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Predikatie over Handelingen 4 vers 29 en 30 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 30 augustus 2015 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 2 : 1. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Handelingen 4 vers 1 t/m 31 
 
  1 En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de 
priesters en de hoofdman des tempels en de sadduceeën, 
  2 Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkon-
digden in Jezus de opstanding uit de doden; 
  3 En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot den 
anderen dag; want het was nu avond. 
  4 En velen van degenen die het Woord gehoord hadden, ge-
loofden; en het getal der mannen werd omtrent vijfduizend. 
  5 En het geschiedde des anderen daags, dat hun oversten en 
ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden, 
  6 En Annas, de hogepriester, en Kájafas en Johannes en Alex-
ander, en zovelen er van het hogepriesterlijk geslacht waren. 
  7 En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door 
wat kracht of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan? 
  8 Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot 
hen: Gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls, 
  9 Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad 
aan een krank mens geschied , waardoor hij gezond geworden is, 
10 Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door den 
Naam van Jezus Christus den Nazaréner, Dien gij gekruist hebt, 
Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem , zeg ik, staat 
deze hier voor u gezond. 
11 Deze is de Steen Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot 
een Hoofd des hoeks geworden is. 
12 En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel 
geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken 
wij moeten zalig worden. 
13 Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en ver-
nemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwon-
derden zich, en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. 
14 En ziende den mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij 
niets daartegen te zeggen. 
15 En hun geboden hebbende uit te gaan buiten den Raad, over-
legden zij met elkander, 
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16 Zeggende: Wat zullen wij dezen mensen doen? Want dat er een 
bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te 
Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. 
17 Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid 
worde, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig 
mens in dezen Naam spreken. 
18 En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij 
ganselijk niet zouden spreken noch leren in den Naam van Jezus. 
19 Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen: Oor-
deelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God. 
20 Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en 
gehoord hebben. 
21 Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vin-
dende hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil; want zij ver-
heerlijkten allen God over hetgeen dat er geschied was. 
22 Want de mens was meer dan veertig jaren oud, aan welken dit 
teken der genezing geschied was. 
23 En zij losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden 
al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. 
24 En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op 
tot God en zeiden: Heere, Gij zijt de God Die gemaakt hebt den 
hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelve zijn; 
25 Die door den mond van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom 
woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht? 
26 De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan, en de oversten 
zijn bijeenvergaderd, tegen den Heere en tegen Zijn Gezalfde. 
27 Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, 
Welken Gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus, met de 
heidenen en de volken Israëls, 
28 Om te doen al wat Uw hand en Uw raad tevoren bepaald had dat 
geschieden zou. 
29 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienst-
knechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 
30 Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en 
wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus. 
31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd 
waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met den Heiligen 
Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 89 : 4 en 6. 
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Handelingen 4 vers 29 en 30, daar luidt het Woord van God en onze 
tekst: 
 
29 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef  Uw dienst-
knechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreke n, 
30 Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat teke-
nen en wonderen geschieden door den Naam van Uw hei lig 
Kind Jezus. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Een dreigende hand. 
2e. Een opgeheven hand. 
3e. Een uitgestrekte hand. 

 
Gemeente, daar staan Petrus en Johannes. Eenvoudige mensen 
waren het. Inderdaad, het moet straks erkend worden door de gods-
dienstige overheid: ongeleerde en slechte mensen. Dat betekent zo-
veel als: mensen van een lage en eenvoudige komaf; mensen die 
helemaal geen hoge plaats hebben bereikt in het maatschappelijke 
leven. En deze twee die waren het, die in de Naam van de Heere 
Jezus spraken. En die kreupele, die al zovele jaren daar bij die poort 
bij de tempel had gezeten, die stond recht overeind, hij stond op zijn 
voeten. Wie kon dat ontkennen, dat dat wonder had plaatsgegrepen! 
Het was gebeurd voor aller ogen. En als straks die twee, Petrus en 
Johannes, voor de Raad staan, dan staat ook die genezen man er 
bij. Veertig jaren was hij inmiddels oud geworden. En daar onder het 
Joodse volk gold het zo: een man van veertig jaren, dan moet je 
aannemen wat hij zegt. Het is een volwassen man. Die spreekt de 
waarheid. Nou, en deze man had getuigd van wat er gebeurd was, 
wat God gedaan had. 
Weet u wat nu het wonderlijke was in het leven van deze mens? Dat 
is zo opmerkelijk! Zodra hij gezond geworden is, rent hij als het ware 
zo snel hij kan die tempel in, lovende en dankende God. Kijk, daar is 
het nu voor gebeurd, dat de Naam des Heeren er in verheerlijkt 
wordt. Dat is wel een zaak om over na te denken. Ook in deze dag, 
in onze levens, met alles wat we hebben meegenomen naar Gods 
huis, met alles waar we wel van bevrijd en verlost zouden willen 
worden. Zouden we onze gezondheid, onze kracht en onze gelden 
willen besteden in de wereld, om het door te brengen naar onze ge-
noegens en naar onze verlangens? Wat is dat vreselijk. Wat zal dat 
kwaad zijn. En is het dan wonder dat God het gebed niet hoort en 
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niet verhoort! Dat de Heere ons laat in de nood en in de ellende. De 
Heere werkt altijd op Zijn eigen eer aan. Dat is gebleken in het leven 
van die kreupele. Die man kon alleen nog maar goed spreken van 
God. Dat werd zijn levens-adem, zijn ademtocht. 
En terwijl zij tot het volk spraken. Ja, want dat volk was toch in be-
slag genomen door het wonder dat er had plaatsgegrepen. Die men-
sen waren tenminste nog eens onder de indruk. Kan je nagaan! Wij 
zijn eigenlijk nergens meer door te bewegen. We vinden alles maar 
zo gewoon en vanzelf, in een tijd waar alles maakbaar en verkrijg-
baar is. Wat is dat vreselijk, dat we nauwelijks nog onder de indruk 
raken van het Woord van de levende God. Juist wel als daar in het 
Woord getekend wordt Wie de Heere is in Zijn goedheid, in Zijn 
liefde, in Zijn trouw, in Zijn (laat ik het zo zeggen) mensenmin. Dat 
we nauwelijks onder de indruk zijn dat het die Heere is Die week 
aan week van die hoge hemel afdaalt en bemoeienis houdt met dat 
kleine, aards gewemel dat zo nietig is, dat niet anders doet dan zich 
in opstand te verheffen tegen God. 
