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Voorzang: 

 

Lezen: Hooglied 4 

 

Votum: 

 

O Heere, één woord van Uw gezegende lippen, één blik uit Uw vriendelijk Middelaarsoog, 

één druk van Uw doorboorde hand, dan zijn bergen vlak en zeeën droog. En dan zullen we 

het aan deze plaats ervaren, dat Gij een God zijt, Die een ziend oog en een horend oor en 

een wakend hart kunt geven, ook aan deze plaats. Amen. 

 

Proberen wij nu te zingen uit de 61
e
 Psalm en daarvan het 1

e
 vers: 

 

Wil, o God, mijn bede horen, 

Neig Uw oren 

Naar mijn zuchten en geween. 

In verafgelegen streken, 

Schier bezweken, 

Zoek ik heul bij U alleen. 

 

Wanneer we ooit in de hemel zullen komen, dan worden we door God gehaald. En alleen 

wanneer we door God gehaald worden, wanneer Hij ons zet op de wagens van Zijn 

bereidwillig volk, dan rijden we daarheen met de Christus Gods en dan ligt alles voor Zijn 

verantwoording. Zo hebben we dan niets aan onze zaligheid te doen en we hebben onze 

hand er ook niet in. 

En dat hebben we nu wel uit den treure gehoord, en we zullen misschien nog eens moede 

en mat worden om het u voor te houden. Maar dat neemt niet weg dat, als in dit 

morgenuur de wind gunstig is, we geen last hebben van de warmte en geen last van onszelf, 

en dan hebben we ook geen last van elkaar of van de duivel. Waar hebben we dan wel last 

van? 

We hebben last van de liefde Gods. 

En wanneer ge dan in uw leven last krijgt van de liefde Gods, dan zult ge het ook ervaren, 

dat die liefde Gods dodelijk is. Maar dan zult gij het, naar het woord van Christus, ook 

ervaren: En wanneer gij iets dodelijks zult drinken, dan zal het u niet schaden. Het zal u wel 

doden, maar het zal u niet schaden. Al die dingen zijn onbegrijpelijk. Want wanneer God ons 

iets komt te schenken, dan is die beker overvloeiende. Dat is de beker van Zijn eeuwige 

liefde. En dat is nu dodelijk. En als ge nu dat dodelijke, die liefde Gods, moogt drinken, dan 

zal het u niet schaden. Maar dodelijk is het. 

Is het jullie te warm? Ga dan maar naar huis. Hebben jullie enige beschikking over uzelf? Dat 

is nog te veel. En zo belijden we, wat we zo menigmaal niet beleven – dat is wat – dat het 

toch de weg der zaligheid is. Het woord van onze tekst is uit het Hooglied, hetwelk van 

Salomo is. Het is een wonderlijk woord. Hooglied 4 en daarvan het 9
e
 vers, waar wij het 

woord van onze tekst aldus lezen: 

 

Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, mijn bruid, gij hebt mij het hart genomen met 

één van uw ogen. 
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Ziedaar het onderwerp voor dit morgenuur: 

 

STELENDE ZALIG 

 

Gij zult niet stelen. Maar als ge niet gestolen hebt, wordt ge niet zalig. Een wonderlijk 

thema. Zwijg maar. Ik weet ook wel. Stelende zalig, of een geoorloofde diefstal. Punten heb 

ik niet. Toch wil ik jullie wat meegeven. Mijn eerste gedachte is Wit en zwart. Ge zult dat 

direkt begrijpen. De bruid zegt: “Ik ben zwart”. En dan is die Bruidegom alleen maar wit. 

 

Wit en zwart. 

Zwart op wit. 

Eeuwig wit. 

 

Als ik hier soms een inslag heb van een oud-gereformeerd gehoor, dan zal dit wel een thema 

zijn en een verdeling, die al direkt veroordeeld wordt. Maar zij, die zichzelf hebben leren 

kennen, zwart als de tenten van Kedar en nochtans liefelijk als de gordijnen van Salomo, die 

zullen het woord van onze tekst verstaan als ik het toelicht: zwart op wit. En dan staat er 

zwart op wit in ons tekstwoord – dat staat zwart op wit – daar hebt ge niet aan te tornen, 

neen, dat staat er: Gij hebt mij het hart genomen. Dat staat er. Dus dan is die gezegende 

Christus Zijn hart kwijt aan Zijn zwarte bruid. Vanzelf is dat niet te maken. Maar dat kan 

alleen wanneer de wind gunstig is. En als de wind gunstig is, dan kunt ge met open vensters 

slapen. Wonderlijke dingen? 

Ge kunt gerust en heerlijk slapen gaan, wanneer alle vensters des hemels open staan. Als ge 

niet makkelijk zalig wordt, dan wordt ge niet zalig. Afgelopen. 

