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Predikatie over Efeze 1 vers 20 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Hervormde Evangelisatie Loosduinen – 17 juli 2016 
 
Votum. 
Zingen Psalm 113 : 1 en 2. 
Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
Schriftlezing Efeze 1 
 
  1 Paulus, een apostel van JEZUS CHRISTUS door den wil Gods, 
den heiligen die te Éfeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 
  2 Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere 
Jezus Christus. 
  3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel 
in Christus. 
  4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der 
wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de 
liefde; 
  5 Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, 
door Jezus Christus in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil; 
  6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons bege-
nadigd heeft in den Geliefde; 
  7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 
  8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en 
voorzichtigheid; 
  9 Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, 
naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven; 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot 
één te vergaderen in Christus, beide wat in den hemel is en wat op 
de aarde is; 
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te-
voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen Die alle 
dingen werkt naar den raad van Zijn wil; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij die eerst in 
Christus gehoopt hebben. 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk 
het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat 
gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der 
belofte, 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlos-
sing, tot prijs Zijner heerlijkheid. 
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15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere 
Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, 
16 Houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebe-
den; 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der 
heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in 
Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten 
welke is de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom is der heer-
lijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons, die 
geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 
opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel, 
21 Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en 
allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook 
in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der 
gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen Die alles in al-
len vervult. 
 
Gebed. 
Zingen Psalm 68 : 1 en 9. 
 
Efeze 1 het 20e vers, daar luidt het Woord van God: 
 
Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit  de doden 
heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechter  hand in den 
hemel. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De gewrochte aanvang. 
2e. De gewrochte voortgang. 
3e. De gewrochte uitgang. 

 
Gemeente, er is van de gemeente te Efeze, van die gelovigen daar, 
die heiligen, zoals hij ze noemt in het eerste vers, is een gerucht 
uitgegaan. Dat hadden de mensen om die gelovigen heen wel in de 
gaten, dat dat geen mensen waren die een of andere dodige gods-
dienst aanhingen, maar dat dat geloof levend en krachtig was in hun 
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bestaan. Er is een goed gerucht van uitgegaan. Er werd over 
gesproken. En maar niet zo eventjes een keer onder de thee. Maar 
er werd over gesproken, zodanig, zo veel, zo lang, dat het zelfs is 
doorgedrongen tot in de oren van de apostel Paulus. Je zegt: “Is dat 
dan zo bijzonder? Die man die woonde en die werkte daar toch wel-
licht?” Nee, hij had daar wel gepreekt. Natuurlijk wel. Maar inmiddels 
zat hij in de gevangenis opgesloten. En in de gevangenis moest hij 
leren wat het is om de voetstappen van de Heere Jezus Christus te 
drukken. Ja, dat heeft niet meegevallen. Natuurlijk niet. Zo’n gevan-
genis van toen, dat was niet zo’n hotel zoals wij het tegenwoordig 
bekijken. Maar dat was ergens half onder de grond, vochtig en kil, 
en geen daglicht kwam er door, en het ongedierte bewoog zich 
daar. Daar zat die man. Je zou zeggen: hij heeft genoeg aan zich-
zelf, genoeg om verdriet over te hebben, genoeg wat hem uit de 
slaap zou kunnen houden. Maar die brief, dat eerste hoofdstuk, laat 
zien dat die man, terwijl hij in de gevangenis zit, toch blij is. Hij is blij, 
weet u waarom? Omdat die mensen in Efeze geloven. Nou is hij er 
niet blij om in dat opzicht, dat hij daar in de gevangenis zegt: “Ja 
maar, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk ook zo goed gepreekt. Ik 
heb de waarheid ook zo zuiver genomen. Ik heb het Woord zo recht 
gesneden. Geen wonder dat die mensen tot geloof gekomen zijn. 
Preekten ze allemaal maar zoals ik”. Daar hoor ik de apostel niet 
over. Nee, de apostel is hierover verblijd, dat in dat geloven van die 
mensen te Efeze is gebleken dat de Heere God inderdaad Zijn raad 
uitwerkt. Die raad… Misschien hebt u het wel gedacht bij het lezen 
van hoofdstuk 1. Al die verzen. Wat een woorden! Verkoren van 
voor de grondlegging der wereld. Tevoren verordineerd. Aanneming 
tot kinderen, tot prijs der heerlijkheid Zijner genade. We hebben de 
verlossing door Zijn bloed. Hij overvloedig geweest over ons in alle 
wijsheid en voorzichtigheid. 
Misschien heb je wel gedacht: “Het duizelt me. Wat betekent dat nu 
eigenlijk?” Wel, weet u wat het wil betekenen? In ’t kort, in ’t alge-
meen. De apostel gaat met woorden proberen te noemen dat wat in 
de stilte van de eeuwigheid is gebeurd. Wat geen mens begrijpen 
kan. Wat slechts aanbiddelijk is. Wat slechts geloofd wil zijn. Wat in 
die stilte van de eeuwigheid gebeurd is, dat God in gunst en in 
genade aan mensen heeft gedacht. Ja, dat kun je niet klein krijgen. 
Dat kun je niet in je theologie, en ook niet in de wiskundige theologie 
van vandaag verklaren. Dat lukt je niet. Dat blijft een geheim als het 
goed is. Voor elk kind van God blijft dat iets verbazingwekkends, 
hun leven lang. En dat zal in de eeuwigheid wellicht nog verbazing-
wekkender zijn, is ’t niet, waar het bewonderd wordt. Waar je zegt: 
“Hij heeft gedacht aan Zijn genade, terwijl wij aan God niet dachten”. 
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Hij heeft gedacht aan Zijn genade. En dus, zegt de apostel Paulus, 
de zaak is in de eeuwigheid, in die stilte, vastgelegd, gefundeerd. 
