt? Uit de aarde aards. En 
weet u wat de Bijbel van ons zegt? Dat onze gedachten ten enenmale boos 
zijn, en dat ons hart een moordspelonk is, dat ons bestaan vervuld is van 
haat en van vijandschap tegen God en tegen de naasten. 
Het woord van de Heere Jezus staat altijd lijnrecht op wie wij zijn en op wat 
wij teweeg brengen. En dat wil dat Woord nu vanmiddag in de eerste plaats 
doen bij u en bij jou en bij mij. Als de Heere Jezus zegt: “Weest dan barm-
hartig”, dan wil het ons een spiegel voor houden. Het is eigenlijk een slag in 
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ons aangezicht. Het is een ontdekkend Woord, een ontgrondend Woord, 
een ontledigend Woord. Want is dat niet een Woord dat ons openbaar doet 
komen in onze ónbarmhartigheid. Is dat niet een Woord dat ons nu juist 
aanwijst in onze schuld die wij hebben open staan voor het aangezicht van 
de levende God. En trouwens, is dat woord en die eis van de Heere Jezus 
Christus niet een terechte eis? Is het niet een gegronde eis? Mag de Heere 
dit niet van ons eisen? Ja toch zeker! Want wij, hoe zijn wij eigenlijk uit de 
scheppende en de formerende handen van onze God voortgekomen? Naar 
Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. In ons bestaan een af-druk van het 
Goddelijke Wezen. We waren gekroond met heiligheid, als een sieraad 
over ons bestaan. En onze wandel was een rechtvaardige wandel. En ons 
hart? Ons hart was vol van barmhartigheid. Dat bleek wel, omdat onze lust 
en onze liefde was dat we de eer van God zochten en het geluk van onze 
naaste. Dat hadden we op het oog. De Heere had ons goed en recht 
geschapen en in de rechtstaat in het Paradijs ons een plaats gegeven. En 
toen deze eis klonk: “Weest dan barmhartig”, toen waren wij in staat om die 
eis ook ten uitvoer te brengen. En die eis, die de Heere Jezus Christus ons 
hier voorhoudt als een grondbeginsel van het Koninkrijk der hemelen, die is 
niet veranderd, maar wij zijn veranderd. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, 
wij en onze vaderen tevens. 
Gods eis is rechtvaardig, maar wij zijn onrechtvaardig. Laat dit Woord ons 
dan daarbij brengen dat we beseffen zouden de Heere Zich niet aanpast 
aan ons mensenkinderen in onze val. Dat het God niet is Die zegt: “Ach, 
mens, Ik zal de zonden wel door de vingers zien. Wat kunt u er ook aan 
doen”. Nee, dit Woord stelt ons allemaal schuldig in deze dag. Weest dan 
barmhartig. 
Is dat weleens een keer voor de dag gekomen in je leven? De onbarm-
hartigheid van je bestaan. Weet je wat er gebeurt als dat open gaat in je 
leven? Dan val je als dood aan de voeten van God neer. Dan ben je ver-
wonderd dat de Heere je nog niet straft met eeuwige straffingen. Dan ben je 
verbaasd dat Zijn zorg en Zijn goedheid nog over je is uitgebreid. Weet je 
hoe het er staat in het voorgaande vers? “Want Hij is goedertieren over de 
ondankbaren en bozen”. Heb je de schuld weleens thuis gekregen in je le-
ven en je als een ondankbaar en een boos mens voor de dag kwam? Heb 
je toen je leven weleens na moeten gaan, terug gevoerd in al de dagen die 
voorbij gegaan waren? Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Heeft de Heere 
niet trouw gezorgd en trouw gewaakt? Misschien kun je nog wel vertellen 
van wonderlijke uitreddingen, genezingen van een ziekbed. Dat de Heere, 
waar het een doodlopende weg was, nog uitkomsten gaf. Want Hij is goe-
dertieren over de ondankbaren en bozen. Dat betekent: het hart van God is 
vol van goedheid en vol van eeuwige trouw. En weet u waarom het nu is 
dat de Heere Zijn goedertierenheid over ons allen uitgiet? Opdat wij ons 
bekeren zouden. Weet u hoe het zit? Het zit zo: het is meestal niet de wet 
in zijn harde kilheid, maar het is meestal het besef van de goedertierenheid 
van God die ons doet sidderen. Want het is niet dat we gezondigd hebben 
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tegen een grillig en een afstandelijk God, maar het is dat we gezondigd 
hebben tegen een goeddoend God. 
Is het je weleens een keer tot schuld geworden? Weet u, het zal wat zijn, 
hier dag aan dag onder de goedertierenheid van God verkeerd te hebben 
en onbekeerd te blijven. Het zal wat zijn, om dan de eeuwigheid aan te 
moeten doen. Zoveel betoningen van Gods goedheid in je leven gekend. 
En wat zal het dan wezen als al die betoningen van Gods goedertierenheid 
je nog aan zullen klagen, omdat je het hebt doorgebracht in je eigen ge-
noegens en tot bevrediging van je eigen begeerten. Wat vreselijk zal het 
dan zijn om te vallen in de handen van de levende God, Die u hier dag aan 
dag op de deur van uw hart geklopt heeft: “Mensenkind, kom toch tot Mij”. 
Hij is goedertieren. 