 

We willen proberen een gebedje te doen. Dat kunnen we ook al niet. 

 

Zetten wij ons godsdienstig samenzijn voort door met elkander te zingen uit de 139
e
 Psalm 

en daarvan het 7
e
 en het 9

e
 vers: 

 

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 

Zelfs vóór mijn eerste levensstond. 

Ik ben verbazend voortgebracht, 

Op ’t nagaan van Uw wond’re macht 

Sla ik verrukt het oog naar boven: 

‘k zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

 

Gij hebt, wijl niets Uw oog weêrhoudt, 

Mijn ongevormde klomp beschouwd; 

Ja Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt, 

Hadt mijn geboortestond bepaald; 

Eer iets van mij begon te leven, 

Was alles in Uw boek geschreven. 

 

Het gaat in het Hooglied, hetwelk van Salomo is, om het liefdesleven van Christus met Zijn 

bruid. Het hoge lied der liefde. Liefde is een stil bezit en de verwachting is zoet en het 

uitzicht is zalig. Liefde is een stil bezit. En dat is enkel verwachting. En die verwachting wordt 
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niet beschaamd, overmits de Beminde, Die ge nog niet hebt omhelsd, reeds bij u thuis kan 

liggen. Wonderlijk, ge kunt soms gemak van iemand hebben als hij bij u thuis is. En al hebt 

ge hem nog niet gezien of gehoord, maar ge kunt er maar gemak van hebben. 

Daarom is het ook zo wonderlijk, dat het echt waar kan zijn dat ge diep ongelukkig zijt en 

veroordeeld in uzelf, en dat ge toch een innerlijke gelukkigheid waarneemt, die geen 

grenzen kent, die ge niet kunt verklaren en dat het toch is: Die gij niet gezien, en nochtans 

liefhebt. 

Het zijn van die vreemde dingen. Maar als ge het ook kon zeggen, dan hield het op de liefde 

te zijn. En in het hoge lied van Salomo gaat het daarover. Maar dan hebben we er iets van 

verstaan óók het lage lied van de eerste Adam te spellen. Want het lage lied van de eerste 

Adam gaat aan het hoge lied van de tweede Adam vooraf. Onbegrijpelijk. 

Maar als ge het begrijpen kon, dan was het geen liefde. Maar ge wordt gegrepen. En in die 

greep wordt ge gezet in een weg van omkomen. 

De weg naar de hemel is een weg door de wildernis. En dat is omdat het de weg der genade 

is. Ik hoop niet dat ik over jullie hoofden heenspreek. Maar ik hoop alleen, dat er nog een 

pijl geschoten mag worden in dit morgenuur, en dat ge het krijgt uit te roepen: “Ja, zulk Eén 

is mijn Liefste. Ja zulk Eén is mijn Heere en mijn God”. Want daar komt het toch immers op 

aan, dat, wanneer we het woord van Job het onze mogen noemen: “Ik weet, mijn Verlosser 

leeft”. 

Kijk eens, Job wist dat zijn Verlosser leefde, maar Job moest nog leren hoe hij verlost moest 

worden. Misschien zijn er hier ook van die mensen? Dat ge zegt: “Ja, ik durf het niet te 

ontkennen”.  

Ja, want we kunnen wel eens zo doorvloeien in ons geloof en in onze dwaasheid en in onze 

onredelijkheid en in ons verzet en in onze vijandschap, dat we God en al de weldaden, die 

we hebben gehad, in ons leven in het aangezicht slingeren. En dat we zo stout zijn, dat we 

zeggen: “Er is nog nooit wat van God bij geweest”. Zo kan het zijn. 

Maar terwijl ge het zegt, vallen de tranen vanbinnen. Terwijl ge het zegt en zo bruut en 

stout zijt tegenover de Heere, Die u geleid heeft van Sittim af tot Gilgal toe, voelt ge dat ge u 

tegen uw Maker op een boze manier verzet. Waarom is dat dan? 

Omdat het ploegijzer van de wet niet diep genoeg gaat, maar dat het ploegijzer van de 

liefde Gods, van het Evangelie, er eens diep ingezet moet worden. Want wanneer de wet 

ons veroordeelt en terzijde zet, en wanneer gij schuldenaar wordt voor de ganse wet, dan 

zijt ge nog geen verloren mens. Ge zijt wel een verloren mens voor de wet, in het gericht en 

de vierschaar Gods, maar hier in uw hart, geliefden, niet. Ge kunt het nu wel belijden en 

beschouwen, maar dan zijt ge nog geen verloren mens. 

Ik heb dat meermalen onder u verhaald, dat toen ik schuldenaar werd voor de ganse wet 

aan de voet van de Sinai, toen is er in mij nog een roepen om genade gebleven. En toen was 

ik met dat roepen om genade nog een behouden mens. Ja, want toen was er nog een 

roepen om genade.  