Dus daarin, in dat licht, is het feit dat de apostel Paulus te Efeze is 
gekomen om te gaan preken, ook niet een of ander op zichzelf 
staand feit. Laten we dat vandaag ook maar goed in ogenschouw 
nemen. Het is geen op zichzelf staand feit dat wij met elkaar uit-
maken hoe we kerk houden. Laat ik het zo zeggen. Dat het vanaf 
deze plaats gezegd kan worden: “Het is mijn keuze helemaal niet, 
om te zeggen: “Nu zal ik daar in Loosduinen die mensen eens even 
het Woord gaan brengen”, of: “Nu zal ik ze daar eens gaan proberen 
te bekeren”, ofzo. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. En dat 
u, onder die preekstoel zittende, niet kan zeggen: “Nou ja, nu gaan 
wij  maar eens naar het huis van God, nu gaan wij ons onder het 
Woord van God stellen, want wie weet gebeurt er wat”, ofzo. Nee, 
alles wat hier plaatsgrijpt, net als te Efeze, dat heeft alles te maken 
met die stilte van de eeuwigheid, met die raad van God. De apostel 
zegt: “Vanuit die raad is het gekomen dat ik het Woord der waarheid 
onder u gebracht heb”. Dus het is Gods wil geweest. Het is Gods 
beschikking geweest. En weet u wat nu in die beschikking zo won-
derlijk en verbazend opvalt? Dat God Zich bedient van mensenkin-
deren. Dat kan ik ook niet goed begrijpen. U wel? Dat God Zich 
bedient van mensenkinderen, die zomaar stuntelig en stamelend 
wat over dat Woord van God moeten zeggen. De apostel zegt: “In 
welke gij ook zijt, nadat gij het Woord der waarheid gehoord hebt”. 
Wat is nu eigenlijk het Woord der waarheid? Ik geloof dat daar wel 
een punt zit, ook in onze tijd. Wie weet nu eigenlijk nog wat waar-
heid is? In de Bijbel riepen ze het al uit: “Wat is waarheid?” Nu hele-
maal, vandaag de dag. “Mijn volk gaat verloren, want het heeft geen 
kennis”, staat er in het Woord van God. Dat is de grote ramp die ook 
over kerkelijk Nederland is heen gegaan. Waar zijn nu die geoefen-
den van vroeger? Waar zijn nu die pilaren, zou ik willen zeggen, 
waar de kerk op leunt en op steunt? Waar zijn nu die moeders en 
die vaders in Israël, die van God geleerd zijn, die een oor hebben 
ontvangen om te horen, een oog om te zien en een hart om op te 
merken? Die de geest des onderscheids bij zich dragen, kunnen 
toetsen. Niet wegslaan. Niet afkappen. Maar die kunnen toetsen. 
Daar gaat het over. En de apostel zegt: “Onder u is bediend het 
Woord der waarheid”. Ik heb eens een leermeester gehad, die zei 
het zo: “Onder het Woord der waarheid kun je altijd tot drie tellen, 
altijd. Eén God, twee wegen en drie stukken”. Onder het Woord der 
waarheid kun je tot drie tellen. En is dat Woord der waarheid u niet 
al sinds jaar en dag voorgesteld! O ja, u hebt er natuurlijk van alles 
op aan te merken. Dat zal best. Ik ook. Ik ook, net zo goed. Ik zit ook 
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zo in elkaar. Maar het Woord der waarheid, dat u bent aangewezen 
in uw zonden en in uw schuld. En dat u is aangewezen dat de ge-
rechtigheid en de zaligheid alleen is in de Heere Jezus Christus. De 
apostel heeft die mensen in Efeze niet voorgehouden: “Nu moet je 
je maar laten besnijden; nu moet je maar deftige kleren gaan dra-
gen; nu moet je maar vrome taal gaan uit slaan; nu moet je maar 
veel gebeden doen op de hoeken van de straten; nu moet je de wet 
maar gaan houden, dan zul je er wel komen”. Nee, hij heeft voorge-
steld: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden”. 
Dat eenvoudige! Tja, ik denk er zo aan, ik was gisteren nog bezig 
met dat stuk over Naäman de Syriër. Dat zo’n klein meisje zegt 
tegen de vrouw van Naäman: “Ging hij maar naar de profeet in Is-
raël”. Zo’n klein meisje, daar let niemand op. Israël, dat was veracht. 
En zo’n schamel huisje. Die man wilde niet eens naar binnen. Hij 
verwachtte dat die profeet wel naar buiten zou komen, om hem de 
eer te geven. En dan werd hij verwezen naar zo’n klein, nietig, on-
aanzienlijk riviertje. Daar haal je je schouders toch over op! Ja, Da 
Costa zegt er van: “God bedient Zich altijd van nietige middelen als 
Hij grote wonderen gaat uitwerken”. Dat is mooi! Nietige middelen 
als Hij grote wonderen gaat uitwerken. Nou ja, Paulus was zo’n 
nietig middeltje geweest. Hij had het Woord der waarheid gebracht. 
En weet u, Da Costa zegt er bij: “Nu moest hij de Jordaan in, zeven 
keer. Dat getal zeven ziet op het onophoudelijke”. Hij zegt: “Hij zou 
al-leen van zijn melaatsheid, van zijn zondelast genezen worden als 
hij zich onophoudelijk waste in het bloed van de Heere Jezus Chris-
tus”. Hij zegt: “Dat was Naäman de Syriër veel te simpel. Hij wilde 
zelf wat doen”. Dat is ons ook te simpel. Maar toch zijn ze er voor 
gevallen, want de apostel weet het, dat waar het Woord der waar-
heid bediend wordt, de Heilige Geest Zich aan dat Woord paart. En 
ik zou haast willen zeggen: of je dan wilt of niet. Natuurlijk ga je het 
willen. Maar of je wilt of niet, dan gebeurt het. Want de apostel voegt 
erbij, het Woord der waarheid, namelijk, hij gaat het specificeren, het 
Evangelie uwer zaligheid. Niemand van ons kan aan het eind van 
zijn leven zeggen nooit het Evangelie gehoord te hebben. Dat kan 
niemand zeggen. Maar het zal er maar over gaan of het het Evan-
gelie uwer zaligheid is. Want als het niet het Evangelie uwer zalig-
heid is, dan zal het het Evangelie uwer onzaligheid zijn. Daar moet 
je goed over nadenken, wat dat betekent. Een rijke Christus voorge-
steld voor een arm zondaar, maar ge hebt Hem niet begeerd, ge 
hebt Hem niet gewild, ge hebt niet in Hem geloofd. Dat zal tot uw 
onzaligheid zijn. Dat zal een zwaardere straf betekenen dan voor 
degenen die nooit van Zijn Naam hebben gehoord. 
