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“Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten”
Openbaring 7:16a

Votum

Zingen: Psalm 63:1

Geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen des Geloofs)

Schriftlezing: Openbaring 7

Gebed

Prediking

Gemeente, beloften in de Bijbel, wat zijn beloften eigenlijk? Beloften zijn reispenningen
werd vroeger gezegd. Een muntje, en daar kun je de bus en de trein mee betalen zodat we
weer een stukje verder kunnen komen. Een belofte is een reispenning die de Heere Zijn
volk uitreikt. Dan kunnen ze weer een stukje voort op de weg, waarvan ze zo
meningmaal hebben gezegd: ik zal die weg wel nooit kunnen volbrengen. Dan gaan ze
met Elia liggen onder de Jeneverbesstruik en dan zeggen ze: Heere, ik heb er geen zin
meer in. Ik weet niet hoe het nog verder moet. Neem me maar weg. Ik ben toch niet beter
dan mijn vader. Dan geeft God een reispenning. Dan komt er een engel, die komt eten en
drinken geven. Dan kan Elia weer een stukje voort het leven door. En zo wil God
beloften schenken, reispenningen, of zoals ook wel eens wordt gezegd: een knipje in je
kaart. En dan mag je weer een stukje verder reizen. Zo’n belofte ligt ook vanmiddag voor
ons in het u het voorgelezen Schriftgedeelte uit Openbaring 7, waar gesproken is van
Gods Kerk zoals die daar eens zal zijn, en nu al voor een deel ook is hoor, eens ten volle
zal zijn. Kinderen dan hebben jullie het ook gehoord, dan hebben jullie het ook gezien
wat Johannes mag zien. Dan zie je een heleboel mensen, niet te tellen, met hele lange
witte klederen en met palmtakken in hun handen en ze zeggen: de lof zij onze God. Dat
zijn nu Gods kinderen. Zingend. Godverheerlijkend. Voor hen zal het waar zijn wat de
dichter zei in Psalm 49:

Maar na de dood is het leven mij bereid,
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.

Goed onthouden. Zij zijn het, die straks eeuwig gelukkig zullen zijn. Nooit geen gebrek
meer. Nooit geen gemis meer, geen dorst meer, geen honger meer. Alles volmaakt. Zij
zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. U leest het in Openbaring 7:16,
de belofte voor Gods kinderen, die hier over de aarde gaan. Steeds dieper ontdekt aan de
verdorvenheid van hun leven, en aan de verdorvenheid en goddeloosheid van de wereld
waarin zij leven. Die gedurig meer en meer bekend worden gemaakt met het tekort, zelfs
van hun meest heilige gedachten en verrichtingen, die daarom dorsten en hongeren naar
de voorgestelde volkomenheid. Eenmaal zal die dorst, die honger, het gebrek, het gemis,
worden weggenomen. U leest daarvan in Openbaring 7:16a.
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Twee gedachten:

1. Wat is het voorwerp van die belofte. Aan wie wordt dit beloofd? Ofwel, voor wie
is die belofte? Dan vindt u in dit Schriftgedeelte uitvoerig getekend wie dat zijn.
Er wordt iets gezegd over de lange witte klederen. We lezen ook hoe ze wit
geworden zijn, en hoe ze aan die palmtakken komen en wat aan hun voorhoofd is
geschied. Zij, wie zijn zij?