Maar wanneer we gebracht worden in een weg van ontgronding en ontbloting en afsnijding 

– daar kunt ge u zelf niet in zetten. Ge kunt er een heleboel van aanleren en ge kunt er een 

heleboel beschouwende kennis op na houden, maar ge wordt eerst zondaar aan de voet van 

het kruis. Daar wordt ge zondaar. En wanneer ge daar nog nooit geweest zijt en nog nooit 

gebracht …. 

Daar was de bruid ook nog niet gebracht. Daarom staat er in het voorafgaande verband: 

Kom bij Mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en Hermon. 

Kom van die hoogten eens af. Dat is een mens met “genade”. 



P a g i n a  | 4 

 

Nu, en een mens met genade gaat altijd in de hoogte, ja. Dan moet ge maar eens opletten, 

als ge een waarheid krijgt uit uw kennis of aanleren uit uw eigen gevoelige verstandelijkheid 

of onverstandelijkheid vandaan, als er zo’n waarheid in u komt, dan gaat ge er mee in de 

hoogte, dan wordt ge een klimmend mens. 

En als de duivel met een tekst of een waarheid komt, dat is eigenaardig, maar die gelooft ge. 

Daar gaat ge ook mee in de hoogte. En als ge ’s morgens zoiets hebt – ik noem dat van die 

geestelijke oprispingen, dat komt uit uw onderbewustzijn voort of waar het vandaan komt; 

dat zegt mij niet veel – dan zijt ge ’s avonds op gezelschap en dan zijt ge ’s middags al bij 

Gods volk. Dan moet ge het vertellen. 

Maar als God u een waarheid geeft, dan sluit Hij u met die waarheid op. Heeft de waarheid 

u wel eens gevangen genomen? Zijt ge er wel eens door gearresteerd? Want dan moet ge 

de machten, die door God zijn ingesteld, onderworpen zijn. En dan kan God de duivel ook 

gebruiken om u op te sluiten.  

Er zijn wat mensen, die met elkaar geslagen zijn, die elkaars ogen eerst hebben gekust. En 

nu? “Ja – zegt ge – wat heeft dat er allemaal mee te doen, met die waarheid van u van 

vanmorgen?”  

Kom bij Mij van de Libanon af. Van dat roofgebergte, van die woningen der leeuwinnen en 

der luipaarden. Kom daar vandaan, o Mijn zuster, Mijn bruid. Dan zal God het gevaar van u 

nemen, wat ge zelf niet ziet. God ziet het gevaar, dat ge op uw hoogtes geklommen zijt. God 

ziet het gevaar van die luipaarden en van die leeuwinnen, en van dat drakengebergte. Dat 

ziet God. En daarom roept Hij u terug. Daarom! 

Omdat Zijn ingewand ontstoken is. Hoe zal Ik u overgeven als Adama? Hoe zal Ik u stellen als 

Sodom en Gomorra? Mijn ingewand is tezamen ontstoken. Daar, kom bij Mij van de Libanon 

af. Dan wordt ge van uw hoogtes afgerukt. En nu kan het wel eens zijn, dat de Heere dat 

hardhandig doet in uw leven, zodat Hij uw benen en armen en nek komt te breken. En dat 

ge als verbroken en verbrijzeld neerligt. En? 

Waaraan kunt ge nu weten dat ge toch één van Zijn kinderen zijt? Dat kunt ge hier aan 

weten: dat het leven niet vernietigd wordt. Het leven wordt niet vernietigd, maar uw armen 

en benen worden stukgeslagen. 

Ik hield niet op mijn hart en oog op te heffen naar omhoog, in de verdrukking, in de 

vernedering, in de verbrijzeling, in het verbergen van Gods aangezicht. Ik hield niet op. Het 

leven wordt niet vernietigd. Het kan wel tijdelijk weg zijn, maar over is het niet. Daar waakt 

God over. Dat is het geheim. Want we moeten niet alleen gered worden, en we moeten niet 

alleen bekeerd worden, maar we moeten bij de redding bewaard worden, want anders is 

mijn laatste nog erger dan mijn eerste. En dan moet die bruid naar beneden komen. Dat 

doet God Zelf, hoor. 

Al wat nabijwerk is, dat is klimmend. En al wat echt genadewerk is, dat krijgt zin in 

vernedering, al brult ge er tegen, al vloekt ge er tegen. Ge krijgt er toch zin in. En ge krijgt 

het ook te bezien, waar ge komen moogt. En ge weet heel goed, dat ge er niet komen kunt. 