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Nee, dat Evangelie specificeert de apostel. Het Evangelie uwer za-
ligheid. Dus, zegt hij, terwijl de apostel zo eenvoudig en zo simpel, 
zo stuntelig stond te preken, is het gebeurd dat ze zalig zijn gewor-
den. Dat is een geheim! En omdat dat een geheim is, wat de apostel 
ook niet goed benoemt. Laat ik het zo zeggen. Wat hij dus niet goed 
verklaren kan met onze gedachten, dat wil maken dat de apostel 
niet met de eer gaat strijken, maar dat hij verbazend opziet tot God, 
Die God Die nu dat voornemen had van eeuwigheid af, Die heeft het 
nog gedaan ook, in de tijd, door de dwaasheid der prediking. Want 
het geloof is uit het gehoor. Ze hebben het gehoord en dat is inge-
sijpeld of ingeslagen als een bliksemschicht. Wie zal het zeggen? 
Maar dat heeft hun hart getroffen. En dat wat hun hart getroffen 
heeft, dat is liefelijk geweest. Ze hebben alles gezien in de Heere 
Jezus Christus. Zijn dierbaarheid. Zijn algenoegzaamheid. Ze heb-
ben al hun gerechtigheid en zaligheid in Hem gezien. 
En daar ligt voor de apostel nog een zaak van de verkiezing, van de 
verordinering in verklaard. Hij zegt: “Wij”. Daar bedoelt de apostel de 
Joden mee. Wij hebben eerst geloofd. Maar toen ook u, de heide-
nen. De poort naar de wereld, naar de heidenen is open gegaan. 
Dat waren mensen die niet met deugden en gerechtigheden aan 
konden komen dragen. Toen daar het Woord der waarheid kwam, 
toen vond dat Woord der waarheid die mensen in hun nameloos 
diepe zonde en schuld. Maar God bleek machtiger, sterker. Dat wil 
ik u toch vanmorgen wel met alle ernst en alle kracht voorhouden, 
dat dat niet ter zake doet, of dat dat nooit boven de macht en de 
majesteit van God uitstijgt. Dat u zegt: “Maar mijn zonde is te groot. 
Mijn heidens leven heeft te lang geduurd. Voor mij zal de zaligheid 
wel niet zijn”. Als u in de spiegel kijkt en zegt: “Zal er zo een ooit za-
lig worden?” Dat u er dan aan twijfelt, dat vind ik best. Maar de 
apostel laat zien dat we aan de God van het Woord niet te vertwij-
felen hebben. Grote heidenen in hun zonden en ongerechtigheden 
zijn zalig geworden. 
Ge hebt geloofd. En wat is dat nu, dat geloof wat de apostel be-
doelt? Dat is ook gespecificeerd. Ja, dat is in onze dagen ook zoiets. 
De kerken en de gemeenten worden aangesproken als gelovigen. 
Hebt u er ook zo’n moeite mee? Ik kan er niet goed tegen. Nee, ik 
kan het niet goed hebben. Weet u waarom niet? Omdat het Woord 
van God ons aanwijst als mensen die niet geloven. Jawel, we ge-
loven van alles. We geloven de duivel en de praat van de buur-
vrouw. Dat geloven we wel. Maar het Woord der waarheid geloven 
we niet. We geloven de dokter wel als hij zegt: “U hebt nog een half 
jaar”. Dat is ons doodsvonnis. Maar dat de Schrift ons levenlang al 
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zegt: “U zult de dood sterven”, daar geloven we geen steek van. We 
geloven helemaal niet wat de Heere in Zijn Woord aanwijst. 
En wat is nu het geloof wat de apostel hier bedoelt? Wel, hij dringt 
door tot de kern van de zaak, het hart van het Evangelie. Want, ach 
ja, je kunt aan God geloven. Je kunt zelfs aan Jezus geloven. Je 
kunt ik weet niet hoeveel geloven. Maar als dit geloof, wat de apos-
tel bedoelt, er niet is, is het toch ijdel. En hij bedoelt met dat geloof, 
het geloof in de vergeving der zonden. En dat geloof in de vergeving 
der zonden, dat is de eerste weldaad, de eerste genadegift Gods in 
het leven van een mensenkind. En dat vergeven van God, geeft 
hem niet alleen vergeving van zonden hier op aarde, maar ook de 
belofte dat de Heere hem niet begeven en niet verlaten zal, en dat 
hij ten hemel in zal gaan. Daar ligt in feite de hele zaligheid in op-
gesloten. 
Hoe zijn die mensen tot dat geloof gekomen? Ja, dat kan ik na-
tuurlijk wel proberen uit te leggen. Maar als het een zaak is waarvan 
u zeggen moet: “Ik ken het niet”. Hoe zult u het dan begrijpen?! Dit 
is niet te begrijpen. Dat ogenblik is niet nader te verklaren. Dat je 
met al je ellende voor het aangezicht van de heilige God weet te 
zullen gaan omkomen. Dat is niet te verklaren, dat je daar in je 
schuld al de wraak en al de straf van God waardig bent. En dat je 
het weet: “Ik kom om”. Het is niet te verklaren dat in dat uur, dat 
dodelijkst uur, dat benauwde ogenblik, God in plaats van het zwaard 
van Zijn recht, de Zoon van Zijn eeuwige liefde je toeschikt. Dat is 
toch niet te begrijpen met het verstand, wat dat is, dat de Heilige 
Geest je hoofd opheft om Zijn gunst te aanschouwen! En waar ik 
Hem zie, die gekruisigde Borg en Middelaar, daar valt als in een 
ogenblik dat loodzware pak van zonden van mijn rug. Daar ben ik in 
een punt des tijds vrijgekocht en vrij gevoeld. Daar spring ik op van 
vreugde, vanwege de grootheid van de Goddelijke genade. 
