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Predikatie over 1 Thessalonicensen 5 vers 18  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 12 november 2015  
 
 Zingen Psalm 147 : 4. 
 Geloofsbelijdenis van Nicá.. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing 1 Thessalonicensen 5 vers 12 t/m 28 
 
12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden 
en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen, 
13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreed-
zaam onder elkander. 
14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost 
de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens 
allen. 
15 Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt 
allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. 
16 Verblijdt u allen tijd. 
17 Bidt zonder ophouden. 
18 Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over 
u. 
19 Blust den Geest niet uit; 
20 Veracht de profetieën niet; 
21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 
22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads. 
23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel 
oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de 
toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 
24 Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 
25 Broeders, bidt voor ons. 
26 Groet al de broeders met een heiligen kus. 
27 Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den 
heiligen broederen gelezen worde. 
28 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. 
Amen. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 66 : 6 en 7. 
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1 Thessalonicensen 5 vers 18 
 
Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Chri stus Jezus 
over u. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Dankt God in alles om Wie Hij is. 
2e. Om wat Hij doet. 
3e. Om waar het heen gaat. 

 
Gemeente, de apostel Paulus vouwt zijn handen. En die bidt tot de 
gemeente te Thessalonica. Hij zegt: “Wij bidden u, broeders, erkent 
degenen die onder u arbeiden”. Ik zou het ook zo kunnen vragen 
vanavond: Bent u blij, bent u dankbaar dat u nog naar de kerk kunt? 
Dat er nog een plaats is waar het Woord van de levende God 
bediend wordt. Bent u een mens die verwonderd zegt: “Hoe is het 
mogelijk dat de Heere keer op keer nog bemoeienis met mij houdt, 
dat Hij Zijn dienstknechten nog uitzendt en dat die onder ons 
arbeiden”? Weet u waar dat woordje “arbeiden” op ziet? Nou, dat 
dat een werk is wat gedurig zweet en gedurig tranen kost. Weet u 
waar die arbeid voornamelijk in zit? Dat die dienaren van het Woord 
ze wel zouden willen bewegen tot het geloof. En ja, ze luisteren 
maar niet. Ze doen het maar niet. Het wordt ze zo voorgesteld, zo 
voorgehouden. De zaligheid wordt gedurig zo nabij gebracht. Het is 
alsof de Heere Jezus Christus in de prediking van het Woord als te 
tasten is, als aan te raken is. Hij kan zo heerlijk schitterend worden 
voorgesteld. Maar ja, ze bekeren zich niet. En alles blijft maar in de 
gezapige zelfde tred voortgaan. O ja, de klanken komen bekend 
voor. Het Woord moet zuiver gesneden worden enzo. Maar wat 
heeft het u en mij nu te zeggen?! Wat heeft het dat hart van ons nu 
te zeggen?! Wat heeft het ons eigenlijk gebracht? Laten we dat op 
de dankdag nu eens overwegen. Want dat is toch dankdag in de 
diepste zin van het woord! Of niet? Als u kunt gewagen van wat God 
aan uw ziel gedaan heeft.  
De apostel zegt: “Wij bidden u, broeders, erkent degenen…” Ofwel, 
niet om wie zij zijn. Maar erkent, door de prediking van het Woord 
die uit hun mond klinkt, dat daar een hogere Autoriteit achter staat. 
Dat ze gezonden zijn van God de Heere Zelf. Erkent, zegt de 
apostel Paulus, dat niet een mens, maar God Zelf bemoeienis met u 
houdt. Dat Hij het is Die keer op keer zo laag afdaalt en in de 
prediking van het Woord Zijn Woord tot u laat klinken. En dat Hij het 
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is, ten diepste, Die u bij de jas, bij de revers pakt en heen en weer 
schudt en het tot u zegt: “Mens, waarom zoudt gij sterven en niet 
leven?” Erkent degenen. Ofwel, geef ze die plaats waar de Heere ze 
gezet heeft, ze geschonken heeft. Ze arbeiden onder u en ze zijn uw 
voorstanders in de Heere, en u vermanen. Dat betekent dit, dat 
voorstanders en dat vermanen, ze hebben het beste, maar dan ook 
allerbeste met u voor. Weet u hoe dat komt? Omdat die arbeiders in 
de Heere maar op één plaats rust hebben gevonden voor het eigen 
hart en leven.  Omdat die arbeiders in de Heere zelf weten dat het 
bloed van de Heere Jezus Christus is toegepast aan hun hart. Om-
dat ze zelf onder de wet en onder het vonnis van God verloren 
gingen. Omdat ze al d’r rustgronden kwijt geraakt zijn en alleen in de 
wonden van Christus schuiling hebben leren vinden. Daarom zijn zij 
uw voorstanders. En daarom vermanen zij u. Ofwel, of je nu een 
werelds leven leidt, of een godsdienstig leven, die vermaning klinkt, 
opdat ge niet rusten zou voor en aleer u in die rust bent opgebor-
gen. Ze vermanen u in het heenwijzen naar de Heere Jezus Chris-
tus en Zijn teweeg gebrachte gerechtigheid. De prediking van het 
Woord stelt dat kruis van Golgotha telkens centraal, in het middel-
punt. Dat wordt hoog opgericht. Op Hem wordt gewezen. Zie het 
Lam Gods Dat de zonde der wereld weg neemt. 
Is dat niet een wonderlijk werk! Is dat niet een zalig werk! Dat de 
Heere zo goed voor u is, terwijl u o zoveel rustgronden hebt gezocht 
en misschien wel hebt gevonden. Dat de Heere u nog laat verma-
nen: “Het is tekort voor de eeuwigheid. Je kunt er niet mee voor Mij 
bestaan”. Misschien heb je wel rust gevonden in je onrust. Dat kan 
maar zo. Dat is ook een modetrek tegenwoordig. Misschien heb je 
wel rust gevonden in je ellendekennis. Ook dat is mogelijk. Mis-
schien heb je wel rust gevonden in een weg van gerechtigheden vol-
brengen. Misschien ben je wel als de rijke jongeling, die al die gebo-
den heeft onderhouden van zijn jonkheid af. Dat je zegt: “Ik ben on-
berispelijk, er valt op mijn uiterlijk leven niets aan te merken”. Waar 
kun je geen rust in vinden! Of misschien is je consciëntie, je gewe-
ten wel met een brandijzer toegeschroeid, dat alles je koud en on-
bewogen laat. Dat je niet meer heen en weer geslingerd kunt wor-
den, onberoerd. En dat je een mens bent die rust heeft gevonden in 
de tijd en in de dingen van de tijd. 