En ge weet ook dat ge er niet komen wilt. En toch hebt ge de raad Gods zo onuitsprekelijk 

lief, dat ge zegt: “O God, breng mij er nog vandaag”. Er tegen en er voor. Er af te willen en er 

aan te willen. Ge kunt die dingen niet begrijpen. Neen, dat gaat niet. 

Als de apostel Paulus daar komt, in dat heilige der heiligen, dan zegt hij: “Hier buig ik mijn 

knieën”. Voor de deur van het liefdekabinet buigt hij zijn knieën, om te bekennen met alle 

heiligen, die zich als onheiligen leren kennen, met alle heiligen, welke als dwazen over de 

aarde gaan, met alle heiligen, welke de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte is 

van de liefde Gods, welke alles te boven gaat. 



P a g i n a  | 5 

 

Zie, zo komt de kerk in de laagte van Christus. Dat is het. Hij heeft de laagte aangedaan en 

Hij heeft de laagte voor u verdiend, en Hij heeft de leegte voor u verdiend. En zo zijt ge uzelf 

een wonder: Als ik het vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil, omdat ik als een 

krankzinnige zalig wordt. 

Als een krankzinnige? 

Ja, dan is er niet meer met u te huizen. 

Zijt ge dan een onnatuurlijk mens geworden? 

Neen, helemaal niet. Maar ge hebt uw liefdesledigheid tegenover wat u het liefste is, leren 

kennen. Uw liefdesledigheid, hoort ge? Enkel en alleen omdat Hij u van de Libanon heeft 

afgehaald. En omdat Hij u in de laagte gebracht heeft. Kom bij Mij, van de Libanon af. Kom 

bij Mij op de wierookheuvel. Dat is Golgotha. 

Kom bij Mij, op de Mirreberg, dat is het klein gebergte, waar Christus geschreeuwd en 

geschreid heeft. Ge kunt dat nu wel aanhoren, maar het moet beleving worden, hoor volk. 

Dat is nu maar niet zo. 

En ik kan het jullie niet geven, gelukkig niet. Want dan deelde ik het misschien nog verkeerd 

uit ook. Maar nu zit ge wel te knikken en ge zegt: “Ja, het is wel zo”. En er kan een enkel 

onnozel mens tussen zitten, die zegt: “Man, heeft God nu nog werkelijk bemoeienissen met 

mij? Dat ik nu nog zo van die nederige hoogtes – want wij hebben wat een nederige 

hoogtes, hè, als ge uw huishouden goed kunt regeren als vader zijnde, en als ge nog eens 

een gebedje kunt doen. 

Neen, enkel stinkende hoogtes. “Enkel stinkkruid”, zegt Job. Kom bij Mij. Kom bij Mij. Als ik 

het wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Maar dan verklaart Christus Zich. 

Ja. Hoe is het mogelijk? 

Gij hebt Mij het hart genomen, o Mijn zuster, o bruid, met één van uw ogen. Wat een 

wonder, volk. Dat Christus Zijn hart kwijtgeraakt is aan een zodanige sloerie. “Ja – zegt ge – 

maar ge moet de kerk niet uitschelden”. Dat doe ik niet. Ik sta mezelf uit te schelden. Dat de 

Christus Gods Zich kwijt raakt aan een zodanig mens, hoe is dat mogelijk? 

Paulus zegt: “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe 

ondoorgrondelijk zijn Uw oordelen en onnaspeurlijk Uw besluiten”.  

Men is met die waarheid verschillende kanten uitgegaan en ik kan er geen enkele kant mee 

uit. De dierbaarste oudvaders heb ik er op nageslagen. Ik wist het zelf ook niet. Of ik het nu 

weet? 

Neen, ik weet het ook niet. Maar wit en zwart is het. Het witte van de Christus, het reine en 

het heilige van de Zoon Gods, het schone van die geheel enige Salomo, die daar op één van 

die achterste gouwen van zijn bezittingen, wanneer hij daar een dienstreis doet als de 

koning van Jeruzalem, daar bij één van zijn pachters die jongedochter ontdekt. Een kind van 

het land, een ongedurige boerendochter, die ook wel eens wat anders wilde. Ze zegt het 

zelf: “Ik heb mijn geiten niet gehoed”. Ze had er ook geen zin in. Wat ziet ge mij aan dat ik 

zwartachtig ben? De zon heeft mij beschenen. Het is hier ook altijd buiten werken en nog 

eens buiten werken. Ik ben helemaal verbrand. Zwart van de zon. Maar wat kon zij er aan 

doen dat het oog van Salomo op haar gevestigd werd? 

Daar kon ze niets aan doen. Dat was een vrijwillige liefde. Het oog van Salomo viel op haar. 

Kijk, en dat moeten we nu persoonlijk leren, want anders blijft het zo buiten ons staan. “Ja – 

zegt ge – maar dat was Salomo en Sullamith. En dat ziet op Christus en de gemeente”. Juist. 