Daar was nog volk bijeen gekomen, en Petrus en Johannes konden 
dat Woord kwijt. En weet u wat de inhoud van dat Woord geweest 
is? Dat is in het begin en in het midden en in het einde niet anders 
geweest dan de verkondiging van die enige Naam. Ze hebben die 
Naam voorgesteld, de Persoon van de Middelaar, de Heere Jezus 
Christus. Middenin die tempel, waar het werkverbond en de werk-
heiligheid heerste. Temidden van al die mensen die zo opgegroeid 
waren. De wet maar onderhouden en naar de leefregel handelen. 
Die onder de macht en de heerschappij van de godsdienstige over-
heid verkeerde, die niet anders deden dan, zoveel als het kon, ze bij 
de Heere Jezus Christus vandaan te houden. 
En is het dan erg veel verschil met de tijd van toen en van nu? Is dat 
niet altijd de opzet van de boze?! In de wereld en in de kerk. Die 
Heere Jezus onder een deksel. Die Naam in de mist en Hij uit het 
middelpunt. Dat het om Hem niet meer gaat. Omdat de duivel voor 
één ding vuurbang is: waar de Naam van de Heere Jezus Christus 
helder en zuiver wordt voorgesteld. Daar vallen mensen op het slag-
veld van vrije genade. Daar komen ze voor God op de knieën te-
recht. O, wat wil hij dat graag verhinderen. U en ik, wij mogen onze 
godsdienst best houden, het liefst een wetmatigheid en een wets-
heiligheid. Het liefst dat we zelf zoeken onze levens te reformeren. 
Als we maar nooit in onze zondige staat aan de voeten van die 
Heere Jezus terecht komen. En als we maar nooit gaan ondervin-
den dat een goddeloze uit genade zalig gemaakt wordt. Niet uit u, 
het is Gods gave. 
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Petrus en Johannes stonden te praten. En de prediking van die twee 
apostelen moest zo snel als mogelijk is een halt worden toege-
roepen. 
Daar komt nog wat bij. De godsdienstige overheid zal de schrik wel 
om het hart geslagen zijn. Want wat hadden ze in hun handen ge-
knepen toen de Heere Jezus de laatste adem had uitgeblazen aan 
het vloekhout der schande. Wat waren ze vergenoegd geweest met 
het resultaat: eindelijk was die Oproermaker dood; eindelijk was die 
Stem gestopt. En nu, nu staan daar zulke eenvoudige, ongeletterde 
mensen op en die prediken in die Naam, van Diegene waarvan ze 
dachten dat Hij dood was. Maar ze zeggen dat Hij leeft en dat door 
Zijn hand en door Zijn kracht deze wonderheden geschieden. 
Ja, ze dagen ze voor het gericht en ze moeten voor de dag komen. 
En het wordt ze gevraagd: “Door wat kracht of door wat Naam hebt 
gijlieden dit gedaan?” En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige 
Geest. Dat woordje “vervuld” tekent zoiets schoons. Dat betekent 
zoveel als: “Totaal in beslag genomen door de Heilige Geest”. Wat 
zal hij dan voor al die mooie mannen in die keurige pakken vrezen?! 
Wat zal hij dan voor die hele Raad bevreesd zijn?! Vervuld met de 
Heilige Geest. Dat Goddelijk Woord, dat hemelse, dat hoge Woord, 
dat moet er uit. 
Gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls. Zo wijst hij ze aan: 
oversten en ouderlingen. Dus u hebt de taak om het volk in de 
grazige weiden van het Woord te voeren. U hebt de taak om het 
volk bij de Heere Jezus Christus te brengen. Het is uw taak om de 
ware religie, het zaligmakende geloof voor te staan, te verkondigen 
en te verbreiden. Maar nu, wij die die enige Naam voorstellen, nu 
worden wij rechtelijk onderzocht. Waarom? Waarom? Over de wel-
daad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden 
is. Dus wij worden rechtelijk ondervraagd, zegt Petrus, terwijl in dat 
wonder God betoond heeft Wie Hij is. Een krank mens was hij, maar 
hij is gezond geworden. Naar het lichaam, ja. Maar de verklaarders 
zeggen erbij: “Deze lichamelijke gezondheid is het gevolg geweest 
van de geestelijke genezing”. Hij die een krankheid in de ziel om-
droeg, is door Gods genade opgezocht, en dat wonder is bevestigd 
geworden, dat hij van zijn ziekte aan het lichaam ook genezen is. 
Blijkt dat trouwens ook niet uit dat doel, uit dat gevolg van het 
wonder, dat hij de tempel in ging om God te loven! Want is dat niet 
het ware geestelijke leven; is dat niet het leven wat we in onze 
zondeval zijn kwijtgeraakt, maar wat in de herschepping in beginsel 
hier aan deze kant van het graf wordt terug geschonken! Gescha-
pen als God-lovers. Dat zal het leven en het doel van Gods volk zijn. 
Die man was een God-lover geworden. 
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En terwijl die God-lover bij ze staat, zegt Petrus: “Zo zij u allen 
kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door de Naam van Jezus 
Christus de Nazarener…” Vind je dat niet een zaak?! Petrus zegt 
erbij: “de Nazarener”. Dus waar jullie zo op neerkijken, wat jullie 
hebben gezegd: “Uit Nazareth kan er toch niets goeds komen. Dat is 
die Jezus, die Zoon van Jozef de timmerman. Wat hebben wij Daar-
van te verwachten? Dat kan nooit een ware Knecht des Heeren 
zijn”. Nou, Die u uitmaakt voor de Nazarener, dat is niet alleen een 
Knecht van God, dat is de Zoon van God, ja dat is God Zelf. En die 
God, in Zijn Naam is dit wonder geschied. 
En wat is er nu met die Naam aan de hand en met die Persoon aan 
de hand? Wel, Die wil schuldig stellen. Dat vind ik trouwens ook een 
opmerkelijke zaak. Het is niet een een of andere zoete, lieve Jezus, 
waardoor alles maar bedekt wordt en we nergens meer aan terug 
denken. Nee, juist in het aangezicht van de Heere Jezus Christus 
wordt deze godsdienstige overheid schuldig gesteld. Want Petrus 
zegt: “Die gij gekruist hebt”. Dus hij wijst ze aan in hun schuld. Wie? 
Zomaar het volk? Nee, de oversten en de ouderlingen. Die de 
Schriften kenden. Die wisten dat de Messias komen zou. En die de 
kenmerken van Zijn Wezen en van Zijn Persoon op grond van de 
Schriften behoorden te weten. Zij hebben Hem gekruist. Nee, ze 
kunnen niet zeggen: “Dat zijn de Romeinse soldaten geweest, wij 
hebben onze vingers niet gebrand”. Het hart van de overheid was 
vol haat tegen die Heere Jezus. En die haat had een kookpunt be-
reikt. Dat hart liep over van haat en van vijandschap. Zij wensten 
Hem dood en ze hebben dat volk opgeroepen daar uit te roepen op 
Gabbatha: “Kruis Hem. Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. 
