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Predikatie over Lukas 23 vers 46 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Urk Elim – 25 maart 2016 
 
 Zingen Psalm 25 : 7. 
 Votum. 
 Zingen Psalm 27 : 3. 
 Belijdenis: Art. 21 NGB. 
 Schriftlezing Lukas 23 vers 33 t/m 49 
 
33 En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel plaats, 
kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rech-
ter- en den ander ter linker zijde. 
34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot. 
35 En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen 
beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost; dat Hij nu 
Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods. 
36 En ook de krijgsknechten tot Hem komende, bespotten Hem en 
brachten Hem edik, 
37 En zeiden: Indien Gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven. 
38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met 
Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING 
DER JODEN. 
39 En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde 
Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 
40 Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest 
gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? 
41 En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig 
hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks 
gedaan. 
42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Ko-
ninkrijk zult gekomen zijn. 
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met 
Mij in het paradijs zijn. 
44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de 
gehele aarde, tot de negende ure toe. 
45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels 
scheurde midden door. 
46 En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest. 



 2 

47 Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied was, 
verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaar-
dig. 
48 En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aan-
schouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, 
slaande op hun borsten. 
49 En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die Hem 
tezamen gevolgd waren van Galiléa, en zagen dit aan. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 85 : 2 en 4. 

 
Lukas 23 vers 46, daar luidt het Woord van God: 
 
En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, ga f Hij den 
geest. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 

 
1e. Jezus’ strijd. 
2e. Jezus’ roep. 
3e. Jezus’ rust. 