En nu kunt ge het beamen en ge kunt het geloven voor die ganse kerk, en ge kunt er ook 

misschien jaloers op zijn. Maar ge zegt: “Hoe ervaar ik dat?” Hoe wordt dat beleefd? Hoe 

dat beleefd wordt? 



P a g i n a  | 6 

 

Want dat ge uw boezemzonden liever hebt? Of dat ge heengaat om uw kluisters te kussen, 

en dat ge u zondagmorgens laat sussen, dat kan ook. Maar God zal het zien en zoeken, waar 

Hij Zijn liefde niet kwijt kan. Waar Hij Zijn genegenheden op richt. Waar ge de keuze gedaan 

hebt en nochtans, dat er geen doorbrekend werk in jullie harten is. 

Maar wat Hij begonnen heeft, dat zal Hij ook voleindigen. “En vertrouwende – zegt de 

apostel – dat Hij, Die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voleindigen tot de dag van 

Jezus Christus”. En wanneer is er dan een goed werk door genade in u begonnen? 

Wanneer ge de ganse dag en de ganse week gelooft, dat het bij u alleen slecht werk is. Want 

zo wordt het goede werk beproefd. En zo wordt het verdrukt. En zo wordt ge een keurling in 

de smeltkroes der ellende. “Ik heb u gelouterd gelijk men het zilver loutert”. En dan gaat het 

er in, zó vuil en zó smerig als het is, en het vuur wordt gestookt. En het spat in die ketel en 

het knalt en bruist. Ze staan met gebalde vuisten op in die ketel, ze vloeken God in de hemel 

in die ketel, en toch kunnen ze er niet bovenuit. Want het is een eigengewerkte ellende en 

het is een schuldige onmacht, waar ze amen op krijgen te zeggen en waar ze bij ogenblikken 

zoveel smart over hebben, dat ze roepen: “O God, verlos mij van de boze. U hebt toch Zelf 

gebeden, dierbare Heiland: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wij zijn 

daar niet tegen bestand en opgewassen”.  

Daarom is het: “Kom bij Mij in die weg van vernedering, kom bij Mij. Gij hebt Mij het hart 

genomen met één van uw ogen”.  

Men heeft daar onderscheidene uitdrukkingen aan gedaan. Een schone uitdrukking las ik bij 

één onzer dierbare oudvaders, die wilde poneren, zoals een theoloog dat ook doet. Ik neem 

het die man helemaal niet kwalijk, want ik had er toch ook een beetje smaak in. “Maar neen 

– zeg ik – dat is het niet”. 

Gij hebt mij het hart genomen met het ene oog van uw heiligmaking. Hè, ik kreeg het net 

bijtijds in de gaten. Gij hebt mij het hart genomen met het sieraad van uw heiligmaking. En 

dan dat andere oog? Dat is het oog van uw rechtvaardigmaking. Nu, ge zoudt zweren dat 

het echt was. Neen, niet dat ik nu boven die mensen uit ga staan. Ganselijk niet. Want ik zeg 

alleen maar tegen die mensen: “Ik weet het niet. Jullie weten het tenminste nog”.  

Als ik er een ogenblik mag wezen, dan is het: “De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, 

om op God te letten”. Dan ben ik stil en ingewonnen voor mijn verdoemenis. Dan ben ik stil 

geworden, dat God mij verwerpen zou, en dat Hij de afgrond onder mijn huis, zoals bij een 

Korach, zou openen en we levend ter helle zouden varen met de hele mikmak. 

De ogen houden mijn stil gemoed opwaarts. Zie, dat stil worden is amen op schuld en straf. 

Mijn stil gemoed, dat is: Ik zal des Heeren gramschap dragen omdat ik tegen Hem gezondigd 

heb. 

De ogen houdt mijn stil gemoed, dan wilt ge niets van de straf af hebben, volk, dan wilt ge 

niet hebben dat God wat door de vingers ziet. Want dan krijgt ge in het heilig recht behagen 

en dan zegt ge: “Heere, ga maar door”.  

Kijk, dan zegt de Christus Gods: “Nu hebt ge Mijn hart genomen en nu mag Ik met u doen 

wat Ik wil. Nu zijt ge als een helwaardig mens en een doemwaardig mens”. 

Onbegrijpelijk.  

Onbegrijpelijk, dat een blinde Bartimeüs het hart van Jezus neemt. Onbegrijpelijk, dat de 

blindgeborene het hart van Jezus neemt. Onbegrijpelijk, nochtans is het waar. Het hart 

genomen, nu ge zoudt u aan water schreeuwen. Neen, dat kunt ge niet klein krijgen. 

Als ge nu eens “amen” gaat zeggen op uw eigen verdoemenis.  

