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Predikatie over Psalm 24 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Aalburg  
 
 Zingen Gebed des Heeren : 5 en 6. 

Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Psalm 24 en Matthéüs 21 vers 1 t/m 11. 
 
  1 Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar 
volheid, de wereld en die daarin wonen. 
  2 Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de 
rivieren. 
  3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN? En wie zal staan in de 
plaats Zijner heiligheid? 
  4 Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot 
ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert. 
  5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van 
den God zijns heils. 
  6 Dat is het geslacht dergenen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht 
zoeken, dat is Jakob. Sela. 
  7 Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat 
de Koning der ere inga. 
  8 Wie is de Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig; de HEERE, 
geweldig in den strijd. 
  9 Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat 
de Koning der ere inga. 
10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de 
Koning der ere. Sela. 
 
  1 En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Bethfagé, aan 
den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: 
  2 Gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin 
gebonden vinden en een veulen met haar; ontbindt ze en brengt ze tot Mij. 
  3 En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van 
node heeft, en hij zal ze terstond zenden. 
  4 Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde hetgeen gesproken is door 
den profeet, zeggende: 
  5 Zegt de dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en geze-
ten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. 
  6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende gelijk Jezus 
hun bevolen had, 
  7 Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, 
en zetten Hem daarop. 
  8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen 
hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op den weg. 
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  9 En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosan-
na den Zone Davids! Gezegend is Hij Die komt in den Naam des Heeren! 
Hosanna in de hoogste hemelen! 
10 En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeg-
gende: Wie is Deze? 
11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Ga-
liléa. 
 
 Votum. 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 24 : 2 en 3. 
 
Gemeente, in deze avond Psalm 24 het 5e vers. Daar luidt het Woord van 
God: 
 
Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van 
den God zijns heils. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest stil te 
staan bij drie gedachten. 
 

1e. Een gezegend volk. 
2e. Een gerechtvaardigd volk. 
3e. Een geheiligd volk. 

 
Psalm 24, een Psalm van David. Is dan dat lied een vrucht van de akker 
van Davids hart? Is dan dat lied een bedenksel, voortgebracht door zijn 
eigen idee? Is Psalm 24 de uitkomst van lang wetenschappelijk of filoso-
fisch onderzoek? Is dit het resultaat van de redeneerkunst van David ofzo? 
Psalm 24 is de vrucht van het werk van God de Heilige Geest. Want alleen 
die Geest, Die in al de waarheid leidt, kan deze zaak, deze waarheid in het 
hart van een mens verklaren. Want er is toch geen mens op de hele wereld 
te vinden die ooit van zichzelf een goede gedachte van God zal hebben! Er 
is toch geen mens die ter ere van God zal kunnen spreken! 
Gevallen mensenkinderen. Erg hè! Dat we een mond gekregen hebben om 
God te loven, en we loven Hem niet. Dat we een hart hebben dat klopt voor 
de Heere, maar dat we leven voor de zonde en de ongerechtigheid. Vrese-
lijk hoe wij van ons scheppingsdoel zijn af gevallen, hoe we in zo een grote 
ellende terecht gekomen zijn. Weet u hoe wij in elkaar zitten? Dat komt ze-
ker wel voor de dag in de tegenslagen van het leven. De een krijgt een har-
dere slag dan een ander te verwerken. En we ballen onze vuisten tegen 
God, en we roepen God ter verantwoording. En we vragen ons af: “Waarom 
treffen mij al die slagen?” En we durven ons ook nog afvragen: “Waarom 
gaat het de goddelozen goed en mij niet?” En ik hoor Asaf zeggen: “In 
Gods heiligdom leerde ik een o zo belangrijke les: een groot beest bij U te 
zijn”. 
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En dan een Psalm van David. Dus de Heilige Geest heeft aan een mens, in 
zichzelf o zo vleselijk en o zo verdorven, de waarheid en de wezenlijkheid 
van de Goddelijke Personen geleerd. 
Een Psalm van David. Weet u, ik ben geneigd te zeggen in deze avond: Als 
er ooit in uw leven een goede gedachte van God gevonden werd; als er ooit 
in uw leven een woord klonk ter ere van Hem, het is het werk van Gods 
Heilige Geest. Als het u ooit in uw leven werkelijk om God te doen ge-
worden is, nee, geen vrucht van eigen akker, maar de vrucht van de arbeid 
van God. 
Wat geloven we van de almacht en van de majesteit des Heeren? Een 
Psalm van David. En toch, David kan in die Psalm en in die woorden niet 
vangen de grootheid van het Goddelijk Wezen en het indrukwekkende van 
de Goddelijke Persoon. Hij zoekt naar woorden, maar woorden laten het 
niet uitspreken hoe ver dat reikt, hoe eeuwig groot dat Goddelijke Wezen is. 
Het begint meteen met een enorm diepe les, een zaak die ons van nature o 
zo vreemd is. De aarde is des HEEREN, mistgaders haar volheid. Nou, 
daar staat de mens dan met zijn rechten. Daar staat de mens dan als een 
bezitter op deze aarde. Daar leven we dan in een land dat zegt: “Ik moet 
zelf kunnen beschikken over mijn leven. Ik moet zelf kunnen kiezen of ik de 
dood liever heb dan het leven. Ik moet zelf kunnen kiezen wat er gebeurt 
met dat ongeborene in de moederschoot. Ik maak zelf uit wat ik met mijn 
geld en met mijn goed doe. Ik maak zelf de dienst uit”. En waar tot in de 
zalen van de overheden het Woord van God al meer en meer aan de kant 
wordt geschoven. Naar die lastige wetten willen we niet luisteren. Geen 
God en geen Meester, is de taal van de revolutie, die ons allemaal door de 
aderen vloeit. Wij zijn de regeerders in ons eigen bestaan. 