2. Wat is de inhoud van die belofte. Die zullen niet meer hongeren, en die zullen niet
meer dorsten.

Zingen: Psalm 147: 1 en 2

Prediking

Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. Wie zijn zij? Het beeld is ons
getoond. Een grote troon. God, het Lam, en daarvoor, ontelbare mensenkinderen. Zo
verschillend en toch daarin gelijk: lange witte klederen. Palmtakken in de hand. Loflied
op de lippen. Zij zijn het. Zij. En als wij in dit zevende hoofdstuk nader bezien welke de
kenmerken zijn van Gods kinderen, dan wordt als eerste genoemd, dat die mensen die zo
eeuwig gelukkig zullen zijn, getekend zijn aan hun voorhoofden. Er staat precies,
verzegeld. Door een engel verzegeld aan hun voorhoofd. Dat is het eerste. Geliefden, en
kinderen, het gaat erom, dat willen wij daar ook staan, zo gelukkig zijn, nooit meer
gebrek hebben, aan God genoeg. Het gaat erom, dat ook wij aan onze voorhoofde
verzegeld zijn. Dus we moeten verzegeld worden, dat is het eerste. Wat is dat dan?
Verzegeld wil zeggen, in de Bijbel, dat God het vastmaakt en het vasthoudt. Wij kunnen
wel eens wat beginnen en het weer kwijtraken, iets verworven hebben en het toch niet
kunnen bewaren. Maar als God een mens, zoals de slaaf Onesimus, in Zijn liefde
gevangen heeft, dan valt die er nooit meer uit.  Nooit meer uit die liefde. Dat ligt vast.
God raakt Zijn kinderen niet meer kwijt. Dat is nu verzegelen, dat ze bewaard worden bij
de verlossing die ze ontvangen hebben. Bewaard bij de verworven verlossing, en daar
ook getuigenis van ondervinden. Maar natuurlijk kunt u vanmiddag zeggen: ja, maar dat
wist ik al. Er is geen afval der heiligen. Gods kinderen kunnen niet verloren gaan. Dus
wie is eenmaal door God is gearresteerd, die raakt God nooit meer kwijt. Dat ligt vast. Ja,
dat is een geloofsovertuiging, een dogma van de Kerk. Dat kun je zo belijden, dat kun je
altijd wel zeggen, maar wat heeft dat voor zin als een mens daar zelf nu niets van af
weet? Zo een geloofswaarheid die dan misschien wel kan worden uitgetekend op de
muren. Maar wat heeft de mens eraan als die kan lezen dat Gods kinderen nooit verloren
zullen gaan, als hij voor zichzelf niet weet dat hij een kind van God is, en God hem dat
ook persoonlijk verzekerd en verzegeld. En dat is nu wat er gebeurd, daar blijven ze niet
onkundig van. De verzegeling door de Heilige Geest, de verzekering: Gij zijt een kind
van God en gij valt nooit meer uit Mijn handen. Hoort u goed, het is niet alleen maar een
waarheid, objectief en voorwerpelijk. Een waarheid die we allemaal kunnen toestemmen
vanmiddag maar daar heeft u niets aan. Maar een waarheid waarvan Gods kind wordt
overtuigd dat het voor hem, voor haar, waar is. En hoe worden mensen daarvan
overtuigd? U zegt: dat is toch heerlijk als een mens dat zo zeker mag weten. Vertel het
eens, hoe is dat dan? Is dat dan, zoals het vaak gaat in de kerk: vroeger leefde ik zo en ik
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kwam  overal in holen  van vermaak, en nog veel meer dingen die ik allemaal niet zal
zeggen die ik gedaan heb, nu dat is veranderd mensen, daar kom ik niet meer. Ik heb er
ook geen zin meer in. Ik kom nu in de kerk, ik kom onder Gods volk, ik lees oude
schrijvers en nog veel meer. Dat is toch een ontzettende verandering! Dus ik concludeer
vanmiddag: ik ben een kind van God. Dat is voor mij de zekerheid dat ik nooit meer
verloren zal gaan, want God heeft gezegd: als Ik begonnen ben dan zal ik het
voleindigen. Tot op de dag van Christus. Dus ik concludeer uit hetgeen in mijn leven is
gebeurd dat ik nooit verloren zal kunnen gaan. Dan heb ik de zekerheid des geloofs. Dat