 
Gemeente, wij treden vanavond de sterfkamer van de Heere Jezus 
binnen. En als we in de sterfkamer van de Heere Jezus zijn, dan 
past het ons wel dat we zwijgen. Want de dood spreekt! Ja, dat mag 
in onze dagen niet meer. De dood moet verbloemd worden. De 
dood wordt mooi gemaakt. En de dood wordt o zo snel vergeten. 
Maar laat nu vanavond de dood eens spreken, voor u en voor mij. 
Want als wij vanavond de sterfkamer van de Heere Jezus binnen-
treden, dan worden we daar neergezet in al onze schuld en in al 
onze zonden. Want nee, niet naar een ander kijken. Naar ons kijken. 
God heeft gezegd dat door de zonde de dood in de wereld gekomen 
is. Dat de Heere Jezus op Zijn sterfbed terecht is gekomen, dat is 
onze schuld. Onze schuld, omdat wij niet gebleven zijn die wij had-
den moeten zijn, omdat wij weggegaan zijn uit de stand waarin de 
Heere ons geschapen had. Geschapen voor het leven, en nu komt 
de dood over ons. En daarin, de Heere Jezus Christus is één grote 
prediking: onze schuld. En daarin, het sterven van de Heere Jezus 
is nog een prediking: ook gij zult de dood sterven. Wie van ons is 
zijn leven één ogenblik zeker? Geen tel. Of wel? Elk ogen-blik kan 
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die levensdraad worden afgesneden. En dan? Dan zijn wij niet 
meer. Waar zullen wij dan verschijnen? O, Gode zij dank, dat wij 
vanavond in de sterfkamer van de Heere Jezus zijn. Want daar ziet 
dat volk van de levende God Hem betalen, Hem Zich Borg stellen, 
Hem Zich weggeven. Zij hebben gezondigd, en zij zijn Gods gram-
schap meer dan waardig. Zij hebben het verdiend om eeuwig onder 
de toorn van de levende God weg te zinken. En het heeft God be-
haagd het op Hem uit te branden. Zij zien Hem in Zijn lijden en in 
Zijn sterven, in Zijn doodsuur, voor hen. Is dat niet een heerlijke 
zaak! Tegelijkertijd, hoe ernstig het ook is, het is ook zo heerlijk, het 
is ook zo zalig, want hier is het scharnierpunt. Wilt ge ooit recht-
vaardig voor God kunnen verschijnen; wilt ge ooit voor Hem kunnen 
bestaan, u zult moeten weten dat deze arbeid, door Hem hier ver-
richt, ook voor u is geschied. U zult het moeten weten bij God van-
daan, dat Hij het Zelf u heeft toegezegd: “Ik zie geen zonde meer en 
geen ongerechtigheid meer, want het is uitgewist met het dierbare 
bloed van de Heere Jezus Christus”. 
Wellicht zegt er een onbekeerd mens vanavond: “Wel, dan kan ik 
maar beter de kerk verlaten, want als dit een zaak is voor het hart 
van Gods volk, wat zal ik er dan moeten doen?” Nee, blijf maar ge-
rust. Zie hier, dat rondom dat kruis in die sterfkamer van de Heere 
Jezus vele vijanden waren, vele lasteraars waren. En niet één van al 
die vijanden werd heengezonden. Ze zijn er allemaal gebleven. En 
weet u, één van die vijanden, één van die lasteraars, die krijgt het uit 
Jezus’ mond te horen: “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn”. 
En vraag het maar eens aan diegenen die de verschijning van de 
Heere Jezus Christus hebben leren lief krijgen, wie zij eigenlijk zijn 
in zichzelf. Een groter vijand dan u wellicht. Paulus zegt: “Ik ben de 
grootste der zondaren, en toch, mij is barmhartigheid geschied”. Wie 
weet, de Heere mocht Zich wenden. En het zou er één treffen. Het 
zou er meerderen treffen in het diepst van het hart, in het diepst van 
de ziel. Dat ze zich zouden slaan op de borst en kloppen op de 
heup, en dat het schaamrood op de kaken zou komen, en dat ze 
niet zouden rusten, vanaf dit ogenblik niet zouden rusten voordat ze 
in die rust, die Hij heeft aangebracht, zijn opgeborgen. 
De sterfkamer van de Heere Jezus. Weet u, we zingen het en we 
belijden het dat onze tijden in Gods hand zijn. De Heere heeft het 
ogenblik van onze geboorte en van ons sterven bepaald. En nie-
mand van ons zal die grens over gaan. Zie, Gij hebt onze dagen een 
handbreed gesteld. Dat is de smalle kant. Een handbreed. Kort is 
ons leven. Kort van dagen. Ons leven is een damp en de dood 
wenkt ieder uur. God heeft de tijd van ons sterven bepaald. En eer 
wij er erg in hebben, als God het niet verhoedt, is het zo ver. 
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Maar dacht u dat het voor de Heere Jezus anders was? Nee hoor, 
ook deze tijd is bepaald. De tijd van Zijn sterven. De volheid is aan-
gebroken. Het ogenblik, in de eeuwige raad van God bepaald, is nu. 
Daarom staat er: “En toen zij kwamen op de plaats, genaamd 
Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem aldaar”. De tijd was bepaald 
en de plaats was bepaald. Van eeuwigheid af was Hoofdschedel-
plaats, was Golgotha gemarkeerd. Daar zou het gebeuren, op dat 
ogenblik, voor al de gegevenen des Vaders. 
Zij kruisigden Hem aldaar. Dat is wat geweest! Weet u wat de Bijbel 
van de kruisdood zegt? Dat is een van God vervloekte dood. Dat is 
iets heel verschrikkelijks. Dat is voor de ergsten, zou je zeggen, voor 
de allerergsten. En moet je eens kijken. De kwaaddoeners, de een 
ter rechter-, en de ander ter linkerzijde. Dus Jezus in het midden. 
Weet u wie er in het midden hing? Die het er het meest kwaad van 
af had gebracht. De Man van smarten. Geen zonde gekend, geen 
zonde gedaan. Gans rechtvaardig. Gods eer in alles gezocht. Gods 
wet ten alle tijden gehouden. Liefde tot God, Zijn Vader, en liefde tot 
Zijn medemens. En Hij in het midden. Hij de Reine als de meest gro-
te crimineel daar in het midden gehangen. Opdat een mens van-
