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Voorzang: 

 

Lezen: Jesaja 53 

 

Votum: 

 

Onze hulp en onze verwachting sta in de Naam des Heeren Heeren, Die hemel en aarde 

schiep door het Woord van Zijn kracht, Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen 

de werken Zijner handen. 

 

Genade, barmhartigheid en vrede worde u geschonken van God de Vader, en van Jezus 

Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. 

 

Proberen wij nu te zingen Psalm 100:2: 

 

De Heer’ is God; erkent dat Hij 

Ons heeft gemaakt en geenszins wij, 

tot schapen, die Hij voedt en weidt, 

een volk, tot Zijne dienst bereid. 

 

Gods liefde is genade. Gods liefde is vrijwillige liefde. Zij, die God zó maar hun Vader 

noemen en zeggen: “Het spreekt vanzelf, God is een Vader van Zijn geliefde kinderen, en wij 

zijn Zijn schepselen”; zij leveren daarbij het  bewijs, dat zij God niet kennen. 

O eeuwige blindheid der mensen, met recht heeft de satan de zinnen verblind; alleen 

wanneer God Zichzelf verklaart in het geschonken: Abba! 

Immers, het verlossingswerk is Vaderlijk, en alleen zij, die zich als dwazen en verloren 

kinderen hebben leren kennen, dezen alleen zijn het onderwerp van: “Ik heb Mijn handen 

de ganse dag uitgespreid naar een wederhorig en naar een wederstrevig volk”. 

En omdat het verlossingswerk Vaderlijk is, daarom zal het zo zijn: Dit is, dit is de Poort des 

Heeren, waardoor het rechtvaardig volk zal treên. Dan komt God uit Zijn schoot Zijn lieve 

Zoon voort te brengen, om die Zoon te huldigen als de Weg, de Waarheid en het Leven. 

Door die Deur. En het behaagde God Hem te verbrijzelen, die Deur te verbrijzelen, opdat 

God door de verscheuring van Zijn Zoon een Poort en een toegang zou krijgen tot dat geheel 

verloren mensengeslacht. 

Dan komt God Zijn zoon te huldigen en treedt in Zijn Zoon de gevallen (verkoren) mensheid 

tegemoet, om het ze daar toe te fluisteren: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde en 

daarom ben Ik gekomen in Immanuël. Daarom ben Ik tot u gekomen in het stof des doods, 

opdat gij het Leven en de gerechtigheid zoudt hebben”.  

We kunnen nooit te schuchter zijn wanneer het gaat om de liefde van Christus ons toe te 

eigenen. 

En nogmaals, we zullen eeuwig vreemd van God blijven, tenzij dat God Zichzelf in Zijn Zoon 

aan ons openbaart. 

Welnu, in welke weg dat geleerd wordt, hadden wij ons voorgesteld in dit morgenuur te 

beluisteren. Het is uit het bekende hoofdstuk van Jesaja, Jesaja 53, en daarvan het zesde 

vers is onze tekst: 
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Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere 

heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 

 

WIJ ALLEN DWAALDEN 

 

Ziedaar het onderwerp voor dit morgenuur. 

 

Christus in onze dwaalweg. 

De schapen in Christus’ kruisweg. 

Christus in Zijns Vaders glorieweg. 

 

Proberen wij tot God te naderen. 

 

Zetten wij ons godsdienstig samenzijn voort door met elkander te zingen uit de 119
e
 Psalm 

het 67
e
 en 88

e
 vers: 

 

Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 

opdat ik mij niet van Uw paân moog’ keren; 

en wordt mijn vlees van ’t kwade licht verrast, 

ai, laat het mij toch nimmer overheren. 

Verlos mij, Heer’, van ’s mensen overlast, 

Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 

 

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 

Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 

gelijk een schaap heb ik gedwaald in ’t rond, 

dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 

ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond, 

want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 

 

Oud Israël heeft zijn Messias misgezien. 

Oud Israël heeft niet gelet op de macht van de God des eeds en des verbonds. Zij hebben 

niet verstaan het borgtochtelijke werk van de Messias. Het is hun alles voorbijgegaan. Ook 

voor hen is het, wat Israël aanzag, wat voor ogen was, dat al het andere geen gestalte kon 

krijgen, dat ze van het andere geen begrip hadden. Want wanneer onze blinde zielsogen 

niet worden geopend door de zalving van de Heilige Geest, dan zullen wij niet verstaan, dan 

zullen wij ons enkel stoten aan de gestalte van de Man van smarten, Die ons door de 

profeet Jesaja in zulk een wonderlijke en diepernstige tekening voor ogen wordt gesteld. 

Er was geen gedaante, noch heerlijkheid aan Hem, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Zo 

was het voor het Israël van de oude dag. 

En hoe is het nu met ons geliefden? 

Hoe komt de prediking tot ons? 

Hoe dierbaar en hoe troostrijk is menigmaal het 53
e
 hoofdstuk van Jesaja door ons beleden. 

Maar hebben wij het wel gekend? Verstaan? 

Het woord is wel tót ons gekomen, maar is het woord ook in ons gekomen? 

Is het ons anders gegaan dan die kerk van de oude dag? 

Heeft het Woord zijn kracht en zijn nut voor u gedaan? 
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Waarom is de Christus Gods u nog niet dierbaar, noodzakelijk en gepast? 

Neen, niet in de belijdenis, niet met dat mondje, maar in de waarachtige beleving. 

Waarom gaat het u voorbij? 

Waarom bekent en belijdt ge Zijn dierbaarheid en de troost van het Evangelie, en kent gij 

Zijn persoon niet? 

Het Evangelie is geen klank. 

Het Evangelie is geen kracht. 

Het Evangelie is een Persoon. 

En omdat het Evangelie een Persoon is, daarom is het uit de mond van God uitgegaan, reeds 

onder het Oude Testament: “En gij zult niet meer worden genoemd de verlatene”. Daarom 

heeft God Zijn kerk beloofd: “Ik zal u Mij ondertrouwen”. 