En de Heere Jezus zegt: “Weest dan barmhartig”. Ja, dat lijkt wel mode 
vandaag de dag. We moeten lief wezen voor elkaar. We moeten ons best 
doen om het elkaar zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar dat is de 
betekenis van dat woord barmhartig niet. Dat woord barmhartig ziet niet in 
de eerste plaats op onze handen, maar dat ziet in de eerste plaats op ons 
hart. Dat hart, daaruit zijn al de uitgangen van het leven. Het gaat er niet 
om om goede werken te dóen. O nee, dat is het niet wat ons zalig maakt. 
Maar het gaat daar om dat die goede werken voortkomen uit een hart dat 
barmhartigheid geleerd heeft, een hart dat barmhartig gemaakt is. Weest 
dan barmhartig. 
Ik wou u eens vragen, heb je dat weleens geprobeerd? Ben je weleens 
bezig geweest om barmhartig te zijn en barmhartigheid te betrachten? En is 
heel die weg een weg van ontdekking geweest, ontgronding? Dat je er 
achter gekomen bent dat er uit u en mij geen goed kan voortkomen, maar 
dat al onze werken ten enenmale boos zijn. 
Weest dan barmhartig. Ja, dwong dat woord, toen u het geprobeerd had, 
maar het lukte niet, het vorderde maar niet, heeft dat woord u door de knie-
en gedrukt voor het aangezicht van de levende God? Uw eis is rechtvaar-
dig, weest dan barmhartig, maar ik kan en wil aan die eis van U niet vol-
doen. Ik ben slecht en U bent goed. 
Heeft dit woord van de Heere Jezus het weleens gemaakt in je leven, dat je 
de schuldbrief aanvaarde en dat de straf van God rechtvaardig was. Inder-
daad, want hoe kan de Heere zegenen zo een onbarmhartig mens als dat u 
bent! 
Nou, is dat niet te hopen, dat wij vanmiddag met elkaar het schaamrood op 
de kaken krijgen en dat we ons hoofd buigen, en dat we neervallen in het 
stof van de vernedering. Dat het een hopeloze zaak is aan onze kant. De 
Heere Jezus laat met dit woord de mens in zijn hart zien. Maar weet u, dat 
is het wonderlijke van dit woord, dat er na die woorden “weest dan barm-
hartig” geen punt staat, maar dat de tekst in deze middag door gaat. Weet u 
wat de Heere Jezus doet als Hij gezegd heeft “weest dan barmhartig” en de 
mens die tot zichzelf is ingekeerd alleen maar schuld en zonden heeft over 
gehouden? Dan is Hij het Die de blik van die mens naar Boven trekt. Weest 
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dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Dus de Heere Jezus laat 
ons in deze middag zien op God, Die in de hemel is. Die God Die Hij barm-
hartig noemt. En die God Die in het leven van ons allemaal ook barmhartig 
blijkt te zijn. 
Wellicht zegt u: “Ja, maar dan gaat het in deze tekst alleen maar over Gods 
volk, want de Heere Jezus zegt: “Uw Vader”. Mis! Ten enenmale mis! Als 
de Heere Jezus de blik naar Boven haalt van ons allemaal vanmiddag, be-
keerd en onbekeerd, onwedergeborenen of die voor rekening des Heeren 
liggen, dan is Hij het Die ons wijst op God in de hemel, Die onze Schepper 
en onze Formeerder is, en Die  krachtens onze schepping ons aller Vader 
is. Dat betekent dit, dat Hij een God is Die recht heeft op ons aller leven. 
Dat Hij een God is Die tot ons spreken kan: “Eert dan uw Vader Die in de 
hemelen is”. Dat Hij het waardig is, dat Hem het toekomt al onze liefde voor 
Hem. Gelijk ook uw Vader barmhartig is. De Heere Jezus wijst op die God 
Die in de hemel woont, Die van ons allen een Vader is. 
Dat maakt de schuld alleen maar groter. Dat maakt de slag alleen maar 
harder. Want wat is dat toch, tegen Wie wij gezondigd hebben! Dat te be-
seffen. Niet maar zo tegen een God Die op afstand staat. Maar gezondigd 
tegen onze Vader. Begrijp je dan ook wat de toorn van God zal inhouden?! 
Is het niet een Vader Wiens hart vol is van liefde voor Zijn kind! En is het 
niet een Vader Die Zijn kind altijd bejegent en tegenkomt! Is het niet een 
Vader Die altijd het beste zoekt voor Zijn kind! Nou, en zo een Vader heb-
ben wij allen in het aangezicht geslagen, en wij hebben tegen Hem gezegd: 
“Wij willen niet dat U onze Vader bent, en aan de kennis Uwer wegen heb-
ben wij geen lust, en wij begeren U niet als Koning en als Regeerder in ons 
bestaan”. Wij zijn tegen liefde opgestaan. Wij hebben tegen liefde gezon-
digd. En liefde die gekrenkt is, dat is nu de toorn van God. Dat maakt ook 
de hevigheid van de toorn van God uit. Zo hevig als de liefde brandt in het 
hart van de Vader in de hemel, zo hevig zal ook de toorn van God branden 
over de ondankbaren en de bozen, over kinderen die geen kinderen bleken 
te wezen in heel de gang van hun leven, maar die vijanden waren tegen 
Hem. 
Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Dat maakt nu het 
wonder uit, dat het hier op aarde nog geen hel is, dat er nog leven mogelijk 
is. U ondankbaar en boos. En Wie laat Zijn zon schijnen? En Wie geeft 
regen op Zijn tijd? Wie maakt de aarde vruchtbaar van Boven? Wie is het 
Die de loop van alle dingen in de natuur bepaalt? En Wie is het Die heel de 
wereldgeschiedenis in Zijn hand heeft? Wie is het Die ons aller leven vast 
houdt en bewaart? Hij is het. Gelijk ook uw Vader barmhartig is. Wij hebben 
in deze middag allemaal er alle reden toe om God te erkennen. We hebben 
er alle reden toe om verbaasd te zijn over wat Hij doet. 
Is dat weleens een wonder voor je geworden, dat God zorgt voor slechte 
mensen? Is dat weleens een zaak geweest die je niet klein kon krijgen, dat 
de Heere getrouw is al de dagen van je leven? En heeft nu de barmhartig-
heid van God in je bestaan een diepere inhoud gekregen? Is het een eeu-
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wigheidswonder geworden wat hier staat? Want als de Heere Jezus in dat 
woord “weest dan barmhartig” de mens naar zichzelf heeft laten kijken, en 
Hij in die woorden “gelijk ook uw Vader barmhartig is” de mens naar Zijn 
Vader in de hemel heeft laten kijken, dan is het diezelfde Heere Jezus Die 
in deze woorden ook naar Zichzelf laat zien. Als Hij zegt “Weest dan barm-
hartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is”, dan is het in Hem en in Zijn 
Persoon waarin de barmhartigheid van God ten volle is uitgedrukt. In de 
Persoon en in het werk van de Heere Jezus klopt het hart van de Vader. 
Een hart vol van ontferming. 
En als de Heere Jezus Christus naar Zichzelf wijst, wie ziet u dan? Ziet u 
dan vanmiddag een vreemde of ziet u Hem Die u kennen mag, omdat u 
Hem aanschouwd heeft met de ogen van het geloof? Ziet u een vreemde? 
Of als Hij u wordt voorgesteld, worden dan al de genegenheden van uw 
hart wakker? Is Hij het rustpunt van uw ziel? Is Hij Degene Die al uw leven 
en al uw zaligheid is? Is het voor u een onbevattelijk wonder, dag aan dag 
opnieuw, dat God de Vader Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om zon-
daren zalig te maken? Is dat niet de barmhartigheid Gods ten voeten uit! 
Waar heel de mensheid schreeuwde tegen de Hemel: “Ga weg van ons, 
Heere, bemoei U Zich nooit meer met ons”. Dat God Zelf besloten heeft om 
deze wereld wel te doen. Is dat niet een wonder van vrije genade, dat het 
Gode behaagt uit het ganse menselijke geslacht vijanden tot vrienden, tot 
kinderen en erfgenamen te maken in het werk van de Zoon, de Heere 
Jezus Christus. Is dat niet een ongedachte zaak, dat de Heere deze wereld, 
vol van zonden en ongerechtigheid, niet tussen Zijn heilige vingers tot 
pulver heeft geknepen, maar dat Hij heeft omgezien naar deze wereld in 
nood. Blijkt daarin ook niet de algemene barmhartigheid van God, tot op 
deze dag toe, dat die God het is Die Zijn Woord tot u spreken laat. Dat Hij 
het is Die zoveel bemoeienissen met u houdt en mest strooit rondom uw le-
vensboom. Dat Hij het is Die niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat zij 
allen tot bekering komen. Gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
Ja, daar in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, daar heeft het God 
goedgedacht, (duizelt het je al?) om een volk op te tekenen in het boek dat 
voor Zijn aangezicht is, om uit het ganse menselijke geslacht Zijn Kerk te 
verkiezen, opdat zij in de tijd zouden worden zalig gemaakt. Is dat niet een 
heerlijke zaak, dat God redenen genomen heeft uit Zichzelf, opdat Hij Zich 
betonen zou te zijn een God en Vader! En diezelfde Heere, Die ze verkoren 
heeft van voor de grondlegging der wereld, Die is het Die in de Raad des 
Vredes in de stilte van de eeuwigheid het heeft uitgezegd: “Wie is er om 
voor dezen verzoening teweeg te brengen?” Gaat het je nu nog meer 
duizelen, als je dat tot je door laat dringen, dat de enig geboren Zoon van 
de Vader, Die speelde in de schoot van de Vader, Die gedrukt lag aan het 
hart van de Vader, Wier vermaak het was om in harmonie gemeenschap 
met elkander te oefenen. Dat nu die Zoon van de Vader naar voren trad 
voor vijanden, voor stoute en ongehoorzame kinderen. Voor kinderen die 
de straf verdiend hebben. Dat Hij naar voren trad en tot Zijn Vader sprak: 
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“Zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. Is dat niet een eeuwig wonder, dat 
daar in de eeuwigheid die zaak besloten was, voordat de wereld geschapen 
is, voordat de rechtstaat er was en de mens als beelddrager Gods een 
plaats kreeg in het Paradijs, en voordat de mens verlokt en verleid door de 
duivel in zonde en ongerechtigheid viel, lag dat volk al eeuwig vast in het 
hart van de Vader en in het hart van de Zoon, de Heere Jezus Christus. En 
die eeuwige Zoon van God Die daar in de Vrederaad naar voren trad, Hij is 
het Die in de volheid van de tijd naar deze wereld gekomen is om de 
barmhartigheid des Vaders te tonen. 