avond, die over de grootheid van zijn kwaad niet meer uit kan; opdat 
een mens vanavond, die onder de zware last van zijn vele zonden 
bezwijkt, zou weten dat Hij een volkomen Zaligmaker is en een 
volkomen gerechtigheid heeft teweeg gebracht. Laat ik het maar zo 
eenvoudig zeggen: Hoe groot je zondepak ook is, het past altijd in 
de gerechtigheid die Christus heeft teweeg gebracht. Weet u wat de 
vaderen beleden? Dat bloed dat op Golgotha’s kruis vloeide, uit de-
ze Man van smarten, dat bloed is genoegzaam om tienduizend 
werelden te zaligen, als die er zouden zijn. 
Och, en dan u, met dat grote kwaad en met die vele zonden, rust 
toch niet, maar zoek schuiling in de wonden van de Heere Jezus. 
Zoek bedekking achter het bloed van de Heere Jezus. 
En als wij op ons sterfbed terecht komen, gemeente, och, wat heb-
ben we dan veel met ons lichaam te stellen. Wat raken we dan als 
verdoofd voor de werkelijkheid om ons heen. Wat hebben we dan 
een lijdensweg te gaan. Maar hier de Heere Jezus, de koorts raasde 
door Zijn aderen. Het bloed liep Hem van Zijn voorhoofd af vanwege 
de doornenkroon. De wonden waren in Zijn rug open gereten onder 
de geselslagen. Jezus hangt, terwijl de nagelen door Zijn handen en 
voeten gedrongen zijn, maar Jezus is niet met Zichzelf bezig. Jezus 
is biddende tot Zijn Vader. Voor wie? Wel, voor al die aanwezigen in 
Zijn sterfkamer die Hem geen hulp brachten, die Hem geen troost 
gaven, die Hem niet steunden. Nee, die niets voor Hem deden dan 
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Hem alleen maar te lasteren en te honen. En Jezus zegt: “Vader, 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. 
Ziet u dat Hij Borg is, dat Hij Middelaar is bij uitnemendheid! Mis-
schien is dat woord in je leven weleens een keer van grote bete-
kenis geworden. Dat je zo je eertijds bent gaan bekijken. Och ja, je 
hebt het onwetende gedaan, schuldig, verantwoordelijk, bewust ge-
zondigd, gedaan dat kwaad was in Gods oog. Maar toen al bewaard 
en vast gehouden omdat Jezus bidt: “Vergeef het hun, want zij we-
ten niet wat ze doen”. 
En die Heere Jezus, Die daar hangt aan het vloekhout, van Hem 
staat: “En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot”. Weet u wat 
dat betekent? Dat Hij daar naakt aan het kruis heeft gehangen. We 
zijn in een vreemde tijd terecht gekomen, dat schaamte aan de kant 
wordt gedreven. Maar toen de mens viel in zonde, weet u wat de 
mens toen deed? Ze gingen Gods schepping vernielen. Ze plukten 
vijgenboombladeren om zich te bedekken. De schande van hun 
naaktheid mocht niet openbaar worden. De mens schaamde zich. 
En hier zie je dat Jezus de tweede Adam is, en dat Hij in onze 
toestand naakt aan het kruis is gehangen. Zal dat niet een lijden, 
een smart voor Hem geweest zijn! Hij heeft daar gehangen in het 
felle licht van de hete zon, terwijl al die mensen om dat kruis heen 
stonden en ze Hem allemaal aan stonden te kijken, en Hem alle-
maal hoonden en lasterden. Hij had niets meer om Zich mee te be-
dekken. 
O ja, in Zijn leven op aarde was Hem al zoveel onthouden, dat Hij 
zeggen moest: “De vossen hebben holen, de vogelen des hemels 
nesten, maar de Zoon de mensen heeft niet waar Hij het hoofd 
neerlegge”. 
Nu, nu had Hij geen eens meer een kleed om de schande van Zijn 
naaktheid te bedekken. Maar weet daarin tegelijkertijd, als de Borg 
naakt voor het aangezicht van Zijn God aan het kruis hangt, dat dat 
de gang is, dat wij al onze bedekselen kwijt moeten, dat wij al onze 
godsdienst verliezen moeten, dat wij naakt en geopend voor het 
aangezicht van de levende God moeten verschijnen. En Pilatus had 
recht gesproken toen Hij gegeseld was en het bloed van Zijn aange-
zicht afliep: “Zie de Mens”. Dat is de mens in zijn schamele schan-
de. Dat is er van ons geworden. Wij die rentmeesters waren, beeld-
dragers Gods. Dat is er van ons geworden. En zo zullen we voor 
Gods aangezicht openbaar moeten komen. En die weg heeft Hij nu 
willen gaan, willen houden. Hij Die de volle heerlijkheid gewend was. 
Hij Die in de hemelse heerlijkheid bekleed was met een koninklijk 
kleed, gemeenschap oefenend met Zijn Vader. Hij Die het gewend 
was dat al de engelen en al de gezaligden Hem lof en hulde toe-
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brachten. Hier is Hij gehangen. En terwijl Hij aan dat vloekhout der 
schande hangt, ziet wat er gebeurt. Opdat het ons een les zal zijn 
vanavond. 
Het volk stond en zag het aan. De oversten beschimpten Hem, zeg-
gende: “Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo 
Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods”. Dat is de uitdrukking van 
het ongeloof. Het zegt ze niets. 
Het kan best zijn dat dat vanavond helemaal niet zo ver bij ons 
vandaan is. Dat je niet naar die oversten hoeft te wijzen en zegt: “Ja, 
dat was toen en dat was daar”. Maar als je hier zit, sinds jaar en dag 
gewend aan de Goede Vrijdag-prediking; terwijl je hier zit, sinds jaar 
en dag je plekje onder de bediening van het Woord in genomen, 
maar nog altijd onbekeerd, onverzoend met God. Weet u waar dat 
blijk van geeft? Dat u ongelovig bent van hart. Weet u waar dat blijk 
van geeft? Dat u een mens bent die precies overeenkomt met de-
zen: “Zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods”. Het is een grote 
vraag voor ze. Als u het zou geloven, werkelijk zou geloven dat Hij is 