Maar als David hier belijdt: “De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar 
volheid”, dan betekent dat dat David van de troon af is en dat de kroon van 
zijn hoofd is. Dan betekent dat dat David in het stof voor God terecht ge-
komen is, dat hij een onderdaan, een onderworpene van de HEERE is. En 
weet u wat dat betekent? Nee, daar moet je niet te lichtvaardig over den-
ken. Dat is nogal een les en een oefening om dat te gaan leren betrachten 
in het leven. Dat betekent dit: een uitlevering. Dan is al wat de HEERE be-
schikt naar Zijn wijs beleid en tot de eer van Zijn Naam. Dan gaat het niet 
meer om David, maar om God en om Zijn eer. En dat heeft David gezien 
als hij zingt: “De aarde is des HEEREN, mistgaders haar volheid”. Dat be-
tekent: die planeet, die aarde, die wereld, die is er maar niet zo. En die 
wereld is niet ingericht, zomaar lukraak, naar een een of ander ondoordacht 
idee. Welnee! Heel die schepping is een plan van de HEERE, en heel die 
schepping is bereid met een groot en eeuwig doel: de lof en de verheer-
lijking van God. 
De aarde is des HEEREN. En in die Naam HEERE, daar ligt al iets op-
geborgen wat er in het hart van David leeft. God is niet langer zo’n gestreng 
God. God is niet langer zo’n ondoorgrondelijk Wezen, zo’n toornend God, 
zo’n grillig God. Nee, de aarde is des HEEREN. Dat woord HEERE, die 
Naam HEERE, dat drukt iets uit van het Vaderlijke, van het barmhartige, 
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van het liefdevolle Wezen van God. Zo is die aarde ingericht. De HEERE 
denkt om de mens. De HEERE zegent de mens. Welke mens? De mens 
die zich tegen Hem verzet. De mens die Zijn straf meer dan waardig is. 
De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin 
wonen. En weet u, die zinsnede, “die daarin wonen”, dat is de tekening van 
het erbarmen van God. Er zullen er vanavond onder mijn gehoor zijn, be-
keerd en onbekeerd. Er zijn op de hele wereld maar twee soorten van men-
sen. U bent een gekende des HEEREN of niet. Het is van tweeën één. 
Maar één ding hebben wij in deze avond gemeenschappelijk. Wij wonen in 
de wereld. En dat er nog wonen in de wereld mogelijk is, dat is een blijk van 
Gods lankmoedigheid, van Zijn goedheid, van Zijn liefde, van Zijn trouw. Wij 
zijn allemaal gedragen. Is dat geen geheim! Is dat geen wonder! Is dat 
geen zaak wat ons Hem zou moeten doen aanbidden! Dat kun je toch niet 
klein krijgen! Als je een mens bent die niet anders waardig is dan de hel en 
de eeuwige nacht, dat je er bent vanavond en dat je geen lege maag hebt, 
maar je hebt kunnen eten. Dat je geen dorst hebt, want er was drinken. Dat 
je het niet koud hebt, want je hebt kleding om aan te trekken. Dat je zo 
gezegend bent, dat je nog onder de bediening van het Evangeliewoord mag 
verkeren. 
Die daarin wonen, zijn het bewijs dat God zo taai is van geduld, en dat de 
HEERE Zich maar zo moeilijk tot toorn laat bewegen. Dat is een kijk, dat is 
een gedachtengang, nee, dat kan de grillige godsdienst niet bevatten. 
Welnee, die denkt altijd hard en taai van God. Maar dit is week. Alsof David 
gebroken is. Gebroken onder die blijken van Gods gunst. Nou, kijk zo eens, 
het is immers het vroege voorjaar. Kijk zo eens naar die bomen en die 
struiken die uit gaan lopen. Kijk zo eens naar die zonnestralen en die mooie 
witte wolken langs de blauwe lucht. Kijk zo eens naar de bloemen in het 
veld die bloeien ter ere Gods. Week, gebroken. Dat doet God. 
En weet u, als de psalmist zegt: “De aarde is des HEEREN”, dan betekent 
dat dit: Hij bezit heel die wereld. Het is van Hem. Dus of u nu wilt of niet, u 
bent Zijn rechtmatig eigendom. Dat houdt tegelijker tijd een ernstige zaak 
in. U zult voor Hem verantwoording af moeten leggen. Verantwoording af 
moeten leggen voor uw levenstijd, van wat u in al uw levensdagen hebt 
ondernomen. Verantwoording van al uw spreken, van al uw luisteren. Waar 
zijn uw voeten gegaan? Wat hebben uw handen getast? Wat hebben uw 
ogen gezien? Verantwoording afleggen, dat zal wat wezen! Als het Woord 
van God ons leert: “Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechter-
stoel van Christus”. Wie zou dan niet sidderen vanavond op deze biddag, 
als je overweegt dat een heilig God, Die dwars door je heen ziet, een 
onheilig, een bevuild mensenkind voor Zijn rechterstoel zal dagen. Die ge-
duchtste Majesteit! Wie zou daar niet voor vrezen! 