Die gij gekruist hebt. 
Maar tegen uw haat en uw vijandschap, die zo ver gaat dat u dan 
pas rust vindt als de Zoon van God dood is; tegen die haat staat de 
macht en de majesteit van de eeuwige God. Want jullie hebben 
Hem gekruist, en er is nog nooit een mens uit de dood terug ge-
komen? O nee? O nee? Welke God van de doden heeft opgewekt. 
Dat is wat! Moet je eens kijken wie er ook nog bij stonden. Dat wa-
ren priesters, de hoofdman des tempels, en de saduceeën. Wat was 
het kenmerk van de saduceeën? Die geloofden de opstanding niet. 
Die leerden dat er geen opstanding van de doden is. Tegen die zegt 
Petrus vrijuit: “Die God van de doden heeft opgewekt”. Dus de al-
machtige God volvoert toch Zijn raad. Zijn besluiten zullen eeuwig 
bestaan. U kunt vechten en ploeteren wat u wilt, maar u breekt Hem 
niet, en Zijn weg wordt niet verbroken. Nee, God heeft Hem van de 
doden opgewekt. Door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u. Door 
Hem, die opgewekte Heere Jezus. Want in Zijn hand is het alles 
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gegeven, en door Zijn hand zal het welbehagen des Heeren ge-
lukkiglijk voortgaan. Door Hem. 
Dus jullie dachten dat Zijn handen werkeloos liggen in het graf. Maar 
nee, Zijn handen zijn werkzaam in de gewesten van eeuwige vreug-
de, want Hij zit aan de rechterhand van de Vader en Hij werkt tot nu 
toe. Tot toen toe, maar ook tot nu toe, tot heden toe. Laat dan als-
tublieft in deze middag die genezen kreupele ook voor u staan en 
zie welk een almacht, welk een majesteit er is in God. Wie zal het 
zeggen waar u mee naar de kerk gekomen bent, waar u mee zit, 
wat nog onopgelost is. Zit je er mee dat je geen benen hebt om te 
gaan om bij Golgotha’s kruis te komen? Ben je zo’n kreupele van 
hart en van ziel? Zit je er mee dat je handen bewegingloos langs je 
lichaam afhangen en je geen handen hebt om te grijpen naar die 
Zoon van Gods eeuwige liefde? Zit je er mee dat je leven, je ziel 
ongewassen is, door het bloed van de Heere Jezus niet gereinigd? 
Staat de schuld open voor het aangezicht van God? 
God heeft Jezus, de Nazarener, van de doden opgewekt, en door 
Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Opdat de bede in uw 
hart zal zijn: “Zo doe Hij ook aan mij”. 
Want juist onder dat woord, en waar dat wonder wordt voorgesteld, 
valt zo’n scheiding. Het valt bij die overheid, die godsdienstige over-
heid totaal verkeerd. Het valt in een vijandelijke bodem, en het 
maakt de haat wakker. Het valt ook niet mee als je in je schuld wordt 
aangewezen. Het valt ook niet mee als je wordt neergezet: “Gij zijt 
die man, gij zijt die vrouw”. Als het tot je gesproken wordt: “Die gij 
gekruist hebt”. Misschien was je al een heel eind met aandoenlijk-
heden, was je al een heel eind met bevindelijkheden. Misschien was 
je al een heel eind met vertroostingen uit het Woord of uit de Psal-
men. Maar dit is een zaak hoor, er achter te komen een kruisiger 
van de Heere Jezus te zijn. Die oude dichter zei het zo: “Het zijn de 
Joden niet, Heere Jesu, die U kruisten”. Dan sta je er ineens tussen: 
“Kruis Hem, kruis Hem. Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. 
Maar wat wij ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede 
gedacht. Waar er geen ontkomen zal zijn voor die die Naam loo-
chent en hoont, daar is het het Woord van God: “Door Hem, zeg ik, 
staat deze hier voor u gezond”. Dat is een alles overwinnende 
macht en majesteit. 
En Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke 
tot een Hoofd des hoeks geworden is. De bouwlieden! Het is uw 
taak om dat volk op die uiterste Hoeksteen neer te leggen, opdat ze 
tot rust komen in die rust die overblijft voor Gods volk. Maar u hebt 
die Hoeksteen veracht. Maar toch, Hij is en Hij blijft de Hoeksteen, 
de enige Bodem, het enig Fundament. Moge bezwijken wat bezwij-
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ken zal. Dit blijft vast staan tot in eeuwigheid toe. Deze is de Steen 
en Hij is tot een Hoofd des hoeks geworden. Dus de vastigheid van 
de Kerk, de vastigheid van de gemeente, de bestendigheid van de 
ziel van God opgezocht in de Heere Jezus Christus, is gelegen in 
die Hoofd des hoeks, in die Hoeksteen, in de Heere Jezus Christus. 
Och, mensen, in het leven, met al zijn stormen en al zijn golfslagen, 
maar zeker wel in het aangezicht van de dood, er is geen grond 
onder de voeten dan Deze, geen vastigheid voor uw arme ziel, dan 
geborgen te zijn in de Heere Jezus Christus. Ja, zo wordt het hier 
voorgesteld: “De zaligheid is in geen ander”. Geen andere Naam 
Die onder de mensen gegeven is onder hemel, door Welke wij 
moeten zalig worden. 
Besef je dat trouwens nog voor jezelf? Voor je kinderen en voor je 
kleinkinderen. Besef je dat? Moeten zalig worden. Omdat het óf 
eeuwig kwijt óf eeuwig behouden is. Dat is de ernst van de zaak. 
Over die grenslijn loopt ons aller bestaan. 
Waar leeft u voor? Waar voedt je je kinderen toe op? Wat breng je 
ze bij? Hoe vaak heb je je kleine kind, of kleinkind, of achterkleinkind 
wellicht bij de Heere Jezus gebracht? U zegt: “Hoe zal dat moeten?” 
Wel, zo, de Heere Jezus zegt: “Laat de kinderkens tot Mij komen en 
verhindert ze niet”. Hebt u ze er op gewezen dat ze dan alleen 
gelukkig zijn, als ze van Hem zijn? En als straks uw doods-uur aan-
staande is, dan zal het bewaarheid worden wat de oude L. Vroeg-
indeweij weleens zijn: “Om door de dood heen te kunnen, moet u 
met z’n tweetjes wezen”. Alleen met Jezus, dan zal het gaan. 
Anders kan het nooit. 