Daarom, omdat het Evangelie een Persoon is, omdat God die Persoon Zelf uitbrengt, en 

omdat God die Persoon Zelf is. 

Dan mag het wel zijn: Andere heren hebben over ons geheerst, maar wanneer die geheel 

enige Heere komt en wanneer Hij Zijn liefde aan uw ziel verklaart, sindsdien zijt gij eens 

Anderen geworden. 

Wanneer Hij Zijn liefde verklaart, dan doet Hij dat op een zodanige wijze, dat Hij komt. Hij 

komt in uw leven. Hij komt in uw huis. Hij komt op alles een beslag te leggen. Gij kunt als het 

ware niet meer uit de voeten. 

Gij kunt geen besluiten en beslissingen meer nemen in uw leven. 

Gij wordt als een verbijsterd en verbaasd lam. Neen, dat leert ons de natuurlijke godsdienst 

niet. En men spreekt nog van een natuurlijke Godskennis. 

Alle religie moet hier als het ware zwijgen. 

Het overgezonde Christendom weet met de Man van smarten geen raad. 

En alle kwasie vroomheid moet hier terug, omdat God spreekt in Zijn Zoon. 

En wanneer God spreekt in Zijn Zoon, dan doet Hij dat altijd in onze zonde. 

Daarom kent gij Hem niet, omdat gij uzelf niet kent. 

Daarom kent gij Hem niet, omdat gij uw ongerechtigheden niet kent. 

Daarom kent gij Hem niet, omdat gij uw eigen dwaasheid en zotheid en onredelijkheid, uw 

eigen rampzaligheid en uw verlorenheid niet kent. 

Daarom is Hij zo zeer een God, Die Zich verborgen houdt, een God, Die verborgen is. 

Zoudt ge dan toch denken, dat de Heere … wat? 

Arm mensenkind! 

Moet God nog meer doen dan dat Hij gedaan heeft aan Zijn wijngaard? 

Hij had die wijngaard geplant op een vette heuvel. Hij had ze van stenen gezuiverd, een 

wijngaard geplant en een wijnpersbak in die wijngaard uitgehouwen. Hij had ze met al Zijn 

zorgen omringd en Hij had gewacht naar vrucht, en ziet, er was geen vrucht. 

Wat zal dan uw vrucht zijn? 

 

‘k Bekend’, o Heer’, aan U oprecht mijn zonden; 

‘k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 

 

Wat zal dan uw vrucht zijn? 

 

‘k Ben van Uwe wet te schenden 

Krom van lenden, 

‘k ga de ganse dag in’t zwart. 
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Wat zal dan uw vrucht zijn? 

 

Mijn etterbuilen, 

die vervuilen, 

stinken voor Uw Godd’lijk oog. 

 

Wat denkt ge dan wel voort te brengen? 

Nog enig gebedsleven? 

Nog enige deugdzaamheid? Nog enig …? 

Wat denkt gij voort te brengen? 

Tenzij dat ge door almachtige genade het leert kennen: 

 

‘k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, 

Maar nu geleerd, houd ik Uw Woord en wetten. 

 

Wonderlijk. 

Dat kan alleen wanneer God Zich zaligmakend met u gaat bemoeien. 

Anders blijven we vreemd van God. 

Maar wanneer God ons komt aan te raken met Zijn genade, wanneer God ons te sterk wordt 

met Zijn liefde, wanneer God ons niet door laat gaan, dan gaat het in vervulling: “Wij 

dwaalden allen als schapen en wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Maar … het 

heeft God behaagd, al onze ongerechtigheden op Hem, dat is op Zijn Schootzoon, dat is op 

de Christus Gods, te doen aanlopen”. O HERDER Israëls! 

Wanneer ge geen zondenkennis hebt, 

Wanneer ge geen satanskennis hebt, 

Wanneer ge uw eigen misdaden, wanneer ge uzelf niet als een misdracht hebt leren kennen, 

hoe zoudt gij dan de Christus Gods leren kennen? 

Hij, Die Zich over u heenbuigt als een God des eeds en des verbonds. 

Hij, Die u opzoekt in uw zonden en in uw ongerechtigheid en in uw boosheid. 

En die het u daar vriendelijk nodigend komt tot te fluisteren: “Al waren uw zonden als 

scharlaken, zij zullen worden als witte wol. En al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 

worden wit als de sneeuw”. 

Kent ge het rechterlijke? 

Weet ge het wel, dat het alleen gaat als Sion door recht verlost zal worden? 

Dat gij aan dat recht niet kunt beantwoorden. God vraagt van u geen heiligheid. God eist 

van u geen heiligheid en geen gerechtigheid. 

Maar God vraagt geloof. 

Geloof in Zijn Zoon. 

En die in de Zoon gelooft, die gelooft in zijn eigen doemwaardigheid. 

Die in de Zoon gelooft, die gelooft zijn eigen blindheid, in zijn eigen verdorvenheid. 

Of denkt ge, dat een droefheid náár God is aan te nemen? 

Denkt ge dat inderdaad, dat ge zo maar kunt aannemen? 

Neen, geliefden. 

Dat zijn de bedroefden om der bijeenkomsten wil. 

Omdat zij bedroefd zijn en zij kunnen op die plaats niet komen. 

Zij zien de plaats naar het geloofsgezicht en ze worden daarheen getrokken en nochtans is 

de droefheid zo groot, om der bijeenkomsten wil. 
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Om der bijeenkomsten wil? 

Ja. Komt dan en laat ons tezamen richten. 

Komt dan, wanneer ge zo verdorven zijt en geheel en in uzelf verloren, en er niets anders 

overblijft dan dat gij walgt van uw eigen verdorvenheid. 

Wanneer daar de mens de Paradijspoort uitgaat, wanneer daar de mens de Hof van Eden 

wordt uitgedreven, dan ruist het door de toppen van het paradijsgeboomte, dan klinkt het 

boven Edens Hof uit. 

