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Predikatie over Filippensen 3 vers 17 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Stichting Sola Scriptura Kampen 
11 november 2015 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 119 : 10 en 25. 
 Geloofsbelijdenis Zondag 18 H.C.. 
 Schriftlezing Filppensen 3 
 
  1 Voorts, mijne broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u 
te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. 
  2 Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. 
  3 Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen, en in Chris-
tus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen; 
  4 Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand 
anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer: 
  5 Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam 
van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een farizeeër; 
  6 Naar den ijver een vervolger der gemeente; naar de rechtvaardigheid 
die in de wet is, zijnde onberispelijk. 
  7 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. 
  8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemend-
heid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die din-
gen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge 
gewinnen; 
  9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit 
de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaar-
digheid die uit God is door het geloof; 
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeen-
schap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, 
11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. 
12 Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben; maar ik jaag 
daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook 
gegrepen ben. 
13 Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. 
14 Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende 
mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping 
Gods, die van boven is in Christus Jezus. 
15 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets 
anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. 
16 Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelven regel 
wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. 
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17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzo 
wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. 
18 Want velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en 
nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; 
19 Welker einde is het verderf, welker god is de buik, en welker heerlijkheid 
is in hun schande, dewelke aardse dingen bedenken. 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker 
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, 
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig 
worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle 
dingen Zichzelven kan onderwerpen. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 130 : 3 en 4. 

 
Filippensen 3 het 17e vers, daar luidt het Woord van God: 
 
Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzo 
wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest naar 
aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Het goede voorbeeld. 
2e. Het slechte voorbeeld. 
3e. Het enige voorbeeld. 

 
Dat 3e hoofdstuk uit de Filippensenbrief is in feite één grote waarschuwing 
van de apostel Paulus tegen dwaalleer. Die dwaalleer gaat zo geraffineerd 
te werk, dat is net een kameleon. Dat neemt de kleur aan en dat neemt de 
gewoontes van degenen die het zoekt te verleiden en zoekt mee te slepen 
naar het eeuwige verderf. 
Je zou het zo kunnen zeggen: Wat is dan dwaalleer? Alle leer, alle pre-
diking die niet de Heere Jezus Christus als de enige grond van zaligheid 
aanwijst. Als een ander fundament wordt gelegd in de prediking van het 
Woord, dan is het dwaalleer. Want er is voor het aangezicht van God maar 
één gerechtigheid die bestaan kan, en dat is die aangebrachtte, die verwor-
ven gerechtigheid door de Heere Jezus Christus. Dat betekent dit dat wij, u 
en ik, voor het aangezicht van de rechtvaardige God geen bestaansgrond 
hebben buiten de Heere Jezus Christus. Dat houdt tegelijkertijd in dat die 
zaak ernstig op ons hart gebonden moet zijn. De vraag is deze: “Wat dunkt 
u van de Christus? Wie is Hij voor u?” Is dat een uiterlijk toestemmen? Een 
in het algemeen aanvaarden dat Hij de enige Weg ter ontkoming en des 
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behouds is? Of is daar in uw ziel een begeren, een verlangen, net als de 
apostel Paulus, om Hem te mogen kennen? Dat woordje “kennen” geeft 
iets aan van gemeenschap, overeen gekomen. Er is een band, een relatie 
ontstaan, dat Hij niet langer een vreemde voor u is, maar dat Hij Zich aan u 
vertoond heeft, aan u bekend gemaakt heeft zoals Hij nu is. Niet in het 
algemeen, de Zaligmaker, maar dat Hij u geschonken geworden is als dé 
Zaligmaker, als het Rustpunt van uw hart. Hebt u schuiling gevonden in de 
wonden van de Heere Jezus Christus? Is dat bloed toegepast aan uw hart 
en aan uw geweten? Is het gebeurd dat u zonder een pak van zonden en 
schuld voor het aangezicht des Vaders bent gesteld, omdat Hij, die lieve 
Borg en Middelaar het in uw ziel heeft gezegd: “Ik voor u, daar gij anders de 
eeuwige dood had moeten sterven”? 
Wat dunkt u van de Christus? 
Is het gebeurd dat u op dat plekje terecht kwam, dat het op zo’n uur aan 
ging in uw leven, waar u gekneld lag in de banden van de dood, waar de 
angst der hel u alle troost deed missen, natuurlijk, en dat u daar op dat 
plekje onder die rechtvaardige God terecht kwam, dat u Hem gelijk moest 
geven in Zijn oordelen. Die oordelen rusten op de allerbeste wetten, omdat 
in het heilig licht van Gods gerechtigheid al uw deugden en al uw gerechtig-
heden wegwerpelijk bleken, als stoppels die in het vuur van Zijn heiligheid 
toch zouden verbranden. U stond naakt en geopend voor de levende God, 
met schuld en met zonden, en u had geen penning om te betalen. O ja, u 
had misschien uw leven lang gemeend dat er van alles was wat u waardig 
had gemaakt om voor God te kunnen verschijnen. U kunt misschien dat 
rijtje met de apostel Paulus wel mee zeggen. O ja, u hebt geijverd in zovele 
dingen. Maar weet u wat nu de samenvatting van al die dingen is, waar de 
apostel in geijverd had? Dat was een verbroken werkverbond, om weer wat 
op te richten voor God, wat toch niet bestaan kan. Want de Heere zegt: “Uit 
u geen vrucht meer in der eeuwigheid”. En daar zijn we zo vijandig tegen. 