De aarde is des HEEREN. Hij heeft de aarde gegrond, op de zeeën geves-
tigd, op de rivieren. Dat betekent dit: Hij heeft Zelf op deze planeet een 
plaats gemaakt waar mensen wonen mogen. En op die plaats, op Gods 
wereld, hebben wij nog een plek. Hij vergunt ons nog een plaats. Daarom 
alleen al zouden wij allen voor Hem moeten buigen. Daarom alleen al 
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zouden wij toch in Hem moeten geloven. Hoe is het mogelijk dat er nog een 
mens ongelovig, onverzoend met Hem op de wereld is. 
Weet u vanavond, onbekeerde medereiziger, één verwijt te maken tegen 
God? Kunt u één reden aandragen waarom u nog onverzoend bent met 
Hem? Al die uiterlijke zegeningen, maar bovenal “die daarin wonen”, zeker 
wel hier in ons vaderland, en ook hier ter plaatse, “die daarin wonen”, zijn 
keer op keer bekend gemaakt met het Evangeliewoord. Is de Heere niet 
welmenend, toetredend tot ons allen gekomen! En waarom hebt u dan de 
dood liever dan het leven? Waarom zoekt u zichzelf te handhaven? U die 
uzelf geen ademtocht kunt geven. U die uw levensdagen met geen tel kan 
oprekken. U die in alles afhankelijk en onderworpen bent aan Hem. 
De HEERE heeft een wereld, en mensen die daarin wonen. En weet u wat 
het wonderlijke is? Nu zijn al die mensenkinderen Zijn bezit, en Hij zal met 
ze doen naar Zijn goeddunken. Maar uit die massa van de wereld, van de 
mensen op de wereld, heeft de HEERE een volk verkoren dat nu in een 
bijzondere, in een liefdesgemeenschap met Hem mag verkeren. Daar gaat 
het over in Psalm 24. De psalmist keek in het groot. Hij zag die aarde. Hij 
zag de mensen die daarin wonen. En nu, nu ziet hij heel gericht, heel spe-
cifiek. Wie zal klimmen op den berg des HEEREN? En wie zal staan in de 
plaats Zijner heiligheid? Ofwel, wie zal met God gemeenschap hebben, in 
een liefdesbetrekking tot Hem staan? 
Heb je dat in je leven weleens afgevraagd? Wie eigenlijk? Specifieker, 
nauwkeuriger: Heb je dat in je leven weleens afgevraagd: Hoe kom ‘ik’ tot 
God bekeerd? Zal ‘ik’ er bij horen? Zal het ook voor mij gelden, dat ik daar 
in de nabijheid des HEEREN mag verkeren, zonder verschrikken? Dat het 
vrede zal zijn. Dat het vlak zal liggen tussen God en mijn arme ziel. 
Wie zal klimmen op de berg des HEEREN? Wat een woord! Een berg. Je 
moet maar neer gedrukt zijn in het stof van de vernedering. Je moet maar 
in de laagte gebracht zijn van het besef wie je bent. 
Een berg is onmetelijk hoog. Of niet? Wie zal tot die hoogte kunnen door-
dringen? En bovendien: “de plaats Zijner heiligheid”. Wie zichzelf kent, wie 
zal ooit kunnen verkeren in een plaats waar God is met Zijn heiligheid?! Dat 
heldere, dat schone, dat blanke, dat onbevlekte. En dan wij met al onze 
walgelijkheid, al onze zweren en etterbuilen. Wie?!  
En dan leert de Heilige Geest aan David wie het zijn. Die zijn het die rein 
van handen en zuiver van hart zijn. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en 
die niet bedrieglijk zweert. Die zullen op de berg des Heeren in de plaats 
Zijner heiligheid met Hem verkeren. 
Hoe is het dan met u? Kunt u uzelf nog prijzen? Noemt u uzelf een reine 
van handen en een zuivere van hart? Bent u er een die zijn ziel niet opheft 
tot ijdelheid? Hebt u nooit bedrieglijk gezworen? Kunt u in deze avond voor 
het aangezicht van God bekennen, eerlijk en oprecht, is het waarheid: “Al 
deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af?” Is in uw hart de 
gestalte van de rijke jongeling? Hoe liep het met hem af? Hij ging bedroefd 
weg, is het niet! Hij ging bedroefd weg, omdat hij meende wat bij God te 
kunnen verdienen. Hij had het zich waardig gemaakt dat de Heere hem wel 
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zou doen. Rijken worden ledig heen gezonden, maar armen, die worden 
met goederen vervuld. 
Weet u wat de Heilige Geest aan David geleerd heeft? Die rein van handen 
en zuiver van hart is, in een Bijbelse zin, in de zin van het Woord van God. 
En weet u wat het Woord van God ons leert? In de weg van de ontdekking, 
in de totale ontgronding, als je als rijke jongeling voor de dag komt, met al 
je vermeende gerechtigheden, en het licht van Gods heiligheid gaat schij-
nen, dan gaat er toch door alles wat je hebt opgebouwd een grote streep! 