Ach, mensen, waren we ons daar maar meer van bewust: móeten 
zalig worden. Als we twee zielen hadden, we konden er nog één 
vergooien wellicht. Maar we hebben maar één ziel. En we leven 
maar één keer in het heden der genade. Het zal erover gaan, als we 
van die ernst doordrongen waren, ik geloof vast dat ons praktische 
leven van elke dag er heel anders uit zag, dat er heel wat van af 
ging waar we ons nu in vermaken, en dat er heel wat bij kwam waar 
we nu geen zin en geen lust toe hebben, dat we doende waren aan 
de troon van Gods genade. 
Moeten zalig worden. Maar omdat de Heere daar wel van door-
drongen is, laat ik het zo zeggen, en de apostelen met dat bevel be-
last zijn, hebben ze die Naam niet achter gehouden. Waar ze dan 
ook kwamen. En ze hebben geen mens ontzien. 
En zij, die godsdienstige overheid, het is vrijmoedigheid wat ze 
waarnemen, dat spreken over de Heere Jezus. En ze kennen ze, ze 
zijn met Jezus geweest. En ziende de man bij hen staan die ge-
nezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. Ze konden het 
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moeilijk ontkennen. Daar stond die man. En dan hebben ze raad ge-
houden. En ze hebben het besluit genomen. Weet je wat? We laten 
ze vrij, maar we geven ze één opdracht mee, een bevel: niet meer in 
die Naam spreken. 
Maar ja, het waren geen mensenbehagers. Welnee. Ze hadden ver-
antwoording af te leggen aan God in de hemel. Ze mochten niet 
meer in die Naam spreken, maar ze zeggen: “Hoe kunnen wij die 
Naam loochenen! Oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer 
te horen dan God. Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij 
gezien en gehoord hebben”.  
Weet u wat daar zo schoon in is? Dat het bevel dat ze krijgen, het 
bevel is wat rechtstreeks ingaat tegen het bevel van God. En dan 
weet je één ding zeker, dat ongehoorzaamheid aan de mens, tege-
lijkertijd gehoorzaamheid aan Gods bevel inhoudt. En gehoorzaam-
heid aan God, dat betekent ook dat de Heere voor Zijn eigen zaak 
zal in staan, en dat Hij ze niet zal begeven en niet zal verlaten. Och 
ja, wat zal dan een nietig mens mij doen! Wat kunnen ze maken! 
Kohlbrugge zegt het ergens zo: “Als het een verdrukking is die God 
u opgelegd heeft, dan zal Hij ook voor u strijden en gij zult stil zijn. 
Maar als u zelf de verdrukking over u heen haalt, ja, dan moet u het 
maar bekijken”. En Kohlbrugge kon het weten, die is er dag aan dag 
dwars doorheen gegaan, de strijd om die Naam van de Heere Je-
zus Christus, en de haat van de mensen die dat met zich mee 
bracht. 
Ze dreigden hen nog meer. Maar lieten hen gaan. Zie je dat? Blaf-
fende honden, maar ze kunnen niet bijten. Omdat de levens van die 
apostelen vast liggen in de handen van hun God. We waren ge-
holpen als we dat zouden weten en zouden geloven. Mijn tijden zijn 
in Uw hand. We waren geholpen als in de storm van het leven dat 
overeind zou blijven staan. Wat zijn we snel uit het veld geslagen. 
De dokter moet maar een bericht brengen. We moeten dat telefoon-
tje maar krijgen. We moeten maar op een kruispunt in het leven 
terecht komen. Wat zijn we snel uit het veld geslagen. Maar ach, 
deze mensen wisten één ding vast: ze lagen vast in God. 
O ja, ze vonden niets hoe ze hen straffen zouden om des volks wil, 
want ja, het volk was op de hand van deze apostelen. Ze lieten hen 
gaan. Zij verheerlijkten allen God over hetgeen dat er geschied was. 
En de mens was meer dan veertig jaar oud, aan welke dit teken der 
genezing geschied was. 
En zij losgelaten zijnde. Daar gaan ze, de vrijheid in. Ja, is dat vrij-
heid, met de dreiging op je nek en met de waarschuwing die nog 
naklinkt in je oren: “Als je nog eens in de Naam van Jezus spreekt, 
we zullen je, we zullen je”. 
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Zij losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen. En als daar het Woord 
zegt “de hunnen”, dan betekent dat dat die mensen eens geestes 
waren. Die leefden uit dezelfde Oorsprong. Dat waren broeders in 
de oudste Broeder. Dat waren kinderen Gods. Dat waren mensen 
die elkaar verstonden, omdat hetzelfde wonder had plaatsgegrepen 
aan hun hart. 
Nu kan het zijn dat je weleens denkt: “Ik ben de enige nog”. Zeker 
als je hier en daar kinderen Gods weggenomen ziet worden. Hoe 
worden die lege plekken ingevuld? Wat komt er eigenlijk voor terug? 
Dat je zeggen moet: “Wat is het stil en wat is het donker in onze 
dagen”. Wat beleven we een vreselijke tijd. Waar zijn die moeders in 
Israël? Waar zijn die vaders die in het Woord onderwezen? Waar is 
dat eenvoudige, vrome christelijke leven gebleven? Maar zouden we 
ons er van mogen doordringen dat ook Elia leren moest: “Er zijn er 
nog zevenduizend die de knie voor Baäl niet gebogen hebben”. En 
Petrus en Johannes waren ook de enige twee niet. Nee, ze hadden 
nog “hunnen”. Ze zochten elkaar ook op. Dat vind ik ook een opmer-
kelijke zaak. Dat is ook wel een les in deze verkilde en verkoelde 
wereld, wat ook de Kerk niet voorbij gaat, waar er nauwelijks twee 
zijn die samen kunnen gaan. Wat wordt er een nadruk gelegd op 
allerlei verschilletjes. Bijkomstigheden wellicht. Waarom is er zo 
weinig dat vinden in die enige Naam van de Heere Jezus Christus? 
Zou het hierdoor komen, omdat bij o zo velen dat ware geestelijke 
leven gemist wordt? Ze vroegen het eens aan Augustinus: “Wat zijn 
de drie kenmerken van het ware christenleven?” Hij zegt: “Dat is in 
de eerste plaats ootmoed. In de tweede plaats ootmoed. En in de 
derde plaats ootmoed”. Och ja, als je toch onder de ander terecht 
komt, wat zul je het dan goed met elkaar kunnen hebben, wat zul je 
het dan best samen kunnen vinden. 
Dit bond ze, die enige Naam. En weet u wat ze nog meer bond? Het 
gezamenlijk gebed. Het komen tot de troon van Gods genade. 
Zij losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat 
de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Dus 
heel dat relaas wordt voorgesteld aan de hunnen. 