U wordt nog vermaand, zegt de apostel Paulus. Is dat ook zo? Daar 
ligt wel een toets in voor de prediking van het Woord. Daar wijst de 
apostel wel een richting. Het Woord moet vermanend zijn. Het is 
scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaar.  
Dat Woord, de prediking van het Woord is in de kern van de zaak al-
tijd hetzelfde. Dat hart van het Evangelie moet altijd centraal staan. 
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Totdat het ook u gebeuren zou dat u in de Heere Jezus Christus 
geborgen bent. 
Erkent degenen die onder u arbeiden. Is het in je leven zo ver ge-
komen dat de prediking van het Woord zijn vruchten heeft afgewor-
pen? Is het zo ver gekomen dat je wellicht op zoek ging? Ach ja, dat 
je wellicht heen en weer geslingerd, heen en weer gedoold over de 
wereld ging. Is het gebeurd dat je als een veldhoen op de bergen 
nergens meer vrede kon vinden? Is het gebeurd dat al de rust je 
werd opgezegd? Is het je gebeurd dat de Heere dat pak van zonden 
en schuld liet wegen, die drukken op je schouders en op je ziel? Dat 
het je ’s nachts uit je slaap hield. Dat je tranen schreidde. Dat je 
schreeuwde. Dat je riep. Dat je bad. Weet ik ‘t. Dat je zocht in alle 
hoeken en aan alle kanten, maar je vond het niet. Is het gebeurd dat 
je op alles, maar dan ook op alles de dood hebt moeten schrijven? 
Want alles wat van ons is, dat kan voor God niet bestaan. Is het zo 
ver gekomen dat de banden van de hel, de angsten van de hel, 
benauwdheid en droefenis je van alle kanten omringde, van binnen 
en van buiten? Hoe kom ik ooit rechtvaardig voor God? 
En hoe heerlijk en hoe schitterend die Heere Jezus Christus u ook is 
voorgesteld. Hebt u het meegemaakt dat dat ogenblik zoveel zali-
ger, zoveel heerlijker was dan dat u ooit had kunnen denken? Dat u 
het uit moest roepen: “De helft was mij nog niet aangezegd. O ja, er 
was mij iets van die liefde en de gewilligheid van de Borg getoond, 
maar nu ik met het oog van het geloof Hem gezien heb, ja, nu weet 
ik het pas Wie Hij is”. Is de Christus u geopenbaard? Is het bloed 
toegepast? Dat betekent: persoonlijk gemaakt. Dat het niet alleen 
anderen geldt, maar ook u. Dat u weet waar uw schuld gebleven is. 
Dat het tot een vlak veld gemaakt is tussen God en uw ziel. Is dat 
geen wonderlijke zaak, dat we nu van kindsbeen af de heilige 
Schriften geweten hebben. Dat we nu onder de prediking van het 
Woord zijn opgebracht. 
Erkent degenen die onder u arbeiden. 
De apostel gaat verder. Hij zegt: “En acht hen zeer veel in liefde, om 
huns werks wil”. Dat is het. Zijt met liefdebanden verbonden, om 
huns werks wil. Dat betekent: de waarachtige banden worden ge-
legd onder het Woord van de levende God. In het Woord van God. 
Onder de prediking van het Woord. Dan wordt dat oude gezang 
ineens waar en razend actueel. Zoete banden die mij binden, aan 
des Heeren lieve volk; wis zij zijn mijn hartenvrinden, hunne taal 
mijn hartentolk. 
Acht hen zeer veel in liefde. Hoe zullen we lief kunnen hebben als 
we in ons leven niets geleerd hebben van de grote liefde Gods. Hoe 
zullen we lief kunnen hebben als we niet weten dat we geliefd zijn 
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door de Heere Jezus Christus. Hoe zullen we lief kunnen hebben als 
die Geest van God niet in ons is. 
Acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. 
Zijt vreedzaam onder elkander. Weet u wat dat is? Laat de vrede 
Gods, die nu alle verstand te boven gaat, alles, maar dan ook alles 
kleuren en tekenen. Het is de apostel Paulus die de gemeente te 
Thessalonica wijst op de kernzaak. En waar de kernzaak uit het 
middelpunt verdwijnt, ja, dan kun je wel dankdag houden, maar 
waar zul je dan voor danken? Is het je dan voorspoedig afgegaan in 
de achterliggende maanden? En zeg je: “Daar zal ik voor danken”. 
En een ander zegt: “Ik heb vele tegenslagen te verwerken gehad, 
hoe zal ik kunnen danken? Ik blijf maar thuis. Ik zal maar geen 
dankdag houden”. Nee, dan zal het niet verder gaan dan dat platte, 
vlakke bestaan hier, het tijdelijke leven. Maar dankdag is veel meer 
geestelijk gekleurd. De apostel die het gezegd heeft over die voor-
standers die onder u arbeiden, dat ze erkend en geliefd moeten 
worden. En hij zegt: “Als de prediking van het Woord in zijn zuiver-
heid klinkt, dan wil dat ook een uitwerking hebben in de praktijk van 
het leven”. Daarom bidt hij nogmaals. Dus hij vouwt zijn handen en 
hij zegt: “Broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de klein-
moedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen”. 
In de praktijk van het leven heeft de prediking van het Evangelie-
woord, wat zich vastgezet heeft in het hart van een mens, als van-
zelf zijn weerslag. 