Dat willen we maar niet. Dat doet zo’n pijn in dat vlees en bloed van ons. 
We willen wat wezen. We willen belangrijk zijn. We willen er toe doen. Maar 
nee, niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermen-
den Gods. Dat wordt nu in dat uur der minnen geleerd, des ontfermenden 
Gods, wat dat nu inhoudt. Waar je niets hebt aan te brengen dan alleen 
maar vuiligheid, zondigheid. Daar is het God Die in plaats van het vonnis en 
het oordeel die heerlijke gerechtigheid, die voor Hem bestaan kan, aan-
brengt, in je ziel drukt, je geloofs-oog op de Heere Jezus richt, Hem ziet. En 
dat bloed toegepast aan het hart. Ja dan, dan weet je wat het is dat een 
volle beek van wellust elk in liefde dronken maakt. 
Weet u wat de apostel zegt van al zijn gerechtigheden? Schade en drek. 
Ja, dat is een hard woord in gereformeerd Nederland. Schade en drek. Dan 
gaat heel je godsdienst onderste boven. Heel je vermeende bekering gaat 
onder-ste boven. Schade! Weet u waarom de apostel zegt: “Het is mij scha-
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de”? Wel, het heeft mij weg gehouden bij het kruis van Golgotha. Het heeft 
me weg gehouden bij het bloed der verzoening vandaan. Het heeft me weg 
gehouden bij de enige grond van zaligheid. Ik heb een andere grond ge-
zocht. 
Maar niet alleen schade voor zijn eigen ziel. Nog drek ook. Nou ja, dat is 
nog erger dan modder. Dat is het meest smerige wat er te bedenken valt. 
Een stank in de heilige neusgaten van God. Dat was nu zijn opgepoetste 
leven. Dat waren zijn godsdienstige mantels. Dat was heel zijn wetsbe-
trachting. Een stank in de neusgaten van God. 
En weet u wat het ergste is? Nu dacht hij dat hij tot Gods eer leefde, maar 
het was op een vreselijke wijze tot Gods oneer. Weet u waarom? Omdat hij 
in heel dat wettische leven God voor leugenaar hield, en in heel zijn doen 
en laten het uitdrukte: “U hebt geen gelijk als U zegt dat er in mij geen 
vrucht meer gevonden wordt”. Hij maakte de Heere voor een leugenaar uit. 
En het ergste is dat hij aan dat enig Middel ter ontkoming en des behouds 
voorbij ging, zovele jaren van zijn leven. Dan kun je toch wel indenken, of 
niet, dat die man daar zijn leven lang mee gezeten heeft, dat dat eertijds 
iets is wat je altijd maar mee blijft dragen als een smart in je hart. Nee, niet 
goedkoop: “Ach, het is voorbij, Jezus heeft welgedaan”, ofzo. Nee, maar te 
kauwen. Graaf maar dieper, mensenkind, in de wanden van je eigen ver-
doemelijkheid, van je vuiligheid, je zult nog meer gruwelen vinden, wie je 
geweest bent en wie je nóg bent. En de Heere zal het Zijn kinderen orden-
telijk voor de ogen stellen. Dat is in orde, wat je nu allemaal al vergeten 
was. Dat is God niet vergeten. En Hij zal maken dat je het je allemaal her-
inneren kunt. 
Maar ja, dan roept de apostel uit: “Eén ding stijgt daar bovenuit. Eén red-
middel is daar maar. De uitnemendheid der kennis”. Ofwel, de kennis van 
de Heere Jezus Christus is uniek. Wat wil het woord “uitnemend” eigenlijk 
zeggen? Geheel enig in zijn soort. Die kennis heeft teweeg gebracht in het 
hart van de apostel wat niets anders teweeg had kunnen brengen. 
En die prediking moet klinken, ook vanavond. De uitnemendheid der kennis 
van Christus Jezus, zijn Heere. En die vraag moet u gesteld worden. Is Hij 
ook uw Heere? Weet u ervan welke uitnemendheid dat is? Dat het oude 
voorbij gegaan is en dat het alles nieuw geworden is. Dat Hij het een en het 
al geworden is in uw leven. Dan heb je vast uitgezongen: “Nu zal alles, mijn 
hart, mijn zinnen, nu zal alles U hartelijk beminnen”. Dan zal er vast een 
verlangen, een begeren in je gemoed zijn, om te wandelen in het spoor van 
Gods geboden, om die te doen uit dankbaarheid. Als je toch weet waar je 
schuld gebleven is. Als je toch enig besef hebt van wat het Hem gekost 
heeft om je van het verderf en van de hel te redden. Als je toch enig idee 
hebt wat die Vrederaad Gods inhoudt in de stilte van de nooit begonnen 
eeuwigheid. Dat de Heere in Zichzelf heeft raad gehouden: “Wie is er om 
voor dezen verzoening teweeg te brengen?” En dat de Zoon naar voren 
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trad: “ Ik kom, o God, om Uw wil te doen”. Als je er enig idee van hebt dat 
de namen van de verkorenen geschreven staan in het boek dat voor Gods 
aangezicht is. Eer dat de wereld geschapen was. Eer dat de mensheid een 
plek had op Gods wereld. Eer dat wij gevallen waren in zonden en on-
gerechtigheden. Waar het ganse menselijke geslacht onder de verdoeme-
nis ligt. Daar heeft de Heere van eeuwigheid dat volk verkoren. Och, dat 
schuilt allemaal in die uitnemendheid der kennis van Christus Jezus de 
Heere. En om Zijnentwil heeft hij alle dingen schade gerekend, en hij acht 
ze drek te zijn. Opdat ik Christus moge gewinnen. 