Kom bij Mij van de Libanon af, och, dan krijgt ge al uw afzwervingen en afdwalingen thuis, 

volk. Dan heeft die vrouw het niet gedaan of die man, dan hebben die kinderen het niet 
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gedaan, dan heeft de duivel het niet gedaan en dan heeft Adam het niet gedaan en de 

zonde heeft het ook niet gedaan. 

Anders krijgt de zonde nog de schuld.  

Maar nu is alle schuld voor de zondaar. 

De bruid kon van zichzelf niet van de Libanon komen, kon uit zichzelf zich niet vernederen. 

Maar ze werd er af geroepen. Daar liggen de gangen. Daar ligt het verlangen. 

O mijn zuster, o bruid. Kijk, daar hebt ge het vlees geworden Woord. Dat was door God de 

Vader besloten en voorgesteld en dat was door de Heilige Geest bewerkt. Hoe kan dat nu: 

Mijn zuster, o bruid? 

Er was niets in die bruid, dat Christus daar Zijn grond in zou vinden. Ge moet niet denken 

dat als ge in de zonde en de schuld voor God ligt te kruipen, dat dat de bewegende oorzaak 

is. Neen, dat ge zegt: “Als ik daar eens komen kon en als ik nog eens hartelijk verlegen was 

en oprecht berouw had”. 

Neen. Toen er nog geen schepping en nog geen val en nog geen kerk was, toen heeft God de 

Vader aan Zijn Zoon de kerk beloofd en geschonken. Eer dat er iets van mij begon te leven, 

was alles in Uw boek geschreven. 

Het was bij de Joden wel eens zo, in het oosten, dan werd de dochter uitgehuwelijkt op 

jeugdige leeftijd. Soms gebeurde het dat ze vóór de geboorte al werd uitgehuwelijkt. En zo 

is die kerk vóór haar geboorte in het eeuwig voornemen Gods uitgehuwelijkt aan die geheel 

Enige, Die te komen stond. 

Immanuël! 

Toen was Hij als een voedsterling in Zijn schoot, toen werd de kerk reeds aan de Zoon 

beloofd. Daarin heeft Hij Zijn volk lief, omdat het een geschenk is van Zijn Vader. 

We spreken wel eens van vrije genade. Dit is vrije genade: De uitverkiezende liefde Gods des 

Vaders. Christus was wel medebesluitende, maar Hij heeft ze niet verdiend. Vrije genade is 

niet verdiend door Christus. De toepassing is verdiend door Christus, dat is verworven 

genade. Maar de verkiezende liefde van God de Vader is de straal uit het Vaderhart Gods. 

Omdat de Vader die kerk liefhad, heeft Hij die kerk aan Zijn Zoon gegeven als Zijn bruid. En 

toen moest Hij het gaan verdienen, dat die bruid zalig werd, en dat die bruid Zijn vrouw 

werd. Zij die dingen u te hoog? 

Ja, er zijn hier kinderen, die een moeder in de hemel hebben, dat was maar een gewone 

eenvoudige boerenvrouw, en dan zei ze tegen de dominee: “Dat is nu God genieten. Dat is 

in een paar woorden gezegd”. 

Ze kon geen letter lezen, zo groot als een huis. Niet dat ze zo onnozel was, daar gaat het niet 

over, maar ze begreep die dingen: “Gij hebt Mij het hart genomen”. Dat was een 

geoorloofde diefstal. Dat kan alleen als ge der wet gestorven zijt. Ik ben der wet gestorven. 

En dat was een bediening des doods. Gij zult niet stelen. 

Gij hebt  Mij het hart genomen met één van uw ogen. Dat kan alleen de liefde. Dat kan 

alleen als ge de wet achter u hebt. Dat is alleen wanneer Hij gekomen is om u te verlossen. 

Want Hij is gekomen om te verlossen al degenen, die onder de wet zijn. 

Zo zit bijvoorbeeld hier een volk neer, dat vóór de wet staat; een volk, dat onder de wet 

leeft, en er zijn er misschien enkelen waar Christus Zich komt te verklaren aan hun hart, en 

die de zaak deelachtig zijn. Ik kan u eerlijk zeggen: Ik heb er hier nog nooit één ontmoet, die 

de zaak deelachtig is en die achter de wet staat. Daarom kan het nog wel voor u weggelegd 

zijn. Maar wanneer we aan de wet gestorven zijn, dan is diefstal geoorloofd. Neen, gij zult 

niet stelen. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw 

verstand en met al uw kracht. Ja, ge zult liefhebben.  
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En indien ge niet haat uw vader en uw moeder en uw kinderen, dan kunt ge Mijn discipel 

niet zijn. Welk paard hebt ge voor de wagen staan? 