Ge hebt geloofd, zegt de apostel, en ge zijt verzegeld geworden met 
de Heilige Geest der belofte. Dus God heeft het stempel op uw be-
staan gezet. En de Heilige Geest der belofte, dat is de Heilige Geest 
Die de belofte levend houdt. Als je die Heilige Geest der belofte 
hebt, dan had je van de week, nadat het bericht van die aanslag in 
Nice kwam, niet hoeven schrikken. Nee, dan was je niet van je stuk 
geweest. Dan raak je niet in paniek. Ja, ik weet het wel, als het in 
het vlees valt, dan zijn we onszelf natuurlijk vreemd. Dat weet ik ook 
wel. Maar wat wordt hier bedoeld met de Heilige Geest der belofte? 
De apostel bedoelt, kijk maar om je heen, daar heb je in je eertijds 
allerlei rijke beloften in gezien. Ik zal rijk worden. Ik zal oud worden. 
Ik zal gelukkig worden. Ik zal dit en ik zal dat. Je zag een eindeloze 
toekomst voor je. Maar toen het Woord der waarheid kwam, is dat 
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opgehouden bij die mensen in Efeze. Tja, ze halen de schouders 
op. Ze kijken in die wereld. En die wereld predikt maar één ding: 
“Hier is het niet, hier is het niet”. En de Heilige Geest der belofte, dat 
is die Geest Die het oog op de toekomst open houdt, en Die het 
zicht op de rijke genadebeloften Gods, die nog wachten, levendig 
houdt. De Heilige Geest der belofte. Je kunt over die Heilige Geest 
natuurlijk allerlei gedachten laten gaan. Dit wil ik in ieder geval zeg-
gen: u gelooft dan toch wel met mij mee, dat als die Heilige Geest 
der belofte in ons is, dat het niet anders kan of er zal iets zijn van 
een uitzien naar de dag dat Hij komt. Dan zal er toch iets zijn van 
een uitzien naar de dag dat ik van mijzelf verlost zal wezen, dat 
vlees zal kwijt raken, en Hem storeloos zal mogen dienen. Dan zal 
er toch iets zijn, dan begrijp je toch een klein beetje mee wat die 
man bedoelde toen hij in het ziekenhuis kwam en die dokter zei: “U 
hebt nog enkele maanden”, “U had mij geen beter bericht kunnen 
brengen, dokter. Bijna Thuis, bijna Thuis”. Daar begrijp je dan toch 
iets van! Al is het bij speldenprikken, bij ogenblikken. Ik ben er be-
ducht voor als dat een zaak is die we altijd maar op zak hebben. 
Een Veenendaals predikant zei altijd: “Weet je hoe je wil geloven? 
De zaligheid in je broekzak en je boerenzakdoek er bovenop en 
daar heb je het, klaar”. Maar zo werkt het niet. Die Heilige Geest 
houdt de belofte levend. Dat doe ik niet, met mijn gedachten over 
mezelf. Dat leert God wel af. En weet u wat nu die Heilige Geest der 
belofte doet om die belofte levend te houden in het hart? Die Heilige 
Geest der belofte stuwt naar het Woord van God heen. Want dat 
Woord is van de eerste tot de laatste bladzijde toe een Woord vol 
van beloften. Beloften voor het volk van God. En dwars tegen al de 
omstandigheden in, laat de Heilige Geest geloven dat geen van Zijn 
beloftenissen immer hun vervulling zullen missen. De Heilige Geest 
laat geloven dat dit de werkelijkheid is, veel meer dan de zichtbare 
werkelijkheid van binnen en om ons heen. 
En de apostel die dat getuigenis van de gelovigen te Efeze gehoord 
heeft, die zegt tegen ze: “Daarom ook ik gehoord hebbende het ge-
loof in de Heere Jezus, dat onder u is en de liefde tot al de heili-
gen…” Dat hoort er vanzelf bij natuurlijk, de liefde tot al de heiligen. 
Mooi hè, dat de apostel niet zegt: “De liefde tot sommige heiligen”. 
Ik kwam eens bij een bejaarde godvrezende christin, en ze zei tegen 
me: “Nu zie ik nergens meer een kind van God waar ik mee praten 
kan”. Ik zei: “O, maar die en die dan, twee straten verder op, dat is 
toch ook een godvrezende vrouw?” “Ja, maar haar moet ik niet, 
maar ik zal straks eeuwig met haar juichen”. Nee, dat is niet naar 
het Woord. Daar klopt geen steek van. Het is wel menselijk. Je be-
grijpt het wel. Maar de apostel zegt: “Liefde tot ál de heiligen”. En 
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hoe zul je ze niet liefhebben die diezelfde Heere liefhebben! En hoe 
zul je ze niet liefhebben als je weet hoe een grote liefde God je ge-
geven heeft! Hoe zul je zelfs niet de wereld liefhebben, die buren die 
je zoveel last aandoen, en die mensen op de werkvloer waar je zo-
veel hinder van hebt! Hoe zul je ze niet liefhebben, rekenende daar-
mee dat ze een ziel hebben voor de eeuwigheid. Dat gun je toch 
geen mens, ofwel? Dat ze verloren gaan. De apostel zegt, hij houdt 
niet op voor de gelovigen te Efeze te danken. Mooi hè! Hij zegt niet: 
“Hij houdt niet op met op mijn borst te slaan, van kijk eens wat ik 
gepresteerd heb, hoe een mooie en grote gemeente dat geworden 
is daar in Efeze”. Nee, hij dankt. Weet je waar hij ook voor gedankt 
heeft? Dat geloof ik maar zo. “Dat ik in uw dienst gebruikt ben, 
Heere God”. En hij dankt, waar wij klein en benauwd van God den-
ken, dat Goid grote wonderen heeft gedaan. Natuurlijk, daar heeft hij 
over gedankt. 
En ik gedenk uwer in mijn gebeden. 
Ik las bij een verklaarder zo treffend, hij zegt: “De apostel dankt en 
bidt. Want ja, als er reden is om te danken, dan is er ook stof te over 
om te bidden. En als er reden is om te danken voor wat God gege-
ven heeft, dan is daar de vaste hoop dat die God nog meer zal 
geven”. Want ach ja, in de Heere is een onuitputtelijke rijkdom, toch! 