Kijk, daar zit een tekening in, in dat “moge gewinnen”, van een alreeds en 
nog niet. Hij weet Wie Hij is. Hij noemt Hem “mijn Heere”. En tegelijk zegt 
hij van zijn Heere “opdat ik Hem moge gewinnen”. Ofwel, dat hele punt van 
de kennis van Christus; dat hele punt van Golgotha’s kruis, dat raakt in het 
leven van de apostel geen gepasseerd station. Dat blijft het telkens weer. 
Dat is het waar hij reikhalzend naar uitziet, dat alle scheidingen zullen zijn 
weggenomen en dat hij voor eeuwig bij Hem zal zijn. 
Ja, ook dat is toch een dwaling. Hoe ootmoedig of hoe vroom, hoe diep 
doorgeleid het ook klinken kan, dat we zouden menen dat Golgotha’s kruis 
een zaak voor beginnelingen is, en dat een geoefend volk zachtjesaan in 
een mystiekerie terecht komt, in het Vaderhart van God, de kloppingen van 
het Vaderhart van God beluisteren. Dat! 
Weet u waar het Vaderhart van God geopenbaard is? Juist op Golgotha’s 
kruis. Ziet hoe grote liefde God de Vader gegeven heeft, dat Hij Zijn Zoon 
heeft overgegeven in die bittere en smadelijke dood. Zo lief heeft God nu 
de wereld gehad. Christus gewinnen. 
Kijk, en de apostel zegt van de prediking: “Nu heb ik niet voorgenomen dan 
iets te weten, dan Jezus Christus en Die gekruisigd”. Dat moet telkens op-
nieuw de klank wezen. Dan komt het dichtbij hoor. Nee, dat is niet zo, dat je 
zegt: “Dat zijn de bekende klanken, dat weten we onderhand wel”. Maar is 
dat nu je eten en je drinken? Glijdt het langs je rug af en doet het je niets? 
Of kan dat je hart verwarmen en je ziel verkwikken? Is dat het waarin je op-
ademt, als weer wordt voorgesteld en uitgeschilderd Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft? Dat wil de apostel Paulus in het oog hebben. En daartoe 
vermaant hij zijn broeders. Dat moeten al de gelovigen in het oog houden. 
Weest mede mijn navolgers, broeders. Dus in die woorden spreekt hij al-
leen diegenen aan die, net als de apostel, van een eertijds weten en ook 
van een heden. Die net als de apostel weten van schade en drek te achten 
alles wat van ons is, en Hem te mogen gewinnen. Die net als de apostel 
weten hoe zalig en hoe zoet het is als de Borg en Middelaar wordt toege-
past aan het hart. 
Weest mede mijn navolgers. Dus de apostel stelt zichzelf voor als zijnde in 
een loop, in een loopbaan. Hij is onderweg. En niet zomaar onderweg, als 
wij kunnen doen, een wandeling zonder doel en zonder eindbestemming, 
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och, ik ga zomaar een eindje om. Nee, de apostel is onderweg naar dat 
grote doel wat voor ogen staat. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen 
dat achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, de 
prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. 
Ziet u dat? Het leven van de apostel is een strekkend leven. Ofwel, hij rekt 
zich uit en hij rekt zijn handen voorwaarts, om al haastiger en haastiger 
daar te zijn waar hij begeert te komen. Waar begeert hij te komen? Het wit, 
de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. 
Ja, zoals daar in dat oude Romeinse Rijk die loopbanen waren en dat wit. 
Die prijs werd hoog gehouden. Die schitterde in de zon. Die kon je van ver-
re zien, opdat de lopers in de baan niet op de omstandigheden zouden let-
ten en alle ballast af zouden leggen, en zich te meer zouden haasten om 
hoe sneller als mogelijk was daar te komen en die prijs in ontvangst te ne-
men. Het is als het ware op het scherp van de snede dat de apostel het 
voorstel. Ofwel, God Zelf stelt het voor. Dat wit heeft hij op het oog, de prijs. 
Wat zou nu die prijs zijn die de apostel op het oog heeft? Wel dit, met de 
Heere wezen. Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat 
is zeer verre het beste. 
Ik las onderlaatst ergens: met vreugde aan het graf te denken, dat is een 
vrucht die Golgotha’s kruis ons gaf. 
Daar moet je eens over nadenken. Dan komt de dood dichtbij. Niet meer 
als die akelige vorst der verschrikking. Maar door de werking van Gods 
Heilige Geest komt dat ogenblik dichtbij dat ik dit ellendig, zondig leven zal 
mogen afleggen, en daar zal mogen wezen waar ik Hem volmaakt zal mo-
gen en kunnen dienen. Waar Hij de hulde zal krijgen toegebracht die Hij zo 
waardig is. Of verdient Hij het niet om geëerd en geloofd te worden?! 
Weest mede mijn navolgers, broeders. Want, o ja, de apostel weet het wel 
dat er zoveel ophouders zijn op de weg. Er is zoveel wat onze aandacht 
vraagt, wat ons weg zoekt te slepen, weg zoekt te trekken, wat onze blik wil 
veranderen opdat we dat wit niet meer in het oog houden. Maar al die din-
gen brengen maar één ding teweeg: dat is een onrust en een onvrede in 
het hart. 
Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzo wan-
delen. Het is alsof de apostel daar heel de gang van de gelovigen door de 
eeuwen heen voorstelt. Die alzo wandelen. O ja, wellicht waren er in de ge-
meente te Filippie gelovigen die geliefden hadden moeten afstaan aan het 
graf, die in het geloof gestorven waren. Die hadden de loop beëindigd en 
het geloof behouden, en voorts was ze weggelegd de kroon der rechtvaar-
digheid. Houdt dat in het oog, zegt de apostel Paulus. Ze zijn wellicht door 
moeitevolle wegen gegaan. Het is door druk en kruis gegaan. Maar zijn ze 
niet veilig daar aan gekomen! 
Hebt u ze ook, wellicht in de kring van uw familie, van uw bekenden, die u 
dag aan dag mist, die geestelijke vader, die moeder in Israël, waar u bij te 
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raden kon gaan, die maar zo eenvoudigweg van de Heere geleerd waren, 
die u konden onderwijzen aangaande de weg der zaligheid. Hebt u ze mee-
gemaakt in uw leven, waar de tere vreze Gods in lag? Och, waar zijn al die 
groten gebleven? 
Waar zijn al die pronkers gebleven? Waar zijn al die wereldregeerders 
gebleven? Ze zijn weggegaan in het graf, als de beesten vergaan. 
Maar waar zijn zij eigenlijk gekomen die die loop geëindigd hebben? Gij 
hebt ons tot een voorbeeld, zegt de apostel. En zoals nu hij en al die 
gelovigen voor die broeders een voorbeeld moesten wezen, zo ook nu. 
Hij vergeet hetgeen dat achter is. Er is geen terugkeer naar dat oude leven, 
naar dat oude bestaan mogelijk. Want dat oude leven verontrust slechts. 
Daar is geen vrede, geen rust, geen zaligheid in. Maar er is een loopbaan. 
Nou, die broeders worden gemaand op die loopbaan te zijn. Weet u waar-
om? Elke weg die we gaan buiten deze loopbaan, komt  uit in de hel. En 
alleen deze loopbaan, je zou ook kunnen zeggen, het is de smalle weg, die 
leidt tot het leven. En bovendien, zonder heiligmaking is het onmogelijk dat 
een mens God zal zien. Als de rechtvaardigmaking in uw leven een plaats 
heeft, dan kun je toch niet meer terug gaan in het leven der zonde! Dan kun 
je toch niet meer goedkoop praten over je leven wat Hem, je lieve Borg, zo-
veel smarten heeft gekost! Als je dan toch vervalt, struikelt dagelijks in vele, 
dan doet dat toch pijn vanbinnen. Of niet? Dat daar opnieuw hamerslagen 
in Christus’ wonden geslagen worden, en dat Hem opnieuw zoveel pijn en 
smart wordt aangedaan. 
Weest mijn navolgers, broeders. Die gang moet gegaan worden. En wat is 
dat nu voor een gang? Dat is een gang die haaks staat op de gang die de 
wereld gaat. Dan hoor je er niet meer bij. Nee, inderdaad, dan geldt het wel 
wat we gezongen hebben: “Ik ben een vreemdeling op de aarde, een bij-
woner, gelijk al mijn vaders”. Want terwijl de apostel die gang voorstelt, zegt 
hij tegelijkertijd: “Want velen wandelen anders”. Wel dit, ik stel u, o broe-
ders, voor om die gang te lopen, mijn navolgers te zijn, en op degenen te 
merken die alzo gewandeld hebben en nog alzo wandelen. Maar het is een 
getal, een geslacht, niemand zal het kunnen tellen. Talrijk als het zand aan 
de oever van de zee en als de sterren aan de hemel. Maar van dat geslacht 
geldt dat het in het geheel van de wereldbevolking maar zo’n klein volk is, 
een kleine kudde. Want velen… Dat zegt iets over het algemene, het uitge-
strekte. Ofwel, de zonde, de val in Adam is doorgedrongen tot al de men-
senkinderen. Nergens wordt een reine geboren. Allen hebben gezondigd en 
derven Gods heerlijkheid. En die velen wandelen anders. En het aangrij-
pende is, dat de apostel zijn eigen leven voorstelt als een renbaan, een 
loopbaan, met haast om tot dat doel te komen. En dat hij het leven van die 
velen voorstelt als een wandelen. Ziet u dat? Alsof de natuurlijke mens 
geen haast maakt, want de natuurlijke mens heeft het best naar zijn zin op 
deze wereld, en die vermaakt zich met alles wat de wereld te bieden heeft. 
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O ja, de apostel heeft dat wit op het oog. Maar die velen, ja, hun blik wordt 
door de duivel meegevoerd, hier heen en daar heen. En ze gaan zich hierin 
eens verdiepen, en daar eens kijken, en zich daar eens mee bezig houden. 
En ze genieten. Ze genieten met volle teugen van het leven. Kijk, in dat 
opzicht… Ik zei u daarstraks: voor de apostel komt de dood dichtbij. Niet 
meer als de vorst der verschrikking, maar als een uitzien om eeuwig bij 
Hem te zijn. Maar deze wandelaars schuiven de dood verre van zich. Die 
zijn nog lang niet uitgekeken op deze wereld. Weet u hoe dat komt, dat de 
wereld nog zoveel moois, zoveel schoons voor ze te bieden heeft? Omdat 
ze nooit de schoonheid van de Heere Jezus Christus gezien hebben. Want 
als je ooit in je leven die schoonheid gezien hebt, dan gaat toch van al het 
andere de glans af. Als je Hem gezien hebt, dan heb je toch alles gezien! 