Dan kom je toch tot de vreselijke ontdekking dat er niets anders in je hart is 
dan onreinheid. En als je dan kinderen mag hebben ontvangen van de Hee-
re, dan vraag je je af, als je hun ondeugden ziet: “Wie zal een reine geven 
uit een onreine? Ze zijn al net als ik. Veel goeds valt er ook niet van te ver-
wachten”. En dan kom je er wel achter hoe onzuiver je hart is. Hoe vol van 
broeiende zonden en ongerechtigheden. Het is als een kokende bron die 
maar telkens wil overlopen. Het wil er uit breken om tot de daad te komen. 
Wie kan zeggen dat zijn ziel niet is opgeheven tot ijdelheid! Wat heb je je 
niet bezig gehouden met nutteloze zaken. Wat ben je bedrieglijk geweest 
van hart. Wat heb je altijd jezelf gezocht. Nou, en dat besef, dat erkennen, 
dat eens zijn met het Woord van God, die worden nu bedoeld, die noemt de 
Schrift in Psalm 24 reinen van handen. Dat zijn reine handen die alleen 
voor Gods aangezicht nog maar schuld laten zien. Dat zijn reine handen die 
alleen nog maar kunnen vouwen om om ontferming te smeken. Dat zijn 
reine handen die geen eigen deugden en gerechtigheden meer hebben om 
voor Gods aangezicht te kunnen bestaan. Dat is een zuiver hart wat zich 
niet hoogmoedig verheft en zichzelf gelukkig prijst: “Ik ben gelukkig niet zo 
slecht als een ander”. Maar dat is het zuivere hart, wat vernederd ligt voor 
Gods aangezicht. Rechtenloos, beschaamd aan alle zijden, net als die tol-
lenaar in de tempel, die zijn ogen helemaal niet durfde opheffen. Het was 
naar binnen geslagen. Wie was hij geweest en wie was hij tot op dat ogen-
blik toe? En als God het niet zou verhinderen: wie zou hij blijven? Dat is er 
een die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. Die met die ene zaak bezet geraakt 
is: Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe komt het verzoend tussen God en 
mijn ziel. Die is onbedrieglijk die de bedrieglijkheid van zijn hart openlijk 
erkent voor het aangezicht des Heeren. Die het erkent dat het om zichzelf 
te doen is en niet om God. 
Heb je zo biddag vandaag? Ben je zo een reine, een zuivere van hart? Lig 
je zo neer, plat op de grond, voor het aangezicht van de levende God? Ben 
je zo ontgrond en ontledigd, totaal afgebroken aan eigen kant? Zit je hier en 
zeg je: “Ik heb nergens recht op. Hoe zou God mij ooit wel kunnen doen?” 
Heb je de vrees bij je dat je van God gevloekt straks deze kerk zult verla-
ten? Heb je je er weleens over verbaasd dat je niet, net als Korach, Dathan 
en Abiram, in de hel eindigde, dat de aarde nog onder je gesloten bleef? Is 
dat niet een wondere zaak?! 
Nou, zulken wijst de Heilige Geest vanavond aan, en over dezulken wordt 
in de royaliteit die daar in het Goddelijk Wezen en in het Goddelijk hart is, 
over dezulken wordt een beloftewoord uitgesproken. In onze tekst staat 
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“die”. Dus die bepaalden. Die die God rein noemt in de erkentenis van zijn 
onreinigheid. Die zal de zegen ontvangen van de HEERE, en gerechtigheid 
van de God zijns heils. 
Ja, wij hebben allemaal zegen ontvangen. Ons levenlang dag aan dag. Wij 
zijn allemaal overweldigend door God opgezocht. Maar hier gaat het over 
een zegen die specifiek is, een bijzondere zegen. Al die uiterlijke zege-
ningen, geschonken in Gods algemene goedheid, ach, wat zal het de men-
sen straks brengen als ze straks voor Gods aangezicht gedaagd zullen zijn 
en ze verantwoording af zullen moeten leggen? Dat geld en al dat goed, dat 
leven en die gezondheid van Mij ontvangen, wat hebt u er mee gedaan? 
Heeft het u tot Mij gebracht? Ben Ik er in geëerd geworden? Of zal het 
schuld zijn die weggedragen moet worden tot in alle eeuwigheid toe? 
Het gaat hier over een bijzondere zegen. Die zal dé zegen ontvangen van 
de HEERE. Dat is de zegen van Zijn liefde en van Zijn gunst. De zegen van 
Zijn erbarmen, van Zijn Vaderlijke goedheid en van Zijn zorg voor ziel en 
lichaam beide. Die zal de zegen ontvangen. En uit die liefde en uit die gunst 
vandaan, daar vandaan je brood eten en je water drinken. Daar vandaan 
verwonderd zijn dat je brood zeker is en je water gewist. Daar vandaan de 
zegeningen te tellen die de HEERE je toeschikt. Daar vandaan je totaal 
over te laten aan die trouwe zorg van Hem. Hij weet immers wat het beste 
voor je is. Armoede of rijkdom, Hij mag alle dingen bepalen. Die zal de 
zegen ontvangen. 