De kerk gaat niet op wagens of op paarden. Maar ze hebben er Eén, en dat is een 

schrikkelijke Held. Dat is de Zoon Gods. Hij is een Held in het midden van u om u te 

verlossen. En Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Hij schiet neer 

als een koningsadelaar in de val van Zijn kerk onder Zijn kerk, het voorwerp van Zijn liefde. 

Hij vangt ze op, op Zijn vleugelen, zoals een adelaar, die al hoger en hoger wiekt met Zijn 

kerk, Zijn duifkerk op Zijn sterke vleugelen. En geen vreemd God was er met u. 

Echt hè? Liefde is een stil bezit. Dat gaat door en dat blijft. En dat gaat in. Gij hebt mij het 

hart genomen. Waaraan weet ge nu dat ge bij die kerk behoort? 

Want ge hoort mij dat nu wel bespreken, maar ge kunt vragen: “Waaraan weet ik nu dan 

toch dat ik daar bij behoor, bij die bruidskerk?” 

Dat weet ge hieraan: Dat er een tijd geweest is in uw leven, een lokkenstijd, een 

trekkenstijd, een tijd van het huwelijksaanzoek. Hoor, o dochter, en neig uw oor. Een tijd dat 

ge onder de bediening des Woords kwaamt. Een tijd, waarin ge aangesproken werd en 

toegesproken. Dan komt ge onder het huwelijksaanzoek. Verlaat uw volk en uws vaders 

huis, en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Zie, daaraan kunt ge 

het weten. 

Er zijn er hier, die die trekkenstijd en die lokkingstijd hebben gehad, die echt hebben 

gekozen: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ja, die het Ruth niet gewonnen zullen 

geven en die zeggen: “Het was bij mij net zo echt waar als bij Ruth. Echt, waar, dat ik die 

Naomi kreeg aan te kleven. Echt waar, dat ik heb uitgeroepen: Waar gij zult sterven, daar zal 

ik sterven, en waar gij zult vernachten daar zal ik vernachten, en waar gij zult verslijten, daar 

zal ik verslijten, en waar gij zult hongeren, daar zal ik hongeren, om met dat arme volk van 

God op en neer te gaan en onder te gaan. 

Wat had ge toen veel voor die kerk over. 

En wat was er toen een hunkeren om in een hoekje te mogen zitten als dat ware volk nog 

eens uit mocht komen. En wanneer ze het in die inleidende en toeleidende wegen nog eens 

kwamen waar te nemen, niet voor de bekering, maar voor God, wat was er toen een 

luisteren en aankleven. Wat wildet ge er toen veel van horen. Daaraan kunt ge het weten: 

De snoeren zijn mij gevallen in liefelijke plaatsen. 

Hieraan weten we, dat we overgegaan zijn van de dood in het leven: Dat we de broeders 

liefhebben. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Gij kunt niets tonen, maar hier staat 

het zwart op wit, ja, dat is Gods ware volk: Gij hebt mij het hart genomen. 

Gij zoudt het niet durven zeggen en durven beweren, maar: Uw Maker is uw Man, Heere 

der Heirscharen is Zijn Naam. Zwart op wit. Geen leed kan het ooit uit mijn geheugen 

wissen. 

Wat is er bij u overgebleven, kind des Heeren in ons midden? Wat is er bij u overgebleven, 

nu alles weg is? 

Er is niets meer overgebleven; alles is weg. Twijfel, ongeloof, slingeringen, soms het 

heimelijke besluit, dat ge zegt: Ik ga maar niet meer, want ik zie mij als een ban in het 

midden van dat volk zitten. De Heer zal ze niet kunnen zegenen enkel en alleen omdat ik er 

bij ben. Een ban! 

Er is niets overgebleven dan schulden. 

Wat is er overgebleven? 

Ge zit alleen, gans alleen. Droefgeestigheid en neerslachtigheid en dan die nameloze 

huilbuien, ge weet niet waar het vandaan komt soms. En dan zoveel verharding en stugheid. 
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Het is bij mij nooit waar werk geweest. En dan komt ze naast u zitten. Kent ge ze niet? Ze is 

al op leeftijd. Ze zegt niet veel, maar ze komt een beetje dichter tegen u aan. Ge moet het 

wel merken, eigenlijk. Het is een bejaarde vrouw. Ze draagt het weduwkleed. Ze is grijs en 

versleten. Ze kan ook haast niet meer. Ze is blij dat ze zit. Weet ge hoe ze heet? 

Dat is de weduwe “Herinnering”. Komt die wel eens bij u binnen? Krijgt ge ze wel eens bij u 

op bezoek? Ze zegt niet zo veel. Ze kijkt u alleen maar aan. 