Dat is toch bodemloos! Dat is toch niet te begrenzen! Of wel? Maar 
de apostel bidt. En dit is zijn gebed: “Opdat de God van onze Heere 
Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijs-
heid en der openbaring in Zijn kennis”. De God van onze Heere 
Jezus Christus. Als je dat zomaar leest, dan zou je zeggen: “Is God 
dan hoger dan de Heere Jezus Christus?” Nee! Nee, die twee, met 
de Heilige Geest zijn te samen één enig God Die leeft en regeert tot 
in alle eeuwigheid. Maar de apostel wil het juist zo schoon voorstel-
len. Hij zegt: “De Heere Jezus Christus is die Borg en Middelaar Die 
een plan met Zijn Kerk heeft, Die een doel met de gelovigen voor 
ogen heeft”. We horen de Heere Jezus zeggen in het Hogepriester-
lijk gebed: “Bewaar ze in de wereld”. Breng ze door de wereld heen 
Thuis, bij Mij, opdat ze ook zijn mogen waar Ik ben. De Heere Jezus 
heeft een doel met Zijn Kerk. En de apostel zegt: “God heeft nu 
hetzelfde doel”. En de God van onze Heere Jezus wordt voorgesteld 
als de almachtige God. Dus dat doel zal niet falen. Wij kunnen doe-
len hebben waar niets van terecht komt, omdat we krachteloos zijn. 
Maar God is niet krachteloos. Zijn doel zal bereikt worden. 
En wat wil nu de apostel dat hen gegeven wordt? Wijsheid, open-
baring in Zijn kennis. Wat zou dat zijn, wijsheid? Wel, dat is kennis 
in de Schrift. Dat is het Woord der waarheid eten en drinken. En wat 
is openbaring. Dat is in de praktijk van het leven ondervinden dat dat 
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Woord van God waarachtig is. Dat de Heere woord houdt. Je zou 
kunnen zeggen: Dat is de bevinding, de bevindelijke gang in het 
geestelijke leven, waarin je meer en meer op dat Woord van God 
wordt terug geworpen. 
En hoe noemt de apostel die wijsheid en die openbaring? Wel, als in 
Zijn kennis. Wat is kennis? Dat is erkentenis, erkennen Wie Hij is. 
Ja, niet meer als die grillige God, Die te oordelen heeft de zonden 
en ongerechtigheden. Maar ze hebben de Heere Christus aangeno-
men, door het geloof. Dus dat is de erkentenis van Hem als God en 
Vader. Wat de Heidelberger zo mooi zegt, dat Hij het als een al-
machtig God doen kan en als een barmhartig Vader ook doen wil. 
Een natuurlijk vader wordt toch gekrenkt in zijn vaderhart als een 
kind niet alles van hem verwacht en niet met alles bij hem is. Het is 
toch een schok voor de vader als hij hoort dat zijn kind met de buur-
man de nood van zijn leven zit te bepraten en niet met hem! Dat is 
toch wat! Nou, hoeveel te meer voor de God van hemel en aarde. 
Hoeveel te meer voor Hem. Hoe vreselijk is het dat wij mensen zijn 
die vlees tot onze arm stellen, naar de omstandigheden zien, hopen 
dat we zelf wat ter hand kunnen nemen in plaats van ons continu uit 
te leveren aan Hem. 
Verlichte ogen uws verstands, om op God te letten, om op God te 
staren, om te weten de hoop van Zijn roeping, de rijkdom der heer-
lijkheid Zijner erfenis in de heiligen, dus wat u als heilige, als gelovi-
ge te wachten staat. Die toekomst, die hoop. 
En de uitnemende grootheid Zijner kracht aan ons die geloven, naar 
de werking der sterkte Zijner macht. 
De uitnemende grootheid Zijner kracht. Ziet u wat de apostel wil 
voorstellen voor de gelovigen te Efeze? Hij zegt: “U bent gebonden 
aan de almachtige God”. Weet je wie dat zegt? Daar moet je eens 
goed over nadenken. Dat zegt hij die naar de traliën zit te kijken van 
de kerker. Dat is hij die hem zijn vrijheid heeft ontnomen gezien. Die 
zegt: “U hebt te maken met de almachtige God”. Ja maar, waarom 
zit Paulus dan in de gevangenis? God is toch bij machte…? Natuur-
lijk, Petrus, de deur werd geopend, en die man liep zo naar buiten. 
God is bij machte. Maar de apostel doet niet zijn best om God te 
begrijpen en God na te rekenen. Hij doet alleen zijn best om God te 
aanbidden in al Zijn doen en laten. Begrijpt een kind zijn vader al-
tijd? O nee, na deze zult gij het verstaan. Ja, dat heb ik ook meege-
maakt, dat ik in mijn volwassenheid een beetje meer waardering 
voor mijn vader kreeg als dat ik had als kind. Ja, zo gaat dat. Een 
beetje beter begrijpen, een beetje kunnen plaatsen, het is nuttig ge-
weest, het is nodig geweest. Wat verstandig van die man, terwijl ik 
het niet snapte. Zo. 
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Nou, de apostel zegt: “De uitnemende grootheid Zijner kracht, daar 
zit u onder, daar hebt u mee te maken”. Die gevangenis waar Pau-
lus in zit, die regeert niet, maar God regeert. En dat God wil hebben 
in Zijn wijsheid en in Zijn regering dat de apostel in de gevangenis 
is, tja, dat zij zo. Hoe moeilijk ook. Hoe onbegrepen ook. Kijk, er zijn 
wat mensen van het geloof afgevallen. Was dat een waar geloof? 
Nou nee, dat zal wel niet. Nee, na de oorlog: als God liefde is, waar-
om die Joden? Of in een weg van ziek zijn: als God liefde is, waar-
om? In een weg van rouw en verdriet: als God bestaat, dan doet Hij 
mij dit toch niet aan. Die zijn van het geloof afgevallen, omdat ze dit 
niet kenden, zoals de apostel zich uitleverde aan God. 