Dus het gaat over een heel bijzondere gemeenschap, een bijzondere, aan-
doenlijke ontmoeting tussen de HEERE en een mens. De HEERE en die 
mens, als je ze zou beschouwen, dan zeg je: “Die kunnen nu nooit, tot in 
eeuwigheid toe niet, bij elkaar komen”. Zo mijlen ver van elkaar verwijderd. 
En nu juist die, die de grootste tegenpolen lijken, die komen hier samen in 
dat tekstwoord. 
Ziet u ook staan, dat is een heel belangrijk woord in de tekst. Houd dat in 
ieder geval vanavond, en als God het geeft al de dagen van je leven vast. 
Die zal de zegen “ontvangen”. Als er een rijke jongeling is vanavond, die wil 
de zegen “verdienen”. Maar verdienen doe je niets. Die zal de zegen “ont-
vangen”. Weet u wat dat is, ontvangen? Dat is van het gegeef leven, af-
hankelijk zijn, zoals zo’n mens ergens aan de straat, zo’n bedelaar. Die 
hangt af van de gunst van de medemens, wat die bepaalt hem te willen ge-
ven. Dat kan nog weleens een keer karig zijn en dan kunnen er nog wel-
eens vele mensen door lopen. Maar hier staat een heerlijke zaak. Die zal 
de zegen ontvangen van de HEERE. Dat is die God Die mildelijk geeft en 
niet verwijt. De HEERE, de God van het verbond. Dat betekent, een ver-
bond om de mensen wel te doen, tot hun nut en tot hun zaligheid. Die zal 
de zegen ontvangen. 
Ben je om die zegen verlegen vanavond? Is het daarom biddag voor je? 
Dat je zo van God gezegend mag worden, met de rechterhand Zijner gunst-
bewijzen, dat Hij aan je ziel en aan je lichaam in ontferming zou gedenken. 
Is dat zinnetje uit de lofzang van Zacharias een zaak die je bezig houdt? 
Die met ons lot bewogen. Over die God gaat het. De zegen ontvangen. 
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Maar hoe is het toch mogelijk dat de Heere een mens zegent? Hoe kan dat 
nu? Gaat de Heere over Zijn recht heen? Vergeet de Heere dan die vrese-
lijke breuk die daar geslagen is door onze zonden? Gaat de Heere dan 
langs kromme wegen? Zegent Hij maar zo en doet Hij net of er geen zon-
den in het leven zijn? Ziet Hij de schuld door de vingers ofzo? Nee, zo niet. 
Nee, die zal de zegen ontvangen van de Heere, en gerechtigheid. Ziet u 
dat? Dat is een kernwoord in de tekst vanavond, gerechtigheid. En dat 
woord “ontvangen”, dat slaat op het woordje “zegen”, en dat slaat ook op 
het woordje “gerechtigheid”. Dus die zal gerechtigheid ontvangen van de 
Heere. Dat betekent, die zal ontvangen een recht staan tegenover God. Die 
zal ontvangen dat het vlak ligt tussen God en zijn ziel. De Heere zal het 
recht máken. Want dat woordje “ontvangen” wijst ons er weer op dat er niet 
één van ons is die de gerechtigheid bewerken kan, en de gerechtigheid 
verdienen kan. Je moet maar naar de kerk gekomen zijn met zakkenvol van 
óngerechtigheid. Hoe kom je daar ooit van af? Hoe zal het ooit tot gerech-
tigheid komen? 
Wel, hoe begon de Psalm ook al weer? “Wie zal de berg des HEEREN op-
klimmen, en wie zal verkeren in de plaats Zijner heiligheid?” Waar dacht 
David aan toen hij die woorden dichtte? Hij dacht aan die tempel, aan Gods 
altaren. Die tempel die David niet bouwen mocht, want er kleefde teveel 
bloed aan zijn handen. Die tempel die zijn zoon Salomo voor God zou mo-
gen bouwen. Een plaats waar de Heere wilde wonen naar Zijn raad. Een 
plaats waar het zou gebeuren dat de gerechtigheid en de vrede elkaar ont-
moeten op de plaats van de verzoening. Dat is het hart van het Evangelie. 
Dat is de plaats waar de Heere op het allermeest de diepe inhoud van Zijn 
hart vertoont, dat Hij vrede maakt in een rechte weg. Ofwel, dat Hij dat wat 
Hij van de mens eist, van de ongerechtige mens eist aan gerechtigheid, die 
wij nooit voor Hem kunnen aanbrengen, dat Hij die Zelf betaalt, Zelf inlost. 
Want Hij schenkt Zelf het Middel voor dat wat Hij van ons eist en vordert. 
Daar wijst dat woord “ontvangen” op. Gerechtigheid ontvangen. 
We leven op een wereld, dat moet je ook nooit meer vergeten, waarop de 
Heere Zijn Zoon gezonden heeft. Dus heel die wereld en heel die mensheid 
in zijn totaliteit, die hebben Gods Zoon ontvangen. Dat de Heere naar de 
wereld toe gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat geschenk wordt 
door de mens in zijn zonde nu het meest afgewezen. Want wij zijn haters 
van Christus, en haters van het kruis van Christus. Dat zal de ernst van de 
straf tot in eeuwigheid toe uitmaken. Dat we de gave van Gods Zoon, het 
bloed van Jezus Christus, onrein hebben geacht. Maar wel ontvangen! We 
zullen nooit kunnen zeggen: “We wisten het niet”. Onder de bediening van 
het Evangeliewoord geweest, maar er voor te mogen vallen. Zoals die Is-
raëlieten opgingen naar de tempel. Wat brachten die mensen mee van 
huis? Niet anders dan zonden en schuld. Wat hadden ze te laten zien voor 
het aangezicht des Heeren? Hun slechtheid. 