Ja, zo zit het. Weet u hoe Simeon daar stond in de tempel? Toen die Hem 
zag: “Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord, 
want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien”. Wat hij daarna nog te zien 
kreeg op de wereld, dat was alleen maar een afknapper. Dat viel alleen 
maar tegen. Dat kon toch niet meer verzadigen. 
Dat is het eigenlijk bij de apostel. Dat wit, dat alleen kan hem nog verza-
digen. Maar die anders wandelen, o ja, die vinden hun verzadiging in het 
allerlei. 
En van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, zegt de apostel. Ofwel, ik houd 
niet op u er voor te waarschuwen. Want die wandelaars zijn zelfs leraars, 
maar ook horigen, gemeenteleden. Dat zijn zij die op de kansel staan, en 
dat zijn ook zij die er onder zitten, die in die leer, in die valse theologie 
worden gevormd, worden misvormd, worden misleid. 
Velen wandelen anders. Dat heb ik u dikmaals gezegd. Ja, er kan niet ge-
noeg op de dwaalleer gewezen worden. Weet u waarom niet? Omdat die 
dwaalleer altijd zo goed bij ons natuurlijk hart past. Het sluit haarfijn aan op 
ons zondige leven. We voelen ons er wel bij. Dat zit als gegoten. En de 
apostel maar waarschuwen. Weet u wat hij zegt? De waarachtige leer, de 
enige wet ter zaligheid staat haaks op ons natuurlijk leven, gaat dwars te-
gen ons in, eens voor het eerst en telkens opnieuw. Vlees en bloed worden 
niet gespaard. 
Maar die anders wandelen, ja, die sparen vlees en bloed. Dat zijn die 
predikers die van vrede spreken en geen gevaar. Dat zijn die predikers die, 
in het licht van Filippensen 3, andere grond leggen. En dan ook komt het 
toch dichtbij. Het is niet anders. Hoe aangrijpend het ook is. 
Wat zal er van de kerken in Nederland geworden? Wat is er eigenlijk van 
de theologie in kerkelijk Nederland geworden? Wat is er nog over van de 
leer van de Reformatie? Waar klinkt nog dat zuivere Woord van de levende 
God? O ja, het is al een groot voorrecht in onze dagen als de Christus 
onder een deksel gepredikt wordt. Maar hoe vatbaar zijn we er voor om in 
onze zwarte pakken wet en Evangelie te vermengen. Wij wat en God wat. 



 9 

En om een leven op de been te houden van smaak niet, raak niet en roer 
niet aan. Zo iets. Om wat te wezen voor het aangezicht van God. De 
apostel zegt er zelfs bij: “Ik zeg het u nu wenende”. Het gaat hem aan het 
hart. Weet u waarom? Omdat hij in gedachten die gemeenteleden voor 
hem ziet, die allemaal maar ene ziel hebben op weg en reis naar de eeu-
wigheid, en die allemaal straks God moeten ontmoeten. Dat moet zonder 
verschrikken gebeuren, anders is het verloren. Hij ziet ze voor zich, al die 
mensen die keurig hun plicht en trouw betrachten, en opgaan onder de 
bediening van het Woord. 
Och, denkt u eens in, als de apostel Paulus in kerkelijk Nederland rond zou 
kunnen kijken in onze dagen, zouden de tranen niet over zijn wangen lo-
pen! Zou hij het ons ook niet wenende toeroepen: “Weg gegaan bij de kern, 
bij de grond, bij het fundament vandaan”. Zovelen die hun huis bouwen op 
een zandgrond, zonder dat er gegraven is in de diepte, totdat de Rotssteen 
gevonden werd. Zovelen die daaraan voorbij gaan, dat het geweten, ge-
kend moet worden dat dat bloed is toegepast aan hart en geweten. Heeft 
het bloed gedrupt? Ach, anders weent de apostel over u. U zegt het 
misschien: “Ik hoop het maar dat het goed komt, en ik reken op Zijn liefde. 
En als ik mij niet bedrieg…” Nou ja, dat doen we natuurlijk wel. “En als ik 
me niet vergis..” Ook dat doen we continu. “Dan hoop ik maar. Want die 
tekst en dat versje, en dit en dat…” Maar de Persoon van de Middelaar! En 
de apostel Paulus weent. Weet u hoe? Net zoals de Heere Jezus Christus. 
Hij stond bij Jeruzalem te kijken. En Hij zei: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe 
menigmaal. Ik heb u bijeen willen vergaderen. Gij hebt niet gewild”. We-
nende. 
Och kerkelijk Nederland, hoe menigmaal en niet gewild dat Hij Koning over 
ons zijn zou. Ik zeg het wenende, zegt de apostel, dat zij vijanden des 
kruises van Christus zijn. 
Vind je dat niet aangrijpend! In heel hun godsdienstig leven, in heel hun 
wettisch leven, vijanden van het kruis van Christus. 
Je dacht misschien dat je al een heel eind was in je ellendekennis. Je dacht 
misschien dat je in je ontlediging al een heel eind gevorderd was. Dat het 
zachtjesaan tijd werd dat de Heere Zijn genade bewijzen zou. Maar de 
Heilige Geest overtuigt van zonden. Dat al die zonden van mijn le-ven 
slechts uitlopen, uitwerkingen zijn van deze ene zonde: in Hem niet geloofd. 