is een zekerheid door de conclusie dus. En ander zegt, dat mag ik ook wel zeggen, maar
nog meer. Er zijn nog meer dingen in mijn leven gebeurd. Ik heb een Godsontmoeting
gehad, zicht op mijn zonden, zicht op Christus en noemt u maar op. En dan zegt een
derde, nu ik heb wonderlijke uitreddingen in mijn leven mogen ervaren. Ik kan nog de
plaats aanwijzen waar God mij bewaard heeft voor de dood. Dat zijn grote dingen. En we
gaan concluderen: ik ben een kind van God. Is dat de verzegeling? Is dat de verzekering?
Concluderenderwijs? Nee, dat doet de godsdienst. Die houdt zichzelf zo in het leven.
Maar die mist het leven. Wat is dan het getuigenis geliefden? Dat de Geest van God dat
zegt. Dat moet ik zelf niet zeggen, en dat hoeft u ook niet tegen mij te zeggen, want daar
kan ik het niet mee doen hoor. Maar dan staat er in Gods Woord: Maar de Geest Gods
getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. (Romeinen 8:16). Daar komt het
vandaan, dat de Geest Gods gaat getuigen in het hart van Zijn kinderen: Gij zijt Mijn. Dat
wordt met kracht in de ziel ingesproken, en dan gaat mijn geest meedoen. Gods Geest
getuigt met onze geest en onze geest met Gods Geest dat we kinderen Gods zijn. Ziet u,
dat is nu het getuigenis van de Geest, dat is de verzegeling, dat is de verzekering. Daarin
ligt het vast, de aanneming tot het kindschap Gods. Voelt u wel, dat is wat anders  dan
wat wij u zoeven zeiden, van mensen die maar redeneren. En al  redenerende, gaan ze
voor eeuwig verloren. Maar dat is met alle dingen zo, geliefden. Je kunt het alleen maar
aannemen, als het vanuit de hemel geschonken wordt. Ook het getuigenis. En dan ligt het
vast. Al blijft het waar geliefden, dat de laatste Godsontmoeting nog altijd de beste
verzekering is. Er zijn toch momenten, dat het met kracht in de ziel wordt betuigd, een
van dat volk te zijn. Dat is het eerste, en dat is een wonder. Het is een wonder, als een
mens dat getuigenis des Geestes mag ontvangen. Dat God Zijn kinderen verzekert, Die
laat ze niet met een misschientje afreizen. En al die onzekerheid, dat doet een mens
zichzelf aan hoor. Verzekert en verzegeld, dat is een eeuwig wonder hoor, want dan
wordt een mens ook vanmiddag teruggevoerd naar de tijd in zijn leven, dat het zo anders
was. Dat hij wel op die plaatsen kwam, waar hij nu niet meer kan wezen. Dat hij toen
geen last had van zijn zonden. En dat hij met een openstaande schuld over de wereld
ging, zonder enige zorg hoe het straks verantwoord moest worden voor God. Dan worden
we teruggebracht naar de tijd, dat we nog voor eigen rekening over deze aarde gingen.
Geliefden, eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Toen kende ik de Heere
niet. Maar mag je vanmiddag, als je daar iets van kent, terugkijken dat de Heere liet zien
dat je zo leefde en ook liet zien dat het zo niet meer kon. Dat je niet zo rustig meer kon
voortleven. Niet meer zoals McCheyne ook dichtte in datzelfde gedicht, toen kende ik
geen schuld en ik gevoelde ook geen smart. Daar had ik allemaal geen last van, maar dat
God ontsluiting gaf en zicht gaf op je zonden en schuld. Toen Gods Geest mij aan mijzelf
had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Dan wordt een mens teruggebracht
naar zjin natuurstaat, waar hij eertijds onbezorgd in voortging. En toen kwam hij
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erachter: ik ken God niet. En ik heb geen God en ik ben moederziel alleen op deze
wereld. En geliefden, toen is het gekomen, waar de tekst van spreekt: een dorst naar God.
Wanneer? Toen ik erachter kwam dat ik geen God had. Toen kwam er een dorst naar
God.