de Christus, de Uitverkorene Gods, dan zou u geen rust meer heb-
ben voor het hol van uw voet, voordat u Hem kennen zou voor eigen 
hart en leven. 
En de krijgsknechten komende, bespotten Hem en brachten Hem 
edik, een verdovende drank: “Indien Gij de Koning der Joden zijt, zo 
verlos Uzelf. Dat willen we weleens zien. Een spektakel, dat past 
ons wel”. Maar het was een groter wonder, hoor, gemeente, dat Hij 
bleef hangen. Het was toch een wenk van Zijn alvermogen en Hij 
was van dat kruis af gegaan. En al die omstanders waren in Zijn 
plaats aan het vloekhout der schande gegaan. Het was maar een 
wenk van Zijn alvermogen geweest. Maar zo heeft God het niet ge-
wild. Hier wordt juist Zijn Goddelijkheid, dat Hij de Christus is, in ge-
toond. Hij is de Uitverkore-ne Gods en daarom blijft Hij hangen, 
daarom blijft Hij tot het einde toe in deze smartelijke weg, om te vol-
brengen. Anders had u, kind van God… Misschien ben je wel naar 
de kerk gestormd. Wie zal het zeggen. Naar de kerk geblazen. Met 
de vloedgolf van zorg en moeite hier naar toe gejaagd. Wellicht kun 
je er niet meer uit komen en ben je jezelf een raadsel. Moet je zeg-
gen: “Hoe ben ik aldus? Zal het ooit waar geweest zijn?” De twijfel 
steekt de kop op en de zonden hebben weer deelgenomen. De we-
reld lokt. En de duivel weet hoe hij binnen moet komen. Je bent een 
eind van je plek. Als een schaap gedwaald in ’t rond. Je bent onbe-
dacht je Herder verloren. Hoor dan dat het werk volbracht is. Hij 
heeft tot het einde toe die weg gehouden. Tot het einde toe. En 
geen van de gegevenen zal nog verloren kunnen gaan. Hij houdt ze 
vast. Dat moet de kramp eens een keer weghalen bij ons, in onze 
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gedachten, in onze geloofsbeleving dat wij vast moeten houden. Wij 
moeten helemaal niet vasthouden, we moeten loslaten. We moeten 
ons láten zaligen. We moeten vastgehouden worden, wil het wel 
met ons zijn. Dat is het wonder, dat Hij nooit los zal laten. U weet 
het wel wat de Heere Jezus zegt tot degenen die de Zijnen zijn, dat 
Hij voor hen belijdenis zal doen voor het aangezicht van Zijn Vader. 
Dat is de troost in druk je toegelegd, dat het in de roerselen van je 
hart allemaal onzekerheid is, maar in de moerasgrond van je eigen 
bestaan vind je ook nooit de rust en de vastigheid. De rust en de 
vastigheid ligt in dit, dat Hij sprak: “Het is volbracht”. En inderdaad, 
die neiging hebben we. Als we in een sterfkamer zijn, of als iemand 
net gestorven is, dan zeggen we: “Heeft hij nog wat gezegd?” Nou, 
Hij heeft ook nog wat gezegd. Dat zijn nu allemaal woorden om te 
troosten en te bemoedigen de verslagenen, de bedrukten. 
En ja, een opschrift boven Hem in Griekse en Romeinse letters: 
“Deze is de Koning der Joden”. Ze zeiden zelf van niet, maar Hij is 
het wel. 
En als u nu vanavond moet bekennen dat Hij de uwe niet is, dat u 
Zijn onderdaan niet bent, weet dit, Hij is uw Koning, of u wilt of niet. 
Het was een prediking voor die Joden die rondom dat kruis stonden. 
Het is een prediking voor u vanavond. Het is niet om het even onder 
de prediking van de bloedtheologie te verkeren. Het is niet om het 
even om hier het kruislijden van Christus te overdenken. Als het u 
koud en onberoerd laat en u zult sterven en God ontmoeten, Hij zal 
uw Koning blijken te zijn, Die met u doen mag wat goed is in Zijn 
heilige ogen. En als Hij nu zo’n diepe smartelijke weg heeft moeten 
gaan, weet dan dit, dat dat tot in eeuwigheid uw voorland zal zijn, o 
mens, indien u zich niet bekeert. 
Maar weet u hoe wij in elkaar zitten? U kent die uitdrukking wel: we 
zijn dood voor de dood, en koud voor de eeuwigheid. Onbewogen 
voor het recht van God en voor de troon van God. 
Kijk maar, één van de kwaaddoeners, we weten het uit de andere 
Evangeliën, dat ze eerst allebei spotten en lasterden. Bij die ene is 
het veranderd. Maar hier wordt hij voorgesteld, die andere: één van 
de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterden Hem, zeggende: 
“Indien gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons”. Zie je die man 
hangen? Weet u wat zeker is, wat die man ook wist? Hij zou het on-
dergaan van de zon, hij zou de nacht, hij zou de nieuwe dag niet 
meer meemaken. Hij wist dat hij binnen enkele uren sterven ging. 
Hij wist het, dat als hij tegen de avond nog niet gestorven was, dat 
ze hem de benen zouden breken en dat hij dan alsnog het leven zou 
laten. Dat wist hij. En terwijl hij dat weet, durft hij Jezus te lasteren 
en durft Hij te zeggen: “Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en 
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ons”. Weet u waar hij nu een Verlosser voor nodig had? Dat ligt ook 
maar opgesloten in die paar woorden: “Verlos Uzelven en ons. 
Vergeet dan ons ook niet los te maken van dat kruis, want ik zou wel 
graag dat leven weer in willen, ik zou wel weer graag over willen 
gaan tot de orde van de dag, ik zou mijn bestaan vol van zonden 
nog zo graag een poosje voortzetten, ik ben het nog lang niet moe, 
ik ben het nog lang niet zat om kwaad te doen”. Dat zegt hij. “Verlos 
Uzelven en ons”. Aangrijpend! Dat die kwaaddoener dat zegt. 
Maar ja, is het minder aangrijpend dat wij mensen zijn van wie het 
zou kunnen gelden: “Gij dwaas, ge weet dat in deze nacht uw ziel 
van u zal worden afgeëist”. En dan? En dan? 
Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende. Wat een 
wonder! Gods Heilige Geest was ook op Golgotha. Gods Heilige 
Geest was ook in die sterfkamer. Gods Heilige Geest heeft dat hart 
van die ene kwaaddoener aangeraakt en die man is de zaak hele-
maal anders gaan bekijken. En weet u wat de kern van de zaak is? 
Dat zal het bij u en bij mij ook moeten zijn, elke dag opnieuw. Hij 
onrechtvaardig en de Heere Jezus rechtvaardig. Weet u wat het 
was? Die man kreeg de schuld en Jezus ging vrij-uit. “Wij ontvangen 
straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets 
onbehoorlijks gedaan. Vreest gij ook God niet! In hetzelfde oordeel. 
Dat oordeel hangt laag boven uw bestaan. U hangt aan een zijden 
draad boven de mond van de hel. De vlammen van de hitte van 
Gods toorn kunt ge reeds voelen”. En dan, deze man, Deze niets 
onbehoorlijks gedaan, gaat hij bidden: “Heere, gedenk mijner als Gij 
in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn”. 
Ben je ooit in je leven schuldenaar voor God geweest, geworden? Is 
zonde zonde geworden? Klaagde je jezelf aan voor het aangezicht 
van God? Weet je wat je dan weet, wat het resultaat is? Je verdient 
de hemel niet. Je verdient de hel. Weet je wat je dan gelooft? Alle 
mensen op Urk kunnen nog zalig worden, behalve u, want u hebt 
het er zo slecht en zo bitter van afgebracht. Nee, voor u zal het niet 
meer kunnen. En weet je wat er dan ook nog gebeurt? Al zou de 
Heere je naar de hel verwijzen, je zou toch geen kwaad van Hem 
kunnen spreken, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij ge-
daan hebben. Weet u wat voor die man nu een wonder zou zijn? Dit 
zou het wonder zijn: “Gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult ge-
komen zijn”. Hij wist één ding zeker: Hij gaat sterven, die Man in het 
midden, en ik ga sterven, maar onze zielen gaan precies de andere 
kant uit; Hij gaat naar de hemel, naar Zijn Koninkrijk, en ik ga naar 
de eeuwige afgrond. En in die eeuwige afgrond zou het voor deze 
kwaaddoener een ongedacht wonder, een gunstbewijs geweest zijn 
als Jezus in Zijn Koninkrijk nog een ogenblik aan hem zou willen 
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denken. Alleen maar denken! Moet je dat eens tot je door laten drin-
gen. Die man vraagt helemaal niet om de hemel. Die man vraagt 
niet om de zaligheid. Die man vraagt nergens om, want die man is 
rechteloos aan alle kanten. Die man laat God vrij. En die man zegt: 
“Wat een wonder als Hij aan mij zal denken”. 
Dat wil genade zijn in het leven van een mens, het radicaal tegen-
over gestelde, het totaal onverwachte. Als je nog op genade reke-
nen kunt, dan moet er nog wat afgebroken worden. Laat ik het zo 
zeggen. Maar deze man, die niet meer op genade rekenen kon: 
“Voorwaar, zeg Ik u”. Dat zal zeker zijn. “Heden met Mij in het Para-
dijs”. Met Mij. Dat maakte nu dat Paradijs tot het Paradijs. Heden. 
Tja, hoe lang zal dat nog geduurd hebben? Voordat de avond viel, 
zou ook deze man gestorven zijn. Was de dood zo erg voor hem? 
Was dat een smart voor hem, dat hij zijn leven hier op aarde niet 
meer kon voortzetten? Ik dacht het niet. Of wel? Maar waar moest 
die man nog doorheen in die uren die hem nog reste? Het zou drie 
uren lang aarde- en aardedonker worden over de aarde. Denk er 
goed om, Gods volk heeft een strijd op aarde, zelfs deze man. Een 
strijd op de aarde van benauwdheid en droefenis aan alle kanten, 
aan alle zijden. Want als de Heere Jezus dat heeft gezegd tegen 
hem: “Heden met Mij”, was het omtrent de zesde ure, en er werd 
duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. Nu ga ik u 
iets zeggen. Dat is misschien wel praktijk in je leven.  
Weet u hoe donker het daar geweest is? Zo donker dat je geen 
hand voor ogen zag. Al zou je hem zo dichtbij je gezicht gehouden 
hebben, je kon hem niet zien. Er was geen sprankje licht meer. 
Helemaal niets. Ja, die mensen onder dat kruis, die zijn natuurlijk 
een soort radeloos geweest. Dat voel je wel. Die hebben niet ge-
weten wat er gebeurde. Dat was een duisternis op het heetst van de 
dag, rond het middaguur, rond 12 uur. Wie had dat kunnen denken! 
En je leest ook in de andere Evangeliën dan op dat ogenblik niets, 
dat ze nog spotten of lasteren, nee, de hand gaat op de mond. Een 
ogenblik onder de indruk van wat er gaande is. 
Maar het is voor deze man ook bitter geweest. Voor deze man wel 
bij uitnemendheid. Want het was aardedonker, dus hij zag Jezus 
niet meer, hoe hij ook om zich heen keek, hoe hij ook tuurde. Hij zag 
die blik, dat aangezicht niet meer. Hoe zal de Heere Jezus hem 
aangekeken hebben toen Hij zei: “Heden zult gij met Mij”? Ik kan het 
beter zo vragen: Hoe keek de Heere Jezus u aan, toen Hij zei: “Ik 
voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”?  Die 
blik, Zijn aangezicht te moeten missen, dat is toch bitterder dan de 
dood! Of niet? Dat is toch het meest vreselijke wat je mee kunt ma-
ken! Wat je ook ontvallen kan, als je maar met Job mee kunt blijven 
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zeggen: “Ik weet, mijn Losser leeft”. Of niet? En je zegt: “Al moet ik 
door de doodsjordaan, als ik Hem maar in het oog heb”. 
En nu? Nu gevoel je je weer als dat volk dat in de duisternis wan-
delt. En je tast aan de wand, en je zegt: “Ik zoek Hem wel, maar ik 
vind Hem niet”. De schuld ligt bij u zeker? O ja, je hebt hele registers 
