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Predikatie over Zacharia 8 vers 3 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Urk – 9 augustus 2015 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 103 : 8 en 9. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Zacharia 7 t/m hfdst. 8 vers 8 
 
  1 Het gebeurde nu in het vierde jaar van den koning Daríus, dat het 
woord des HEEREN geschiedde tot Zacharía, op den vierde der negende 
maand, namelijk in Chisleu, 
  2 Toen men naar het huis Gods gezonden had Sarézer, en Regem-
Melech en zijn mannen, om het aangezicht des HEEREN te smeken, 
  3 Zeggende tot de priesters, die in het huis des HEEREN der heirscha-
ren waren, en tot de profeten, zeggende: Moet ik wenen in de vijfde 
maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zovele jaren? 
  4 Toen geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, 
zeggende: 
  5 Spreek tot het ganse volk dezes lands en tot de priesters, zeggende: 
Toen gij vasttet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, 
namelijk nu zeventig jaren, hebt gijlieden Mij, Mij enigszins gevast? 
  6 Of als gij at en als gij dronkt, waart gij het niet die daar at en gij die 
daar dronkt? 
  7 Zijn het niet de woorden welke de HEERE uitriep door den dienst der 
vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was, en haar steden 
rondom haar, en het zuiden en de laagte bewoond was? 
  8 Voorts geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharía, zeggende: 
  9 Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt een waarach-
tig gericht en doet goedertierenheid en barmhartigheden, de een aan den 
ander; 
10 En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling noch den 
ellendige; en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. 
11 Maar zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug, en zij 
verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden. 
12 En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet 
en de woorden die de HEERE der heirscharen zond in Zijn Geest, door 
den dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van 
den HEERE der heirscharen. 
13 Daarom is het geschied, gelijk als Hij geroepen had, doch zij niet 
gehoord hebben; alzo riepen zij ook, maar Ik hoorde niet, zegt de HEERE 
der heirscharen; 
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14 Maar Ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet ken-
den; en het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, 
noch wederkeerde; want zij stelden het gewenste land tot een verwoes-
ting. 
 
  1 Daarna geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, 
zeggende: 
  2 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb geijverd over Sion met 
een groten ijver, ja, met grote grimmigheid heb Ik over haar geijverd. 
  3 Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een 
stad der waarheid, en de berg des HEEREN der heirscharen een berg der 
heiligheid. 
  4 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Er zullen nog oude mannen en 
oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem; en ieder zal zijn stok in 
zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. 
  5 En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meis-
jes, spelende op haar straten. 
  6 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat het wonderlijk is in de 
ogen van het overblijfsel dezes volks in deze dagen, zou het daarom ook 
in Mijn ogen wonderlijk zijn? spreekt de HEERE der heirscharen. 
  7 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zie, Ik zal Mijn volk verlossen uit 
het land des opgangs, en uit het land des nedergangs der zon. 
  8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem 
wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God 
zijn, in waarheid en in gerechtigheid. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 85 : 2 en 4. 

 
Zacharia 8 het 3e vers, daar luidt het Woord van God 
 
Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, e n Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal gehete n worden een 
stad der waarheid, en de berg des HEEREN der heirsc haren een berg 
der heiligheid. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest bij drie 
gedachten stil te staan. 

 
1e. De HEERE komt. 
2e. De HEERE woont. 
3e. De HEERE noemt. 
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Gemeente, is er vanmorgen nog een mens met nood naar de kerk ge-
komen? Met de dood in zijn schoenen, zeg maar. Die niet meer weet hoe 
het moet en hoe het ooit terecht zal komen tussen God en je ziel. Is er 
een mens die in de war zit over dood en eeuwigheid? Die de slaap ’s 
nachts niet vatten kan en gedurig niet tot zijn werk kan komen overdag, 
omdat die zaak opgelost moet worden: “Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe 
zult  ge rechtvaardig voor God verschijnen?” Is er een mens die een hart 
heeft voor zijn nageslacht? Wat moet er van mijn kinderen en mijn klein-
kinderen geworden? Want wie zal een reine geven uit een onreine? Dat je 
je niet verbaast als je in je nageslacht je eigen ongerechtigheden terug-
ziet? 
Is er een mens met nood in de kerk? Want kijk nu eens om je heen in 
Nederland. Vreselijk! God verlaten. En wie God verlaat, heeft smart op 
smart te vrezen. In het klein, in het persoonlijke. Maar evengoed in het 
groot, als land en volk. Vind je het geen wonder dat de Heere Zijn toorn 
nog inhoudt en dat Zijn oordelen nog stil blijven tot op dit ogenblik toe, 
terwijl ze laag hangen. Als daar in de hoofdstad van ons land weer de 
zonde van Sodom is uitgeleefd, en het heeft weer geen zwavel en vuur 
van de hemel geregend. Reden genoeg om God te danken, nietwaar! 
Waar wetten worden uitgevaardigd die lijnrecht in gaan tegen het Woord 
en de wet van de heilige God. Is het geen wonder dat alles nog in zijn 
plaats is gelaten! Waar in ons land moord op moord gepleegd wordt, tot in 
de ziekenhuizen en tehuizen toe. Het land is vol van duistere moordspe-
lonken. Wat moet daar van worden?! Was het niet het Israël van het 
Westen! We zijn dieper gezakt dan elk heidens volk op deze wereld. En 
als je in de kerk om je heen ziet, gaat daar nu een lichtend licht en een 
zoutend zout van uit? Het ligt toch al verwoest door die geweldenaren. 