Ge hoort het niet! 

Maar toch is het echt waar. Het ruist als het ruisen van vele wateren en de olijfbomen 

worden gekust door die ademtocht van Gods liefde. Dan zingt het, wanneer ze daar 

heengaan op de dwaalweg. Want het dwalen begon aan de voet van de boom der kennis 

des goeds en des kwaads. Dat was de zonde. 

Wanneer zij daar dan worden uitgedreven als dwalende schapen, dan hoor ik het zingen: 

 

Zij zullen U eerbiedig vrezen, 

Zo lang er zon of maan 

Bij ’t nageslacht ten licht zal wezen. 

 

Zij, die dwalende schapen, die daar hun zwerftocht door deze vreselijke wereld moeten 

aanvangen.   

Zij. Dat is het. 

Dat is Gods genade. 

Dat is Gods liefde. 

Dat is Gods onwankelbare trouw. 

Zij, die God op het hart hadden getrapt, die zich van Hem hadden losgescheurd. 

Zij, die enkel doorn en distel waren geworden in zichzelf. 

Zij, zijn de gekenden des Heeren. 

Zij zijn Gods uitverkorenen. 

Zij zijn door God gesteld en zij zullen door God bekwaamd worden, om het te verstaan, om 

het te verstaan, om het te belijden, om het te beleven: Wij allen dwaalden. 

Dat is genade. 

Dat we dwalen? 

Neen, dat we ons dwalen krijgen als een dagelijks kruis en dat wij ons dwaalziek hart in onze 

boezem niet alleen omdragen, maar dat het ons zo menigmaal in het verborgene drijft: 

 

Zo Gij in’t recht wilt treden, 

O Heer’, en gadeslaan 

Mijn ongerechtigheden… 

 

Mensenkind, weet ge dan niet, dat ge niet anders kunt dan dwalen? 

Weet gij dan niet, dat ge niet anders zult dan dwalen? 

Weet ge dan niet, dat uw dwaalziek hart de felle geselroede is, waardoor ge dagelijks 

getuchtigd wordt? 

Of is de zonde niet de straf op de zonde? 

Wij vinden hier Jesaja, wij vinden hier de profeet onder de profeten in zijn bidvertrek. Hij is 

daar voor zijn God neergevallen en hij neemt daar zijn ganse volk mee. Jesaja buigt hier zijn 

knieën en roept hier tot God onder een gemeenschappelijke schuld. 
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Wij. Neen, de profeet spaart zich hier zelf niet. 

Hij heeft geklaagd: “Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren 

geopenbaard?” 

Neen, Jesaja staat niet alleen. Hij staat hier te midden van de profeten en zieners van de 

oude dag. Met de profeten en zieners, die vóór en met hem gepredikt hebben. Welk een 

goede tijding hebben zij gebracht. 

De tijding van de Liefde Gods. 

De tijding, dat God hulp besteld had bij een Held. 

De tijding der allerzoetste belofte, niet alleen voor de Jood, maar ook voor de heiden, 

wanneer Zefanja mag prediken: ”En Morenland zal zijn handen naar God uitstrekken”. 

Wanneer ge dan daar buiten ligt en een buitengezet mens zijt in en voor uzelf, dan hebt ge 

in slapeloze nachten, wanneer de duivel u benauwde, wanneer de schuld oprees, wanneer 

het niet anders was dan vleselijkheid en verzet, uw hoofd in uw kussen moet doen en 

uitroepen: Heere, ik ben zo bang, ik ben zo bang, zo nameloos bang voor mijn eigen 

bestaan. En die mij omringen, het is of zij mij weg willen slepen naar de hel. 

Dan blijft er niets anders over dan in die stikdonkere nacht en in die bestrijding, in het 

midden van al die aanvechtingen, te beleven dat het voor u niet is om uw handen uit te 

strekken. Neen, dan is het meer dan een gebaar. Maar dan uitroepen: Hier is Morenland, 

Heere, hier is Morenland! 

God niet te kennen, is dat niet uw smart? 

De weg niet te weten, is dat niet uw beleving? 

Geen kennis te hebben van de dingen der eeuwigheid? 

Zo kan het toch immers zijn en zo wordt het toch eerlijk in stikdonkere nachten beleden. 

Want we kunnen ons niet meer staande houden met hetgeen we meekregen in onze 

geboorte en hetgeen we hebben aangeleerd in de weg, die we gingen, en hetgeen we 

hebben ervaren in dit moeitevolle leven. 

Dwalen, dat was uw begin, dwalen is uw voortgang en dwalen zult ge, todat ge aanstonds in 

een goede kooi zijt aangekomen op de bergen Israëls. 

Immers, Christus is gekomen in de dwaalweg der Zijnen. 

En omdat Christus is gekomen in de dwaalweg der Zijnen, daarom krijgt gij zelf bevindelijk 

gevoelig en smartelijk onderwijs, wie ge zijt en wie ge blijft. 

Jesaja heeft dat wonderlijk opgedaan, want wanneer Jesaja daar ligt in zijn bidvertrek, dan is 

Jesaja dat zelf niet, maar dat is omdat God Zijn Zoon in Jesaja heeft ingebracht. Tenslotte is 

het alleen diep doorgedacht maar waar: “Wij dwaalden allen als schapen, wanneer Christus 

vooropgaat, wanneer Christus dat zegt voor het aangezicht Zijns Vaders: Hier ben Ik en de 

kinderen, die Gij Mij gegeven hebt. Zijn ze niet een wonderteken in Israël? 

Gingen ze niet een iegelijk naar zijn eigen weg? 

Neen, Jesaja is hier wel de mond, maar Jesaja is het toch eigenlijk zelf niet. 

Want wanneer een mens in een hartelijk leedwezen over de zonde en in een ware droefheid 

naar God, in de eenzaamheid zich krijgt neer te werpen, met het voor God te belijden en 

voor de Heere uit te kermen, bij Hem alleen te schuilen met uw dwaasheid en met uw 

verdorvenheid, dan is dat geen vrucht van eigen akker, dan is dat geen openbaring van vlees 

en bloed, maar dan is het omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. 