En ja, de duivel zegt: “Ja maar, God heeft geen macht, hoor”. En de 
wereld zegt: “Kijk eens even, we moeten het zelf doen, want God 
houdt Zich stil”. Maar de apostel zegt: “Weet je hoe groot die macht 
en die majesteit van God is? Dat is zo groot, dat Hij zelfs Christus uit 
de dood heeft opgewekt”. Zie je, zo staat het in ons tekstwoord. Die 
Hij gewrocht heeft. De moderne vertalingen zullen wel zeggen “die 
Hij gewerkt heeft”. Maar daarom moet je ze maar dicht laten. Ik weet 
het ook niet goed. Het is geen werken, het is wrocht. Dat is een veel 
dieper woord, om een veel zwaardere arbeid aan te tonen, dat veel 
verder gaat dan werken. Dat is een zware arbeid die we ook vertolkt 
vinden door de Heere Jezus, als Hij zegt: “Het is volbracht”. Dan is 
er een zware arbeid achter de rug. Nou, die Hij gewrocht heeft in 
Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt. Want inderdaad, 
daar staat ons verstand vol eerbied stil. Of niet? Jezus in het graf. 
Zullen de discipelen niet gedacht hebben: “Nu is het einde”? Is niet 
alle hoop vergaan? Maar God was machtig. Weet u waar de macht 
van de mens op houdt? Bij de dood. We staat om die kist heen en 
we staan te kijken, maar er is er niet één in staat om het leven terug 
te brengen in die dode. Weet u waar in dat opzicht de macht van de 
duivel op houdt? Bij de dood. Ja, of hij ze dan eeuwig met zich mee 
zal slepen of niet. Voor Gods volk geldt: daar houdt zijn macht op. 
Hij kan ze heel wat aan doen, totdat ze de laatste snik uitblazen. 
Dan is het gebeurd. Maar dat is niet de grens van de macht en de 
majesteit van God! God is veel machtiger dan de dood. En heeft Hij 
dat niet betoond, dat die steen is afgewenteld, en dat die wachters 
lijkbleek werden, werden als doden, en daar neer vielen, en dat 
Jezus, als de Levensvorst tevoorschijn kwam. Heeft Hij niet betoond 
dat Hij de Almachtige is! Nou, dat roept bij die gelovigen te Efeze 
een zaak in herinnering. En dat slaat weer alle hoop en verwachting 
van de prediker weg. Alsof Paulus iets bewerkt zou hebben daar in 
Efeze. Nee, het is in hun leven betoond dat God bij machte is doden 
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op te wekken. Want het is in hun hart gebeurt: “Ontwaak gij die 
slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten”. 
Moet je zo terug kijken in je leven, dat je zegt: “Als God het op Zijn 
machtswoord niet gedaan had, dan was ik gebleven wie ik was, dan 
was het nooit anders geworden”. En is dat niet een zaak om te over-
wegen voor diegene die in het duister dwaalt, voor diegene die de 
nood van zijn ziel, de nood van de eeuwigheid onder de arm met 
zich mee sleept en geen raad meer weet. 
Is dat ook niet een woord van hoop en verwachting voor diegene 
van wie wij wellicht zeggen: “Die zijn onbereikbaar geworden voor 
het Woord van God, het laat ze koud en onbewogen, ze zijn zo koud 
als een dode”. Hij is bij machte om doden levend te maken. Een 
wenk van Zijn alvermogen. Dat is een wenk waar wij een vlieg mee 
wegslaan, weet u wel. Zo’n wenk. En dat is een wenk van Zijn alver-
mogen. En doden zullen horen de stem van de levende God. En die 
ze horen, die zullen leven. 
Het is die macht waarmee Hij gewerkt heeft in de aanvang in het le-
ven van die gelovige. Het is die macht die over ze heerst nu ze zijn 
in het strijdperk van dit leven. 
Want ja, je moet maar een kind van God zijn, dan kom je er wel 
achter dat het hier geen triomftocht is op aarde. Dan kom je er wel 
achter dat Psalm 84 de waarheid spreekt: “Van kracht tot kracht”. Of 
in het beeld van de woestijn: van oase tot oase, met daartussen dat 
hete zand en die venijnig hete wind en die blakende zon boven je en 
geen druppel water om te drinken. Die woestijnreis. Daar kom je wel 
achter. En je zegt: “Hoe kom ik er door?! Hoe kom ik er door?!” Nou, 
je hebt te maken met de almachtige God, Die Hem uit de doden 
heeft opgewekt. Maar… Ja, je kunt aan almacht nooit iets toevoe-
gen. En toch is het alsof de apostel er wat aan toe wilt voegen. Weet 
u wat hij er toe voegt? Hij zegt: “Hij heeft Hem niet alleen uit de 
doden levend gemaakt, maar Hij heeft Hem ook nog eens een keer 
aan Zijn rechterhand gezet”. Al zouden wij als mensen in staat zijn 
om een mens van dood levend te maken… En ja, wat hebben ze 
niet geprobeerd! Vries me maar in en dan word ik over 50 jaar weer 
wakker, ofzo. En wat zijn er niet een pogingen ondernomen om 
levens te rekken en de dood uit te stellen. Maar al zouden we daar-
toe in staat zijn… Wie is er in staat om zo’n mens, die weer levend 
geworden is, in de hemel te zetten? Dat lukt ons ook al helemaal 
niet. Maar dat kon God de Vader wel. Hij heeft Zijn Zoon ten hemel 
in gehaald. En waar heeft Hij Hem neer gezet? Op de hoogste 
plaats. Dat is de plaats waar Hem dezelfde macht en majesteit als 
God de Vader heeft, is toegekend. Mij is gegeven alle macht in de 
hemel en op de aarde. Dat is wel een gelukkige zaak. Daarom hoef-
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de Paulus niet in z’n eentje naar Efeze te gaan, maar Jezus ging 
met hem mee. Daarom hoefde Paulus niet in z’n eentje naar de 
gevangenis. Jezus ging met hem mee. Daarom zaten Paulus en 
Silas te zingen in de gevangenis, want Jezus was er bij, Die aan de 
rechterhand van God is. Kijk, en daar heb je mee te maken, o kind 
van God. En daar heb je mee te maken, o onbekeerd mens, de al-
machtige Heere Jezus aan de rechterhand van de Vader. En terwijl 
ik sta te stamelen en te stuntelen, vouwt Hij Zijn handen voor het 
aangezicht van Zijn Vader, dat ze toegebracht worden die naar Zijn 
voornemen geroepen zullen zijn. Daarom hebben we hoop. Daarom 
hebben we er moed op. Ook zelfs in deze dag, dat God wonderen 
doet. Hij aan de rechterhand van God. En Die aan de rechterhand 
van God zit, en Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, Hij 
zal de Zijnen niet begeven en Hij zal ze niet verlaten. 