Wat moet ook daar van terecht komen?! De gebrokenheid, de verdeeld-
heid, dat de brand aan alle kanten gezien wordt. Nauwelijks kunnen er 
twee tesamen gaan. Is het geen droevige en geen ernstige tijd! En is het 
woord van de Heere Jezus Christus niet waar: “Het zal zijn als in de da-
gen van Noach”. Noach klopte op die ark, en elke keer was daar die slag 
op die spijkers. Dat was een prediking: “Bekeert u, bekeert u, want God 
zal opstaan tot de strijd”. Maar de mensen waren druk met eten, met 
drinken, met trouwen. Ze waren druk met het allerlei van het leven. En dat 
was het bestaan voor hen. 
Is dat niet het meest vreselijke! Dat terwijl we in nood verkeren, we de 
nood niet gevoelen. Is dat niet onze grootste nood! Dat we zo weinig van 
onze ellende weten. Weet u, lijken we niet op die mensen die in Zacharia 
7 naar het huis des Heeren gezonden worden om een vraag te stellen. De 
vraag is deze: “Moet ik wenen, in de vijfde maand mij afzonderen, gelijk 
als ik zovele jaren nu gedaan heb?” Moet ik wenen? Is er eigenlijk wel 
reden om te treuren? Och, ook in onze dagen zijn er zovele predikers die 
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zeggen: “Vrede, vrede en geen gevaar. Het zal wel gaan. Het komt wel 
terecht”. Er zijn er ook in onze dagen zovelen die rusten op allerlei uiter-
lijkheden. “Ik ben toch gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, wat kan mij 
eigenlijk gebeuren”. Moet ik wenen? Is er reden om te wenen? 
Of ben je vanmorgen naar de kerk gekomen met het woord van Jeremia 
in je hart: “Och, dat mijn hoofd een springader van tranen ware”? Is dat de 
werkelijkheid in je leven? Want voor zulken is er een bemoedigend woord 
in deze dag. Maar die daar zeggen: “Moet ik wenen? Is er eigenlijk reden 
om te treuren”. Nou, die worden aangewezen. Aangewezen door de Hee-
re Zelf. Moet je kijken Wie er aan het woord is! Hoe vaak dat herhaald 
wordt. Het woord des HEEREN der heirscharen. Weet je Wie dat is? Dat 
is de God van het genadeverbond, Die de God van al de heirscharen is. 
Dat betekent: al de legermachten, het is allemaal in Zijn hand. Maar dat 
niet alleen. Nee, ook de heirscharen van de engelenmachten zijn in Zijn 
hand. En ook de heirscharen van de zon, de maan en de sterren. Hier 
spreekt die God Die de regen en de droogte en de stormwinden in Zijn 
hand heeft. Hier spreekt die God Die de loop van de seizoenen en de 
loop van de dagen en de nachten maakt. Hier spreekt die God Die u en 
mij nog in het leven bewaard hebt. Het is die God Die Zijn handen onder 
ons bestaan houdt. En die God gaat het aanwijzen aan die spreken “Moet 
ik eigenlijk wenen?” Dat de Heere alle reden heeft om Zijn handen opzij te 
trekken en die mensen weg te laten zakken in een poel van verderf en in 
eeuwige ellendigheid. De Heere gaat aanwijzen dat u en ik, dat wij er 
alles aan gedaan hebben dat de aarde onder onze voeten breken zou en 
wij als Korach, Datan en Abiram levend ter helle zouden varen. De Heere 
gaat aanwijzen wie wij waren, zelfs in onze godsdienst. Want toen gij 
vastet en toen ge rouwklaagdet, hebt gijlieden Mij enigszins gevast? U 
hebt Mij er niet in bedoeld. Is dat een slag in je hart? Dat zelfs de beste 
werken met zonden bevlekt zijn. Is dat de nood van je leven? Dat je 
werkelijk niets goeds voor Gods aangezicht teweeg kunt brengen. Of voel 
je in je hart dat je ook zo rooms bent? We zijn naar de kerk geweest. We 
hebben de Psalmen gezongen. We lezen de Bijbel aan tafel. We doen 
onze gebeden. Dan hebben we onze plichten toch gedaan! Meer kan een 
mens toch niet doen! Gij hebt het Mij niet gedaan, zegt de Heere, maar gij 
hebt het uzelf gedaan. U hebt altijd uzelf op het oog gehad. Zelfs als het 
tot de kernvraag van het bestaan komt. Dan zouden wij wel naar de 
hemel willen. Maar laat nu Luther zijn vraag aan u en mij stellen: “Wil u er 
nog wezen als God er niet is, als die God er niet is Die in eeuwigheid Zijn 
deugden verheerlijken zal”. Het gaat alleen om de eer en de verheerlijking 
van de Naam van God. Daar zal het over lopen in het leven van een 
mens die door God wordt opgezocht in de diepte van zijn nood en in de 
diepte van zijn val. Het zal gaan over de eer en de verheerlijking van God. 



 5 

En terwijl het Woord van God geklonken heeft, zovele eeuwen, daar 
onder dat volk van Israël, hebt gij uw hart gemaakt als een diamant, zegt 
de Heere, zo kei- en keihard, zo onbeweeglijk, zo onverzettelijk. 