Christus belijden, dat is Christus geloven met het hart. 

En Christus belijden met de mond, dat is een van God gewerkt en een van God gegeven 

gebeuren. 
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Wanneer daar Jesaja ligt en wanneer hij daar belijdt: “Wij allen dwaalden als schapen! Dan 

is het omdat de weerglans van de verkiezende liefde Gods over hem is uitgegoten. De 

weerglans van Gods verkiezing kunt ge zien wanneer daar een arme, vuile, ellendige 

zondaar zijn knieën buigt onder het diep besef, niet alleen dat hij gevallen is, maar dat hij 

ook God kwijt is. 

Dat is een bewijs van Zijn verkiezing. 

Dat is een bewijs, dat hij daartoe gesteld is om Gode vruchten voort te brengen. 

Dat is een bewijs, dat hij door God bewaard wordt, om het nooit meer bij zichzelf, nog bij 

een ander te zoeken. 

Wij dwaalden allen. 

Maar Jesaja toch! 

Neen. Wij dwaalden allen. 

Jesaja spaart zichzelf niet. Hij komt hier met de zonden van zijn eigen bestaan en met de 

zonden van zijn eigen volk. 

Wij dwaalden. 

Hij kwam met de zelfverheffing van Israël. 

Nu, weet ge dan ook wat uw dwaling is? 

Dat is niets dan zelfverheffing. 

Dat is niets anders dan dat ge het bij uzelf zoekt. 

Zelfverheffing. 

Israël was zo voornaam in zijn eigen ogen, Israël was het uitverkoren volk, Israël was 

Abrahams zaad, Israël, dat had Mozes en de Profeten. 

Israël was niet klein, maar Israël was hoogmoedig. Zij waren het volk. 

Denkt ge, dat ge er vreemd aan zijt, aan die zonde? 

Denkt ge dan nog, dat ge iets voor hebt boven de wereldling? 

Denkt ge, dat ge nog iets voor hebt boven de eerste de beste? 

Of de verst afgedwaalde goddeloze? 

Ja, dat denkt ge, geliefden, want anders waart ge waarachtig tot God bekeerd.  

En ge weet de weg wel, zoals ge hier zit, maar ge verkiest de weg niet. 

Maar God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende en daarom kwam Hij lager, 

daarom kwam Hij te planten hetgeen er niet was. 

Wanneer we daar Jesaja zo horen in het heiligdom des gebeds, wanneer hij daar worstelt 

met zichzelf, heeft hij het niet eerder uitgeroepen: 

Wee mij, wee mij, ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een 

volk, dat onrein van lippen is. Wat heeft hij al laag gebukt en wat heeft hij al tot God mogen 

zuchten. Dat is een wonder van genade, want dit is een planting des Heeren. 

Dit is een wonder, want hier verblijden zich den engelen Gods en hier gaat zoveel nardus en 

zo’n lieflijke geur uit van deze Jesaja. 

Nogmaals, het is Jesaja niet, maar het is het grote genadewerk. 

Een werk, groter dan de schepping. 

Een werk, groter dan de hemelen, die Gods eer vermelden. 

Een werk, machtiger dan de sprake, die er uitgaat van dag tot dag en van de wetenschap, 

die nacht aan nacht verkondigd wordt. Ja, voor deze plant, voor dit grote genadewerk, voor 

deze zondebelijdenis: “Wij alleen dwaalden als schapen en wij gingen een iegelijk naar zijn 

eigen weg”. Voor deze vernedering des harten, voor deze waarachtige ootmoed, was géén 

plaats in de staat der rechtheid. Toen God alle dingen had geschapen en de mens als een 

pronkjuweel daar stond in de Hof van Eden, toen had God nóg een plant van naam in Zijn 
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boezem, die Hij nergens planten kon. Er was geen landouwe in de ganse schepping waar die 

geplant kon worden. Geen landouwe zo vruchtbaar, zo beschut en zo veilig, dat daar die 

plant kon worden neergezet. 

Er was voor die plant geen plaats in het Paradijs. 

Er was geen plaats voor die plant in de schepping. 

Er was genen plaats voor die plant in de hemel. 

Nochtans bewaarde God die plant in Zijn boezem. Hij kon wachten. Want Hij is de Eeuwige. 

Hij wachtte Zijn tijd af, opdat die plaats en die tijd zouden komen voor die plant. Toen, toen 

kwam de val. Toen kwam de zonde. 

Toen kwam daar het pronkjuweel van Gods schepping te vallen. 

Radikaal verloren. 

Geheel uit zijn staat, daar lag de mens, verloren voor God. 

Toen kwam er plaats voor die plant. 

Want die plant, die heette: waarachtige boetvaardigheid. 

Die plant, die heette: ware ootmoed. 

Daar was alleen maar plaats voor, wanneer daar de zondeval ontzettende werkelijkheid was 

geworden. En God heeft dat alles voorzien. God heeft geweten dat dat komen zou. 

Toen kon Hij die plant uitbrengen en toen kon die plant groeien en bloeien. En toen kon die 

plant zijn geur geven. Zulk een geur, dat hemel en aarde vervuld zouden worden met zijn 

nardus. Zulk een geur, dat de engelen Gods zich zouden verblijden. 

En wanneer die plant vrucht zou voortbrengen, die sapvolle vrucht, en wanneer hij zijn 

sappen zou afscheiden, dan zou die grote Hovenier Zijn dienaren gebieden om met de 

flessen des hemels die sappen op te vangen. 