Ze was er toen ook bij, toen ge zo makkelijk en toen ge zo zalig gesteld waart. Toen die 

geheel Enige sprak: “Gij hebt Mij het hart genomen”. Maar dat zegt God en dat zegt Hij op 

een zo nadrukkelijke wijze, dat de herinnering blijft. Niet zaligmakend, ganselijk niet. Maar 

wat God één keer gegeven heeft, dát blijft! 

Heeft God één keer van liefde gesproken, heeft God eenmaal Zijn genade aan de schandpaal 

van uw zonde vastgemaakt, dan gaat het nooit meer los. 

Maar indien de Heere Zijn genade vastgemaakt heeft aan uw schandpaal, dan komt er alles 

tegen op. Ik heb wel eens gezegd: “Als God het schip voor anker legt, denk er dan maar om, 

hoor volk. Ruwe stormen zullen woeden, alles om u heen wordt nacht”. 

Gij hebt Mij het hart genomen. Christus wit, de bruid zwart. Zwart op wit, naar Gods 

getuigenis. En dan? Voor eeuwig blank, voor eeuwig wit. Zijn bruid was Hem beloofd in de 

stilte der eeuwigheid. Hij was met Zijn bruid verloofd in het jaar van Gods welbehagen. En 

Hij is met Zijn bruid getrouwd om eeuwiglijk God te loven en te prijzen. Hoe dan? 

Mijn God, ik zal u eeuwig loven, dat Gij het zó hebt gedaan, dat ik zelf geen voet aan de 

grond kan krijgen, dat Gij het zó hebt gedaan. 

Christus heeft Zijn bruid lief omdat Zijn bruid een kind van Zijn Vader was. Omdat Zijn bruid 

door Zijn Vader verkoren was. En toen kreeg Hij die bruid om die bruid te verdienen. Want 

dat was Zijn loon, Zijn arbeid, dat Hij die bruid van Zijn Vader zou krijgen. En dat kreeg Hij in 

een rechte en eerlijke weg. 

En zo brengt de Zoon Zijn bruid bij de Vader. 

Wanneer ik nog eens bij mijn hart zou zijn en God zou het nog eens geven, en jullie waren er 

ook bij, dan zou ik het nog wel eens mogen vertellen, van die grote weldaad. Want we 

krijgen de Bruidegom uit de hand des Vaders. Er valt niets te nemen. Nu, dat is zo’n lieve 

separatie in de huishoudelijke werkzaamheden van een drieënig God: Ik was uitgeteerd, 

maar Hij zag op mij neder. 

En die uittering is een gestadige en zoete verbinding met het hart van de Bruidegom.  

Ik ga eindigen. Over de zwartheid van de bruid ben ik gauw uitgepraat. Over de schoonheid 

van de Bruidegom kom ik nóóit aan een eind. Dit wil ik alleen maar zeggen: Dat gij een 

gebrekkig geestelijk leven hebt, of geen geestelijk leven, wanneer ge geen zonde hebt.  

Valt het u tegen?  

Ge moogt het gerust zeggen. Twisten doe ik niet, maar verschillen wil ik graag. Het is een 

gebrekkig, een heel gebrekkig geestelijk leven als ge geen verdriet hebt. 

Zijn hier nog ouders, die verdriet hebben van hun kinderen? 

Hebt ge nog kinderen, die u op het hart trappen? 

Nu, gij hebt het God ook gedaan. 

Maar ge hebt een gebrekkig geestelijk leven als ge geen zonde hebt, geen verdriet.  

Gij hebt Mij het hart genomen. Gij kon het zelf niet dragen. Daarom ben Ik met Mijn hart 

Borg geworden. Mijn kruik is leeg. Maar er was wel een hittegolf van de stoel en wij hebben 

van de hittegolf buiten geen last gehad. Amen. Hallelujah! 
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O Heere, zo alleen kunt Gij het bestellen, omdat Gij het van eeuwigheid klaar had. Wil onze 

blinde zielsogen daarvoor openen, opdat wij niet enige gerechtigheid bij onszelf zouden 

zoeken, maar opdat het één en al zou zijn: ‘k Wil mijn misdaân, die U tergen, niet verbergen, 

van de Libanon af aan de voet van het kruis. Amen. 

 

Onze slotzang zij uit de 119
e
 Psalm en daarvan het 21

e
 vers: 

 

Dat mij, o Heer’, Uw goedertierenheid 

Toch overkoom’ naar Uw beloftenissen; 

Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid; 

Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen; 

Want ik vertrouw op ’t woord, mij toegezeid; 

Geen leed zal ’t ooit uit mijn geheugen wissen. 

 

Gaat thans heen in vrede: 

 

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’, 

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk, 

O Geest, zend Uwe troost ons neer, 

Drieënig God, U zij al d’ eer. 

 

Amen. 

 