Dat moesten zelfs de farizeeën en schriftgeleerden toegeven, dat Hij goed 
deed. En dat heeft het volk ondervonden, dat Hij de ziekten genas en dat hij 
de doden opwekte. Ja, dat moesten de mensen erkennen, dat Zijn woorden 
van vettigheid dropen. Dat moesten ze toegeven, dat wat Hij sprak met 
liefde gemengd was. O ja, wat is dat omwandelen van de Heere Jezus ge-
weest: God Zelf heeft onder ons gewoond, de mensen in alles gelijk gewor-
den, doch uitgenomen de zonde.  
En is daar de barmhartigheid Gods niet in getoond, dat Jezus Christus ge-
boren is uit de maagd Maria, om ons vlees en bloed aan te nemen. Is dat 
niet een wonder, dat God Zelf Mens geworden is, opdat mensenkinderen 
tot godenzonen en godendochters gemaakt zouden worden. Is dat niet een 
wonder, dat Hij uit de hoge hemel vandaan naar die diepe verloren wereld 
in schuld is afgedaald. Wat een reis! Wat een afstand! Wat een eind! En wij, 
nee in plaats dat wij dat geloven, zijn wij van die mensen die de godsdienst 
van de wereld ter harte nemen. “Probeer maar wat te verdienen bij God. 
Probeer maar wat op te klimmen”.  Maar dit is de eis die gelden zal, en dat 
zal het rechtsgeding uitmaken. Weest dan barmhartig. Nou, en als je nu in 
de diepte van de put zit, en als je er nu niet meer uit komt voor het aan-
gezicht van God. En als je nu zeggen moet: “Hoe zal ik ooit barmhartig 
zijn? Hoe zal ik ooit tot God bekeerd raken?” Jezus Christus is in de wereld 
gekomen. En deze Heere Jezus Christus is de weg gegaan die de Vader 
Hem opgedragen had om te gaan. Heb je die weg weleens overdacht in 
verwondering, verbazing? Heb je die weg weleens overdacht, dat je zeggen 
moest: “Het is haast te groot dat ik het geloven zou”. Heb je daar weleens 
bij stil gestaan, wat dat voor de Heere Jezus geweest is? Drieëndertig jaar 
Zijn Vader in de hemel te moeten missen. Drieëndertig jaar temidden van 
de vijanden te wonen. Kun je begrijpen dat de Heere Jezus gedurig de 
ogen opsloeg naar de hemel, en dat Hij Zijn Vader aanriep temidden van de 
weg waarin Hij verkeerde. Is dat weleens tot je doorgedrongen, wat het 
lijden en sterven voor Immanuël geweest moet zijn? Hoe vreselijk! Zie je 
Hem gaan in de hof van Gethsémané? Zie je Hem gaan, niet meer lopende 
maar kruipende over de aarde? Zie je Hem gaan als een worm en geen 
man? Zie je Hem gaan terwijl het bloedige zweet Hem wordt uitgeperst? 
Hoor je Hem roepen: “Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker 
aan Mij voorbij gaan, doch niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Hij van 
Wie geschreven staat in de Psalmen: “Want de ijver van Uw huis heeft Mij 
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verslonden”. Hij zocht de eer van Zijn Vader en het heil en de zaligheid van 
de Kerk. Uw wil geschiede. Onderworpen aan Zijn Vader en bekrachtigd 
door de werking van de Heilige Geest, is Hij de weg gegaan, dwars door de 
hof van Gethsémané heen, tot op het rechthuis Gabbatha toe. Daar stond 
Hij, de Onschuldige schuldig verklaard. Hij Die de heilige wet van God in 
Zijn binnenst ingewand droeg en draagt. Op Zijn leven is niets aan te 
merken. Maar de rechter Pilatus heeft geoordeeld: “Des doods schuldig”. 
En Hij geslagen, veroordeeld geworden. Daar door de handen der zonda-
ren gevangen genomen. Geboeid. Gegeseld. Een doornenkroon op het 
hoofd gedrukt. Tot een spotkoning gemaakt. Zie de Mens. Zie wat er van u 
en mij geworden is. Wij die de kroon der heerlijkheid droegen. Zie wat er 
van ons is overgebleven door onze zonde. Wij die de kroon van het kind-
schap Gods droegen. Zie hoe Hij tot een spotkoning is gemaakt. Zie de 
Mens. Maar ook: zie uw Koning. Want wil het ooit met u goed komen, zal 
het ooit terecht komen tussen God en uw ziel, zult ge ooit leren wat de 
barmhartigheid Gods tot in de diepste diepte is, Hij zal uw Koning moeten 
zijn. Dat betekent: ge zult moeten weten van de weg van Zijn lijden en 
sterven, toegepast aan uw hart. En het is vanwege Zijn volk dat Hij droeg in 
Zijn hart, dat Hij gegaan is van Gabbatha naar de plaats van het rechts-
geding Golgotha, om daar te betalen de dure prijs van Zijn hartebloed. Heb 
je daar weleens een keer aan gedacht, mensen, dat alles wat wij ontvangen 
het bloed van de Heere Jezus Christus gekost heeft. Heb je dat weleens 
beseft, dat al die tijd die wij ontvangen, die genadetijd, gekochte tijd is met 
het bloed van de Heere Jezus Christus. Zul je dan nog je tijd verdoen in de 
ijdelheden van de wereld! Zul je dan nog mee lachen en mee dansen op 
het ritme van de duivel? Zul je je dan nog vermaken in de zonden en in de 
ongerechtigheden? Zul je dan op gaan in alles wat deze wereld te bieden 
heeft? Het heeft bloed gekost. En die gekochte tijd met het dierbare bloed 
van Jezus Christus is daartoe gegeven opdat wij ons bekeren zouden. En 
deze Heere Jezus is aan het vloekhout der schande genageld. Dat kruis is 
overeind gezet, en daar hing Hij, de Zoon van God, onder de hete stralen 
van de toorn van God. Daar hing Hij, de Zoon van God, en de Vader goot 
over Hem uit de fiolen van Zijn ongenoegen. En de Vader eiste van Hem 
wat Hij van ons allen eisen moet: “Betaal Gij wat Gij Mij schuldig zijt”. Hij 
ging daar in de plaats van Zijn Kerk, in de plaats van Zijn volk, om al de 
schuld weg te nemen en ze van de straf te ontslaan, opdat ze weten 
zouden in de praktijk van het leven wat de barmhartigheid des Vaders is. 