Wie zijn eigenlijk die ongeregelden? Wel, dat zijn overgeestelijke 
mensen, mystieke mensen. Die zeggen: “Ach ja, het gaat alleen om 
het geestelijke. Wat doet het lichaam er toe? Wat doet het tijdelijke 
er toe? Weet je wat, ik zeg mijn baan wel op en ik geef alles er wel 
aan, en ik ga rustig op een stoel zitten wachten op de wederkomst 
van Christus”. Nee, zegt de apostel Paulus, dan is uw leven een on-
geregeld leven. Dat betekent: dan is het niet ingericht naar het hoog 
bevel van de levende God. Een ieder zal zijn eigen werk hebben te 
doen. En die niet wil werken, die zal ook niet eten. Dat is de verma-
ning van de apostel. En dat vermanend woord moet door klinken, 
ofwel in de praktijk van elke dag in de maatschappij waarin we le-
ven, in de wereld waarin we een plaats hebben, moet het blijken 
Wie nu onze God en onze Koning is. En als je dan om je heen kijkt 
in de wereld, dan zeg je: “Wat moet er van worden?” Als je dan ziet 
op het wereldgebeuren, dan zeg je: “Het gaat op het end aan”. Ja, 
daar kon u best eens gelijk in hebben. Als je dan ziet op land en 
volk, dan slaat de benauwdheid en de angst om je hart. Of niet? Het 
land is vol van moordspelonken. Wat we enkele jaren geleden voor 
onmogelijk hielden hier in Nederland, dat staat nu elke dag in de 
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krant. Daar een aanslag. Daar een schop. Daar een messteek. Daar 
een vuistslag. Het is de een na de ander. Kun je zien wat de mens 
van de zonde en de wetteloosheid teweeg brengt. In onze val in 
Adam zoeken we altijd onze eigen en andermans dood. We zijn 
altijd op de ondergang aan aan het gaan. Dat is de mens. 
En als je dan om je heen kijkt, bovenal ook in de kerk, in de kerken, 
in alle verdeeldheid en verscheurdheid. Waar het wel lijkt dat het 
Woord van de levende God onder een deken, onder een mistlaag 
terecht is gekomen. Waar de Christus op sommige plaatsen nauwe-
lijks nog gepredikt wordt. O, wie zou niet vrezen dat God Zijn kande-
laar aan het wegnemen is en ons land en volk overgeeft aan het 
goeddunken van ons eigen boos en ellendig hart. Wie zou niet vre-
zen! Wie zou in zo een omstandigheid niet moedeloos terneer gaan 
zitten! 
Maar de ongeregelden worden vermaand. Ja, weet u wat ik er bij 
dacht? Het geldt zelfs voor degenen die onder u arbeiden. Dacht u 
dat die geen last hebben van moedeloosheid soms? Dacht u dat die 
maar altijd voorwaarts kunnen gaan en vol vuur het Evangeliewoord 
kunnen prediken, als ze keer op keer in de gemeente dat Woord 
bedienen en als er nooit eens wat gehoord wordt, als het maar jaar 
in jaar uit hetzelfde is, ploegen op de rotsen, voor het gevoel en voor 
de waarneming. Als er al in het Woord van God staat dat de Heere 
dag aan dag de zon moet vrolijk maken in haar loop, anders zou ze 
niet meer op gaan. Zo moeten ook zij die onder u arbeiden vrolijk 
gemaakt worden om voorwaarts te gaan en dat Woord te blijven 
prediken, in dit geloof en in het besef dat de Heere Zijn Kerk wel vol 
zal maken, en dat Hij dwars door alles heen Zijn Kerkvergaderend 
werk voort zal zetten. En al is het aan ons oog onttrokken, Hij doet 
met dat Woord wat Hij wil. Nietwaar! 
Vermaant de ongeregelden en vertroost de kleinmoedigen. Dat is 
ook zo’n heerlijk woord. Die zo klein van moed, zo klein van kracht 
zijn. Die het allemaal niet weten en het niet kunnen bekijken. 
Vertroost de kleinmoedigen. Wie heeft de apostel hier op het oog? 
Die kleinmoedigen dat zijn zij die onder het beslag van dat Evange-
liewoord zijn gevangen. Die weten in hun leven wat er gebeurd is. 
Want als dat woord “vertroost” genoemd wordt, dan betekent dat dat 
ze maar met één ding, met één zaak, met één Naam vertroost kun-
nen worden. Wat is het wat ze er bovenuit kan tillen? Dat is alleen 
die Naam van de Heere Jezus Christus, en niets anders. 
En als ik dan eens halt houd bij die woorden “vertroost de kleinmoe-
digen”, dan mag ik het u toch wel vragen of er vanavond een klein-
moedige in de kerk is? Die het ook niet meer weet. Die het ook niet 
meer bij elkaar kan krijgen. Die het niet meer bij elkaar kan rede-
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neren. Die niet meer weet waar hij het zoeken moet. Wat gebeurt er 
in uw hart, wat gebeurt er in uw gemoed als u gesproken wordt van 
de Heere Jezus Christus, als Zijn Persoon en Zijn werk aan u wordt 
voorgesteld? Is dat waar uw ziel naar hunkert? Vertroost mijn ziel in 
haar geween, en zeg haar: “Ik ben uw heil alleen”. 
Vertroost de kleinmoedigen. Dat is: verkondig ze die Heere Jezus, 
Die het gezegd heeft: “Laat de kinderkens tot Mij komen en verhin-
dert ze niet, want van zulken is het Konink-rijk der hemelen”. En dat 
is die Heere Jezus Christus Die geen zieke naar huis stuurde 
zonder dat hij genezen was, en Die geen zwakke ongeholpen liet. 
Dat is die Heere Jezus Die onder de mensenkinderen heeft ge-
woond, gewandeld en Zijn weldadigheden heeft vertoond. Daarmee 
vertroost te worden. 
Dat geldt ook voor die zwakken. Ondersteunt de zwakken. O ja, die 
tot hinken en zinken elk ogenblik gereed zijn, die dreigen te strui-
kelen in zovele kuilen en oneffenheden op de weg. Ze kunnen zich 
helemaal niet op de been houden. Ondersteunt ze. Ja, dan moet ik 
toch denken aan die, die leunende op zijn Liefste uit de woestijn 
tevoorschijn komt. Die ondersteuning van de zwakken, dat is ook 
met niets en niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Waar 
Hij gepredikt wordt en in het geloof omhelsd wordt, o ja, daar. 
En zijt lankmoedig jegens allen. Ja, want wie aan zijn eigen hart en 
leven iets van Gods lankmoedigheid heeft gevoeld, heeft leren ken-
nen, die zal toch lankmoedig zijn jegens allen. Want wat heeft God 
een geduld met een mens! Hoe we hier nu ook zitten vanavond, 
wedergeboren of niet, hoe we hier ook zitten, wie kan niet gewagen 
van de lankmoedigheid Gods. Heeft Hij niet een ontzaglijk groot ge-
duld met een ieder van ons! Niet alleen Zijn zorg en Zijn trouw in het 
dagelijks leven, elke keer opnieuw. Maar ook terwijl je je maar blijft 
verzetten, terwijl je maar een vijand van Golgotha’s kruis blijft, is 
God niet opgehouden het u te laten prediken, het u voor te stellen. 