op te noemen, wat je ook na ontvangen genade weer hebt kwaad 
gedaan, waardoor je het verdiend hebt dat de Heere niet meer naar 
je om zou zien. Maar ach, weet dit, dat God Zijn volk niet eindeloos 
in het verdriet zal laten. Weet dit, dat Hij Zijn eigen werk in stand zal 
houden, maar ook in dit leven op Zijn eigen werk zal terug komen. 
Weet dit, dat Hij niet zal begeven en niet zal verlaten. 
De zon werd verduisterd. Duisternis over de gehele aarde. Terwijl 
die man wellicht Jezus niet meer kon zien en daardoor in de smart 
terecht is gekomen, is er Eén, die Zaligmaker, Die een veel diepere 
smart heeft meegemaakt. Terwijl het drie uren duisternis was, is Hij 
van Zijn Vader verlaten geweest. Moet je dat eens tot je door laten 
dringen! De eeuwige rampzaligheid, dat is eeuwig van God verlaten. 
En die is hier geperst, samengeperst in drie uren. De volle last van 
Gods toorn is op Hem uitgegoten, op  Hem uitgebrand in dat korte 
bestek. De eeuwigheid in enkele uren tijd. Dat maakt de massa, het 
gewicht van de zaak temeer zwaarder, heviger, erger. Jezus verla-
ten. 
Voor wie? Voor wie? Hij had, toen Hij net aan het kruis hing, nog ge-
zegd: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. En 
we weten het uit de andere Evangeliën, in die duisternis, in de verla-
tenheid wordt het Hem uitgeperst, tegen de negende ure: “Mijn God, 
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Hij noemt de Vadernaam 
niet. Mijn God! Dus het Kind van Zijn Vader verlaten. Het Kind ont-
heemd en eenzaam. Waarom toch eigenlijk? Wel, Hij is in de plaats 
gegaan van die krachtens hun schepping kinderen Gods waren, 
maar die door de zonde kind-af geraakt zijn. Hij heeft Zich uit de ge-
meenschap met Zijn Vader laten zetten, opdat zulke mensen als die 
kwaaddoener “denk aan mij in Uw Koninkrijk” dat kindschap weer 
zouden mogen ontvangen en een Vader in de hemel zouden mogen 
hebben. Hij is verlaten van Zijn Vader, opdat zij nimmermeer van 
God verlaten zouden worden. Hij heeft het gedaan voor Zijn Kerk, 
voor Zijn volk. Dat volk dat Hij lief gehad heeft met een eeuwige lief-
de, dat Hij gedragen en gekoesterd heeft in Zijn borgtochtelijk hart. 
De zon werd verduisterd, en het voorhang des tempels scheurde 
middendoor. Daar wordt het bewijs geleverd dat Hij het Vaderschap 
voor Zijn volk heeft gekocht met Zijn bloed. Want dat heilige der hei-
lige, daar kon geen mens binnen gaan of hij zou het leven laten. 
Niemand zou God kunnen zien en het overleven. Niemand zou tot 
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dat heilig Opperwezen kunnen naderen. Maar het voorhangsel 
scheurde midden door. De toegang geopend tot dat heilige der hei-
lige, ja, ja, dat is al heel wat. Maar de toegang geopend tot het mild 
en vriendelijk hart van God de Vader. 
En er zit er één te klagen in zijn hart en die zegt: “Zou God nog wel 
weten van mijn droevig lot?” Of je het nu gevoelt of niet, zijt niet 
ongelovig, maar gelovig. Het voorhangsel scheurde middendoor. 
Dat hart van de Vader is geopend. En weet u, weet u wat deze 
stervende Heere Jezus nu doet? Hij Die leeft en regeert in eeuwig-
heid. Hij doet niet anders dan voor het hart van Zijn Vader Zijn volk 
voor te stellen en voorbede en dankzegging voor ze te doen. Of je 
het gevoelt of niet, o kind van God, je ligt vast verankerd, wel be-
waard, veilig gedragen in het hart van de Vader, en in het hart van 
de Zoon, en in de voorbede en in de dankzegging van Immanuël. U 
zegt: “Maar ik heb zoveel zonden, ook vandaag bedreven”. Ja maar, 
Hij stelt Zijn bloed voor, voor het aangezicht van Zijn Vader. Gedurig 
stelt Hij dat voor, opdat de Vader gedurig in Zijn volk geen zonde en 
geen ongerechtigheid meer zien zou. 
En Jezus roepende met grote stem. Tja, dat is wat! Dat is wat! Zijn 
kracht is nog in Hem. Wie van ons zal op zijn sterfbed nog met grote 
stem roepen?! Het fluisteren wordt steeds zachter, totdat het mom-
pelen wordt. En de omstanders leggen hun oor op de mond en ze 
zeggen het: “We kunnen het niet meer verstaan”. 
Maar Jezus heeft geroepen met grote stem, want Zijn kracht is nog 
in Hem. Weet u wat daarin bewezen ligt? Dat de dood over Hem 
geen macht heeft, maar dat Hij de Almachtige is, en dat de Vader en 
Hij Zelf de beslissing nemen wanneer het ogenblik van Zijn sterven 
aanbreekt. Hij wordt door de dood niet overwonnen. Nee, Hij heeft 
de dood verslonden tot overwinning. Dat staat er van Hem geschre-
ven. 
Hij roept met grote stem. Dat is in de hemel gehoord. Dacht u trou-
wens dat de Vader afzijdig is geweest? Dat God de Vader niet 
geleden heeft in deze weg? Wat moet dat geweest zijn, Zijn Zoon 
het Kindschap te ontzeggen, drie uren lang Zijn toorn op Zijn liefste 
Kind uit te storten, en dat alles om een volk zalig te maken. En nu 
klinkt het tot in het oor van de Vader, want Jezus roept met grote 
stem. 
De engelen hebben het ook gehoord. En de duivelen hebben het 
gehoord. Die duivel waar je zo’n last van hebt. En waarvan je zegt: 
“Ik ben altijd de zwakste partij en ik kan het maar niet winnen, en hij 
weet mij altijd weer aan te grijpen en mee te slepen, en hij sist het in 
mijn ziel: “Je hebt toch geen heil bij God, je bent toch een verwor-
pene en toch een verlorene, je hebt toch te lang en teveel gezon-
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digd”. Jezus heeft met grote stem geroepen. Dat heeft de duivel ook 