En dan? Dat vind ik ook een les. Dat zijn we in onze dagen ook een 
beetje kwijt. Wat zijn we doe-het-zelvers geworden. Ze zijn niet met 
elkaar aan tafel gaan zitten met een groot stuk papier, en ze hebben 
niet gezegd: “Nu zullen we eens een plan van aanpak opstellen, en 
we zullen met elkaar eens aan het werk gaan, en we gaan eens 
wapens kopen, en we zullen ze eens een lesje leren, en we zullen 
ze laten zien dat wij niet bang zijn en dat wij sterker zijn dan al hun 
loze praat”, ofzo. Nee, weet u wat dat woord teweeg brengt? De 
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dreiging die tot ze komt. Wel, dat ze de troon der genade gaan 
bestormen. 
Als we toch geloofden dat het gebed het christelijke bombardement 
is, voor de toorn van God, zoals Luther dat voorstelt. Och ja, die tot 
God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die 
Hem zoeken. En is het de apostel niet die het voorstelt: “Is iemand 
onder u in lijden, dat hij bidde”. En het gebed van een rechtvaardige 
vermag veel. Geloven we dat eigenlijk nog? Hebt u in het in uw le-
ven weleens meegemaakt, de verhoring Gods op het gebed? Weet 
u wanneer God het gebed verhoort? Als het is naar de Schriften. Als 
het is tot Zijn eer. Dat kunnen we ook leren van deze mensen die 
hier bijeen vergaderd zijn. Ze komen niet met een een of ander 
eigen verlanglijstje voor de dag. Nee, maar hun gebed is dit, dat ze 
de Heere Zijn eigen Woord voor houden. En God is de God Die niet 
liegen kan, en geen van Zijn woorden zullen ooit ter aarde vallen. 
Zijn eigen Woord, daar kan de Heere nooit omheen. Ach, mensen, 
wat ligt daar een vastigheid in en een zekerheid in. 
Als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op en zei-
den: “Heere”. Dat ene woordje, die ene Naam, laat iets heel helder 
zien. Dat de dreiging van alle kanten komt, maar dat zij rust hebben. 
Heere. Weet u wat dat woord betekent uit de grondtaal? Despota. U 
de hemelse Despoot. Alles en iedereen is ondergeschikt aan U. En 
daarom, er gebeurt niets bij geval. En wat kan ons gebeuren?! Wij 
zijn aan Uw raad onderworpen, en dan gaat het altijd goed. Al kost 
het ons het leven. Ach, welnee, wat doet dat er toe. Hetzij dat wij 
leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren, zingt de apostel uit. 
Heere, zeggen ze. Weet je wat dat ook betekent? Dat betekent dit: 
ze stellen de Heere geen nieuwe zaak voor. Hij weet het allang, 
want Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar Hij wil er van het 
huis Israëls om gebeden zijn. 
Dat moeten we ons ook beseffen, dat de Heere alles weet en alles 
ziet. Opdat we in die weg ook voor Hem niets zouden willen en 
hoeven verhelen. Waarom zou je je beter voordoen voor Hem Die al 
weet hoe slecht u bent. Het heeft geen enkele zin en het is tot 
schade van uw ziel en tot oneer van God. Als het gebed is naar het 
Woord, dan zal de belijdenis zijn: “Ik ben slecht en U bent goed. Ik 
ben een zondaar en U bent een vergevend God in ontferming”. Och, 
als dat er wezen mag: “Heere, Gij zijt de God Die gemaakt hebt de 
hemel en de aarde, de zee en alle dingen die in dezelve zijn. Van U 
is alles. En U hebt het door de mond van David, Uw knecht, gezegd: 
“Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen 
bedacht?” 
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Weet je wat daar schittert? Dat die mensen daar één ding terdege 
beseffen: “Wat ons nu gebeurt is geen vreemde zaak, het is reeds 
voorzegd in het Boek der Psalmen”. En de Heere Jezus had het 
tegen Zijn discipelen gezegd: “Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook 
u haten”. En wij maar verbaasd als ons iets overkomt. Moet het ons 
verbazen dat de Islamitische Staat de kelen van de christenen door-
snijdt? Het is naar het Woord: “In de wereld zult gij verdrukking 
hebben”. Weet u wat ik zo opmerkelijk vind bij deze mensen? Dat ze 
juist in de verdrukkingen bevestiging vinden dat God de Waarheid 
is, want dit had Hij reeds voorzegd. 
Weet u hoe de moderne mens in elkaar zit? Die zegt: “Als ik maar 
krijg wat mijn hartje begeert, dan geloof ik in God. En als het een 
keer tegen mijn zin ingaat, en als het een keer een weg gaat die ik 
niet begrijpen kan, nou, dan weet ik het niet meer en dan geloof ik 
het niet meer”. En dan hebben ze weleens in de gaskamers staan 
kijken van Nazi-Duitsland, en dan zeggen ze: “Als God Liefde is, 
dan had dat niet kunnen gebeuren”. Dan staan ze te kijken naar de 
oorlogen en de aardbevingen en de hongersnoden, dan zeggen ze: 
“Als God bestaat, dan was dat er niet geweest”. En ze vinden daarin 
een bevestiging dat God niet bestaat. Terwijl, als wij een aardbeving 
horen en zien, en als we vernemen van hongersnoden en pestilen-
tiën, en als er oorlogsgeweld is aan alle kanten, dan zegt de Heere 
Jezus: “Heft gij uw hoofden op, want Ik ben aan het komen, Ik ben 
aanstaande. Al deze dingen moeten geschieden: oorlogen, geruch-
ten van oorlogen, pestilentiën in velerlei plaatsen”. Het is de beto-
ning dat Gods Woord de waarheid is. Nou, en die dreiging, die 
ellende voert deze mensen naar de troon van God, en ze stellen 
Hem Zijn eigen Woord voor. Weet u hoe? Ze zeggen uit Psalm 2, zo 
staat het er: “Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken 
ijdelheid?” Dat “waarom?”, die vraag. En dat woordje “ijdelheid”, dat 
zegt: “Ze maken zich wel groot en sterk en het lijkt wel heel wat, 
maar het is zinloos. Want wie heeft tegen God gestreden en vrede 
gehad? Het is ijdel, want God had van eeuwigheid de overwinning al 
behaald. Het is ijdel, want ze strijden tegen de Almachtige, en Hij zal 
ze straks breken als de tijd van Zijn toelating ten einde is. Waarom 
woeden ze toch?” Weet u wat dat woordje “woeden” betekent? Dan 
moet je maar denken aan die paarden, die gereed staan om het 
slagveld op te gaan. Die snuiven en die blazen. Ze willen haast al 
gaan, maar ze worden nog tegen gehouden. Nou, dat is woeden. 