Nou, is dat niet de praktijk! Is dat niet aan de orde van de dag! Raakt het 
u nog, de scherpte van Gods wet, of de lieflijke vriendelijkheid van het 
Evangeliewoord? Bent u weleens een keer uit het veld geslagen toen het 
scherpe zwaard van Gods recht door de gemeente sloeg? Werd u wel-
eens aangewezen, die man, die vrouw te zijn, zoals Nathan David aan-
wees? Heeft het weleens over u gegaan als het daarover ging: gij hebt 
gezondigd tegen God? Heb je weleens een keer het niet droog kunnen 
houden, dat je tranen uitstortte voor het aangezicht des Heeren, zoals 
Petrus dat deed, en naar buiten gaande weende hij bitterlijk? Is dat 
weleens gebeurd? Of blijf je maar zo koud en steevast op je plekje zitten? 
En zeg je: “We hebben het weer gehoord, hoor”? En als daar nu het 
Evangelie u werd voorgesteld, zo vriendelijk en zo liefelijk. En als de no-
digende stem en de handen uitgebreid voor u werden voorgesteld: “Kom 
herwaarts tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. 
Misschien heb je het wel gezegd: “Ja, het zal er toch een keer van 
moeten komen, en ik zal er toch eens een keer naar gaan zoeken en een 
keer naar gaan vragen”. Ja, zoals die man het zei: “Gij hebt mij bijna 
bewogen een christen te worden”. Maar bijna is helemaal niet. Als een 
diamant. Wat is er nu van ons te zeggen in deze dag? Het is één opsom-
ming van schuld. Schuld voor het aangezicht des Heeren. En daarom, 
zegt God, is die tempel nu verwoest. En daarom ligt dat land nu verbro-
ken en verscheurd. Dat wij dat eens zouden zien vandaag. Dat daarom 
de toestand zo is waarin we verkeren. Omdat er een breuk geslagen is 
tussen God en ons, tussen land en volk. Dat er een breuk geslagen is, 
een onoverbrugbare breuk tussen God en onze ziel. Het was te wensen 
dat het eindelijk zo ver kwam dat we zeggen zouden: “Het is een afge-
sneden zaak, het kan nooit meer”. En dat er alle reden zou zijn dat na dat 
woord er een punt gezet zou worden. Dat we tegen elkaar zouden 
moeten zeggen: “Wij zijn hopeloos verloren, wij en ons nageslacht, wij rei-
zen de eeuwige vlam tegemoet”. Eindelijk! Eindelijk! Want wat is er een 
werkheiligheid in dat zogenaamde gereformeerde belijden geslopen. Wat 
wordt er wat van de mens verwacht. En wat wordt ons een keuze voorge-
steld, en een doen voorgesteld. Wat is onze tijd vol van groeien in het 
geloof enzo. Nou, onder dat woord van de Heere, dat ontdekkend en ver-
manend woord, daar groei je alleen maar in je ongeloof, dat je bekennen 
moet: “Ik ben een ongelovige geweest”. En dat je met die man zou 
uitroepen: “Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp”. En weet je, 
dat wil het altijd wezen in de prediking van het Woord, dat wil altijd ge-
nade zijn, dat het totaal aan de andere kant ligt. Dat is een wonder, dat is 
niet klein te krijgen in het leven van een mens, als je daar deelgenoot van 
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wordt, als je dat mee gaat maken aan eigen hart en leven. Het is een 
wonder dat het Woord van God niet ophoudt aan het einde van hoofdstuk 
7, waar de mokerslag van het ontdekkend woord heeft geslagen. Daar 
staat een punt, opdat de Heere beginnen zou met de prediking van 
hoofdstuk 8: “Daarna geschiedde het woord des HEEREN der heirscha-
ren tot mij”. Dat is als een donderslag bij heldere hemel. Dat is als een 
heldere zonnestraal dwars door onweerswolken heen. Dat ongedachte, 
dat je zeggen moet: “Dit is het end”, en nu blijkt hier, maakt God een 
begin. Want als het met u en mij de dood in gaat, dan is het leven ons 
bereid. Dat blijkt wel. Daarna…! 
En wat is dat nu voor een woord dat de HEERE der heirscharen tot 
Zacharia spreekt? Dat is weer het woord van de God van het verbond, 
Die alles, maar dan ook alles ten dienste staat. Laat ik dat nu, zomaar 
naast u komen zittend, eens mogen zeggen tegen een mens die in de 
onmogelijkheid en de hardheid van zijn hart hier naar toe gekomen is, en 
die zegt: “Hoe zal ik er ooit van verlost worden”. Zelfs dat diamanten hart 
van u en van mij, dat is in Zijn hand als een waterbeek. Voor Hem is niets 
te wonderlijk. Hij heeft maar te spreken, en het is er; te gebieden, en het 
staat er. En dan zie je je nageslacht gaan. De een die kant op en de 
ander die kant. Allemaal bij het Woord van God vandaan misschien. En je 
zegt: “Ik kan ze niet meer bereiken, hoe zal het ooit kunnen gebeuren?” 