En al ben je na ontvangen genade een mens die dagelijks in vele 
struikelt en in die gang hamerslagen op de spijkers in Christus’ won-
den geeft, is Hij niet lankmoedig jegens u! Dat Hij geduld heeft, dat 
Hij vast houdt, dat Hij veilig bewaart in de tijd, tot in de eeuwigheid 
toe. Nee, geen kwaad voor kwaad. 
Maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander, zo jegens 
allen. Druk de voetstappen van de Heere Jezus Christus. Dat is het 
goede najagen. Tegenover alles wat de mensen klaar maken, met 
hun kwaad, met hun zonden, met hun vuiligheid. Dus jaag het 
goede na, dat gaat tegen je eigen vlees, tegen je oude natuur in. 
En als de apostel Paulus deze woorden heeft genoemd, dan komt 
hij tot een paar regels, een paar korte stelregels. Die stelregels zijn 
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als in de lucht uitgesproken als wij mensen zijn die van dat voor-
gaande niet weten. Als wij nooit in ons leven tot de waarachtigheid 
van dat Woord gekomen zijn, als dat levende Woord niet is 
toegepast aan ons hart, hoe zullen we dan ten alle tijden verblijden? 
Hoe zullen we dan kunnen bidden zonder ophouden? Hoe zullen we 
dan God in alles kunnen danken. Dan doen we niet anders dan de 
Geest uitblussen, dan de profetieën verachten. We doen niet anders 
dan God te onteren en onze eigen ziel schade aan te brengen. 
Verblijdt u alle tijd. Ja, dat is het woord van de apostel, het Woord 
van God. Hebt u reden om blij te zijn? Of veel meer reden om be-
droefd te zijn? Wat is het eigenlijk waar uw hart over in de war zit en 
waar uw gedachten vol mee zijn? Wat is het nu toch wat je uit de 
slaap houdt? Wat is het nu toch waar je mee opstaat en waar je 
mee naar bed gaat? Is het geen droefheid, geen zorg, geen be-
nauwdheid! O ja, je gaat gebukt onder die ziekte. Je gaat gebukt 
onder die rouw. Je gaat gebukt onder dat verdriet. Je zegt: “Het 
lachen is mij vergaan”. De apostel zegt niet: “Lach alles maar weg”. 
Nee, dat zegt hij niet. Dat doet de wereld. Die zegt: “Weet je wat we 
doen? We eten nog wat en we drinken nog wat, en we zijn nog 
vrolijk, want morgen sterven we toch”. Dat zegt de wereld. Maar de 
apostel zegt: “Verblijdt u alle tijd”. De apostel stoot door tot in het 
hart van het bestaan. Hij ziet niet op de omstandigheden. Ofwel, hij 
zegt: “Laat de omstandigheden uw bestaan niet kleuren en u geen 
reden tot droefheid geven, maar laat de kernzaak in uw hart u 
mogen verblijden”. O mensen, dat u blij zou zijn in het diepst van uw 
gemoed, dat de Heere in genade en ontferming naar u heeft om-
gezien. Wat is anders het lachen en de vrolijkheid ijdel! Wat is het 
leeg! Ben je er achter gekomen, dat het allemaal waardeloos, dat 
het niets zeggend is, die blijdschap der wereld, dat die haast voorbij 
gaat. 
Zeg je vanavond: “Ja, de apostel zegt dat wel: “Verblijdt u alle tijd”, 
maar ik heb geen Borg voor mijn ziel en voor mijn schuld. Hoe zal ik 
blij kunnen zijn?” Terecht! Terecht! Dat dat de reden van je droef-
heid zou wezen vanavond. Dat dat je bevreesd en beangst zou 
doen zijn. Dat dat je het lachen zou doen ophouden. Dat de hele 
wereld plezier kan hebben. En ga jij maar in je hoekje zitten. En ga 
daar maar op je knieën. Roep de Heere maar aan. 
Och ja, erkent degenen die onder u arbeiden. Acht ze in liefde. Want 
ook vanavond nog wordt het maar zo aan u voorgesteld dat we niet 
hoeven sterven, dat we niet om hoeven komen, maar dat er bloed 
gestort is op Golgotha’s kruis. Het wordt nog gepredikt, dat wie Hem 
aanroept in de nood, Zijn gunst vindt, oneindig groot. Opdat uw 
droefheid zou worden veranderd in blijdschap. Dat de Heere u een 
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blijde rei zou geven. Dat de Heere het kwaad af zou wenden, Zijn 
vrede in uw hart zou storten. O ja, laat u niet door de duivel 
verleiden om te lachen, om blij te zijn, als deze blijdschap niet in uw 
gemoed is: “Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt 
mijn ziel vervaard”. 
Weet u wat Kohlbrugge zegt? Verblijdt u alle tijd, terwijl ik op de we-
reld een worm ben, niets meer. Hij zegt: “De dwaas, de ongelovige 
bouwt maar, bouwt koninkrijken. Die bouwt tempels. Die bouwt ker-
ken. Die bouwt theologische faculteiten. Die bouwt, weet ik het wat. 
En ik, ik heb helemaal niets. Ik ben als een worm”. En toch, verblijdt 
u alle tijd, want, zegt Kohlbrugge, er wordt bij God een erfenis be-
waard. Ik reis heen naar beter. Wat zij hier opbouwen, ach, ze mo-
gen het allemaal houden. Ik weet dit, dat daar een haven van eeu-
wige rust mij wacht. 
En, o ja, diezelfde Kohlbrugge zegt het: “Het is hier een woestijnreis. 