Zo alleen komt er plaats voor waarachtige ootmoed, niet alleen in de belijdenis, niet alleen 

in uw bekentenis, niet alleen in uw kwasi-vroomheid, alsof ge er al wat van hebt leren 

kennen, maar uit de waarachtige bediening van de liefde Gods des Vaders, Die verkoor, uit 

de liefde van de Zoon, Die kocht en kwam te lossen, van de liefde van de Heilige Geest, Die 

dat alles kwam te bewerken en te bedienen, wat we nu gaan zingen: 

 

Gedenk niet meer aan ’t kwaad, dat wij bedreven; 

Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven; 

 

Hoort ge het? 

Ruikt ge de nardus? 

Is het niet een onuitsprekelijke geur, wanneer de kerk zo ligt: 

 

Gedenk niet meer aan ’t kwaad, dat wij bedreven; 

Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven; 

Waak op, o God, en wil van verder lijden 

Ons klein getal door Uwe gunst bevrijden. 

Help ons, barmhartig Heer’, 

Uw grote Naam ter eer; 

Uw trouw koom’ ons te stade; 

Verzoen de zware schuld, 

Die ons met schrik vervult; 

Bewijs ons eens genade. 
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Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 

In eeuwigheid, Uw lof, Uw eer verbreiden, 

En zingen, van geslachten tot geslachten, 

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten. 

 

Het 4
e
 en 7

e
 vers uit de 79

e
 Psalm. 

 

Wanneer Jesaja klaagt: Wie heeft onze prediking geloofd?  

En wanneer Jesaja daar staat met Gods knechten en zieners van de oude dag, die eertijds de 

boodschap van de liefde Gods hebben gebracht, aan zijn volk, dan zijn we geneigd hoger te 

blikken dan Jesaja. 

Dan horen wij het, wanneer we hoger blikken, dan zien we het: 

 

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel Zijner handen werk. De dag aan de dag 

stort overvloedig sprake uit, en de nacht aan de nacht toont wetenschap. 

 

Hoger blikken wij. 

Want van hoger uit komt de klacht van een drieënig God: Wie heeft Onze prediking geloofd? 

Onze prediking. 

De prediking van een verkiezend God en Vader, van een verlossende Zoon en van de Heilige 

Geest. 

Heeft God dan te klagen? 

Inderdaad zou God dat kunnen. 

Is Hij niet de Man van smarten, Die ons in het kabinet van Jesaja’s profetie ten voeten wordt 

uitgetekend? 

Omdat gij uw zonden niet kent en uw ongerechtigheden niet kent, daarom kent gij ook de 

Christus niet. 

Hier is geen enkele verontschuldiging, want: Hij met hen begaan, heeft hun dwaling geheel 

verstaan. 

Zijt ge dan niet jaloers op Jesaja? 

Zijt ge dan niet jaloers op zijn beleving? 

Nog een andere vraag: Zijt ge dan niet jaloers, wanneer daar een Petrus naar buiten gaat, 

bitterlijk wenende, omdat hij zijn dwaalweg vol bittere smart zijn hart voelt doorvlijmen, 

wanneer zijn Meester een ogenblik naar hem kijkt? 

Vlees en bloed openbaart dat niet. 

Zijt ge niet jaloers, wanneer ge daar die Emmaüsgangers ziet henengaan op de dwaalweg? 

Waar zij weer naar hun eigen vlek “donkerheid” terugwandelen, wanneer daar dan op die 

dwaalweg die geheel enige Herder hen achterna loopt en Zich bij hen voegt en vraagt, wat 

zij dan alzo overleggende toch wel doende zijn op die weg? 

Zoudt ge denken, dat gij in een andere weg gezaligd kunt worden? 

Is het niet de nawandelende liefde van de Christus Gods, die in gehoorzaamheid tot Zijn 

Vader uitging in deze vervloekte aarde? 

Want het verlossingswerk is Vaderlijk. 

En God brengt Zijn Zoon uit in het midden van onze zonden en in het midden van onze 

verwording en in het midden van onze algehele verdorvenheid. 

Wanneer gij en ik wandelen in een eigen gekozen weg en wij niet anders doen dan het voor 

God verzondigen in gedachten, woorden en daden, en altijd maar weer in onze eigen weg, 
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telkens maar weer afdwalen, tegen licht en beter weten in, telkens gegeseld door dezelfde 

zonde, telkens weer onder onze boezemzonde, telkens weer afdwalen, niettegenstaande 

onze consciëntie nog spreekt, niettegenstaande we toch wel beter weten. 

Ieder zijn eigen weg ten dode.  

Ja, dan zijn er wat een eigen wegen. Zoveel mensen als er zijn, zoveel zijn er eigen wegen. 

Toch is er onderscheid. 

Wij zijn allen mensen. 

Wij zijn allen schepselen Gods. 

Wij zijn wel allen schepselen en we dwalen wel allen met de goddeloze wereld. Neen, dan is 

er geen onderscheid. Dan zijn we allen aan het dwalen. 

“Maar – zegt ge – we zijn niet alleen mensen, we zijn niet alleen schepselen Gods, we zijn 

toch ook zondaars?” 

We zijn ook zondaars, maar dat zijn we voor eigen rekening. Wilt ge die weelde u 

veroorloven? Door het voor God van dag tot dag te verzondigen? 

Wilt ge u die weelde veroorloven, dat ge bewust tegen alles ingaat? 

Ge staat voor eigen rekening! 

Maar, wij dwaalden allen als schapen. Ja! 

Daar ligt uw verkiezing! 

Dáár ligt de koping en daar ligt de verlossing, daar ligt de heiliging, daar ligt uw afgezonderd 

leven. 

Als schapen. 

Dáár ligt het in. 

“Ach – zegt ge – ik kan het niet geloven”. 

Tenslotte is het geloof geen voorwaarde en geen grond. 

Al onze ongerechtigheden heeft God de Vader op Zijn Zoon doen aanlopen. Daar heeft God 

alle vijandschap en alle onkunde en alle dwaasheid en alle verkeerdheid en alle 

verdorvenheid, al onze zonden, al onze hartekwalen, al onze huis- en familiekwalen, al onze 

ellendigheid, al ons verzet, al ons dwalen, op die geheel enige Borg en Middelaar, op die 

geheel enige Herder doen aanlopen. 