Heeft Hem gezet, Hem, die Heere Jezus. En daar zal Hij voor Zijn 
volk zorgen, dat het ze aan niets ontbreekt, dat ze geen nood en 
dood overkomt buiten Zijn wil, en dat elke weg van druk en kruis 
moet meewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. 
 
Laten we eerst samen zingen van Psalm 35 het 1e vers. 
 
Twist met mijn twisters, Hemelheer; 
Ga mijn bestrijd'ren toch tekeer; 
Wil spies, rondas en schild gebruiken, 
Om hun gevreesd geweld te fnuiken; 
Belet hun d' optocht; treed vooruit; 
Zo worden z' in hun loop gestuit; 
Vertroost mijn ziel in haar geween, 
En zeg haar: ''k Ben uw heil alleen.' 
 
Ja, u weet het wel, de hemel is boven. We kijken naar de lucht, en 
ja, hoger, voor onze waarneming niet te zien, en daar is de hemel, 
daar woont God, een ontoegankelijk licht. En de apostel zegt: “Waar 
is Hij nu gezet? De rechterhand in de hemel. Waar is dat nu? Wel, 
dat is boven alles”. Nee, dat is niet genoeg voor de apostel. Moet je 
kijken hoe diep die man zat in de kerker. En het zou best kunnen 
zijn dat in het leven van vandaag moet zeggen: “Man, dat lijkt mijn 
leven wel. Nauwelijks daglicht. De traliën waar ik niet achter van-
daan kan komen. Het ongedierte wat aan me snuffelt en aan me 
knaagt. En ik zie alleen maar grauwe muren, vochtige, beschimmel-
de muren om mij heen. Dat is nu mijn leven”. Wie weet is het zo dat 
je zegt: “Ik weet niet hoe ik er uit moet komen, geestelijk, lichamelijk, 
psychisch”. En de apostel zit daar in de diepte, en die neemt geen 
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genoegen met het woordje “boven”. Er moet een woordje bij: “Ver 
boven”. Zie je hoe eindeloos ver de geloofsblik van de apostel gaat! 
Hoe dieper je zit, zou ik willen zeggen, hoe een grotere blik er nodig 
is om dat te kunnen aanschouwen met de ogen van het geloof. Ver 
boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij en alle naam die 
genaamd wordt. 
Weet u wat de apostel wil doen bij de Efeziërs? Hij wil ze vertroos-
ten. Vertroosten die mensen die middenin het machtsgebied van de 
duivel zitten. Die het ondervinden, al is die wereld van God: ik be-
weeg me op vijandelijk terrein. Die onder de schaduw van zijn vuile 
werk niet weten hoe ze zich er aan ontworstelen kunnen. Hij wil die 
vertroosten die in hun zonden struikelen, dagelijks in vele, en die 
zeggen: “Ik weet helemaal niet hoe ik op moet knappen”. Mensen 
die in het samenleven met andere mensen zoveel moeite en zoveel 
verdriet tegenkomen omdat de liefde van velen verkilt en verkoelt. 
En mensen die in de omstandigheden van de wereldgeschiedenis 
alle hoop zou worden ontnomen als er niets anders was. 
De apostel zegt: “Hij is er ver boven”. Weet u wat dat betekent? 
Geen van die machten, waar die kinderen Gods in zitten, zijn in 
staat om Hem aan te tasten, laat staan van Zijn troon te stoten. Ze 
zijn niet in staat. 
En weet u, de apostel voegt er zelfs bij: “En alle naam die genaamd 
wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende”. Moet 
je daar eens over nadenken! Is het niet waar gebleken. Wat hebben 
de christenen gebeefd! Gebeefd voor Nero. Voor Cesar. Wat heeft 
het volk van Israël gezucht onder de Farao. Wat zijn er niet een 
mannen opgestaan in de geschiedenis, tot in onze tijd toe. Hitler, 
Sadam Hoessein, Stalin. Waar is de naam gebleven van al diege-
nen waar ieder voor beefde en sid-derde? Waar is hun werk geble-
ven wat je zo benauwd heeft? Ze zijn in het graf gegaan en als de 
beesten verloren gegaan. En door al die eeuwen heen is alleen Zijn 
Naam overeind gebleven. 
Of de apostel ze ook wil troosten voor de toekomst. Want weet u, 
welke naam zal er morgen opstaan? En je kijkt naar het wereldto-
neel en je zegt: “Turkije zeg, tjonge jonge”, en je zegt: “Amerika, 
nou, nou, een nieuwe president, hoe moet dat gaan?” Nou, het moet 
gewoon gaan zoals God het wil. En het moet zo gaan in diezelfde 
gang, dat de naam opkomt, blinkend en verzinkend. Zo gaat het. 
Hij is ver boven alle naam. Het wil ook dit zeggen: de regie is in Zijn 
handen. En hoe ver gaat die regie? Niet alleen in de wereldge-
schiedenis, maar zelfs in der eeuwen eeuwigheid. Niet alleen in 
deze wereld, maar ook in de toekomende. Daar in de hemelge-
westen. Daarboven is geen engel en daar is geen gezaligde die ho-
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ger is dan Hij. Daar is Hij ver boven verheven. Gelukkig maar, daar-
om is de zaligheid vast en zeker, niet alleen in dit leven, dat ik in 
mijn uur van sterven daar zal mogen verschijnen, maar ook dat ik er 
zal blijven, tot in alle eeuwigheid toe. Dat is zeker. 