En die Heere Jezus Christus, wat heeft Hij uitgezegd aan het vloekhout der 
schande? Hij zei: “Mij dorst”. Daarom kunt u nog water drinken. Wat heeft 
de Heere Jezus Christus gezegd in Zijn leven? “De vossen hebben holen, 
de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar 
Hij het hoofd neerlegge”. Daarom hebt u nog een dak boven uw hoofd. 
Klaag dan niet over die deurpost die een beetje scheef zit. Klaag dan niet 
over die gebarste dakpan. Maar verwonder u dat Hij geen plaats had om 
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Zijn moede hoofd neer te leggen, en dat Hij in die weg verworven heeft dat 
het ons aan niets zou ontbreken. 
Och, is het gebeurd in je leven dat je als ondankbaar en goddeloos men-
senkind aan de voeten van die Heere Jezus Christus terecht bent mogen 
komen? Is het gebeurd in je leven dat je er achter kwam, dat je met de Jo-
den mee Hem doorstoken hebt, en dat je Hem niet als Zaligmaker begeerd 
hebt? Ben je er achter gekomen dat de grootste zonde die wij bedrijven dit 
is, dat we niet geloven in de Heere Jezus Christus, in de Zoon van God? 
Als je dat gaat beseffen, och, dan is de trouw en het dragen van de Heere 
al een nog groter wonder voor je geworden. Maar ben je daar terecht 
gekomen, op die plaats, waar de Heere Jezus het heeft uitgebeden naar 
Zijn Vader: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen”. En 
die Heere Jezus, Die dat gebeden heeft, Die zal van de Vader gehoord 
worden. Want de prijs van dat gebed is door Hem aangebracht. Zijn bloed, 
het bloed der verzoening, heeft gedrupt op deze wereld. Vergeet dat nooit, 
hoe uniek deze aarde is in heel dat universum. Dit is de enige plaats waar 
het bloed van de Heere Jezus Christus gedrupt heeft. Dit is de enige plaats 
waar dat bloed der verzoening van betere dingen spreekt. Dit is de enige 
plaats waar ongehoorzame mensenkinderen worden toegeroepen: “Val 
Hem toch te voet en ga voor Hem door de knieën”. 
Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
Och, mensen, als je daar toch mag zijn, op die plaats waar het borgtoch-
telijk werk van de Heere Jezus Christus je wordt toegepast. Als je toch mag 
zijn op die plaats waar je als bevuild en bevlekt kind de blanke mantel van 
Zijn gerechtigheid krijgt om gedaan. Als het toch mag wezen op die plaats, 
dat de Vader tot je zegt: “Ik zie geen zonde meer in Jakob en geen onge-
rechtigheid meer in Israël”. Als je daar toch wezen mag, op die plaats waar 
het hart van de Vader je getoond wordt: “Ik heb om Jezus’ wille lief gehad 
met een eeuwige liefde, en daarom heb Ik u getrokken met koorden van 
goedertierenheid en trouw”. Als het daar toch gebeuren mag, dat je kennis 
mag maken met het Wezen van de eeuwige God, ach, dan schiet alleen 
verwondering en dankbaarheid over. 
Gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
Inderdaad, wat heeft Hem toch bewogen om naar je om te zien? Als je dat 
aan eigen hart en leven hebt meegemaakt, ach, dan heb je nog nooit zo 
lekker gegeten, want niets smaakt zo goed als genadebrood. Dan heb je 
nog nooit zo lekker gedronken, want niets is zo fris als water dat gekocht is 
met het bloed van de Heere Jezus Christus. 
Gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
Weet u, die barmhartigheid van God, dat ziet ook op een blijvend aanzien. 
Want het is een geheim, door Christus’ bloed gerechtvaardigd te zijn, dan 
ziet de Vader die mens aan als had hij nooit enige zonde gekend of ge-
daan. Dan ziet Hij die mens aan als een kind van God, zoals het was in de 
rechtstaat, maar dan niet door eigen werken, maar door het werk van de 
Ander, door de genade van God alleen. Gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
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Dat wou ik u vragen. Nee, niet in dat algemeen, zoals wij allemaal schepse-
len Gods een Vader in de hemel hebben. Hebt u een Vader in de hemel? 