O Golgotha, o Golgotha. 

Daar op de hoogte van de Hoofdschedelplaats, daar aan dat ruwe houten kruis, daar hangt 

Hij, Die zonde voor ons gemaakt is. 

Daar hangt het vleesgeworden Woord. 

Daar hangt de Eeuwigheid in de tijd. 

Daar hangt de Geest in het vlees. 

Daar hangt hij aan het vloekhout als een vloek. 

En daar in Zijn doorboorde handen en in Zijn doorgegraven voeten en in Zijn gescheurde rug 

en in Zijn doorboorde zijde, daar heeft God de Poorten van vrije genade in opgehangen en 

uitgebreid. Daar heeft Hij al onze ongerechtigheden op Zijn Zoon neergelegd. En daar heeft 

Zijn Zoon het door worsteld en doorleden en doorstreden en het uitgeroepen: “Mijn God, 

Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” 

Zie, daarin, in die benauwenis, in die nood en dood, in dat sterven van de Zoon Gods, waar 

al onze ongerechtigheden op Hem aanstormden, daar ligt de bevrijding, daar ligt de 

behoudenis, daar ligt de doortocht door de verscheuring van de Zoon, door de poorten van 

vrije genade, de doortocht tot het eeuwige leven, de doortocht tot het harte Gods des 

Vaders. Want God de Vader heeft onze ongerechtigheden en onze dwaasheid en onze 

slechtigheid en onze vijandschap en ons murmureren, en wat zullen we nog meer noemen, 
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wanneer het niet anders is dan een zee van verdorvenheid en van rampen, op Hem doen 

aanlopen. 

Van Zijn schapen afgewend en naar de Herder heengewend. O diepte des rijkdoms, beide 

der wijsheid en der kennis Gods. Zo zullen wij, de schapen Uwer weide, in eeuwigheid Uw 

roem en eer verbreiden. 

Ach geliefden, dat is alleen wanneer het zaligmakend aan uw ziel wordt toegepast. Onze 

ongerechtigheden op Hem neergelegd, op Hem doen aanlopen. 

Naar het Hebreeuwse staat er eigenlijk: op Hem doen aanstormen, op Hem doen losbreken. 

Zie, dan zien we daar de Christus in het midden van de branding der volken, in het midden 

van die oceaan als een Rots Zich verheffend boven de golven. De golven en de zeeën breken 

aan de voet van die Rots, aan de voet van het kruis. 

Rots der eeuwen, voor mij gekloofd, laat ik mij in U verbergen. 

Dat is het. 

Dat is het Evangelie van vrije genade. 

Gij wilt, dat ik nog wat tegen u zeg? Ik voel het, ja ik voel het aan het trillen van mijn hart, 

dat ge nog iets wilt weten. Wel dank van die Emmaüsgangers? 

Wanneer Hij u dan achterna wandelt op de weg en wanneer Hij Zich dan bij u voegt. Een 

vreemde Herder. Want ze kennen Hem nog niet. Hij is eerst een vréémde Herder. 

Maar dan wordt Hij in de weg van de ontdekking van uw zonden en schuld de Goede Herder 

en de geheel enige Herder. Nogmaals, wij kennen Hem niet. 

Of denkt gij inderdaad, dat uw opvoeding en de kennis, die gij verzameld hebt, en hetgeen 

gij reeds leerde en de dingen wáárdoor ge en waaruit ge uitgeholpen werd, u de Christus 

der Schriften leerden kennen? 

Dat ge daardoor de Verrezene leert kennen? 

Dat ge daardoor Hem leert kennen, Die uw ziel liefheeft? 

Neen. 

Maar alleen wanneer ge door Hem Zelf wordt onderwezen: en beginnende bij Mozes en de 

Profeten. Ja, dan begint Hij op de eerste bladzijde van de Heilige Schrift: In den beginne 

schiep God de hemel en de aarde. 

Alsof Hij zeggen wil, wanneer God hemel en aarde kan scheppen, dat Hij u dan wel zeker 

door dit leven heen kan helpen? 

Wat? 

Of denkt ge van niet? 

Zal Hij dan met Christus niet alle dingen schenken? 

Ook een verbroken hart en ook een verbrijzelde geest? 

Ook dat gij geen moed meer hebt om te leven en dat gij niet meer kunt denken en niet meer 

weet te rekenen, dat ge daar in verslagenheid neerzit, dat ge zo diep ongelukkig zijt, dat ge 

uw klederen zoudt willen scheuren en dat ge alle voedsel zoudt komen te weigeren. 

“Ja, - zegt ge – is dat dan met Christus alle dingen schenken?” 

Inderdaad. Dat is genade, om den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te worden. Of denkt ge 

dat het ’t schaap anders zal gaan dan de Herder? 

Ja, indien gij Mij zoekt, zo laat God dan die stroom van ongerechtigheden op Zijn Zoon 

aanlopen. Indien gij dan Mij zoekt, dan is Christus de Gewillige om die ongerechtigheden te 

omhelzen. “Zo laat dezen henengaan”. Onderwezen door Mozes en de Profeten. 

Ach, geliefden, dan zult ge geen vreemd God ontmoeten. 

Want dan hebt ge met Rachab, die daar woonde op de muur te Jericho, dan hebt gij de 

verspieders met vrede geherbergd. Gij kendet de verspieders niet en toch hebt ge ze 
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ingehaald. Daar waart ge geen baas over, en gij hebt ze met vrede geherbergd. Wanneer ze 

u spraken van Jozua en van het leger van Mozes en de Wet. Die twee verspieders: Wet en 

Belofte, hebt ge ze niet geherbergd? 

Was de prediking van die wet en was de prediking van die belofte u niet reeds bij de 

aanvang dierbaar? 

Hebt ge geen herbergzaamheid verleend? 

Hebt gij ze niet verborgen onder de stoppelen van uw broederlijke en zusterlijke liefde en 

toegenegenheid? 