De Heere staat alles ten dienste en de Heere heeft alles in Zijn hand. Hij 
is het Die zelfs dat harde hart van ons nageslacht week kan maken in Zijn 
hand. En waar er eertijds gehoord werd (vandaag de dag niet zoveel 
meer) dat ook de natuur en alle dingen God ten dienste stonden. Dat een 
zwaar onweder de stem van God was en werd opgemerkt in ’t hart. Dat 
de Heere mensenkinderen hier of daar heen joeg, opdat ze onder de 
bediening van het Evangeliewoord zouden komen. Zo is het heden ten 
dage nog. Dat is: die God is Dezelfde. En als er nu staat: “Daarna ge-
schiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij”, dan zou dat in 
uw en in mijn gemoed een roepen wakker moeten maken, een hopen, 
een bidden. Dat het niet onze nood ten diepste is, die ons heen drijft naar 
de troon van Gods genade. Maar dat het het Woord van de Heere Zelf is, 
wat ons heen stuwt, wat ons jaagt aan Zijn gezegende voeten, opdat we 
met Zijn Woord werkzaam zouden zijn en het van Hem zouden smeken: 
“Maak Uw Woord waar, vervul het aan onze harten en onze levens”. 
Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: “Ik heb geijverd over Sion met 
een grote ijver, ja met grote grimmigheid heb Ik over haar geijverd”. 
Dat is een tweeledige ijver. De Heere heeft geijverd in Zijn toorn. Wie zal 
dat kunnen keren?! Ja kunt proberen onder de toorn van God weg te 
vluchten, maar het is beter er onder te bukken. Ik heb geijverd. Wie zal 
God wederstaan?! Maar ook: Ik heb geijverd in het verlossen en in het 
uitredden uit al de nood en uit de handen van al de vijanden. 
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Ik heb geijverd. En dan gaat het over een majesteit, over een almacht die 
niet te keren is. 
Mag ik dat eens tegen u zeggen? U die de duivel op de nek heeft. U die 
de aanslagen van de zonden in uw gezicht gevoelt. U die een geweten bij 
u draagt dat u aan alle kanten beschuldigt. U die het zegt: “Al deze din-
gen zijn tegen mij, het loert alles op mijn dood en op mijn ondergang”. 
Ik heb geijverd. Weet je wat dat voor een ijver is? Dat is die soevereine 
ijver die voortkomt uit het welbehagen van God. Zoals Zacharias het 
uitzingt in zijn lofzang: “Die met ons lot bewogen”. Dat is de beweging die 
daar in het gemoed en in het hart van God is. Ik zeg u, Zijn deugden. In 
hoofdstuk 7 ging het over de deugd van Gods heilig recht. En hier 
schittert de deugd van Gods erbarmen, met ons lot bewogen. Dat gaat 
hoger en dat gaat dieper dan die tranen van ons en die bewogenheid van 
ons. Of dat je zegt: alsof dat een grond zou zijn. “Ja maar, ik zit er zo over 
in de war”. Wat maakt dat nu uit! God is in Zichzelf bewogen. En Ik heb 
geijverd, staat er, over Sion. 
Wat is dat, Sion? Wat is dat voor een plaats? Dat is de plaats waar de 
Heere woont. Waar de Heere woont in de weg van de bloedstorting. Sion 
was zo een aparte, zo een bijzondere plaats op deze wereld, omdat de 
Heere daar Zich een woning had verkoren. En daar in Sion, daar is Psalm 
85 zo waar: “Daar wordt genâ van waarheid blij ontmoet, de vrede met 
een kus van het recht gegroet”. Daar kussen de gerechtigheid en de vre-
de elkander, waar de zonde betaald moet worden en waar de schuld 
moet worden weggekocht. Daar is het bloed gestort. Het bloed van het 
offerdier. En waar de Heere het bloed ziet, dan ziet Hij geen zonde en 
geen ongerechtigheid meer. Dat is het unieke van Sion. Dat wordt op de 
hele wereld nergens gevonden. Geen godsdienst op de wereld kan u de-
ze leer brengen. Het is alles: “Zie maar van beneden af naar boven op te 
klimmen”. Maar hier spreekt de Heere over Sion, dat is: “Ik ben naar be-
neden gekomen in de diepte van uw ellendigheid, waar u zichzelf niet uit 
ontworstelen kunt, die gevangenis waarin u sterft, waarin u onder gaat. 
Daar ben Ik in gekomen, in ingedaald, opdat Ik betonen zou Wie Ik ben, 
opdat Ik tot gevangenen zou zeggen: “Wordt losgelaten”. 
Over Sion. Dat is het heiligdom. De plaats van het gericht. De plaats die 
heen wees naar dat gericht dat komen zou. Naar dat gericht dat is uit-
gericht op Golgotha’s heuvel. Sion wijst heen naar het bloed der verzoe-
ning, dat Jezus Christus gestort heeft voor al Zijn volk. Daar, in dat bloed 
alleen, is vrijspraak en uitredding mogelijk. 
Vind je dat geen wonderwoord: “Ik heb zeer geijverd”. Geijverd. Want wat 
is er niet in de weer gekomen om het werk van de Heere Jezus Christus 
te verstoren, te verbreken. Heeft de duivel er niet alles aan gedaan opdat 
Zijn bloed niet gestort zou worden! Hebben de mensen er niet alles aan 
gedaan, en juist de godsdienst, om Hem ten onder, de dood in te jagen. 
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Hebben wij er niet alles aan gedaan om de genade van God krachteloos 
te maken. 
Maar Ik heb geijverd. Dat is: God heeft een doel voor ogen. En dat doel 
wordt bereikt, al gaat het dwars door water en dwars door vuur. Dat doet 
niet ter zaken. Dat doel wordt bereikt. 