Vijand van het kruis van Christus. Hoe diep onze ontdekking ook gegaan is, 
als het dit punt niet heeft bereikt, dat we wenen en rouw bedrijven om Hem 
Die wij doorstoken hebben, het is allemaal nutteloos, vruchteloos. Vijanden 
van het kruis van Christus. 
Dat is toch wat! Daar zit je dan naast in de kerk. Want de apostel heeft het 
niet over wereldlingen. Nee, hij zegt, die scheiding gaat dwars door de 
gemeenten heen. Dus dan geldt toch maar één zaak: “Onderzoek uzelve 
nauw, ja zeer nauw, of ge in het geloof zijt”. Niet degenen die hem hun 
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Vriend noemen, maar waar Hij van zegt: “Ik heet u voortaan vrienden”. Die 
zijn geen vijand meer van het kruis van Christus. Ach, mensen, wat een 
waarschuwing! Wat een ernstig woord van de apostel! Wat zet hij het hele 
kerkelijk bestel van onze dagen in één ogenblik in het licht van Gods hei-
ligheid. Dat aldoorziende oog van God weet het best. Ach, dat drukke  be-
drijf, toen ook al, dat godsdienstig bedrijf, daar was elke dag wat te doen. 
Maar het had geen merg. Het had geen been. Het had geen bodem om het 
bestaan. En daarom verloren. En dan gaan ze naar het einde toe. Hun 
einde is het verderf. 
Dus de apostel zegt: “Ze houden zich op de been, en ze noemen zich 
misschien wel Abrahams zaad, wie zal het zeggen. Maar het verderf, daar 
gaan ze naar toe”. Ze schuiven het wel verre van zich, maar de apostel, die 
het wit in het oog heeft, en die zijn dood heel dichtbij heeft zien komen, met 
verheuging om ontbonden te zijn; hij ziet ook hun dood, heel dichtbij. En hij 
zegt: “Dat wordt het verderf, het eeuwige verderf”. 
Ja mensen, het ware te wensen dat ik door kon dringen tot uw ziel. Wat sta 
je dan machteloos! Hoe de apostel het dan ook uitroept: “Wij dan wetende 
de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof”. Maar ja, ze 
blijven stokstijf zitten. Ze zijn niet in beweging te krijgen als God de Heilige 
Geest er niet aan te pas komt. En toch, en toch vraag ik het u. Als u deze 
dag niet uit zult leven; als het met u gebeuren zal dat u over enkele ogen-
blikken voor het aangezicht van God moet verschijnen, zal het kunnen, zal 
het gaan? Is er verzoening teweeg gebracht? Ligt het vlak tussen God en 
uw ziel? Zingt u het met de psalmist mee: “Dat zal geen leed uit mijn ge-
heugen wissen, ik heb het immers zelf uit Zijn mond gehoord”. Is dat het in 
uw bestaan? Dat op de bodem van uw hart deze vastigheid gevonden 
wordt, dat de Heere degenen kent die de Zijnen zijn? Och, mensen, het is 
van tweeën één, of de kroon, of het verderf; of de heerlijkheid, of de ramp-
zaligheid. Wat zijn we toch in een ingezonken toestand terecht gekomen. 
Dat de hemel nauwelijks verkwikt, en dat de hel niet meer verschrikt. Dat 
we maar dezelfde kunnen blijven, jaar in, jaar uit. En al belijden we het met 
onze mond anders, we leven als zou onze stad eeuwig staan. Maar alle 
vlees is gras, en onze heerlijkheid is als een bloem des velds. Alleen het 
Woord des Heeren blijft tot in alle eeuwigheid. En alleen wie in dat Woord 
ligt opgeborgen, die zal blijven tot in eeuwigheid toe. 
 
Kom, laten we eerst samen zingen Psalm 25 het 6e vers. 
 

Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed dat nimmermeer vergaat, 
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Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Dewelke aardse dingen bedenken. Kohlbrugge zegt: “Die hebben hier wat, 
hier op aarde. Maar ja, ik heb niets. Ik heb alleen de verwachting”. Wij ver-
wachten, naar Zijn belofte. Zo! Onze wandeling is in de hemelen. Daar is 
ons burgerschap, zegt Kohlbrugge. Hier niet thuis. We horen er hier niet 
meer bij. Nee, hij zegt het zelfs zo: “Zij maar bouwen. En weet je wat ik 
ben? Ik ben een worm, van mensen veracht en van mensen vertreden”. 
Misschien komt juist binnen de godsdienst de bitterheid van het vreemde-
lingsschap op aarde wel voor de dag. Ja, gedurig heb je van de wereld 
helemaal niet zo’n last. Maar die die de aardse dingen bedenken. Die een 
godsdienst opbouwen. Weet je, Kohlburgge zegt: “Ze hebben een tempel, 
ze hebben synagoges, ze hebben een paus, ze hebben een synode, ze 
hebben predikanten, ze hebben scholen, ze hebben alles. Alles op aarde. 
Maar ze missen die verwachting, dat hier niet thuis zijn, dat heenreizen, dat 
weg verlangen”. Want deze wereld ademt in de ongerechtigheid. En het 
geloof verwacht nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in dewelke gerech-
tigheid woont. Eindelijk! Eindelijk! Want och, wat heb je een verdriet als je 
om je heen kijkt. En wat is er veel wat je niet recht kunt zetten. Je zou het 
zo graag anders zien. Maar ja, geef het maar over in de handen van Die 
Die rechtvaardig oordeelt. Zijn volk komt heus wel door de tijd heen, hoor. 