Dan ontmoet ge geen vreemde Jezus. 

Dan is het u niet onbekend, namelijk: uw ongerechtigheden. Want, dan zijt ge ook met die 

vreze bevangen, waar Rachab mee bevangen was, dat wanneer ze dan zouden komen, dat 

toch haar huis en haar familie niet bewaard zouden blijven. En weet ge dan niet van dat 

rode snoer, dat u aangewezen werd om dat buiten het venster te hangen, opdat wanneer 

het leger kwam met zijn geweldige wapenen en met zijn grote veldheer Jozua, wanneer dan 

de legerscharen van Israël Kanaän zouden binnendringen, om die heidense volken ten onder 

te brengen, zijt ge dan niet bang, dat ge met die volkeren rondom zult vergaan? Wordt ge 

dan niet geslingerd? Zijt ge dan niet bevreesd en vraagt ge dan niet in uw verlorenheid, 

wanneer ge moet bekennen dat de wet niet verder kan komen dan vloek, en dat de belofte 

niet verder kan komen dan beloven, dat ge met een uitgestalde weten met een 

uitgesproken belofte nog verloren zoudt kunnen gaan en dat het bed nog te smal en het dek 

te kort zou kunnen zijn? 

Dan ontmoet ge geen vreemde. 

Dan mag daar dat scharlaken snoer buiten het venster hangen. 

En wanneer de wind en de orkaan dat snoer wegslingeren tot hoog in de goot van het dak, 

wanneer ge geen snoer meer ziet en wanneer ge niet anders ziet dan omkomen, wanneer 

ge uw tekenen niet meer ziet, wanneer ge de bewijzen van uw kindschap niet meer ziet, 

wanneer ge aan alles twijfelt, wanneer zoveel bekommernis uw hart vervult, enkel en alleen 

omdat ge zo’n dwalend mens zijt, en dat ge maar blijft dwalen, en dat uw dwalingen niet 

ophouden en dat ge steeds weer opnieuw in vernieuwde dwalingen valt, en dat ge uzelf nog 

zo hoog hebt, evenals Israël telkens weer in zelfverlossing en in zelfheiliging en in 

zelfverheffing, ja, dat doet ge zo maar, omdat ge een dwalend mens zijt, en omdat ge nooit 

anders zult dan dwalen, dat dan enkel en alleen Christus gehuldigd zou worden, opdat het 

zou zijn: 

 

Onderwijzen hen, die dwalen, 

Brengen in het rechte spoor. 

 

Ge zoudt er een blinde voor willen zijn om door Christus geheeld te worden. Ge zoudt er 

een dwaze voor willen zijn. Zoudt ge dan geen melaatse willen zijn voor mijn Koning? Wilt 

ge Hem dan nog langer laten staan? Wilt ge dan toch met uw dwaasheid en met uw 

blindheid en met uw goddeloosheid en met uw ongerechtigheid, wilt ge dan toch nog met 

uw krankheid, wilt ge daar toch nog mee naar huis? 

Zijn dan niet alle dingen gereed? 

O Golgotha, o Golgotha. 

Daar, daar zijn al onze ongerechtigheden, óók dat ge niet in Hem geloven kunt, opdat ge uw 

onmacht door onwil en omgekeerd, leert kennen, op Hem aangelopen. Dat Hij die Rots zou 

zijn, waarop alles zou breken. Ook de toorn Zijns Vaders, ook die is op Hem aangestormd en 
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aangelopen. Ook de satan met zijn hellemacht is op Hem losgestormd. De zonde en de 

dood, zij hebben hun geweld vermenigvuldigd en het is als een lawine op Hem afgekomen. 

En wij, wij hebben Hem buiten de legerplaats gestoten. 

Wij, wij hebben Hem met Petrus verloochend. 

Wij hebben Hem met Judas verkocht. Dertig zilverlingen voor dat Lam. 

En … Hij is doorgegaan. 

Zijn mensheid is verscheurd en ten ondergegaan. 

Maar Zijn Godheid konden ze niet raken. 

Zo staat we dan hier, omdat Hij er is, Die daar boven lucht en wolken aan de rechterhand 

Zijns Vaders het oude reukwerkvat van Zijn verdiensten opheft om daar voor dat geesteloze, 

biddeloze, harteloze volk, voor die dwalende schapen een Herder te zijn.  

Ieder gaat naar zijn eigen weg en ieder gaat naar zijn eigen plaats. 

Zó is er dan geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn. O neen, dan 

ontmoet ge geen vreemde Heere Jezus. Maar wat zijt ge toch tegen die vernedering. En wat 

zijt ge toch tegen die lage weg. Ook dat is op Hem aanlopen. Ook daarvoor heeft Hij Zich 

gegeven en ook daarvoor heeft Hij Zich vernederd. Zo is Hij geworden de Man van smarten. 

Neen, zonder onderscheid, wij zijn niet beter dan de wereld. Wij hebben niets vóór op de 

heidenen. Wij hebben niets, maar dan ook niets vóór. Maar Zijn hand is nog uitgestrekt. Zijn 

woord is nog tot u in dit morgenuur. 

Nog is het dat Hij zendende is over dit handjevol mensen. Mochten we ons met Jesaja 

insluiten, neen, niet uit onszelf, maar mochten we met Jesaja ingesloten zijn in dat bundeltje 

der levenden, dat tussen die borsten vernacht. 

“Ach – zegt ge – ik heb daar geen kennis aan, in die bevestigende gangen, die Gods lieve 

kinderen kennen”. Is het dan wel in uw ziel, dat ge een dwalend mens zijt? 