Het is hier geen hemel, mensenkind, hoe graag je dat ook zou 
willen”. O ja, we zouden graag dankdag willen houden als we alles 
gekregen hebben wat ons hartje begeert. Maar dan zijn we nog de 
ellendigste van al de mensenkinderen. Daarom zegt de apostel: 
“Bidt zonder ophouden”. Weet u wat voor een bidden dat is? U zegt: 
“Ja, dat ik voor mijn eten bid, en voor het slapen gaan bid, en dat ik 
voor mijn kindertjes bid, en voor de kerk bid, en voor het land bid”. Ik 
vind het best. Natuurlijk, dat moet. Dat is allemaal goed. Maar weet 
u wat dit bidden zeggen wil? Heere, mag ik het eens zijn met Uw 
wil? Mag ik onderworpen zijn? Dat mijn wil verslonden worde in Uw 
wil. Dat ik leer erkennen: “Het is goed wat God doet”. Bidt zonder 
ophouden, dat betekent dit: bidt gedurig, dat ge de voetstappen van 
Christus zou mogen drukken in uw leven. Nu komt het wel dichtbij. 
Wie is nu die Christus voor u? Als u Hem toch hebt liefgekregen 
door dat allerheiligst en dierbaar geloof, dan zal het u niet vreemd in 
de oren klinken als ik u zeg, dat die Christus de lijdende Borg en 
Middelaar was; dan zal het u niet vreemd in de oren klinken als ik 
Hem u voorstel als die Borg en Middelaar Die totaal onderworpen 
was aan de wil van Zijn Vader, en Die het uitgebeden heeft: “Niet 
Mijn wil, maar Uw wil geschiede, omdat die wil alleen heilig en goed 
is, omdat die wil tot de eer en de verheerlijking van God Zijn Vader 
is, en omdat die wil tot zaligheid van die verkoren Kerk is”. Uw wil 
geschiede. Bidt zonder ophouden. Dat je daar achteraan zult mogen 
komen. Ach, mensen, dat zal nooit kunnen. Je zult het nooit kunnen 
doen als je geloofsoog Hem niet ziet, als je geloofsoog niet op Hem 
is gevestigd, Die nu al die smarten heeft gedragen voor u. Als u 
Hem niet ziet als uw Borg en Middelaar, als het niet in uw ziel reso-
neert: “Dit deed Ik voor u, gij had de eeuwige dood moeten sterven”. 
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Die God Die u uit zo een grote nood en dood verlost heeft, heeft Hij 
niet alle recht op u! Mag Hij niet met u doen wat Hij wil! Ja, de 
apostel zegt: “Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des 
Heeren”. 
Bidt zonder ophouden. Weet u wat het ook wil zeggen? Dit: dat God 
Zijn Woord en Zijn beloften vervullen zal, en dat Gods Naam er door 
en er in verheerlijkt zal worden. Dan staan wij maar tegen de achter-
kant van dat borduurwerk aan te turen, en die wirwar van draden, 
we begrijpen er niets van. En we zeggen: “Gods wegen zijn ondoor-
grondelijk”, en je zegt: “Hoe krijg ik het ooit bij elkaar?” Ja maar, het 
is ook geen begripsleer, het is een geloofsleer. Dit is het geloof: het 
uit handen te geven. De Heere weet het het beste. En o ja, hoe vaak 
is het niet gebleken in de geschiedenis, dat de Heere juist in de 
meest moeitevolle wegen van druk en kruis iets heerlijks heeft uitge-
werkt, hoe uit nood en dood leven geboren is. 
Bidt zonder ophouden, dat Gods raad zal bestaan in eeu-wigheid en 
dat je niet vanwege toch dat overgebleven vlees tegen die raad en 
tegen die wil Gods in zult bidden. 
Bidt zonder ophouden. En daar hoort tegelijkertijd bij, dat is de an-
dere kant van dezelfde zaak: “Dankt God in alles”. Ziet u dat staan? 
Wonderlijk hè, dat de apostel niet zegt: “Dankt God om alles, dankt 
God voor alles”. Nee, maar: “Dankt God in alles”. Dus weer haalt de 
apostel het weg bij de omstandigheden en wijst de apostel op het 
Wezen van God. Dankt God om Wie Hij is en om Wie Hij blijft. Al 
wisselen de tonelen van het aardrijk, Hij blijft eeuwig Dezelfde. En, o 
ja, al zit alles tegen in je leven, wat Hij ooit is begonnen, dat zal Hij 
voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. 
Dankt God in alles. Ja, dan is het vandaag dankdag, en dan zeg je: 
“Ja, maar ja, er zat ongedierte in mijn gewas, de hele oogst is weg; 
en de grond is te nat geweest, de piepers zijn verrot”. En je zegt: 
“Ja, maar ja, het zat me tegen op de werkvloer, ik ben ontslagen; en 
ik heb de cijfers van mijn bedrijf in het rood terecht zien komen; ik 
heb alleen maar reden tot klagen”. Tja, is dat uw één en het al? U 
zegt: “Ja maar, ik zat bij de dokter en die zegt: “We kunnen niets 
meer voor u betekenen, het is ernstig, het gaat op de dood aan”. En 
u zegt: “Ja, maar ja, ik had nog zo graag hier willen blijven, ik had 
nog zo graag willen leven”. En dan lees je de krant, en dan lees je 
van kerkverlating dag aan dag. En hier wordt er een gesloten en 
daar wordt er een gesloten. En de scheiding en de splitsing gaat 
dwars door de gemeenten en door de gezinnen heen. En je zegt: 
“Ja, wat moet er allemaal van terecht komen?” Dankt God in alles. Is 
er temidden van alle stormen en golfslagen in uw bestaan een rust, 
een bodem, een grond? Is er iets waarop u leunt en steunt, wat er 
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ook gebeurt? Weet je wat de psalmist opmerkt? En dat heeft alles te 
maken met deze woorden. Hij zegt: “Geen leed zal het ooit uit mijn 
geheugen wissen”. Dat zegt dat die man heel wat leed heeft meege-
maakt. Maar al dat leed bleek niet in staat om dit uit zijn geheugen 
te wissen. 
En zie je Job zitten? Die man had het zwaar. Of niet? Zijn kinderen 
naar het graf. Al zijn rijkdom weg. Hij zegt: “De HEERE heeft ge-
geven, de HEERE heeft genomen, de Naam des HEEREN zij ge-
loofd”. Dankt God in alles. Of het nu tegenspoed of voorspoed is, 
dat God in de hemel voor u zorgt en over u waakt. Zondag 10 belijdt 
het toch zo: Of het nu bij regen is of bij droogte, of het nu bij bewolkt 
weer is of bij zonneschijn, of het nu door bezaaid of onbezaaid land 
gaat, wat gelooft ge van de voorzienigheid Gods? 