Over Sion met een grote ijver. De Heere is het Die in ons tekstwoord een 
beloftewoord, een wonderwoord tot uitdrukking brengt. Die ijver wijst terug 
op die eeuwige vrederaad. Die ijver des Heeren wijst terug op Zijn verkie-
zend welbehagen. Daar ligt de oorzaak, daar ligt de grond dat er in ons 
tekstwoord staat: “Alzo zegt de HEERE, Ik ben wedergekeerd tot Sion”. 
Dat kun je je toch niet voorstellen! Je moet maar in de ontdekking lopen. 
Je moet je ellendigheid maar recht leren kennen. Dat kun je je toch niet 
voorstellen, dat God nog van je af zou willen weten. Dat is toch iets onmo-
gelijks en onbegrijpelijks. Maar weet je wat er staat? Er staat: “Omdat het 
wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel dezes volks in deze dagen, 
zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de HEERE der 
heirscharen”. Welnee, want de Heere is alles machtig. “Ik ben wederge-
keerd tot Sion”. In Sion was niets te vinden wat Mij uitnodigde om terug te 
komen. Een verwoeste tempel. Dode lichamen, juist ook van de priesters 
en van de knechten van God. Een land dat aan alle kanten geplunderd en 
kapot geslagen was. Het lijkt de kerk en de staat van Nederland wel. Met 
alles wat we opbouwen en alles waar we op pronken en pochen wellicht. 
Het lijkt ons vaderland wel. 
Ik ben wedergekeerd tot Sion. Ik ben Zelf gekomen. En Ik zal in het mid-
den van Sion bevestigen Wie Ik nu ben, opdat mensen die weten wie zij 
zijn, kennis met Mij zouden maken en zouden leren van Mijn erbarmen en 
Mijn genade. Ik ben wedergekeerd tot Sion en Ik zal in het midden van 
Jeruzalem wonen. 
Dat is een nog veel groter wonder, dacht ik. Weder gekeerd tot Sion, dat 
is al een wonder. Want wat nodigt er nu bij ons vandaan uit dat God zou 
komen? Maar nu staat er ook nog dat de Heere te Jeruzalem woont. Als 
Hij toch hier vanmorgen zou rondgaan, dan kun je je toch voorstellen dat 
de Heere Zich haasten zou om weer te vertrekken. Of niet? Als de Heere 
ons allemaal in de ogen zou zien en in het hart zou blikken, Hij Die onze 
gedachten kent, Hij Die de overwegingen van ons gemoed van verre 
verstaat. Ach, alles roept toch toe: “Ga uit van ons, ga weg”. Wij zijn toch 
allemaal als die mensen die daar aan de Heere Jezus smeken om uit hun 
landpalen te vertrekken. Of niet? Is dat niet een wonder, waar in de mens 
geen enkele oorzaak gevonden wordt dat de Heere komt. Zo wordt in de 
mens ook geen oorzaak gevonden dat de Heere er blijft. Maar er staat: “Ik 
zal in het midden van Jeruzalem wonen”. En dat “Ik zal”, doet u dat niet 
denken aan een woord in het begin van de Schrift? Ik zal vijandschap zet-
ten. Ik zal het doen. Is daar niet de vrijmachtige en de genadige God aan 
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het woord geweest! En hier vinden we de uitwerking van die moeder-
belofte, dat God het doen zal om de eer en de verheerlijking van Zijn 
Naam. 
En waar zal Hij nu wonen? Ja, in Jeruzalem. In die plaats waar God vrede 
maakt met de mens. Maar er staat nog wat bijzonders bij. “Ik zal in ‘het 
midden’ van Jeruzalem wonen”. Zo dichtbij. Ja, dichterbij kan het niet. Hij 
zal in het midden van die stad wezen. Dat ze allemaal met al hun klachten 
en noden tot Hem kunnen gaan. In het midden, dat betekent: voor ieder 
mensenkind bereikbaar. Niemand hoeft te zeggen: “God was veel te ver 
weg”. Nee, weet u wat het Woord zegt? “Nabij u is het Woord”. Nabij u, in 
uw oor. Het heeft tot u geklonken. Het is u voorgesteld voor uw ogen. 
Nabij u, opdat u niet na zou  laten de nood van uw bestaan uit te schreeu-
wen voor die God Die in het midden van Jeruzalem woont. Dus dat is een 
bestendigheid. Ja, dat hoorde ik pas nog een oud kind van God zo mooi 
zeggen. Die man kwam er ook niet meer uit, en hij kon ’s nachts niet 
slapen. Weet je wat hij tegen mij zei? “Ik heb mijn nood uitgeklaagd voor 
God, want Die is dag en nacht bereikbaar”. Zul je dat nooit vergeten?! Ik 
hoop dat je gedurig bij mensen niet terecht kunt, opdat je daar terecht zou 
komen, bij die God Die  dag en nacht bereikbaar is. 
In het midden. God maakt het middelpunt van Jeruzalem uit. God woont 
in het middelpunt van Jeruzalem. God woont op die plaats waar het bloed 
op de gouden plaat op de ark is gesprengd. God woont in het midden van 
Jeruzalem. Dat maakt nu Jeruzalem tot Jeruzalem, omdat de Heere daar 
in het aangezicht van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, woont. 