Is het dan wel in uw ziel het dagelijks kruis, dat ge niets anders vermoogt dan te dwalen? En 

dat ge niet anders vermoogt dan het weer opnieuw verkeerd te doen? En onder dat alles 

ziet ge uzelf als een huichelaar. En onder dat alles ziet ge uzelf als één, die maar meeloopt 

en maar wat meedoet. Onder dat alles zit ge jaloers naar Jesaja, ziet ge jaloers op die 

Emmaüsgangers, ziet ge jaloers op die Petrus, ziet ge jaloers op allen, die die genade uit de 

volheid van Christus werden toebedeeld, en gij? 

Is er dan niets in uw ziel over? 

Kunt ge en durft ge dan door alles een streep te halen en zeggen: Het is bij mij niet en het is 

voor mij niet? 

Dwalen is het kenmerk van het schaap. Nooit zal dat schaap uit zichzelf tot de Herder of tot 

de schaapskooi wederkeren. Dat vermogen heeft het schaap ten enenmale niet. Al voeder 

zoekende, dwaalt het schaap af. En wat doet gij? 

Neen, zegt ge, dan is er bij mij niets.  

Welaan dan. 

Laat ik een stap dichter bij u komen, niet om gemoedelijk te zijn in de verkeerde zin van het 

woord, maar om een arm om u heen te slaan en u te vragen: “Is het dan niet anders dan 

dwalen?” 

Neen, bij mij niet anders dan dwalen, en een verdwaald zijn en een steeds weer opnieuw 

dwalen. Niets anders? Neen. 

Dan nog een enkele vraag voordat ik eindig.  

Is het dan echt niet in uw ziel: Och, dat ik Hem vinden mocht, Hem Die mijn ziel liefheeft? 

Wat is hierop uw antwoord? 

Dan zijt ge welgelukzalig, geliefden. 
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Want, wanneer ge dat krijgt te begeren, dan is dat reeds uit de wil des Vaders. Die begeerte 

is niet van u. Dat verlangen kan niet gevonden worden bij een mens van nature. Och, dat ik 

Hem vinde, Die mijn ziel liefheeft. 

Dan is Hij reeds achter u op de weg. 

Want, dat gij Hem niet kunt vinden, daar ligt net het behoud achter. 

Ik neem afscheid van u. Ik ga weer naar huis. 

Hoe zult ge dan uw reis vervolgen? 

Zadel dan de ezel. 

Zadel dan uw ezeltje en vertrek in donker vannacht onder het licht der sterren van Gods 

beloften. Gij zult Christus nooit anders ontmoeten dan op de dwaalweg. Want daar is 

Christus ingekomen. In de dwaalweg van Zijn volk. Wanneer ge Hem dan ontmoet in de 

dwaalweg, dan kent ge Hem niet. Want dan is er geen gedaante, noch heerlijkheid aan Hem. 

Wanneer gij Hem ontmoet op de dwaalweg, dan zoudt gij uw aangezicht voor Hem 

verbergen, want het is een Man van smarten.  

Dan ziet Hij er zo uit, nog erger dan gij. Want God heeft Hem met uw zonden bekleed. God 

heeft Hem bekleed met uw vlees. God heeft al uw ongerechtigheden op Hem doen 

aanlopen. Dan zult gij Hem niet herkennen op uw dwaalweg. 

Maar wanneer Hij dan Zijn mond tot u opent, wanneer Hij dan zegt: “Het is Mij spijze om te 

doen de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is”, zie, dan verklaart Hij Zich bij Zijn eigen licht, 

en dan hoort ge Zijn stem en dan zult gij door Hem meegenomen worden. 

Want dan is Christus, wanneer Hij u gebracht heeft in Zijn kruisweg, dan is Christus met en 

bij u en dan gaat Christus met Zijn kerk in de glorieweg Zijns Vaders. En op die weg ten 

hemel en op de weg naar die kooi op de bergen israëls, fluistert Hij u toe, wanneer ge 

neerzinkt onder uw dwaling en telkens weer onder uw struikeling, dat ge uitroept: “O God, 

ben ik dan alleen voor de zonde geboren?” Wanneer ge daar onder zucht, onder uw 

struikelingen en onder uw afdwalingen, wanneer ge zó dat moet dragen, uzelf moet dragen, 

dan is Hij nochtans op de weg, op de glorieweg, naar Zijn Vader, en dan fluistert Hij het u 

toe: “De Vader Zélf heeft u lief”.  

Zo krijgen wij de aanneming tot kinderen Gods. 

Zo alleen wordt God grootgemaakt, wordt Zijn Zoon gehuldigd, en zullen de lofzangen 

klinken en zal het zijn: De zangers en de speelliên, dan zal het zijn die ganse kerk, dan zal het 

wezen: Wij dwaalden allen als schapen. Wij gingen een iegelijk in onze eigen weg. Maar God 

heeft al onze ongerechtigheden op Zijn Zoon neergelegd. En zo zijn wij zalig in de Naam des 

Heeren Heeren. Amen. 

 

Zo alleen Heere, is het, wanneer U ons meeneemt en wanneer U ons onwederstandelijk 

trekt, wanneer U geen ogenblik van ons aflaat, wanneer U al onze verkeerdheid en stugheid 

en vijandschap en onze verlorenheid en ongerechtigheid op Uw dierbare Zoon wilt leggen, 

opdat wij het zouden verstaan: De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, maar 

door Zijn striemen is ons genezing geworden. O Heere, leer ons onze dwaling kennen, opdat 

wij een wijs hart (dat zijt Gij, dierbare Heere Jezus) mogen bekomen. Amen. 

 

Onze slotzang zij uit de 25
e
 Psalm en daarvan het 4

e
 vers: 

 

’s Heeren goedheid kent geen palen, 

God is recht, dus zal Hij door 

Onderwijzing hen, die dwalen, 
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Brengen in het rechte spoor. 

Hij zal leiden ’t zacht gemoed 

In het effen recht des Heeren; 

Wie Hem need’rig valt te voet, 

Zal van Hem Zijn wegen leren. 

 

Gaat thans henen in vrede: 

 

De Heere zegene u en Hij behoede u, 

De Heere doe Zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig, 

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en in u en geve u vrede. 

Amen. 

 