Dus ze zijn als tomeloze paarden tot de strijd. Maar waarom toch 
eigenlijk? En de koningen der aarde zijn tesamen opgestaan en de 
oversten bijeen vergaderd tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. 
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Dan valt er ook al wat van je af, hoor. Want wat zijn wij gauw aan-
geraakt in ons ‘ik’. En wat voelen we ons vaak verdrukt en vertrapt. 
Maar deze mensen verstonden het: “Ze haten ons niet, maar ze ha-
ten de God Die wij dienen”. En om de belijdenis van de Naam van 
Jezus worden we aangevallen”. Het is ten diepste die oude haat 
tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde, de uitleving van de diepe 
val in Adam. 
Ze stellen de Heere Zijn eigen Woord voor. En dan: want in der 
waarheid… Dus kennelijk. Het valt niet meer weg te poetsen. Hun 
haat is algemeen geworden. Ze hebben zich verheven tegen ons. 
Zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welke Gij gezalfd hebt. 
En dan worden ze opgenoemd: Herodes, Pontius Pilatus, heidenen 
en den volke Israëls. 
Hebt u daar weleens aan gedacht als je Psalm 2 las? Dat de volken 
Israëls daar ook bij horen. Heb je daar weleens aan gedacht, dat in 
Psalm 2 ook de kerkmens in zijn onbekeerlijkheid wordt aangewe-
zen, en de kerkleiding met zijn grote praat en zijn getheologiseer, 
maar vreemdeling van de genade Gods. Dat ook die worden aan-
gewezen. Heb je daar weleens over gedacht, dat het niet alleen 
over die wereld buiten gaat, maar dat het over ons gaat, met onze 
gedoopte voorhoofden, met de belijdenis op de lippen, waar de 
Heere van zegt: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is 
verre van Mij”. Dat je keurig in de kerk zit en meedoet in de gods-
dienstige gang, maar dat dit je bestaan is: tegen de Heere en tegen 
Zijn Gezalfde. En dat dat je leven is: bijeen vergaderen om die 
Naam ten onder te brengen. Dat is de ernst van de zaak. 
Zo wordt het aangewezen door deze kinderen Gods voor het aange-
zicht van de levende God. Om te doen al wat Uw hand en Uw raad 
tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Ziet u? Ze hebben de 
Heere het Woord voorgehouden, en ze zeggen: “Wat wij nu mee-
maken, daarin blijkt dat Gij Uw raad volvoert”. Dan kunnen wij in 
onze dagen wel hopen dat de storm over ons heen zal waaien, dat 
het rustig zal blijven in ons vaderland, en dat wij vrijelijk naar Gods 
huis kunnen blijven gaan. Maar reken er maar op dat de wereld-
brand tot in alle delen gaan zal. Reken er maar op dat het aan-
staande is. 
Neem een voorbeeld aan die Russische baptisten. Daar zaten ze in 
hun schamele woningen, daar in die oude Sovjet Unie, en ze zaten 
het Woord Gods van buiten te leren. Want, zeiden ze, straks ver-
branden ze onze Bijbels en zitten wij in de gevangenissen, in straf-
kampen in Siberië. Maar dan hebben wij het Woord bij ons, kunnen 
we het Woord repeteren. Dat kunnen ze ons nooit meer af nemen. 
Die waren er van doordrongen, en het is ze overkomen. Ze hebben 
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het verteld toen ze in de vrijheid van West-Duitsland verkeerden. Ze 
hebben het verteld. En weet u, terwijl ze in die vrijheid waren, waren 
er ogenblikken dat ze er naar terug verlangden, want, zeiden ze, 
toen kwam de duivel op klompen, en nu op kousenvoeten. En we 
worden in deze vrijheid maar meegevoerd en meegesleurd. En dat 
is toch aan de orde van de dag! Zal verdrukking hier wel nodig zijn? 
Terwijl hier geldt: “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis 
heeft”. Weg gezworven bij het Woord vandaan. 
Ziet u hoe een heerlijke zaak het is dat deze mensen het Woord 
kenden. Ze konden het Woord in hun gebeden voor het aangezicht 
van God opheffen. Dit is Uw spreken, Heere, en U hebt het gezegd: 
“Waarom woeden de heidenen?” Dat betekent: Het lijkt er wel op dat 
ze overwinnen gaan, maar het kan toch niet, dat hebt U beloofd. En 
zo bleven ze gebonden aan de troon van Gods genade. En nu dan, 
Heere, zie op hun dreigingen. 
Dat vind ik ook zo’n wonderlijke zaak. Zij zitten er midden in. Daar 
heb je ook weleens in gezeten, in weet ik het wat. Dat je geen licht 
meer aan het einde van de tunnel zag. Er middenin gezeten, dat je 
zei: “Onder me en boven me en om mij heen, overal is het gevaar, 
overal is de ellende”. Weet je wat zij zeggen? “Zie op hun dreigin-
gen. U staat er boven, kijkt U er op neer. Zie waar wij middenin zit-
ten en waar wij ons niet uit bevrijden kunnen. Zie, o Heere”. En dan? 
Wat bidden ze dan eigenlijk? “Geef Uw dienstknechten met alle vrij-
moedigheid Uw Woord te spreken”. Dat is verbazingwekkend. Het 
moet maar over komen, dreiging en gevaar. En we moeten maar in 
de krant zien hoe de christenen daar onder die IS hebben te lijden. 
En wij maar bidden: “Neem het van ze weg, de vervolging en de ver-
drukking”. Maar daar bidden ze hier helemaal niet om. Ze bidden 
niet: “Haal ons uit de dreigingen weg, alstUblieft”. Nee, omdat het 
geen vreemde zaak is die ze overkomt, en omdat ze weten dat deze 
dingen geschieden moeten naar het Woord. Ze bidden niet: “Geef 
ons alstUblieft een aangenaam, een prettig, een paradijselijk leven 
op deze aarde”. Nee, ze vragen er niet om, om er uit getild te wor-
den, maar om temidden van de dreigingen pal te mogen blijven 
staan voor het Woord van de levende God. Ja, ze smeken zelfs: 
“Geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid”. Dus niet zomaar 
vrijmoedigheid, maar “alle” vrijmoedigheid. Dat Woord, Uw Woord te 
spreken. Dat waar de dreiging op ons aan komt, dat we ze slechts 
toeroepen dat Woord of die Naam van de Heere Jezus Christus. En 
dat Woord, dat weten ze, dat Woord is veel sterker dan hun zwaard 
en dan hun geweer, dan hun macht en kracht. Zij breken hun macht 
kapot op al die machten die op ze losstormen. Wat moeten ze er 
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tegen beginnen? Maar dit is de macht die ze hebben: dat Woord van 
de levende God. 