Is het zo biddag voor je? Dat je voor de Heere niets meer te verhelen hebt? 
Kijkt U maar tot op de bodem, hoe misselijk het er aan toe is. 
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Gerechtigheid. God heeft voor slechten Zijn goede Zoon gegeven. Gerech-
tigheid teweeg gebracht in het bloed van de Heere Jezus Christus. 
Weet u wat voor een gerechtigheid dat is? Wat was het middelpunt van die 
tempel? De ark van het verbond. Nietwaar? En die ark van het verbond 
droeg in zich de tafelen van de heilige wet des Heeren. Dus die eis des 
Heeren bleef en blijft staan. Daar gaat de Heere nooit aan voorbij. Maar op 
die ark is een gouden schaal tussen die twee cherubs, en daar wordt het 
bloed gestort. Dus de eis blijft, en de betaling geschiedt. In de weg van het 
bloed zal in een rechtvaardige weg de zegen des Heeren weggeschonken 
kunnen worden. Daar gaat het over. 
Die zal de zegen des HEEREN ontvangen, en gerechtigheid van de God 
zijns heils. Is dat niet je diepste verlangen, dat het zo vlak komt te liggen 
tussen God en je ziel? En weet u wat er nog meer in ligt? Dat is de keer-
zijde van het woord “gerechtigheid”. Dat is ook een zaak om te overwegen. 
Daar heb ik bij zitten duizelen in de voorbereiding. Ik denk: Hoe is dat inder-
daad toch mogelijk? Dat staat er dan maar zo. Die zal ontvangen. Dus krij-
gen om niet. Gerechtigheid. Dat betekent niet alleen dat de mens om Jezus 
wille in een rechte verhouding tot zijn God komt te staan. Maar dat betekent 
ook dat de Heere om Jezus wille in een rechte verhouding tot Zijn volk komt 
te staan. En het is de Heere Die het Offer van de Heere Jezus Christus, 
Zijn eigen Zoon, heeft aanvaard. Een genoegen heeft Hij gevonden in de 
betaling van de Heiland. En de Heere, Die daar tevreden mee gesteld is, 
Die zal niet ten tweede male laten straffen. Wat eenmaal geslagen is, heeft 
Hij de zonde eenmaal gestraft. Ten tweede male zal het niet behoeven te 
gebeuren. 
Gerechtigheid betekent dit, dat God Zelf om Jezus wil bij Zichzelf met een 
eed heeft gezworen, dat Hij voor de tijd en voor de eeuwigheid Zijn volk wel 
zal doen. Dat betekent dit… We kunnen dat tegen elkaar zeggen: De Heere 
gedenkt aan Zijn volk, en Hij zegent Zijn volk vanwege Zijn liefde, vanwege 
Zijn goedheid, vanwege Zijn trouw. Dat is allemaal waar. Maar weet u waar 
dat nu uit voortkomt, die liefde, die goedheid en die trouw? Dat komt voort 
uit een rechte bodem. Hij heeft het met een eed gezworen. En Hij kan niet 
liegen. 
Dat houdt dit in, dat het tot beschaming is van al Gods kinderen die de 
Heere nogal eens wantrouwen en die nogal eens twijfelen, en die gedurig 
de wanhoop nabij zijn, en die nogal eens in ongeloof wegzakken. Hoe zal 
het ooit goed komen? Die de bergen van onmogelijkheid zien, en boven die 
bergen van onmogelijkheid niet zien dat daar is een rechtvaardig God Die 
met een eed heeft gezworen. Zal het niet zo wezen in het leven van Gods 
Kerk, dat alles wat ze te beurt valt, op rechtsgronden is, en dat alles wat ze 
te beurt valt zal zijn tot meerdere eer en glorie van Hem. 
Wil dat nu juist in deze biddag geen moed geven in het arme hart van de 
verslagen gelovige! Wil dat nu juist geen moed geven in een mens die heen 
en weer geslingerd en geschud wordt aan alle kanten! Wil dat geen moed 
geven aan een mens die de wanhoop nabij is, omdat er zoveel op je aan-
stormt en wat je boven het hoofd uit stijgt en wat je met je handen niet 
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vangen kan en in je gedachten niet klein kunt krijgen! Is dat geen moedge-
vende zaak voor een mens die ’s nachts de slaap niet vatten kan en de zor-
gen van de toekomst haast niet meer dragen kan! Dat God op rechts-
gronden heel dat leven van Zijn Kerk veilig bewaart en vast houdt in Zijn 
Goddelijke hand, en dat het alles gaat naar de raad van Zijn Goddelijke wil. 
Is dat nu juist op biddag niet een zaak om ook dankdag te houden. Dat de 
HEERE dus al van tevoren, voordat er iets van ons begon te leven, van 
tevoren op rechtsgronden ze al wel gedaan heeft, en Zijn eigen Woord zal 
handhaven tot in alle eeuwigheid toe. 
Ontvangen, dat is het hart, de kern van de biddag. Zo aan te houden aan 
de troon der genade. Verlegen om Gods zegen en om Gods gerechtigheid. 