Dat volk met de verwachting. Dat volk dat wandelt met een wandeling die in 
de hemelen is. 
Ziet u, nu gebruikt de apostel weer dat woord “wandelen”. Hij gebruikte het 
bij diegenen die aardse dingen bedenken. Maar nu voor zichzelf, of op het 
volk van God toegepast. Dat geloof had hij als een loopbaan voorgesteld, 
en nu gebruikt hij dat woord “wandeling” om iets van de rust en de stilte en 
de zoete vrede weer te geven die reeds hier op aarde ligt in het leven der 
verwachting, in het uitzien. 
Hij zegt: “Wij verwachten uit de hemel de Zaligmaker, namelijk de Heere 
Jezus Christus”. Het woord “verwachten” geeft iets aan van het reikhalzen, 
het uitzien, het verlangen. 
Ja, die jongen en dat meisje, er moet maar liefde wezen. Ja, het is niet 
anders, die ene moet een verre reis maken. Maar ja, die thuis blijft zit vol 
verwachting te kijken, uitkijken, te wachten, te reikhalzen. Die zegt niet: 
“Nou ja, laat maar, het is mij om het even, of hij morgen terug komt of vol-
gende week, wat maakt het uit”. Nee, die zegt: “Was het nu reeds zo ver”. 
Dat is de band der liefde. Zo, zegt de apostel, verwachten wij de Zalig-
maker, want er is een liefdeband, wij zijn aan Hem gebonden en verbon-
den. Was het nu maar reeds zo ver. 
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Daar heb je weer zoiets. Dat tekent de armoede van onze tijd. Dat er zo 
weinig uitgezien wordt naar de wederkomst des Heeren. Dat we wellicht 
zelfs hopen dat het onze tijd nog duren zal. Ja, je hebt het nog te best naar 
je zin in de wereld. Of ja, je vreest en dat je vanbinnen wel gevoelt: “Als Zijn 
oog mij doorschouwt, hoe zal het dan wezen?” Dat er iets van schrik over je 
heen komt. 
Maar de apostel verwacht. 
Is dat er in uw leven ook weleens geweest? Dan weet u hoe erg het is als 
het er nu niet is. Of is het er nooit geweest? 
Wie verwacht hij eigenlijk? De Zaligmaker. Weet u wat ik zo schoon vind 
aan dat woord? Hij zegt niet: “Die mij zalig gemaakt heeft”. Daar heb je 
weer dat “alreeds” en “nog niet”. Die Zaligmaker kent hij. Hij kent Hem per-
soonlijk. Maar die volle zaligheid laat nog op zich wachten. 
U zegt: “Ja, dan ben ik jaloers op die lieve opa of m’n moeder die in de 
Heere gestorven zijn”. Nee, voor die laat de volle zaligheid ook nog op zich 
wachten. Want de gelovigen die nog leven zullen op de verschijning van de 
Heere Jezus, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Die zullen 
eerst opstaan en de Heere tegemoet gaan. Want de volle zaligheid is om 
met ziel en lichaam beide de Heere tot in alle eeuwigheid te mogen be-
doelen. 
Hij Die ten hemel is gevaren, Hij kwam als God, Hij werd Mens. Maar Hij is 
als God met het menselijk lichaam naar de hemel terug gekeerd. En zo zal 
Hij ook Zijn volk tot Zich nemen met ziel en lichaam beide. Nou, dat is de 
volle zaligheid die hij verwacht van de Zaligmaker, namelijk de Heere Jezus 
Christus. 
Ik dacht maar zo bij die woorden, bij die Namen: wat spelt de apostel dat 
nuchter en helder. Dat is niet meer van: “Ja, ik hoop maar dat God het wel 
maakt, en ik verlang zo, en ik verwacht misschien wel, en ik hoop hier op 
en ik hoop daar op”. Nee, het heeft zich geconcentreerd op de Namen. En 
de Namen geven Zijn Wezen weer. Hij is de Heere, de Bezitter van het al. 
Alles is Hem onderworpen. Ofwel, de apostel zegt: “Ik lig in Zijn handen, en 
daarom ben ik veilig”. 
Vreest niet voor die het lichaam doden, maar veel meer voor Hem Die 
beide, ziel en lichaam kan verderven in de hel. We liggen in Gods handen. 
En dat is voor de apostel een hele rust en een hele troost. De Heere. En 
Wie is nu die Heere? Dat is Jezus, Die Zijn volk zalig maakt van hun zon-
den. Ofwel, het is zijn Goël. Maar ook de Christus, van de Vader tot dat 
werk gezalfd. Dus God de Vader op Zijn eeuwige troon, staat hier achter en 
is het eens met het werk van Zijn Zoon, en zal in eeuwigheid niet meer toor-
nen en niet meer schelden. Want er is voor Paulus, voor die gelovigen, voor 
de broeders, genoeggedaan. 