Weet je wat de voorzienigheid Gods is? Dat de almachtige God voor 
Zijn volk een getrouw en goedertieren Vader is. O ja, ik heb het als 
kind zo weinig begrepen als ik een tik kreeg van mijn vader, en als 
mijn moeder zei: “Ga jij maar eens daar in de hoek staan”. Ik be-
greep er zo weinig van. Ik was er al helemaal niet dankbaar voor. 
Maar ja, dankt God in alles, dat Hij het beste met u voor heeft, dat 
Hij het beste voor u zoekt. Het is zo wonderlijk, als het door onbe-
grepen wegen moet gaan, dat dat volk daar Boven aangekomen, 
Hem toch zal danken. Ik dank U dat Gij toornig geweest zijt, maar 
Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij. Dankt God in alles. Niet al-
leen om Wie Hij is, ook om wat Hij doet. Kijk nu eens terug. U stond 
tegen de muur, u keek er niet meer door heen. Maar heeft de Heere 
niet tot hiertoe geholpen! En wat zijn er vele benauwdheden ge-
weest. Hij Die er uit zes verlost heeft, zal Hij in de zevende u laten 
omkomen? Hij zal nooit laten varen de werken Zijner handen. Weet 
u waarom niet? Dat is zo’n heerlijke zaak. Dat boven de omstandig-
heden van het leven, en boven de gemoedstoestanden van de 
mens uit, deze zaak waarachtig is, dat Jezus Christus, dwars door 
de trappen van de vernedering, en de trappen van de verhoging, ten 
hemel is ingegaan, en aan de rechterhand van Zijn Vader zit. En Hij 
Die bidt en dankt voor het aangezicht van Zijn Vader, met Zijn eigen 
bloed in de gouden schaal, Hij zegt het Zelf: “Ik bid dat Gij ze 
bewaart in de wereld, en Ik bid voor degenen die Gij Mij gegeven 
hebt, want ze zijn van U”. Is dat geen reden tot dankbaarheid van-
avond, o mens, o kind van God! Dat je opgeborgen ligt in de voor-
bede van de Heere Jezus Christus. Die Heere Jezus, Die van Zijn 
Vader altijd wordt gehoord. De Vader zal Hem niets onthouden en 
niets ontzeggen. Is dat geen heerlijke rust en geen heerlijke troost! 
Wat kan me gebeuren, wat kan me overkomen waar God niet van 
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weet! Wat kan de mens mij aandoen als ik veilig geborgen lig in de 
handen van God! Dankt God in alles. 
Ja, weet u Wie God is? Dat is de almachtige God Die alle dingen in 
Zijn Goddelijke handen heeft en houdt. Nee, niet het lot, niet de 
omstandigheden maken de dienst uit. Dat doet God. 
Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. 
Ofwel, het leven der dankbaarheid, dat is voor God aangenaam. Dat 
is het waar de Heere in geëerd, in gediend, in geloofd wordt. Dat 
staat zo lijnrecht tegenover de wereldling. Die zegt: “Nou, ik heb in 
de oorlog in de concentratiekampen gekeken. Als God liefde is, dan 
had dat niet gebeurd. God bestaat niet. of God is een hard en een 
taai God”. Dat staat tegenover de ongelovige, die zegt: “Nu ben ik 
ziek geworden, God is vertoornd op mij, en de Heere heeft het 
slechtste met mij voor”. Dat is een andere taal dan de mens die zijn 
vuisten balt naar de hemel in altijd dat eindeloze oneens zijn met 
God. 
Nee, dankt God in alles. Dat is de wil van God. Hij wil gedankt 
worden om Wie Hij is, om wat Hij doet. Dat Hij die God is Die het 
levenspad zo stuurt, dat het veilig daar aan zal komen. 
Ja, als je toch aan jezelf bent overgegeven. Als je toch zelf de koers 
zou moeten bepalen. Ben je er achter gekomen dat je dan alsnog 
ter helle zou varen? Als je toch zelf ten hemel in zou moeten gaan, 
zou het u onmogelijk wezen? Zou het niet meer kunnen? Dankt God 
omdat Hij het in Zijn handen heeft en dat Hij het in Zijn handen 
houdt. 
Jazeker, de wil Gods in Christus Jezus over u. Ofwel, die dank aan 
God kan alleen voor God bestaan in Christus Jezus. Het is de wil 
Gods in Christus Jezus over u, dat betekent: dat wordt alleen in het 
drukken van de voetstappen van Christus geleerd, beoefend. Maar 
het betekent ook: alleen in Christus Jezus zal de dank uit onze 
mond en uit ons hart aangenaam zijn voor God. Want ook van Gods 
volk geldt dat de beste werken met zonden bevlekt zijn. Dat ze voor 
Hem niet kunnen bestaan. Maar als onze dank opklimt tot God, dan 
moet het wezen dat die dankende Hogepriester dat danklied van 
ons reinigt en zuivert en onbevlekt voorstelt voor het aangezicht van 
Zijn Vader. Daar zie je, als de apostel “in Christus Jezus” zegt, dat 
het in de gang van het geloof nooit buiten en nooit zonder die Heere 
Jezus Christus kan. Ik vind het zo’n aangrijpende zaak dat in die 
zogenaamd gereformeerde gezindte van vandaag de dag die Heere 
Jezus Christus niet alleen steeds verder uit het middelpunt verdre-
ven wordt, dat Hij gedurig in de prediking nauwelijks aan bod en aan 
het woord komt, dat Hij nauwelijks wordt voorgesteld en dat er vele 
gronden aangebracht en aangeboden worden buiten die enige 
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grond. Maar ik vind het ook aangrijpend dat die Naam van de Heere 
Jezus Christus wordt beschouwd als iets voor in het beginsta-dium, 
voor beginnelingen. Alsof een verder gevorderd mens dat gepas-
seerd zou zijn. Maar dat kruis van de Heere Jezus Christus, die ge-
rechtigheid van de Heere Jezus Christus, dat is het telkens opnieuw 
wat adem doet halen. Met het zicht op het kruis, met het zicht op 
wat het Hem gekost heeft, dankt God in alles. 