Weet u wat het kenmerk is van een kind? Het kenmerk van een kind is dat 
het in alle nood en moeite de toevlucht tot Hem neemt. Het kenmerk van 
een kind is dat het in gevaar Vaders hand vast grijpt. Het kenmerk van een 
kind is dat het zich behaaglijk gevoelt in de nabijheid van de Vader. Kent u 
dat? Kijk, dat gaat over de bevinding van het leven, de ondervinding van 
elke dag. Heb je weleens een keer Psalmen gezongen in de nacht? Ben je 
weleens gedragen geweest op het wondere geheim dat de Vader barmhar-
tig is? Heb je het weleens ondervonden dat Hij vast houdt, dat Hij waakt en 
dat Hij zorgt en dat Hij maakt dat het je aan niets ontbreken zal? Gelijk ook 
uw Vader barmhartig is. 
Och, mensen, het Wezen van God in de Heere Jezus Christus te mogen 
kennen, dat is de zaligheid, en dat is het voorportaal van de hemel. Als dat 
in het leven ondervonden wordt, ach, wat doet dan het goud en het zilver 
van de wereld er nog toe?! Wat doet dan de rijkdom en de eer op de aarde 
nog ter zake?! Wat zul je dan nog op mensen zien! En trouwens, als dit in 
je leven waarheid is, wat zul je dan bevreesd zijn voor de dag van morgen? 
Wat zul je je zorgen maken? De Heere Jezus zegt: “Dat doet de wereld. Die 
maakt zich zorgen”. Maar neemt ter harte het woord van de Heiland: “Zoekt 
eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al het andere zal u wor-
den toegeworpen”. Hoor je dat woordje “toegeworpen”? Wij met onze kleine 
en onze lage gedachten van God. Wij met ons idee dat Hij een karig Heere 
is. Wij met onze vuile gedachten dat wij altijd maar menen dat God ons 
tegen is. Al deze dingen, zegt de Heere Jezus, worden u toegeworpen. Er 
staat niet “toegemeten, toegeschikt, heel beperkt en heel klein”. Nee, dat 
gaat over een ruime hand van de Vader, in gunst geopend, toegeworpen. 
Weet je hoe het zit? Als je nu als een mensenkind onder God terecht ge-
komen bent, is dan niet elke kruimel een wonder! Is dan niet alles groot! 
Hoe lager bij de grond… Ja, je moet maar met je neus in het stof gedrukt 
zijn. Dan lijkt een grasspriet wel een eikenboom, zo groot. Nou, zo is het als 
de Heere Zijn volk vernedert aan Zijn voeten. Dan is elke weldadigheid des 
Heeren een groot en een ontzaglijk wonder. En wat zul je je verbazen dat 
de Heere blijft Wie Hij is. Heb je dat woord van de apostel weleens een 
keer verstaan? “Zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw”. Ja, dat kan ik steeds 
minder bevatten in mijn leven. Wil u dat wel geloven? Dat God trouw is en 
dat God trouw blijft aan Zijn eigen Woord en aan Zijn eigen toezegging. 
Nergens ben je zo veilig als te liggen in de handen van God de Vader. 
Want die liggen in de handen van God de Vader, die liggen gedragen in het 
gedurig gebed van de Zoon. Die Heere Jezus Die aan de rechterhand van 
Zijn Vader is, en Die in de hof van Gethsémané het uit moest zeggen: “Niet 
Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Hij Die nu ten hemel is ingegaan en in de 
gouden schaal Zijn eigen bloed voorstelt voor het aangezicht van Zijn 
Vader; Hij bidt, nee, Hij eist nu: “Ik wil op grond van Mijn werk dat Gij ze 
bewaart in de wereld”. Weet je wat dat inhoudt? Dat je brood zeker is en je 
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water is gewis. Ja, dat kunnen wij met onze volle kasten en koelkasten ons 
nauwelijks indenken. Maar ik weet het wel van de Russen achter het IJze-
ren Gordijn, daar in de Sovjet Unie. Ach ja, er was geen eten en er moesten 
dertien kinderen gevoed worden. Lege borden neer gezet. En de vader ging 
voor in gebed. En aan het einde van het gebed een klop op de deur. Het zal 
wel een engel geweest zijn. Denkt u het ook niet? En daar stond die zak 
met aardappels. De Heere had beschikt. Die leefden zoals een kind leeft uit 
de handen van de Vader. Die moesten eten wat ze werd toegeschikt, toe-
gemeten, toegeworpen. En het heeft ze nooit aan iets ontbroken. Ze had-
den overvloed. Weet je hoeveel overvloed? Dat er nog gasten mee konden 
eten ook. Zoveel overvloed. De Heere heeft gezorgd als een getrouw Va-
der. 
En weet u, dat is in het natuurlijke leven niet anders, wat ziet een vader nu 
graag? Dat zijn kind op hem vertrouwt en aan hem hangt. Dat is een les! 
Gelijk ook uw Vader barmhartig is. Op hoeveel kruispunten ben je al ge-
weest? Hoe vaak is het langs de ravijnen en de afgronden gegaan? Hoe 
vaak heb je de dood in het gezicht gezien? Hoe vaak ging het door een 
ziekbed heen, door armoe heen? Hoe vaak heeft de Heere uitgeholpen en 
betoond dat Hij de getrouwe Vader in de hemel is? Hij Die u uit zes be-
nauwdheden verlost heeft, Hij zal u in de zevende niet laten omkomen. Het 
is tot Zijn oneer dat wij God zo wantrouwen. Het is tot Gods oneer dat wij 
zoveel vragen stellen bij het beleid des Heeren. Het is tot Zijn oneer dat wij 
maar niet zo gerust achteraan komen elke dag van ons leven. Gelijk ook uw 
Vader barmhartig is. 