gehoord, dus hij weet best hoe het zit. 
Maar weet u, ook die lasteraars hebben het gehoord, want Hij heeft 
met grote stem geroepen. Maar ja, wat zullen die er van gezegd 
hebben? Maar die ene kwaaddoener, die hoorde het ook. Die ene 
kwaaddoener die Jezus niet meer in het oog kon krijgen. Ja, het ge-
loof is ook uit het gehoor, zegt het Woord. Hier heb je het. Jezus 
roept met grote stem. Al zag hij Hem niet, hij hoorde Zijn stem. Zal 
zijn hart niet opgesprongen zijn van vreugde! Daar is Hij Die mijn 
ziel liefheeft. En wat zegt Hij nu? Want dat moest de duivel weten. 
En dat is in de hemel geweest een zaak van lofgejuich. Hij zegt: 
“Vader…” Hij noemt die Vadernaam weer. En als Hij nu die Vader-
naam noemt, dan noemt Hij Die niet alleen voor Zichzelf. Nee, Hij 
had even daarvoor die Vadernaam niet meer genoemd. Dat deed Hij 
voor Zijn volk. Nu, als Hij dan hier de Vadernaam noemt, dan doet 
Hij dat voor Zichzelf en voor Zijn volk. Hij zegt het ze als het ware 
voor. En al durven ze het niet te zeggen, al zijn ze beschroomd om 
het te zeggen, Hij zegt het wel. En daarin ligt bewezen dat ze kin-
deren en erfgenamen Gods zijn. 
Vader, zegt Hij, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Hij had de strijd 
gestreden. Nu is het klaar. De toorn van God is gestild. Alles ligt 
recht tussen de Vader en Hem, en de Vader en Zijn volk. 
En wat zegt Hij nu? “Mijn geest”. Wat is dat? Dat is Zijn ziel, Zijn 
Wezen. Dat is het kostbaarste wat een mens heeft, wat een mens 
is. Dat is datgene wat wij uit het oog verloren zijn, waar wij ons zo 
moeilijk maar druk over maken. Druk met het allerlei van de wereld. 
Druk met het lichaam, om het op te pronken en het op te sieren. 
Druk met de dingen van de wereld en van de tijd. Druk met alles wat 
vergankelijk is, terwijl de mens als een beeld daarheen gaat en nie-
mand verzekerd is wie eens al zijn goederen naar zich nemen zal. 
Wij maar schatten vergaderen op de aarde, waar de mot en de roest 
is en waar de dieven doorgraven en stelen. Wij, wij vergeten het be-
langrijkste zo snel. We verliezen het zo makkelijk uit het oog, alsof 
we de beesten gelijk zijn die geen ziel te verliezen hebben. 
Maar Jezus weet wat het belangrijkste is. Zijn geest. Zijn ziel. En als 
Hij hier zegt: “In Uw handen beveel Ik Mijn geest”, dan doet Hij ook 
dat borgtochtelijk. Voor Zijn volk. Hij noemt de Vadernaam voor de 
Zijnen. En als Hij Zichzelf aanbeveelt in de handen van de Vader, 
legt Hij daarmee tegelijkertijd al Zijn volk in die Vaderhanden neer 
en weg. Die Vaderhanden Die niet meer zullen slaan uit gramschap, 
maar die Vaderhanden zullen zorgen, die zullen waken, die zullen 
troosten, die zullen omhelzen, die zullen koesteren, omdat de schuld 
is weggedaan. 
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In Uw handen beveel Ik Mijn geest. Hij wist het, dan is Hij veilig in de 
nacht van de dood die straks over Hem komen zal. Dan is ook Zijn 
lichaam veilig. Want er komt een ogenblik dat ziel en lichaam ver-
enigd zullen zijn, weer aaneen gebonden en tesamen naar hun eeu-
wige bestemming zullen gaan, bij God in de hemel, of in de eeuwi-
ge rampzaligheid. O ja, als Zijn ziel in de handen van Zijn Vader is, 
dan kan ook Zijn lichaam niets gebeuren. 
En als Hij nu voor u betaald heeft, dan heeft Hij heel wat verworven. 
Of niet? Kent u in uw leven zo een betaaldag, een Goede Vrijdag? 
Middenin de zomer, middenin de winter, in de nacht, op de dag. Wat 
maakt het uit! God is vrij in de tijden en de ogenblikken van Hem 
daartoe bepaald. Weet u van een betaaldag? Dat u om u heen keek 
en dat u geen zonde meer zag. Dat het een vlak veld was tussen 
God en uw ziel. Weet u ervan dat Jezus van het vloekhout der 
schande het u deed horen: “Dit deed Ik voor u, daar gij de eeuwige 
dood had moeten sterven”? Weet u dat God de zaak zakelijk heeft 
afgehandeld? Dat u in dat rechtsgeding voor het aangezicht van 
God geen penning had om te betalen, maar dat Hij tot de laatste 
penning toe al uw schuld heeft weggedaan. En u weet het wat 
Kohlbrugge zegt: “Als Hij voor mij aan het vloekhout der schande is 
gehangen, en als Hij voor mij heeft betaald, dan heeft Hij betaald 
voor de zonden van mijn verleden, en dan heeft Hij ook betaald voor 
de zonden van mijn heden, en dan heeft Hij zelfs betaald voor de 
zonden van mijn toekomst”. Al is het voor uw ziel en voor uw waar-
neming dat uw zonden nog scheiding maken tussen God en uw ziel, 
toch is de eeuwige scheiding opgeheven. Het is een vlak veld ge-
maakt in Jezus’ bloed. En hoor hier het wonderwoord: “In Uw han-
den beveel Ik Mijn geest”. Wat kan u gebeuren?! Wat zou u doen 
vrezen in een tijd?! U zegt: “Ach ja, als ik het maar weer eens ge-
loven mocht”. Een ander zegt: “Ik wou het wel weer eens voelen”. 
En de volgende zegt: “Kon ik die tijd van de eerste liefde maar weer 
eens meemaken”. En een ander is jaloers op een mens die al zijn 
noden en zorgen uitstort voor het aangezicht van God. En allemaal 
zijn ze het er over eens dat ze zo biddeloos zijn en dat ze zo danke-
loos zijn. Kohlbrugge zegt: “Dat is ook zo’n geheim.  Terwijl dat volk 
klaagt dat ze zo biddeloos is, bidt de Heilige Geest in ze met onuit-
sprekelijke verzuchtingen”. Maar hier ligt het wonder. De vastigheid, 
nog eens, niet in u, maar in Hem, die Heere Jezus Die de zielen van 
de Zijnen heeft aanbevolen, weggelegd in de handen van Zijn he-
melse Vader. 
 