Ik wou nog dit zeggen, voordat we gaan zingen. Je zit misschien wel 
zo in de nood en in de dood, dat je zegt: “Ja maar, goed, zo erg als 
het er met mij aan toe gaat, zo erg! Kun je dan nog danken?” Alleen 
als je ziet hoe diep het voor Hem gegaan is, hoeveel het Hem ge-
kost heeft. Hij, de Onschuldige schuldig verklaard, om u, een schul-
dig mens, te redden. Alleen als u dat ziet, dan zult u in de grootste 
smarten in de Heere gerust kunnen blijven. Die Zijn lijden en Zijn 
sterven enigszins doorschouwt, en voor wier ogen en in wier hart de 
sluiers om dat lijden en sterven iets worden opgetild, die zal niet 
klagen over zijn weg en over zijn lot. In het licht van wat Hij door-
worsteld heeft, valt het hier altijd mee. Als je ziet dat Hij kruipt in de 
hof, als een worm en geen man, en het bloedige zweet Hem wordt 
uitgeperst, ach, wat zul je dan klagen! Als Hij het spreekt: “Mijn ziel 
is geheel bedroefd tot de dood toe”, wat zul je dan klagen over de 
weg die de Heere met je houdt. Ach, als je Hem ziet, aan het vloek-
hout der schande hangende, en het uitroepende: “Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Wat zul je dan klagen! U bent 
nooit van God verlaten geweest, kind van God. U bent nooit alleen 
geweest. Hij was er altijd bij en Hij heeft u altijd vast gehouden, u 
altijd bewaard als in Zijn Goddelijke handen. Maar ik heb Hem niet 
gezien. Ik heb Hem niet bemerkt. Ik heb Hem niet vernomen. Nee, 
dat ligt aan u. Hij was er wel bij. Jazeker! En daarom, dankt God in 
alles. Alleen om Jezus’ wille. Zo kan het inderdaad alleen. 
Zingen we eerst samen Psalm 22 het 13e vers. 
 

Ik loof eerlang U in een grote schaar, 
En, wat Ik U beloofd' in 't heetst gevaar, 
Betaal Ik, op het heilig dankaltaar, 
Bij die U vrezen; 
't Zachtmoedig volk zal rijkverzadigd wezen, 
Ten dis geleid. 
Wie God zoekt, zal Hem prijzen. 
Zo leev' uw hart, door 's hemels gunstbewijzen, 
In eeuwigheid! 
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Blust de Geest niet uit. Want een ongeregeld leven, een handel en 
wandel niet naar het Woord en naar het bevel van God ingericht, de 
Geest wordt uitgeblust. Weet u waar dat het eerst te merken is? Op 
de preekstoel. Daar is dat het eerste te merken. Dan kom je thuis en 
je zit koffie te drinken, dan zeg je: “Nou, die man was er ook niet bij”, 
of je zegt: “Daar klopt ook weinig van”. Maar de apostel wijst het 
aan. Die schuld ligt niet alleen bij een ander. Die ligt bij ieder 
persoonlijk. Die Heilige Geest… Heilig! En altijd op de eer van God 
aan. Wat ziet die Heilige Geest eigenlijk in ons leven van elke dag, 
in ons hart en in onze gedachten? Is er niet zoveel wat die Heilige 
Geest zou uitgeblust doen zijn! O ja, de apostel zegt: “Blust de 
Geest niet uit en veracht de profetieën niet”, want die houden nauw 
verband met elkaar. Waar namelijk de Geest van God levend en 
krachtig werkt, daar zullen de profetieën klinken. Daar zal het Woord 
van God gepredikt worden, helder en zuiver. O ja, daar zit ook iets 
in. Dankt God in alles. Als je nog onder de bediening van het Woord 
komen mag, en als je nog op dat Woord gewezen wordt, opdat je je 
levensweg aanstelt naar het Woord van de levende God. En als je 
bij de zaken bepaald wordt, die nodig zijn gekend te worden. Inder-
daad, als de Heere tot je spreekt van Wie Hij is en wat Hij van u en 
mij wil. Veracht de profetieën niet. Dat houdt helemaal weer verband 
met dat erkennen in liefde. Erkennen en verachten, dat staat tegen-
over elkaar. Verachten, ach, van generlei betekenis, maar zo een 
beetje te zitten suffen en dutten, het wel voor gezien houden en het 
zeggen: “Het zal allemaal wel”. 
Of dat je het zo erkent, dat je zegt: “Wonderlijk, dat de Heere weer 
bemoeienis met mij houdt”. 
Veracht de profetieën niet, want, zegt de apostel, als u de profetieën 
veracht, veracht u God Zelf, gaat u tegen Hem in en haalt u het 
meest grote oordeel over u. Maar wel, beproeft alle dingen en be-
houdt het goed. Neem niet klakkeloos aan. O ja, de gemeente van 
Thessalonica, daar kwamen predikers van het Woord, en o ja, daar 
zat van alles, kaf onder het koren. Daar werden dwalingen binnen 
gebracht. Daar werd een andere grond gelegd dan die enige grond 
die gelegd is. Beproeft alle dingen. Alle dingen die u in de prediking 
van het Woord van God hoort. Onderzoekt het of het in het Woord 
van God is terug te vinden. Of het naar de Schriften is. Want och, 
wat is dat ernstig en zieldodend als we alles maar voor zoete koek 
aannemen en maar slikken en het allemaal wel goed vinden. Wat 
zijn daar hele generaties en volksstammen door mee gesleept naar 
de eeuwige nacht. Wat hebben mensen zich op de been weten te 
houden met een godsdienst waar God niet van weet en die God niet 
bevolen heeft. 
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Beproeft alle dingen en behoudt het goede. Wat is het goede? Wel, 
dat wat van God is. Want alles van ons is slecht. Daar deugt niets 
van. Geen steek. Nee, behoudt het goede. Houdt dat vast. Houdt 
daar aan vast. Weest daarmee doende. Voor en na ontvangen ge-
nade. Ofwel, de apostel wijst de gemeente te Thessalonica terug op 
het Woord. Maar weet u, dat is de ernstige aanklacht in onze tijd, en 
juist wel in het kerkelijke leven: “Mijn volk gaat verloren omdat het 
geen kennis heeft”. Omdat we niet weten. Verstandelijk niet weten. 