Want dat is het laatste geheim dat in de tekst ligt opgesloten, dat woordje 
“is”. De gedurigheid van de barmhartigheid van God. 
 
Maar zingen we eerst samen van Psalm 17, daarvan het 4e vers. 
 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, Die Uw kind'ren wilt behoeden 
Voor 's vijands macht en vreeslijk woeden, 
En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleug'len dekken. 

 
De Heere had Huntington geroepen om het Woord van God te gaan ver-
kondigen. En al meer en meer plaatsen, en al meer en meer diensten kreeg 
hij opgedragen. Hij was er druk mee. Hij kon het niet langer te voet af. Er 
moest een paard komen. En hij te paard naar al die plaatsen waar hij pre-
ken ging. Maar ja, wat sleet zijn preekpak van dat zitten op die ruwe huid 
van dat paard. En hij maakte het God bekend: “Er is geen geld om een 
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nieuw pak te kopen. Hoe zal dat moeten gaan?” Hij klaagde de nood aan 
Zijn hemelse Vader. 
En daar op een dag liet hij zijn paard rusten bij een herberg. Hij ging binnen 
om wat te nuttigen. De herbergier zei: “Er is een pakket voor u bezorgd”. Hij 
het open gemaakt hebbende, bevond dat daar een paardrijbroek in zat. Van 
de Heere gegeven. Van een of andere kleermaker die Huntington niet 
kende, maar in het hart gekregen om het in orde te maken. Er zat een 
briefje bij. Weet u wat er op stond? “Als het de goede maat niet is, dan doet 
u het maar retour. Ik zal het vermaken”. Huntington schrijft: “Ik paste het en 
het zat als gegoten”. Ik heb de gever terug geschreven: “Mijn Vader heeft u 
precies de goede maten doorgegeven”. 
Geloven wij dat God bestaat? Geloven wij dat God als een Vader niet op 
afstand blijft, maar in liefde en bewogenheid betrokken is op het leven van 
Zijn kinderen? Hij heeft ze lief. Dat blijkt in de praktijk van elke dag. Dat je 
gedurig zeggen moet: “Ik ben verwonderd over de weg die de Heere met 
mij gehouden heeft”. 
Gelijk ook uw Vader barmhartig ‘is’. 
Ja, want dat blijkt zo! Dat is nog groter trouwens, dat er niet staat: “Gelijk 
ook uw Vader barmhartig ‘blijft’”. Dat zou al wonderlijk wezen. Maar het 
gaat niet alleen over het doen van God, het gaat over het Wezen van God. 
Hij is barmhartig. 
En als nu de kinderen Gods naar zichzelf kijken. Na ontvangen genade 
moet je niet vergeten vaak in de spiegel te zien. En als je het wel vergeet, 
dan zal de Heilige Geest je er wel bij brengen. En wat zie je dan in de 
spiegel? Reden te over om te walgen. Te walgen van jezelf. En je vindt in je 
bestaan, zeker wel na ontvangen genade, redenen te over dat de Heere je 
aan je lot zou over laten. Het is een ernstige zaak in het leven der genade 
te zondigen. De wereld buiten, waar wij op neerkijken misschien... Dat moet 
je niet meer doen, hoor, want die wereld zit net zo goed in de kerk. Die 
wereld zondigt tegen de wet. Maar wij zondigen ook nog eens tegen het 
Evangeliewoord. Gezondigd tegen de liefde Gods. Toch weer gevallen in 
die boezemzonde. Toch weer gestruikeld, dagelijks in vele. Terwijl de Hee-
re kennelijk had betoond in je leven Wie Hij nu als een barmhartig Vader is. 
O ja, als je naar jezelf kijkt, er is reden genoeg om tot wanhoop te komen. 
Maar laat dit tot uw hart en tot uw ziel doordringen: dat volk dat naar zich-
zelf kijkt en walgen moet, dat moet het weten dat God niet naar hen kijkt, 
maar Hij kijkt naar Zijn Zoon. En als Hij naar Zijn Zoon kijkt, dan ziet Hij hun 
zonden niet. Weet je, zo staat het zo mooi in de Heidelberger, als de Heere 
Jezus ten hemel is gevaren, dat Hij voor het aangezicht des Vaders is. Stel 
je dat maar voor als: Hij staat vlak voor Gods oog. Dus als de Vader kijkt, is 
het eerste wat Hij ziet Zijn Zoon en Zijn borgtochtelijk werk. En in Zijn Zoon 
ziet Hij Zijn volk. Nou, wat kan je dan nog gebeuren! 
Zo lag dat oude kind van God op zijn ziek- en sterfbed bij zijn zuster in huis, 
dat grote gezin met die negen kinderen. Hoe zouden al die ziektekosten 
betaald moeten worden? Hoe zou die begrafenis betaald moeten worden? 