Heb je het in je leven meegemaakt, hoe alles overwinnend dat 
Woord is? Hoe het alle verzet breekt. Dat de Heere een zeer ge-
willig volk heeft op de dag van Zijn heirkracht. Als Hij Zijn wapentuig 
laat zien, dan laat je het zwaard wel vallen, en dan zak je voor Hem 
in het stof neer. 
Dat weten ze, dat dat alleen de wereld overwinnen zal. 
Is dat gebed bij ons? Zelfs voor de IS-strijders die het mes dragen 
en door de kelen van Gods volk heen halen. Heb je daar gebed 
voor? Of zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hebben ze 
niet ook een ziel voor de eeuwigheid? En was Saulus van Tarsen 
niet aan hen gelijk? Blazende nog dreiging en moord. Datzelfde 
woeden, alsof het schuim hem om de mond stond van zijn haat 
tegen God en Zijn volk. Maar God brak hem en velde hem neer op 
het slagveld van Zijn genade. “Wie zijt Gij, Heere?” “Ik ben Jezus, 
Die gij vervolgt”. 
Dan ben je weer terug bij dat woord waar de apostelen die kerkelijke 
overheden aanwezen: “Die gij gekruist hebt”. 
Is het gebeurd in je leven dat je voor die Majesteit viel? Dat je daar-
van doordrongen geworden bent. Jezus vervolgd te hebben. Wel-
licht in je zwarte pak en in je degelijke gereformeerde bestaan. Wel-
licht. Wie zal het zeggen! 
Want van nature zijn wij allen gelijk! 
Geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spre-
ken. Weet je wat ze vragen als ze vragen “met alle vrijmoedigheid”? 
Dan zeggen ze: “Wij kunnen het niet, wij hebben het niet, wij zijn 
vreesachtig. Maar als Uw Geest in de raderen is, dan zullen wij op 
geen mens meer zien”. Want als er Godsvreze in het hart is, dan is 
er voor mensenvrees toch geen plaats meer! Of wel? Geef te spre-
ken. 
En dat niet alleen. Ze vragen niet alleen dat ze dat Woord mogen 
spreken, maar ze vragen ook dat de Heere Zelf dat Woord bevesti-
gen zal. Dat is het laatste, maar zingen we eerst samen van Psalm 
31, daarvan het 4e vers. 
 

'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 
Gij, God der waarheid, Gij, 
O HEER', verlostet mij. 
Ik haat hen die het reukwerk branden 
Ter eer van valse goden; 
Op U steun ik in noden. 
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Uw Woord met vrijmoedigheid, en daarin dat Gij Uw hand uitstrekt 
tot genezing. Uw hand heeft groot vermogen, staat er in Psalm 89. 
Opdat dat gezien worde voor het oog van de mensen. 
Ja, het is al een wonder als de Heere hier voor u met alle vrijmoe-
digheid Zijn Woord laat klinken. Het is een wonder als u bij de Waar-
heid bepaald en gebracht wordt. Maar dat zal toch tot uw eeuwig 
heil en voordeel wezen, als de Heere onder de prediking van dat 
Woord Zijn hand uitstrekt en tekenen en wonderheden doet, zoals 
die kreupele genezen werd van hart en van lichaam, dat u genezen 
zou worden van die dodelijke kwaal en onbevlekt voor het aange-
zicht Gods gesteld zou worden. 
Uw hand uitstrekke ter genezing. Dat is een hand met onweerstaan-
bare kracht. En dat tekenen en wonderen geschiede door de Naam 
van Uw heilig Kind Jezus. 
Weet u wat “tekenen en wonderen” willen zeggen? Kijk, wij hebben 
dat allemaal bij ons: wij zullen graag een wonder zien. En, o ja, zelfs 
de wereld moet het hier en daar erkennen: “Dat is een wonder wat 
er gebeurd is”. Als we iets niet kunnen bevatten en niet klein kunnen 
krijgen, niet kunnen beredeneren. En dan zijn er ook nog van die 
mensen die zeggen: “Dan kan het ook niet waar zijn, want anders 
zullen we het wiskundig moeten kunnen verklaren”. Wonderen. 
Maar als het hier over wonderen en tekenen gaat, door de Naam 
van Uw heilig Kind Jezus, dan betekent dat: “Bevestig Uw Woord. 
Wil in wonderen en tekenen laten zien dat het spreken van U de 
waarheid is”. En is dat in de omwandeling van de Heere Jezus 
Christus ook niet gebeurd. Dat de Heere Jezus de prediking die Hij 
bracht onderstreepte met de genezingen en de wonderdaden die Hij 
deed. 
De wonderbare visvangst had een geestelijke betekenis. De opwek-
king van de jongeling te Naïn had een diepe geestelijke betekenis. 
De genezing van die bloedvloeiende vrouw, het had een geestelijke 
tekening. Het wees ergens naar toe. Wel, dat zijn tekenen en won-
deren. Dat dat gezien worde. Toen in die dagen, dat de Kerk van de 
Heere Jezus Christus nog aan het ontstaan was, en het bevel van 
de Heiland als een last op de schouders van de apostelen drukte: 
“Predikt het Evangelie aan alle creaturen, dezelve dopende in de 
Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes”. Dat Evan-
gelie te prediken. En dat terwijl met zoveel machtsvertoon de haat 
en de vijandschap zich groot maakte, de Heere met vertoon van te-
kenen en wonderen Zichzelf groot zou maken en het gezien zou 
worden Wie er nu eigenlijk regeert. 
Door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. Dat is ook een opmerke-
lijke zaak. Door de Naam van Jezus. Uw Kind. Uw heilig Kind. Maar 
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wat betekent die Naam? Hij zal Zijn volk zalig maken van hun 
zonden. Nou, door die Naam en toon in tekenen en in wonderen dat 
die Naam alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. 
Zie je trouwens dat die mensen daar grote dingen van God hebben 
verwacht. Is dat schuld voor u? Dat wij zo vaak zo klein denken van 
God. Dat we de gedachte hebben: “Nee, dit is te wonderlijk, dit kan 
haast niet”. En dat we God de Heere proberen in te passen in onze 
redenatiekunst. Maar ben je er al eens achter gekomen dat God een 
God van wonderen is? En waar Hij iets geeft en schenkt, dat Hij het 
boven bidden en boven denken doet, opdat ge u verwonderen moet. 
En dan staat er: “En als zij gebeden hadden”. Daar wil ik ook een 
ogenblik bij stilstaan. 