Maar zielsbevindelijk ook niet weten. Het is aangrijpend dat er een 
generatie opgroeit in onze tijd, die niet zoals wij wellicht in onze 
jeugd, verschillende kinderen Gods hebben meegemaakt. Het is 
aangrijpend dat er een geslacht opgroeit dat met het allerlei op de 
been wordt gehouden, en wat van alles wordt geleerd en bijge-
bracht, behalve dat Woord. Het is aangrijpend als dat toch tot je 
doordringt, dat de kindertjes een ziel hebben voor de ontzaglijke 
eeuwigheid, en dat het daarover gaat dat ze het goede zullen 
behouden, want dan alleen zal hun ziel behouden zijn. Waar voed je 
nu je kinderen toe op? Waar word je nu in je leven in gestaafd? Is 
het voor de wereld, of is het voor God? 
Behoudt het goede. En als nu nog in de prediking van het Woord het 
goede klinkt; als je nu je kindertjes nog onder een Woordverkondi-
ging mag brengen waar ze verteld wordt dat ze niet sterven kunnen 
zoals ze geboren zijn, en waar ze verteld wordt dat ze met God 
verzoend moeten worden, waar ze nog verteld wordt dat ze een 
zondig hart omdragen, dat hun leven vuil is voor het aangezicht van 
God. Maar waar ze ook verteld wordt dat het bloed van Jezus Chris-
tus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Is dat geen reden om op 
deze dankdag te zeggen, inderdaad: “Dankt God in alles”. Want wat 
er ook, in ’t groot en in ’t klein in die wereld en in mijn eigen leven 
gebeurt en zich afspeelt, God heeft het nog gelaten. 
Ik vind dat zo’n wonderlijke zaak, dat hoe ver we ook weg zijn bij de 
ontdekkingen van de Reformatie vandaan, dat de Heere toch nog al-
tijd door gaat met Zijn werk tot hier toe. Dat Hij niet is op gehouden. 
Dat Hij het nog niet moe geworden is om bemoeienis te houden met 
ons land en met ons volk. Maar ik wil u met klem zeggen: Beproeft 
alle dingen en behoudt het goede. Onderzoekt de Schriften. U weet 
het wat Calvijn zegt: “Wie de Schriften onderzoekt, biddende onder-
zoekt, om er de Christus in te vinden, die zal Hem er ook in vinden”. 
U zegt: “Ja, maar ja, er zijn zoveel teksten verborgen en ik weet het 
zo gedurig niet”. Nee, nee. Die student hield eens een proefpreek, 
en hij had in de hele preek de Naam van Christus niet genoemd. En 
Spurgeon vroeg hem: “Waarom heb je die Naam niet genoemd?” Hij 
zegt: “Omdat de tekst er niet van spreekt”. Dat zei hij. En Spurgeon 
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zegt: “Er is geen dorpje of gehuchtje in Engeland zo klein, of er loopt 
een weg naar Londen. Er is geen tekst zo bedekt; er is geen tekst 
waarin het lijkt alsof het niet over de Heere Jezus gaat, of er loopt 
een weg naar de Heere Jezus Christus. Want heel de Schriften zijn 
het die van Hem getuigen. Dat heeft Hij Zelf immers gezegd”. 
Beproeft alle dingen en behoudt het goede. Het is van levensbe-
lang. U hebt maar ene ziel en u kunt maar één keer verloren gaan. 
En verloren gaan, dat is alles te moeten missen tot in alle eeuwig-
heid toe. Maar behouden te zijn door het bloed van Christus, dat is 
de zaligheid, hier en straks. En in de voorsmaak van de zaligheid: 
Dankt God in alles. 
En de apostel zegt: “Onthoudt u van alle schijn des kwaads”. Hij 
zegt niet alleen: “Onthoudt u van het kwaad”. Dat denken wij na-
tuurlijk nu tegenwoordig. Als ik maar niet steel. Als ik maar niet lieg. 
Als ik maar niet dit doe en niet dat doe. Nee. de apostel zegt zelfs: 
“Onthoudt u van alle ‘schijn’ des kwaads”. Weet u waarom? Wel, 
God wordt ook door de schijn des kwaads onteerd. Dat mag toch 
niet bestaan! Zeker niet als u van binnen gevoelt dat het om de eer 
van God gaat. Of u nu leeft of sterft, of u nu beweegt of stil zit, het 
gaat om de eer van God. En weet u waar ik dan aan denken moet? 
Dan moet ik toch denken aan die oude christin. Genezen van de 
kanker. Toen zei ze tegen die arts in dat ziekenhuis: “Ach, genezen? 
Dan mag ik toch nog niet naar huis, dan heeft Vader nog een taak 
voor me op deze wereld. Een poosje hier om nog goed van Hem te 
mogen spreken, om Zijn Naam te verbreiden”. En waar je ze ook 
tegen komt, ze vraagt het je meteen: “Wat vind je van mijn lieve 
Heere Jezus?” Och ja, dat is niet goedkoop of evangelisch. Ja, het 
is eigenlijk wel evangelisch. Maar dat is ook niet zo erg, toch? Het is 
Schriftuurlijk. Het is zuiver. 
En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al. Dat is: Hij bereide 
u voor, geheel en al. Hij make u klaar, uw geheel oprechte geest. 
Ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van 
onze Heere Jezus Christus. 
Dankt God in alles, omdat, kind van God, het op Huis aan gaat, de 
toekomst van onze Heere Jezus Christus. Is sterven dan nog erg? 
Sterven wordt erven. De toekomst van onze Heere Jezus Christus. 
Als je dan op je sterfbed ligt, o ja, dan kun je toch nog God in alles 
danken, want het gaat naar Hem toe, om eeuwig dankdag te hou-
den, om Hem eeuwig dank te zeggen voor Zijn ongedachte gunstbe-
wijzen. 
Nou, gemeente, hebt u in uw leven dankensstof? Heeft Hij een 
danklied tot Zijn eer gegeven? Of moet u het antwoord schuldig blij-
ven, en zeggen: “Ja, we houden uiterlijk wel dankdag, maar waar zal 
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ik voor moeten danken? Mijn schuld staat nog hemelhoog tergend 
voor Gods aangezicht. Ik heb nog geen verzoening en geen bedek-
king gevonden voor al mijn schuld”. Dan wordt het u heden nog 
gezegd: Heden, zo gij Zijn stem heden nog hoort, gelooft Zijn heilrijk 
en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 40 : 2 
 

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

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