Hoe zag dat Jeruzalem in de dagen van Zacharia er eigenlijk uit? Wel, de 
een was dodelijk gerust. De ander haaste zich in een een of andere 
wetsijver om met een werkverbond voor God te kunnen bestaan. Nee, het 
was allebei niets. Die dodelijke rust is dodelijk, en die wetsijver is niet 
minder dodelijk. Vreselijk is het. Maar weet u tot wie nu dit woord gericht 
is: “Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen”? Tot diegenen die Jeruza-
lem verlaten moesten, die de rust is opgezegd, die het niet meer uit 
konden houden in die een of andere aangenomen rust en vrede. Dat 
wordt tot die gezegd die met al hun werken en al hun sloven en slaven 
niet nader tot God gekomen zijn. Die Hem nog net zo kwijt zijn als eerst. 
En die het zeggen: “Al mijn gerechtigheden klagen mij zelfs aan”. Tot die 
wordt dit woord gezegd. Dat zijn mensenkinderen die door de werking van 
Gods Heilige Geest in die doodsplaats weggejaagd worden, er uit moe-
ten. Zoals het Woord van God zegt: “Laat ons uitgaan buiten de leger-
plaats, om Zijn smaadheid te dragen”. Dat wordt tegen die mensen ge-
zegd die weggejaagd worden uit alles wat niet verzadigen kan, opdat zij 
terecht komen aan de voet van Golgotha’s kruis, opdat zij terecht komen 
onder de regendruppels van het bloed van Immanuël, dat als bloed der 
verzoening in hart en geweten gesprengd wordt. Buiten de legerplaats. 
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Laat ik het zo zeggen: in de stilte, in de eenzaamheid. God werkt die zaak 
af onder vier ogen. Dat is een rechtsgeding, waar je openbaar moet ko-
men met al je nood en dood, en waar de grond je onder de voeten 
wegzinkt. Waar je een mens bent die in een bodemloze en verstikkend 
donkere nacht wegzakt. Een mens die het meent: het wraakzwaard van 
Gods gerechtigheid zal mij treffen. Waar je het aangezicht in het stof van 
de vernedering hebt moeten steken in een belijdenis: “Ik heb geen be-
staansrecht voor Uw aangezicht”. En juist daar, waar je gekneld ligt in de 
banden van de dood en waar de angst van de hel je alle troost ontneemt. 
Waar je heen en weer geslingerd wordt en de duivel zijn best doet om je 
zo spoedig mogelijk de hel in te jagen. Daar zal het woord van de psal-
mist waar worden: “Gij heft mijn hoofd omhoog”. Opgebeurd opdat je Hem 
in het aangezicht mag zien. Juist in die plaats behaagt het de Heere om 
de banden en de benauwdheden te breken, om Golgotha’s kruis vlak voor 
je voeten neer te zetten en Zijn Zoon aan je te vertonen door de werking 
van de Heilige Geest. Dat je ogen krijgt om te zien, Hem Die je nu door-
stoken hebt, en dat je rouw over Hem zult bedrijven. 
Hem te zien, dat is het leven, dat is de zaligheid. Die bloedtheologie wordt 
heden ten dage uit het middelpunt weggeduwd. “Gelooft het maar”, ofzo. 
Maar dit is het waar Hij geschonken wordt, om te ontvangen armen des 
geloofs en Hem aan je hart te drukken: “Mijn Heere en mijn God”. Weet je 
van zo’n sterfplek af? Waar je dood was voordat je werkelijk stierf. Weet 
je van zo’n plaats af, waar de Heere af kwam eisen: “Betaal gij Mij het 
schuldige”. Weet je van zo’n plek af, waar je geen penning had om te be-
talen, waar al de hoop je gans ontviel en waar niemand zorgde voor je 
ziel? Weet je er van, mensen, dat je de dood stierf aan de voeten van de 
levende God? Weet je er van dat je je verheugd hebt in de liefde Gods, 
die getemperd moest worden, want je zou er in sterven? Zo groot, zo 
heerlijk is die zaak. 
Weet je er van, dat God, om redenen uit Zichzelf, je die Heere Jezus 
Christus, het Hart, het Middelpunt van Sion, geschonken heeft. Ja, de 
Filistijn en de Tyriër en de Moor. Zo las ik het gisteren nog van een pu-
blieke vrouw, die onder een preek van een professor in Apeldoorn de 
consistorie kwam in vluchten, ze zegt: “Kan nu een hoer nog zalig wor-
den?” Die professor gaf precies het goede antwoord. Hij zegt: “Alleen 
hoeren worden zalig”. Hoeren en tollenaren worden gehaald uit het duis-
ter tot Gods wonderbaar licht. 
Ik heb geijverd en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Dat zal Mijn 
woonplaats wezen. Dat betekent: deze leer der verzoening wil dag aan 
dag het rustpunt en het trooststuk van het hart van Gods volk wezen. 
Geen andere Naam is er immers onder de hemel gegeven. En de apostel 
zegt het uit: “Ik heb niet voorgenomen iets onder u te weten, dan Jezus 
Christus en Die gekruisigd”. Die moet u voorgesteld worden, en daar 
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bouwt God Zijn Sion op. Daar wordt Zijn Kerk vergaderd, waar het bloed 
van de kansels drupt. Daar worden verzadigd hongerigen en dorstenden. 
Daar zal het wezen, zoals het voor die Samaritaanse vrouw gold, dat ze 
het water des levens ontving om niet, opdat ze in eeuwigheid niet meer 
dorsten zou. Jezus moest door Samaria gaan. Daarom is dat een moeten, 
de prediking van het Evangeliewoord. De Heere gaat de wereld door, 
opdat deze Woordverkondiging klinken zou en harten treffen zou, en 
mensen zou maken tot inwoners van Jeruzalem. 