Dat zou kunnen gebeuren, ergens in een huisgezin. Een kind vraagt 
aan zijn vader of moeder: “Mag ik dit of dat?”, en het kind krijgt de 
toezegging van de ouders: “Ja, het wordt je gegeven”. De volgende 
dag komt dat kind opnieuw: “Geef het mij alstublieft”. Dan zegt de 
vader: “Ik heb het je al beloofd”. En de dag daarop komt het kind 
weer. “Had ik het niet gezegd?” En elke keer opnieuw als dat kind 
komt, is het een slag in het gezicht van de vader en een trap op het 
hart van de vader. Waarom geloof je het vaderlijk spreken niet? 
Waarom rust je niet op de toezegging, op het woord dat je gegeven 
is? En waarom wacht je niet dat vader dat woord ook waar zal ma-
ken? 
In dat licht wil ik u wijzen op een woord van Luther, bij deze ge-
dachte. “Als zij gebeden hadden”. Luther zegt ergens: “Als de zaak 
bij God bekend is, dan moet je ook van ophouden weten. Dan moet 
je niet als een kind blijven zeuren”. 
Maar als hier staat: “En als zij gebeden hadden”, dan is dat met het 
geloof gemengd. Namelijk dit geloof: “De Heere heeft het gebed 
gehoord”. En als daar staat: “En als zij gebeden hadden”, dan be-
tekent dat niet dat ze dan maar overgaan tot de orde van de dag. 
Nee, hun blik is naar boven gericht, dat God het waar zal maken, 
vervullen zal wat Hij Zelf in Zijn Woord in Psalm 2 had toegezegd in 
deze dreigende toestand. 
En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd 
waren, bewogen, op en neer bewogen als een schip op de golven 
van de zee. Opdat aan die plaats kennelijk ondervonden werd dat 
de Heere gehoord heeft en dat Hij verhoren zal. Dat de Heere geen 
ledig Toeschouwer is. Maar met al het machtsvertoon van de vijan-
den, werelds en godsdienstig, is er geen mens in staat om de we-
reld te laten bewegen. Daarin blijkt de almacht van God. 
De plaats waarin zij waren werd bewogen. Gode zij dank, zij liggen 
in de handen van die God Die bij machte is de aarde te bewegen. 
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En weet je waar dat woord “bewogen” naar heen wijst? Naar die 
God Die in Zichzelve bewogen is. Bewogen over een wereld. Be-
wogen over mensenkinderen die hun nood en dood tegemoet snel-
len. Bewogen. En daarom geeft Hij de bediening van Zijn Heilige 
Geest. Daarom geeft Hij dat zij met vrijmoedigheid spreken. Want 
de Heere heeft zoveel ten koste gelegd aan het behoud van die 
zielen. En het behaagt de Heere te trekken uit het duister tot Zijn 
licht. 
Och, als dat Woord van de levende God u nu eens aanspreekt, u nu 
weleens beweegt wellicht, als u nu eens zegt: “Dat was nu naar mijn 
hart gesproken”, of: “Dat was nu precies het antwoord op dat waar ik 
mee zat”, of: “Wat is het helder en klaar uitgetekend wat er gekend 
zal moeten worden”. Eindig dan toch alstublieft niet in een Petrus of 
een Johannes. Nee, dat had die kerkelijke overheid aardig goed in 
de gaten, dat ze ongeleerde en slechte mensen waren. Wat is de 
mens? Wat is in hem te prijzen? Ook die op de preekstoel staat en 
die voor u dat Woord bedient. Daar niet in eindigen. Nee, maar dat 
dat Woord, met vrijmoedigheid gesproken, u zou dwingen naar de 
troon der genade: “Maak aan mij waar wat Gij Zelf hebt gesproken”. 
Vervuld met de Heilige Geest. Dus totaal in beslag genomen. Dan is 
de vrees uit hun hart en uit hun ogen. Dan ontzien zij geen mens. 
Dan spreken zij het Woord Gods met vrijmoedigheid. 
En dat Woord Gods, daar staat van in het Woord geschreven, dat 
door die prediking dagelijks werden toegedaan tot de gemeente die 
zalig werd. Weet u waar dat Woord waarheid blijkt? In de vervolging, 
waar ze in de schuilkelders het Woord Gods horen. Daar breken ze 
er onder en worden ze er voor ingewonnen, met de vrees voor het 
leven, maar met de bede in de ziel: “Doe het ook aan mij”. 
Weet u waaruit blijkt dat de Heere dagelijks toe deed? Waar ze op 
het schavot, bij de guillotine, op de brandstapel die enige Naam nog 
uitzingen. Daar wordt Gods Kerk gebouwd. Het is geen best teken 
dat het in onze tijd en onder ons zo stil is. Het is een akelige toe-
stand van geesteloosheid, ingezonkenheid waar we in terecht ge-
komen zijn. 
Hoe staat het in de Openbaring? “Och, waart ge maar heet, of waart 
ge maar koud. Maar u bent lauw, en daarom om uit te spuwen”. 
Halfslachtig, u hangt er wat tussen. Maar het is niet werkelijk. Het is 
niet ernst. Het is niet levend en het is niet krachtig. Nee, daar gaat 
toch ook niets van uit. Of wel? Dat is toch een zouteloze toestand! 
Zal dat wat uitstralen in de wereld om ons heen? 
Maar hier, ze spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. Weten-
de dat God Zelf voor ze instaat. Wetende dat Gods eer er mee 
gemoeid is. En wetende dat de zaligheid van de mensenkinderen op 
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het spel staat. In die wetenschap zeg ik tegen u het woord van de 
apostel Paulus: “Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen 
de mensen tot het geloof, opdat ge nog in deze uw dag bekennen 
zou wat tot uw eeuwige vrede is dienende”. Wij nog in vrijheid. Hoe-
veel hebben wij voor bij al die vervolgde christenen! Wij nog in vrij-
heid. En de lieflijke lokking komt telkens tot u. Och, opdat ge aan 
Zijn voeten neer zou vallen, en daar zou blijven totdat aan u bewaar-
heid geworden is wat aan deze kreupele geschied is: gezond ge-
worden door de almachtige kracht van Jezus Christus. Door Zijn 
hand zal het welbehagen des Heeren gelukkiglijk voortgaan. 
Daarom hebben we ook vandaag, ook in Nederland nog hoop. Hoop 
op God, want ik zal Hem nog loven. 
 

AMEN. 
 
Slotzang Psalm 68 : 1 
 

De HEER' zal opstaan tot den strijd; 
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd, 
Verjaagd, verstrooid doen zuchten; 
Hoe trots Zijn vijand wezen moog', 
Hij zal, voor Zijn ontzaglijk oog, 
Al sidderende vluchten. 
Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt, 
Als rook en damp, die ras verdwijnt, 
Verdrijven en doen dolen. 
't Godd'loze volk wordt haast tot as; 
't Zal voor Uw oog vergaan, als was, 
Dat smelt voor gloênde kolen. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