Niet alleen een zegen dat het u naar het aardse wel gaat. Maar een zegen 
in de gerechtigheid gedompeld. Dat het vrede is tussen God en uw ziel. 
Dat is het laatste. Maar zingen we eerst samen van Psalm 65 het 3e vers. 
 

Daar zal ons 't goede van Uw woning 
Verzaden, reis op reis, 
En 't heilig deel, o grote Koning, 
Van Uw geducht paleis. 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
Ons, in gerechtigheid, 
Doen horen, en ons blij doen zingen 
Van 't heil, voor ons bereid. 

 
Zegen en gerechtigheid ontvangen, van Wie? Van de God “zijns” heils. Ziet 
u getekend hoe persoonlijk die zaak is. Dat het niet een een of andere al-
gemene toezegging is, van: “Ach, geen nood, het zit wel goed”, ofzo. Nee, 
zijns heils. Dat is die zijn Zaligmaker, zijn Heiland is. Dat dat geweten wordt 
aan het eigen hart en leven, dat je zo biddag houdt. Is het ook voor mij. 
Gaat het over mij. Dat is toch nooit een zaak dat je ergens in de broekzak 
of ergens in de kabinetkast vast hebt liggen. Dat is toch een zaak die tel-
kens opnieuw geweten wil worden. En zeker ziende op wie je zelf bent en 
blijft. Dan is er toch steeds een afstand tussen God en je ziel. Te weten dat 
het God, de God van je heil is. Dat Hij om Jezus wil, omwille van de Hei-
land, tot in alle eeuwigheid toe je God zal zijn en blijven. 
Weet u hoe de dagelijkse praktijk van dat volk er uit ziet? Wel, de Heilige 
Geest heeft het David geleerd. Dat is het geslacht dergenen die naar Hem 
vragen, die Uw aangezicht zoeken. Dat is Jakob. Dat is het ware zaad van 
Jakob, het ware Israël. 
Laat ik daar de nadruk op mogen leggen in deze avond. Uw aangezicht 
zoeken. Dat heeft alles met bidden, met biddag houden te maken. Of niet? 
Weet u wat dat is, Uw aangezicht zoeken? Ach ja, die een kind heeft moe-
ten grootbrengen, die weet dat wel. Als dat kind iets doet, als het onge-
hoorzaam is, dan ziet het gauw naar vader en moeder: Hoe staat het ge-
zicht? Als een kind wat nodig heeft, dan kijkt het naar vader en moeder. Het 
wil in de ogen zien. Het wil weten hoe de toestand, hoe de verhouding is. 
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Daar gaat het hier over. Die Uw aangezicht zoeken. Dat is Jakob dat weten 
wil of het aangezicht van God nog vriendelijk staat. Of Hij nog in ontferming 
naar ze ziet. Of het nog vlak ligt tussen Hem en hen. Uw aangezicht zoe-
ken, om het bij Hem vandaan te weten: het is goed. En al moet het dan… 
Voor wie het praktijk is, die weten dat het waar is. Al moet het dan door de 
schaduwen van de dood. Al moet het dan in diepe afgronden. Al moet het 
dan langs de randen van de ravijnen. Als ik maar weet dat God met mij is. 
Dat hoor ik David uitzingen in Psalm 23. De God des heils wil mij ten Her-
der wezen. Daar heb je het weer. De God des heils. 
Die Uw aangezicht zoeken. De omstandigheden maken de vrolijkheid of de 
droefheid van het hart niet uit bij dat volk des Heeren. Maar het aangezicht 
des Heeren, dat maakt de vrolijkheid of de droefheid van hun bestaan uit. 
Laat ik dat nu eens vragen vanavond. Is die tekst praktijk in uw leven? Toen 
de Heere Zijn aangezicht afwendde, of toen Zijn ogen vol van toorn waren, 
was dat u bitterder dan de dood? Was er toen geen leven meer voor u mo-
gelijk? God was op u vertoornd. 
Maar ken je ook die anderen kant? Gods ogen vol van vriendelijkheid en 
mededogen. Wat heb je gehuppeld van zielevreugd, omdat je je wens had 
verkregen. Waar de Vader Zijn hand legde op het Offerwerk van Zijn Zoon, 
de Heere Jezus Christus. Om Zijnentwil, Ik zie geen zonde en geen onge-
rechtigheid in Mijn Jakob en in Mijn Israël. Uw zonden achter Mij geworpen 
in een zee van eeuwige vergetelheid. 
Biddag in de diepste betekenis van het woord, dat is “Uw aangezicht zoe-
ken”. Omdat het gaat om zegen en gerechtigheid. Omdat het gaat om 
vrede met God. 
En dan, dan is het de psalmist, hij had eerst de Heere aangesproken, laat ik 
het zo zeggen, en nu spreekt hij Jakob aan, dat volk van de levende God. 
En hij zegt: “Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deu-
ren, opdat de Koning der ere inga”. Hij ziet in de geest die tempel al ge-
bouwd, en de deurposten moeten hoog worden opgeheven, opdat er een 
ruime baan voor de ark des verbonds gemaakt zal worden. En de eeuwige 
deuren moeten open gaan. Eeuwige deuren zullen het zijn, ja, want waar 
God Zijn woning verkiest, daar is het eeuwig Zijn woning. Daar zal Hij niet 
meer uit weg gaan. 