Laten we eerst samen zingen, Psalm 102 het 7e vers. 
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Gij zult opstaan, ons beschermen; 
Over Sion U ontfermen; 
Want de tijd, Uw stad voorspeld, 
Aan haar leed ten perk gesteld, 
Die zo lang gewenste dagen 
Van Uw gunstrijk welbehagen 
Zijn, o God, in 't eind geboren; 
Gij, Gij zult haar klacht verhoren. 

 
De Heere Jezus zegt “Vader”. Dat betekent dat Hij Kind is. Dat 
betekent ook dat Zijn volk de kinderen zijn. Ja, het lijkt er vandaag 
de dag weleens op dat de kinderen regeren in de huisgezinnen. 
Maar neem nu eens dat beeld. Vind je dat niet mooi! Dat zo’n klein 
kind gerust en getroost is als vader er is, als moeder er is. Dat dat al 
bij dat pas gespeende kind is, dat het zich stil bij zijn moeder vindt. 
Aan de borst van moeder, daar is het veilig. Je zou zeggen: al staat 
de hele wereld in brand, als dat kind maar bij moeder is. Al zullen de 
golven slaan en de stormwinden waaien, als dat kleine kind maar 
aan vaders hand is. Al staan al de vijanden voor je oog, als vader er 
maar bij is. En wat eten die kinderen dan lekker en dan gerust, als 
ze eten waar vader bij is, en als ze drinken terwijl vader het ze geeft, 
in het volste vertrouwen, in het volste geloof dat het ze aan niets 
ontbreken zal. Wat maakt zo’n kind zich weinig zorgen over de toe-
komst! Nee, dat legt heel de toekomst in de handen van vader en 
moeder. Al zou het er ook al over nadenken, het leeft eenvoudigweg 
bij de dag. 
En de Heere Jezus zegt: “In Uw handen beveel Ik Mijn geest”. Dan 
alleen heb je een gelukkig en een getroost leven. Dat baden die 
oude Joden als ze naar bed gingen: “Heere, in Uw handen beveel ik 
mijn geest”. Dat was natuurlijk een goed gebed, want ja, wie kon 
voor zichzelf zorgen! Als je in slaap was, dan was je overgeleverd 
aan alle gevaren, zou je zeggen. Maar daarom “HEERE”, de God 
van het verbond, “in Uw handen”. Maar nu maakt de Heere Jezus, 
omwille van Zijn lijden en sterven, die Naam, die aanspraak specifie-
ker, gevoeliger, hartelijker. Die God van het verbond, Die belooft en 
Die niet liegen zal, Die is de Vader omwille van de Heere Jezus 
Christus. En inderdaad, in de wereld van vandaag, je kijkt om je 
heen en de schrik slaat je om het hart, en je zegt: “Hoe moet het? 
Hoe moet het?” Weet u hoe het moet? Het moet naar het end. En 
dat gaat met haast. Dat zegt het Woord ons. Maar die oude gelo-
vigen baden: “Maranatha, kom Heere Jezus”. Die hoefden hier zo 
persé niet te blijven. Die gingen liever daar naar toe waar ze God 
zouden zien van aangezicht tot aangezicht, en waar God alle tranen 
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van hun ogen zou afwissen. Maar terwijl ze nog waren in dat heden 
en terwijl u nog bent in deze bedeling, sta je nu naar die omstandig-
heden te kijken? En terwijl je in die omstandigheden bent, slaat de 
schrik je om het hart. Of is dat je troost, in druk je toegelegd, dat je 
Vaders hand vast hebt? Nee, dat zeg ik ook al niet goed. Dat de 
Vader je vast houdt, hoe het dan ook gaat. Alles moge je ontvallen. 
Luther zong: “Delf vrouw en kinderen in het graf; neem goed en 
bloed ons af; wij gaan toch ten hemel in en we erven toch ko-
ninkrijken”. In dit leven, in je zaak, in je gezin, in je persoonlijk leven, 
maar ook in je geestelijk leven, waar je ook al niets in de handen 
kunt houden en alles je door de vingers glipt. Dit is de zaak: uitle-
veren, telkens opnieuw. Dan zal het goed gaan. 
En als het uur van sterven komt, doordat er een bom ontploft, of 
doordat de kogel van de IS-strijder u treft, of doordat u ziek wordt of 
oud geworden bent en de krachten u ontvallen. Dan alleen bent u 
veilig: “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest”. Want wie in die 
handen geborgen is, weet dit, dat Zijn eeuwige handen. En die han-
den zijn vol van kracht en macht. Laat het Woord niet telkens zien 
waartoe Gods hand in staat is! O ja, aan onze sterfbedden, we hou-
den de handen van onze geliefden vast. Maar we moeten los laten. 
Daar zat je aan dat sterfbed, en je zegt: “De kracht voelde ik uit die 
hand weg trekken”. Zo gaat het. Die kunnen je toch niet helpen. 
Maar in Uw handen. Dan zul je veilig zijn. 
En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 
Ziet u? Van ons wordt de geest genomen. Het sterven overkomt 
ons. Maar Jezus ‘gaf’ de geest. Van de ene hand in de andere, zou 
je zeggen. Hier heeft U hem. En we weten uit de andere Evangeliën: 
“En Hij het hoofd buigende, gaf de geest”. Die volgorde. Van ons 
geldt: “Hij gaf de geest en hij boog het hoofd”. Maar Hij het hoofd 
buigende, gaf de geest. Dat is Zijn leiding, Zijn macht, Zijn majesteit. 
En Hij heeft Zijn geest gegeven in de handen van de Vader. Dat 
heeft Hij dan ook voor de Zijnen gedaan. En de Heere Jezus zegt 
tegen Zijn discipelen, ook tegen Zijn discipelen van vandaag: “De 
duivel, de satan heeft u willen ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u 
gebeden dat uw geloof niet ophoude, en de poorten der hel zullen 
Mijn gemeente niet kunnen overweldigen, want Ik houd vast en de 
Vader houdt in Zijn hand”. 
Hij had het gezegd en Hij gaf de geest. Dat is ook wat! Zijn geest bij 
God, bij Zijn Vader. Daar is Hij getroost geworden. 
Wat zal dat een sterven zijn, als je hier door het strijdperk van dit 
leven bent heen gegaan, en nooit rust en nooit vrede hebt gekend 
wellicht. Kijk eens naar die Lazarus. Ze noemen hem arm, maar hij 
was niet arm. Maar hij werd gedragen in de schoot van Abraham, 
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om tot rust te komen, om getroost te worden, om gekoesterd te wor-
den. Wat een heerlijke plaats. 
Hij gaf de geest aan Zijn Vader. 
Uw geest, kind van God, ligt veilig in Gods handen. U kan niets ge-
beuren. Maar nu zal het daarover gaan: achteraan komen. Wie Hem 
wil volgen, zal zijn kruis dagelijks op moeten nemen en Hem achter-
na moeten gaan. Maar ook in deze gang… Kijk eens, die mensen 
daar hadden wel in de gaten dat er wat wonderlijks aan de hand 
was. De hoofdman over honderd: “Waarlijk deze Mens was recht-
vaardig”. Was, verleden tijd. En al de schare samen gekomen om dit 
te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden 
weder, slaande op hun borst. Ziet u dat? Ze keerden weder. Ze 
gaan naar huis. Het is afgelopen. Hij is gestorven. Ze keerden we-
der, slaande op hun borst. Van ontroering ofzo, of van ontzetting. 
Wat zal dat geweest zijn? 
Maar u, o mens, die nog buiten de gerechtigheid van Christus staat, 
keer niet weder, ga niet af naar uw huis, en ga niet over tot de orde 
van de dag, totdat u daar aan de voet van Golgotha’s kruis rust voor 
uw hart hebt gevonden, een troost voor uw ziel hebt meegemaakt. 
Alstublieft, laat het niet voorbij gaan. Het is wellicht de laatste be-
toning van de genade Gods in uw leven. Het is wellicht de laatste 
keer op de grens van leven en dood, dat u dat woord van de ster-
vende Heere Jezus hoort, dat u nog één keer wordt toegeroepen: 
“Kom herwaarts tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven”. 
O ja, en al Zijn bekenden stonden van verre. Ze stonden wel van 
verre, maar ze bleven. Ziet u dat? Ook de vrouwen die Hem te-
samen gevolgd waren van Galiléa, en zagen dit aan. Ach, al staan 
ze van verre… De psalmist zingt: “Als ik maar een dorpelwachter 
ben”. Ik hoef niet zonodig voorin te zitten, maar als ik maar een 
dorpelwachter ben, dan zal het goed zijn. 
Zijn bekenden. 
En u vandaag op Goede Vrijdag? U die Zijn bekenden bent, al staat 
u van verre, ziet u het aan, en is het toch, ondanks alles, opnieuw 
tot troost en verkwikking van uw moe gestreden hart. Is het toch op-
nieuw tot zaligheid van uw ziel? Wordt u terug gevoerd in de ge-
dachten, terug gevoerd naar dat ogenblik dat het in uw ziel werd 
afgedrukt, dat dat kruis van Golgotha werd neer gezet in uw be-
staan, dat die stervende Jezus u werd geschonken en dat Zijn bloed 
u werd toegepast. Mag u het weten, kunnen ze er u ’s nachts voor 
wakker maken, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan 
heeft aan mijn geest. Er is betaald, de prijs is voldaan, de schuld is 
afgelost, er staat niets meer in de weg. O ja, het is een pad vol van 
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struikelingen. Geen rozenpad. Dat weet ik wel. Maar toch is uw 
gang naar Boven toe. Hoe het dan ook gaat. U zegt: “Het gaat door 
diepe, akelig donkere, diepe dalen heen”. Dat zal best. Maar het 
gaat naar Boven toe, naar de hemel toe. En het Hoofd is reeds 
Boven, dan zal het lichaam als vanzelf volgen. En vang dan hier 
aan, al is het in de nacht, met Psalmen te zingen. Opdat als u daar 
in het eeuwige licht zult zijn, het loflied niet meer zwijgen zal: “Gij 
hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 31 : 4 en 16 
 

'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. 
 
Gij zult Uw volk een schuilplaats wezen; 
Gij bergt hen in het licht 
Van 't Godd'lijk aangezicht, 
Waar zij geen leed van trotsen vrezen; 
Een hut, waarin zij 't woelen, 
Den twist der tong niet voelen. 

 
Zegenbede 
 
 
 
 