En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Ja, op het schoolplein 
vroeger, dan waren er twee aan het vechten. En gelukkig was de 
meester er nog niet, dan konden ze nog even verder vechten. En 
dan won er één. Die gewonnen had, zette zijn voet op de nek van 
dat jochie. Die zei: “Zie je wel, ik ben de overwinnaar”. Hij onder die 
voet. Dat wordt hier bedoeld. Hij heeft alle dingen Zijn voeten 
onderworpen. De Heere Jezus heeft op alles de voet gezet, op de 
nek van alles. Weet u, de apostel wil dat aanwijzen, dat waar u nu 
nog mee te maken heeft, wat zich als een oneindige macht aan u 
presenteert om u te verslinden, om u in zijn akelige klauwen mee te 
voeren, dat is overwonnen, want zijn kop is vermorzeld. Dat heeft de 
Heere Jezus gedaan. En Hij heeft Zijn doorboorde voet gezet op de 
nek van de duivel. En terwijl zijn nek onder die voet van de machtige 
Heere Jezus is, spartelt hij nog wat en zijn het zijn stuipslagen die 
we om ons heen zien. Maar dat is ook alles. Meer is er niet. 
En heeft Hem der gemeenten gegeven tot een Hoofd boven alle din-
gen. Ziet u dat? God heeft Hem niet alleen tot Zaligmaker gegeven, 
maar ook tot een Hoofd boven alle dingen. 
Dat is een heel bijzonder beeld wat de apostel gebruikt. Want wat is 
een hoofd zonder lichaam! En wat is een lichaam zonder hoofd! Die 
twee horen bij elkaar. Als nu een mens in het water terecht komt, en 
die mens dreigt te verdrinken, maar het lukt die mens op een gege-
ven ogenblik om zijn hoofd boven water te krijgen. Dan is de rest 
van zijn lichaam toch ook gered! Of niet? Daar staat of valt de zaak 
toch mee! Als er van een schip een reddingsboei wordt gegooid, en 
die mens leunt op die boei en zijn hoofd is boven water, ja, dan 
zullen zijn armen en zijn benen, dan zal zijn hele lichaam ook wel 
boven water komen en straks aan de kant getrokken worden. Ja, 
dan moet het afgedroogd en gewassen, dan is het weer goed. 
Nou, dat wil de apostel aanwijzen. Als het Hoofd nu boven de kol-
ken van alles wat op deze wereld gebeurt ver verheven is, dan heeft 
het lichaam toch ook de zekere belofte en de vastigheid bij zich! Het 
Hoofd gered, in dat opzicht, dan is het lichaam ook gered. 
Waarom is dat nu zo van belang? Ja, tot troost van de kinderen 
Gods. Tot troost van dat volk in het strijdperk. Maar de apostel voert 
de troost nog verder. Weet u wat hij zegt? Hij zegt: “Welke Zijn 
lichaam is, de gemeente, Zijn lichaam. En de vervulling Desgenen 
Die alles in allen vervult”. Ja, je wilt wel zalig worden. Maar weet u 
wat veel belangrijker is? God wil dat Zijn volk zalig wordt. Want de 
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zaligheid van het volk, de zaligheid van de gemeente, de zaligheid 
van het lichaam is de vervulling, waarvan? Dat is het begin van het 
hoofdstuk weer. De ordinantie, de verkiezing, het welbehagen van 
God. Daarin zal de Heere betonen dat Hij ook een Waarmaker van 
Zijn Woord is. Hij doet het omdat Hij het bij Zichzelf met een eed 
gezworen heeft, en Hij niet liegen kan. De zaligheid van Zijn Kerk is 
de vervulling van Zijn eigen Woord. Ziet u dat? Is dat niet een zeker-
heid en een vastigheid! De apostel zegt aan het einde van de loop-
baan: “Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden”. Dat 
zal een wonder zijn. Maar heeft hij het geloof behouden omdat hij 
zelf zo gelovig was? Nee, hij heeft het geloof behouden omdat de 
Heere Jezus Christus het beloftewoord des Vaders vervuld wil zien. 
En daar zullen ze in opgeborgen zijn tot in alle eeuwigheid toe. Wat 
zal dat een lied zijn, als ze daarover zingen! Dat het is van eeuwig-
heid tot eeuwigheid, de cirkel waar ze in opgesloten liggen. En daar-
om zijn ze niet in gevaar. Daarom zijn ze niet in onveiligheid. Maar 
daarom is het zeker en daarom is het vast, omdat de beginnende 
God het ook voleindigen zal. En dat voleindigen, daar noem ik ook 
dat woord “gewrocht” weer bij. Dat zal een werk zijn, om het zo te 
zeggen, dat moet wel een Goddelijk werk zijn. Dat lukt immers geen 
mens. 
Nou ja, u voelt het wel, als het Evangelie uwer zaligheid uw deel niet 
is, ja, dan moet je het maar zien. Wat zal dat zijn als het eeuwigheid 
wordt, en je aan Hem onderworpen zult zijn, de voet op je nek: “Ga 
weg van Mij”. Weet u wat ik bij een verklaarder las? Het is nu nog 
tijd. Nu staat Zijn voet nog niet op uw nek. Opdat ge zoudt wezen 
aan Zijn voeten, om u vrijwillig uit te leveren. Die verklaarder zegt: 
“O kind van God, Hij heeft de voet op de nek van de vijanden gezet, 
opdat ook u zult wezen aan Zijn voeten, om het van Hem alleen te 
begeren, om aan Hem alleen te hangen”. Daar zullen we allemaal 
gevonden moeten worden, aan de voeten van de Heere Jezus, nu 
God nog zegt: “Wie Mij nederig valt te voet, die zal van Mij Mijn we-
gen leren”. 
God geve het dat er niet één van ons zal achterblijven, die God Die 
belooft dat er geen klauw in Israël zal achterblijven, maar dat alles 
mee zou gaan wat naar Zijn voornemen geroepen is. Hoop dan op 
God, want gij zult Hem nog loven. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
Slotzang Psalm 115 : 6. 
Zegenbede. 