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Ze wisten het niet. Maar die zieke man, ome Piet, wist het wel. Hij zei tegen 
zijn zuster: “Ik heb het Vader bekend gemaakt. Hij weet er van”. En op die 
morgen gebeurde het dat die grote wagen stopte aan de dijk, daar in 
Hendrik Ido Ambacht. En de enveloppe met geld wordt door die dame in 
het bont overhandigd. “Wie mij gestuurd heeft, weet ik niet, maar ik moest 
hier heen”, zei ze. De Vader had haar gestuurd. En toen hij gestorven en 
begraven was, schoot er voor al die negen kinderen nog honderd gulden de 
man over. Zo een royaal God. Alles wordt toegeworpen. En hij? Ja, die man 
was ingegaan in de eeuwige zaligheid. Want wil ook dat  nu niet vergeten: 
gelijk ook uw Vader barmhartig is. U die in het leven zoveel van de Vader-
lijke hand des Heeren hebt ondervonden. U die zovele uitreddingen hebt 
meegemaakt. Straks wacht die laatste vijand, of niet! De vorst der ver-
schrikking. De dood, hoe kom je daar ooit door heen? Maar de Vader is 
barmhartig. Hij zal ze ook in die ogenblikken niet aan zichzelf overlaten, en 
Hij zal ze niet loslaten dat ze verdrinken in de woelige doodsjordaan, maar 
Hij zal ze als een rechtschapen vader op de arm nemen en door de woeste 
baren en brede stromen heen dragen en ze aan de overzijde op vaste 
grond zetten, eeuwigheidsgrond, waar ze nooit meer vandaan hoeven, 
maar eeuwig Hem mogen aanschouwen, en zich mogen verwonderen in 
die God Die als een Vader in de Heere Jezus Christus voor ze geweest is 
en nog voor ze is. Want daar zal God alles zijn en in allen. Ja, de Heere zal 
ze in het verderf niet aan zichzelf over geven. De psalmist zingt: “Gij zult 
mijn ziel in de hel niet vergeten”. 
Dat wou ik tussen twee haakjes toch maar zeggen nog tegen een mens die 
hier zit voor eigen rekening. Ik wou dat de schrik je om het hart sloeg. Wie 
weet dat je over een minuut nog leeft? Weet je wat de oude dominee L. 
Vroegindeweij zei over het sterven? Hij zei: “Dat kun je niet alleen. Dat kun 
je alleen als je met z’n tweetjes bent. Dan moet je met Jezus zijn”. Rust 
niet, mensen, alsjeblieft, rust niet voordat je weet waar je schuld gebleven 
is. Rust niet voordat je weet gekocht te zijn met het bloed van de oudste 
Broeder. Rust niet voordat je weet dat de Vader Zich aan je vertoond heeft 
met Zijn vriendelijk aangezicht. Rust niet voordat ge tot dat kindschap Gods 
gebracht zijt. Gelijk ook uw Vader barmhartig is. 
Kijk, in die context, in dat geheel staat het bevel van de Heere Jezus: 
“Weest dan barmhartig”. Weet je wat voor een praktijk dat is? Zoals die 
vrouwen. Die mochten zorgen voor de Heere Jezus en Zijn discipelen. Dat 
zij gaven van hun goederen. Dat is de praktijk van “weest dan barmhartig”. 
Dan bent u geen eigenaar meer, maar alle dingen zijn van de Vader, en Hij 
is het Die beschikt waarvoor het besteed wordt. Zo zijn er wonderen ge-
beurd in de geschiedenis van levens van mensenkinderen. En zo is het 
God Die nog altijd wonderen doet. Want weet u wat geldt? De aarde is des 
Heeren, en haar volheid. En ook in die dingen heeft Hij maar te spreken en 
het is er, te gebieden en het staat er. 
Weest dan barmhartig. Dat is: heb een hart vol van mededogen over de 
medemens. Ach, als je ze toch ziet om je heen, die nog voor eigen rekening 
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staan, ben je dan jaloers op hun goud en op hun zilver? Zeg je dan nog: 
“Dat zou ik ook wel willen”? Of slaat de schrik je om het hart? Met al hun 
rijkdom weten ze niet dat God tot ze zegt: “Gij dwaas, ge weet niet dat in 
deze nacht uw ziel van u zal worden afgeëist”. Och, wat zul je met al het 
goud van de wereld als je voor eigen rekening staat! 
Weest dan barmhartig. Een hart van mededogen. Je kinderen, je kleinkin-
deren, je buren, de leden van de gemeente, de wereld in nood, om het op 
te dragen aan de troon van Gods genade, dat Hij ze genade bewijzen zou. 
En als ze dan bij je komen en zeggen: “Ik heb een hemd nodig”, dan zeg je: 
“Hier, neem ook de rok maar, want ach, wat zal het mij nog kunnen be-
koren”. Ja toch! 
Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Jakobus zegt: 
“Toon mij uw geloof uit uw werken”. Hoe zal ik werken de werken des ge-
loofs? Als dit woord en dit trekken van de Heere Jezus dagelijkse praktijk is, 
en ons oog en hart op Hem gevestigd mogen zijn. Wat zal het dan een-
voudig wezen om het spoor van Gods geboden te gaan. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 40 : 2 
 

Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer, 
Een lofzang; velen zullen 't zien, 
En God eerbiedig hulde biên; 
Hem vrezen, en vertrouwen op den HEER'. 
Wel hem die 't Opperwezen 
Dus kinderlijk mag vrezen, 
Op Hem vertrouwen stelt, 
En, in gevaar, geen kracht 
Van ijd'le trotsaards wacht; 
Van leugen, of geweld. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 