Waarom moeten zij zich zo verheffen? Opdat de Koning der ere inga. Mat-
théüs 21 hebben we gelezen, de intocht in Jeruzalem van de Heere Jezus 
Christus. Die ark wees heen naar Hem, de Bloedborg op Golgotha’s kruis, 
voor de zondaren geslacht, de Koning der eer. Ofwel, Hij Die alle eer en 
aanbidding eeuwig waardig is. Die op biddag ook geloofd en gedankt wil 
wezen. 
Wie is Hij, de Koning der eer? De HEERE, sterk en geweldig. De HEERE, 
geweldig in de strijd. Ziet u dat? Hier heeft David een zicht op het lijden en 
het sterven van de Heere Jezus Christus. De betaling met Zijn lichaam en 
met Zijn bloed, opdat de zegen en de gerechtigheid verworven zal worden, 
opdat de Heere Zijn volk wel zal kunnen doen op rechtsgronden. 
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Geweldig in de strijd. Want is het geen strijdperk geweest voor de Heere 
Jezus Christus! Hoe kunnen wij nog ontevreden zijn als wij een dak boven 
ons hoofd hebben! En voor Hem gold dat de vogelen des hemels nesten 
hadden en de vossen holen, en de Zoon des mensen geen plaats had om 
het hoofd neer te leggen. Hoe zullen wij nog klagen als onze kasten vol zijn 
met kleding en met voedsel, terwijl Hij aan het vloekhout der schande 
moest uitroepen: “Mij dorst”. En dat Hij naakt uitgetogen, met de nagels 
door handen en voeten, daar in de hete zon van Gods toorn werd neer ge-
hangen voor anderen, de Schuldeloze schuldig gesteld. Wie zal nog kun-
nen klagen tegen God, als daar gezien wordt God van God verlaten, Die uit 
moest zeggen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Is dat 
geen strijd geweest, die drie uren durende verstikkende duisternis, toen 
Jezus Christus gegaan is tot op de bodem van de hel, om de kop van sa-
tanas te vermorzelen, die hellehond, die vijand te verdelgen. Hoe Hij daar 
de strijd, de pers alleen heeft getreden. Hoe is dat niet een strijd geweest, 
hoe Hij de dood is in gegaan en in het graf is neer gelegd. 
Maar hoe is Hij sterk en geweldig gebleken, dat Hij tot het laatste toe de 
raad Gods heeft uitgediend. Maar dat Hij ook van de doden niet gehouden 
kon worden. Hij is opgestaan, nietwaar! Sterk en geweldig is Hij. Hij is Ver-
winnaar in de strijd en Hij geeft Zijn volk de zegen. En dat zal Hij doen al de 
dagen van het leven van de Kerk door. God was aan mijn zij, Hij onder-
steunde mij in het leed dat mij genaakte. 
Zo biddag te houden, mensen. Dat het je daar om te doen is, dat die sterke 
Held aan je zijde, met alles wat er dan ook op je af gaat komen in de tijd die 
voor ons ligt. God weet het alleen. 
Geweldig is Hij, een machtig Strijder. 
En dan nog eens. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige 
deuren, opdat de Koning der ere in ga. Nog eens. Is het slechts een her-
haling? Nee, het is meer. Wie is Hij, deze Koning der ere? De Heere der 
heirscharen. Ofwel, voor Hem is de strijd voorbij. De strijd is gestreden en 
het leed is geleden. De Heere der heirscharen, Die met recht zeggen kan: 
“Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde”. 
Och, mensen, als je dan met ziel en lichaam beide aan Hem verbonden 
bent, en onder Hem een onderworpene, een onderdaan mag wezen, dan 
ben je toch eeuwig veilig! Of niet! De Heere der heirscharen. Natuurlijk, 
Rusland maakt het niet uit. Poetin niet, de Islamitische Staat beslist niet. 
Welnee. Helemaal niet. Noord Korea niet. Pakistan niet. Maar ook hier in 
Nederland de overheid niet. Welnee. Wij maken de dienst niet uit met 
elkaar. Wij bepalen en kleuren de toekomst niet. Hij is de Heere der heir-
scharen. En er komt een dag, of je het nu wilt weten of niet, dat alle knie 
Hem gebogen zal worden, en dat alle oog Hem zal zien, en dat al de ge-
slachten des aardrijks over Hem rouw zullen bedrijven, en het moeten er-
kennen dat Hij de Heere der heirscharen is. Die is de Koning der ere. Dat 
het daar op uitloopt, vandaag en alle dagen, met alles wat er is. Dat Hij de 
eer ontvangt. Daar zal Hij Zelf voor zorgen. Dat is ook zo’n rust en ook zo’n 
troost voor al dat volk des Heeren. En weet u hoe de apostel zich uitlever-
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de? Die zei het zo: “Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des 
Heeren”. Het ging altijd goed, want God heeft de zaak in Zijn hand. Het 
komt altijd best terecht als het niet meer om ons gaat, maar het alleen nog 
om Hem gaat, mensen. Dan zijn we op de plaats waar we wezen moeten. 
De aarde is des Heeren en haar volheid. Zo zong David zijn Psalm. En u? 
 

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. 
 
 
 