Want er staat: “Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen”. Dan staat er 
nog niet bij dat er ook inwoners zullen zijn. God zal er wezen. En daar in 
dat Jeruzalem zal Hij inwoners om Zich heen verzamelen. Die inwoners 
zullen een naam hebben en die stad zal een naam hebben. Een stad der 
waarheid en een berg der heiligheid. Dat is het laatste nog. 
 
Maar zullen wij eerst samen zingen, Psalm 77 het 5e vers. 
 

Zou de Heer' Zijn gunstgenoten, 
Dacht ik, dan altoos verstoten? 
Niet goedgunstig zijn voortaan? 
Nimmer ons meer gadeslaan? 
Zouden Zijn beloftenissen 
Verder haar vervulling missen, 
Vrucht'loos worden afgewacht, 
Van geslachte tot geslacht? 

 
En die stad zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg des 
HEEREN der heirscharen zal geheten worden een berg der heiligheid. 
Waarheid en heiligheid, dat zal de klok slaan. Dat zal de kernzaak van die 
stad en van haar inwoners wezen. Dat zullen inwoners zijn, die willen niet 
meer bedrogen worden. Die willen niet meer over de bol geaaid worden 
met een of andere loze vredeprediking: “Het komt wel goed”, ofzo. Nee, 
die men-sen willen het rechte Woord des Heeren horen. Want zelfs in al 
hun levens komt openbaar wat de Heere Jezus zegt: “Mijn schapen horen 
Mijn stem en ze kennen dezelve”. Ze willen alleen die stem des Heeren 
horen, omdat het een leven wekkende stem is en een leven bewarende 
stem. Want zeg nu zelf, als je eens in je leven de stem des Heeren hebt 
gehoord; als het eens in je leven klonk op dat kruispunt: “Ik zie geen 
zonden meer en geen ongerechtigheid meer, want Ik heb al uw zonden 
achter Mij geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid”. Is het dan niet 
zo, dat als er een dag voorbij gaat en de Heere zwijgt, dat dat je bitterder 
is dan de dood? En als de Heere wel in je leven spreekt, is dat niet zoeter 
dan het leven! Is dat niet de adem van de ziel! En wordt daarin ook niet 
het verval van de ware Kerk getekend, als ze dagen zonder getal, zonder 
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een woord van God, het nog aardig uit kunnen houden in de wereld! En 
weet je wat Philpot zegt? Dat is van toepassing in onze dagen. Hij zegt: 
“Dat is de grootste vloek die de Heere over de wereld zenden kan: als 
zelfs Gods volk Zijn zuivere Woord niet meer onderscheidt”. Dat is een 
zaak! Dat is een ernstige zaak! 
Maar dat volk, dat daar woont, dat zal een volk der waarheid zijn, omdat 
ze inwoners zijn van de stad der waar-heid. De Heere brengt ze allemaal 
terecht. Ben je daar getuige van vandaag? Welke dwaalwegen heb je 
allemaal niet verkozen?! Hoe vaak moet je niet zeggen: “Gelijk een 
schaap gedwaald in ’t rond, onbedacht de Herder verloren”. Maar de Hee-
re komt op Zijn eigen werk terug. Daarom is het zo’n bemoedigende 
belofte dat het een berg der heiligheid zal zijn. Een berg, dat is een uit 
stekende plaats, boven alles verheven. Daar ergens beneden staat de 
duivel. Je zegt: “Man, hij is akelig dichtbij”. Op grond van Gods Woord: 
daar ergens beneden staat de duivel, en die zoekt je wel te verslinden, 
maar hij zal niet kunnen, want God houdt Zijn volk vast op de berg der 
heiligheid. En daar beneden is die wereld die zo lokt en zo trekt. Maar het 
zal je niet kunnen overmannen, want de Heere bewaart Zijn volk op de 
berg Zijner heiligheid. En al de vijandschap van de wereld en van de 
godsdienst, daar ergens beneden in de diepte, ja weet je waar ze dat on-
dervinden, dat die vijandschap waardeloos en krachteloos is? Dat onder-
vinden ze daar waar de IS de kelen van de christenen doorsnijdt. Daar 
ondervinden ze dat, dat God ze vasthoudt bij de belijdenis van die ene 
Naam Die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. En daar wordt gezien 
dat het bloed van de martelaren het zaad van de Kerk is. Uit al de 
windstreken. Ja inderdaad, ook daar vandaan. Maar ook hier vandaan. 
Dat is het beloftewoord des Heeren. Want er staat in het 8e vers: “Ik zal 
hen herwaarts brengen”. Wie? Wel, die van de opgang des zons en van 
de nedergang des zons. Dat betekent: waar ze dan ook vandaan komen, 
tot aan de einden der aarde, zelfs op eiland Urk. Ja, de Heere zal Zijn 
Woord waarmaken. En weet je hoe dat Woord van God vervuld zal 
worden? Dat zal een stad zijn, overbevolkt zou je haast zeggen. Want het 
zal een schare zijn die niemand tellen kan. Weet je hoe die schare er uit 
ziet? Oude mannen en oude vrouwen, maar ook knechtjes en meisjes. 