En voor u? Ook voor u? Genoeggedaan. Namelijk de Heere Jezus Chris-
tus. Dat betekent ook dit: de verwachting is geconcentreerd. Het is niet een 



 13 

een of andere verwachting. Dat hoor je in onze zogenaamd religieuze tijd 
ook: “Ja, ik geloof dat alles goed komt, en ik hoop maar dat het nog eens 
beter wordt”. Dat is geen verwachting. Dat is een luchtledige droom, die als 
een zeepbel uit elkaar zal spatten. Maar dit is levende realiteit. En wat zal 
die levende realiteit inhouden? Wel, hier komt de apostel tot een akelig 
stuk. Misschien ben je daar achter gekomen. Je hebt gedacht in de eerste 
liefde dat het beter zou worden, en dat je inderdaad Gode zou leven. Leer 
mij naar Uw wil te handelen. Dat had je weleens gebeden. En je verwachtte 
het zeker, dat je van zonde bevrijd zou blijven. Maar ja, ons vernederd 
lichaam. Dat woord “vernederd” drukt het menselijk bestaan van de apostel 
zo diep weg in het stof, dat hij wel ootmoedig moet worden. Zo wil ik het 
eigenlijk zeggen. 
Is dat zo? Dat je jezelf tegenvalt, dag aan dag. Dat vernederd lichaam is het 
lichaam der zonde en des doods. Klaag je mee met de apostel: “Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen”? Weet je wat dat zegt “wie zal mij verlossen?” 
Ik kan het in ieder geval niet. 
Dus dat geloof dat zegt: “We gaan maar eens groeien en we gaan maar 
hoger op”, dat is geen Bijbels geloof. Want je komt alleen maar lager af met 
jezelf, met al die tegenvallers, met dat graven in wie je bent en wie je blijft.  
Het vernederd lichaam, wordt dat zalig? Wacht even. Die ons vernederd 
lichaam ‘veranderen’ zal. Hoe veranderen? Wel, zoals de Heere Jezus Zich 
nu vertoond had na Zijn opstanding. Verheerlijkt! De dood niet meer onder-
worpen, omdat het van zonde en schuld is bevrijd en verlost. Zo een ver-
andering, want hij zegt, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk 
lichaam. Ja, dan wil je dat wit ook wel in het oog houden, of niet, als die 
Heere Jezus aan je hart en aan je ziel vertoond is, dat je Hem gezien hebt, 
met het oog van het geloof, gewerkt door de Heilige Geest, de schoonheid 
en de glans, dat alles aan Hem gans begeerlijk was. O, dan wil je Hem wel 
in het oog houden. Wij zullen Hem gelijk wezen en Hem kennen zoals wij 
gekend geworden zijn. Aan Zijn heerlijk lichaam. 
Hoe zal dat gaan? U zegt: “Dat kan ik niet begrijpen”. Hoe moet dat toch? 
En dat verteerde lichaam, dat stof dat tot stof is weder gekeerd, wat moet 
daar nog van worden? De apostel zegt: “Ik snap er ook niets van, maar ik 
geloof het wel, want God heeft het beloofd”. Naar de werking waardoor Hij 
ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen. Het is een loflied op de almacht, 
op de majesteit van God. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden 
en het staat er. Dat geldt nu in de tijd, onder de prediking van het Woord. 
Dat geldt nu geestelijk, dat doden zullen horen de stem van de levende 
God. Maar dat zal ook dan gelden. Die in de graven zijn, doden zullen ho-
ren de stem van de levende God, en zij zullen opstaan, tevoorschijn komen. 
En ik, zegt Paulus, ik zal er ook bij wezen, naar de werking. Ik ben wel een 
ontijdig geborene, ik had het het minst verdiend. Maar Hij zal Zijn werk 
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voleindigen. Want wat Hij begonnen heeft, dat zal Hij niet loslaten tot in der 
eeuwen eeuwigheid. 
Onze wandel is in de hemelen. Daar ben ik pas thuis. Daar reis ik heen. 
Dus die wereld, die wereld is niet anders… Dat staat trouwens op een 
grafsteen van een gereformeerd predikant die bij ons op het dorp begraven 
ligt. Halteplaats, staat er op zijn grafsteen. Nou, dat is nu de wereld voor de 
apostel, een halteplaats. Waarom ga je op een halteplaats zitten? Omdat je 
op de bus zit te wachten, want je moet ergens naar toe. Je moet niet bij die 
halte wezen, je moet ergens naar toe. Zo is die wereld voor de apostel, een 
halteplaats. Hier een poosje inwonen, maar nog uitwonen van de Heere. En 
hij hoopt zo spoedig mogelijk daar te mogen zijn, waar geen inwoner meer 
hoeft te klagen over zijn vernederd lichaam, maar waar de inwoners zullen 
juichen: “Ik dank U, Heere, dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw 
toorn is afgekeerd en Gij troost mij”. 
Weest mede mijn navolgers. Waar reist u naar toe? Wat is de weg die u 
betreedt? Is het in uw hart dat innig gebed: “Zie of er bij mij een schadelijke 
weg is en leid mij op de eeuwige weg”. Och, mensen, dat niemand van ons 
hoeft achter te blijven, maar dat wij allen de verschijning van de Heere Je-
zus Christus zullen lief hebben of zullen lief krijgen, en dat wij Hem ter ere 
zullen leven. Met vreugde in het huis des Heeren te gaan, om daar met lof 
Zijn grote Naam te danken. Dan is de apostel niet alleen blij, maar dan is er 
ook blijdschap in de hemelen, want hoe kostelijk is in de ogen des Heeren 
de dood Zijner gunstgenoten. 
Weest mede mijn navolgers, broeders, in die grote stroom, in die stoet die 
naar Boven gaat, dat getal dat niemand zal kunnen tellen, de kleinen en de 
groten. Ik zag ze staan voor God. 
Rust niet voordat u weet dat u er bij zult zijn. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 16 : 6 
 

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

 
Zegenbede. 
 