Dus van al de generaties naar het vlees, maar ook in de zielsbevindelijke 
gang van al de generaties: kleinen in de genade, maar ook eikenbomen 
der gerechtigheid. Mensenkinderen die al grijze haren hebben gekregen 
en nog door God de Heere worden opgezocht. Maar ook kleine kinderen 
in hun prille jeugd, terwijl de wereld zo lokt en trekt. Je ziet het wel aan je 
kinderen, waar hun hart naar uit gaat. En God zet ze stil, en God wint ze 
in voor Zichzelf. 
Inderdaad, oude mannen en oude vrouwen. Een ieder zal zijn stok in zijn 
hand hebben vanwege de veelheid der dagen. Weet je waar dat op ziet? 
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Ze zullen stok- en stokoud worden. Dat is een heenwijzing naar het eeu-
wige, naar het hemelleven, waar nooit een einde aan komen zal. Dus het 
wijst op de eeuwige trouw van God, dat Hij nooit zal laten varen de wer-
ken Zijner handen. 
En die oude mannen en die oude vrouwen zullen zitten op de straten. Dat 
betekent: daar op de straten zullen geen gevaren zijn. Daar kunnen ze 
gerust gaan zitten, zonder angst en zonder vrees. 
En wat zullen ze daar doen? Ze zullen met elkaar spreken. 
O ja, het is aardig hoor, gezelschap houden. Het is aardig hoor, gods-
dienstoefeningen aan huis enzo. Als dit het maar is: Hoort wat mij God 
deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Want voor die 
oude mannen en voor die oude vrouwen in Jeruzalem zal het gaan over 
de God van Jeruzalem, over de God Die Zijn deugden verheerlijkt en ook 
verheerlijkt heeft in hun bestaan. Daar zullen ze van spreken. 
Is dat het nu wat je je kinderen en kleinkinderen voor houdt? Mogen ze 
dat uit je mond horen? Of lijkt het bij ons niet zo vaak op wat die oude 
Godvrezende tante van me zei na een avond verjaardag. Allemaal kerk-
mensen. En de avond was ten einde en ze zei: “Nu heb ik de hele avond 
niets over mijn lieve Heere Jezus gehoord”. Een verloren avond. Is het zo 
niet vaak in onze huisgezinnen, in onze levens! Wat heeft de wereld ons 
te pakken! 
Maar hier zullen ze zitten in alle rust. Hier wordt al genoten, aan deze 
kant van het graf, als het geloof in de beoefening is, dat er een rust 
overblijft voor het volk van God. En in die straten waar ze zitten, daar 
zullen ze vervuld zijn met knechtjes en meisjes, spelende op de straten, 
kleine kindertjes. 
Laat ik dat nu mogen zeggen tegen u, opdat ge voor uw nageslacht aan 
zoudt houden aan de troon van Gods genade. Het zaad zal Hem dienen, 
zegt de Psalm. Heere, doe het ook aan ons geslacht. Doe het heden ten 
dage. Wil ze in hun jonge jaren nog trekken tot U. Want is Hij het niet 
eeuwig waard om gediend en geloofd te worden! Is dan het leven van je 
kind niet een geslaagd leven als het een leven in de dienst des Heeren 
wezen mag! Wat gaat het voor: “Ik hoop dat hij zijn studie af maakt. Hij 
moet een goede betrekking hebben”. Het mag ze goed gaan in de wereld. 
Maar deze zaak stijgt daar bovenuit. Want door de tijd komen we wel 
heen. Maar het zal daar over gaan, een inwoner van Jeruzalem te zijn, 
spelende op haar straten. Weet je wat dat is, spelende? Zich verma-
kende in de God der waarheid. Spelende dat ziet ook op rust. Ze hoeven 
nergens bevreesd en nergens beangst voor te wezen, want ze liggen vast 
in de handen van de levende God. 
En om Jeruzalem heen staat een wacht, een engelenwacht. En ze kun-
nen niet verloren gaan. Maar de Heere zal ze vast houden. En dat is te 
wonderlijk in onze ogen. Zou het daarom ook in Mijn ogen te wonderlijk 
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zijn? Nee toch, het is de HEERE der heirscharen. O, dat je die Naam 
noemen zou en die God aan zou roepen. En dat het gebeuren zou in 
onze dagen, waar alles wegsterft, dat God leven geeft. Dat leven is tot in 
alle eeuwigheid. Och, laat dan de kerken en laat dan de wereld maar voor 
wat het is. God bouwt Zijn Kerk. En er is maar één Kerk. De Kerk van de 
ware Christgelovigen. Blanken en zwarten, roden en gelen, ze zullen er 
allemaal in komen, in dat Jeruzalem dat des Heeren is. 
En op de berg der heiligheid houdt hij ze vast, totdat Hij ze straks naar 
Boven draagt om eeuwig bij Hem te zijn in het Jeruzalem Gods, waar 
geen inwoner meer zegt: “Ik ben ziek”, en waar de kleinen en de groten 
voor God zullen staan en eeuwig het danklied mogen zingen, het lied van 
Mozes en van het Lam: “Ik dank U dat Gij toornig op mij geweest zijt, 
maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij”. Zult u er ook bij zijn? 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 22 : 15 
 

Wie vet is, eet, en knielt voor Isrels Heer'; 
Wie 't stof bewoont, bukt mede voor Hem neer; 
En wie zijn ziel bij 't leven nu niet meer 
Heeft kunnen houden. 
Het vrome zaad van die op God betrouwden 
Zal, door Zijn kracht, 
Hem dienen, voor Hem leven; 
Het zal den Heer' eens worden aangeschreven, 
ln 't nageslacht. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