Mag ik eens wat vragen? Het valt mij wel eens op dat mensen in de kerk, u en ik samen
hoor, zo vaak niet onaangedaan Psalm 42:1 zingen. En dat zegt u vanmiddag: daar ligt nu
iets onbestemds in, een onbestemd verlangen. Daarin zing ik uit, nu en dan komt het..
Wat zingt u daarin uit? Uw gemis? Want het is een ontzettend stuk als een mens God gaat
missen. En zingt u zo Psalm 42? Vanuit dat gemis? Dorst naar de Heere, nu dat is wat nu
gaat gebeuren als God laat zien dat je geen God hebt, dan komt daar een dorst naar God
die je niet kent, en die je toch niet kunt missen. Een dorst naar God. Ik ben onbekeerd,
met God niet verzoend. Ik onteer dat lieve Wezen. Ik leef buiten Zijn genade. En ik kan
het buiten Hem niet meer uithouden. Hoort u, niet meer uithouden. Dat geeft een missend
mens, dat geeft een dorstend mens, dat geeft een zoekend mens. Een Godmissend mens,
dat is de kleinste mens die je kunt denken. Die kan in een luciferdoosje. Of misschien
moet ik zeggen, de allerkleinste mens is die met Christus wordt verenigd. Die is nergens
meer, want die is in Christus. Maar dit is zeker, het is een hele kleine mens, en die hebben
geen grote verhalen, die gaan meest maar stil over de wereld. Een missend, zoekend en
dorstend mens. Die zingen Psalm 42, zoals geen ander mens het ooit kan zingen.
Zuchtend en smekend, kermend en roepend over de wereld. Want ze gaan God
ontmoeten en ze hebben er niks voor. Geliefden, de eeuwigheid wordt op het hart van die
mensen afgedrukt, en dat kan de mens wel eens ’s-Nachts wakker houden. Een heilige
huiver is door hun ziel gegaan. Straks voor dat vlekkeloze, heilige, volmaakte,
rechtvaardige Wezen te moeten staan. Onder het ongenoegen van die God te moeten
wegzinken. Dat beklemt de ziel en geeft het roepen in verborgen plaatsen. En geliefden,
wat is het dan als een mens zo gaat dorsten naar God, dat hij terug wil naar God, dat hij
God weer moet hebben. Ja, maar dan moet hij als tweede ook leren, niet alleen dat hij
God kwijt is, maar tot God ook niet meer kan komen. Ook niet meer kan komen, als hij
ingeleid wordt in de deugden Gods. Als hij gaat zien in het licht van die eeuwige,
vlekkeloze God, zichzelf als onrein, onwaardig en ongeschikt. Een en al vuil en
vijandschap tegen God. Dan kan hij niet meer terug, en dan leert de mens zichzelf zien,
van top tot teen melaats, gans en al vuil, onbestaanbaar voor God. En dan wordt zonde
gepeild, niet als iets wat het voorheen was, al die ondeugden waarmee het mensdom is
bezet dat weten we ook wel, al die uitbrekende zonden, we kunnen ze wel noemen, maar
dan wordt zonde zonde.  Wat is zonde dan? Op zijn diepst gepeild, dat ik een
zelfbedoeler ben. En zo zit ik ook vanmiddag in de kerk, een zelfbeminnaar, een
zelfvereerder, een zelfverafgoder,  een zelfaanbidder. Dat ik een god ben in het diepst van
mijn gedachten. Dat maakt het zondaar zijn voor God uit. Een mens met een groot vies
kleed, ja zelf een brok van ongerechtigheid, die daarom nooit meer bij God kan
terugkomen. Een mens die voor eeuwig zou moeten wegzinken onder de vloek.
Geliefden, het is een  ding in ons leven als we God zijn gaan missen, en het is twee om je
eigen zondige natuur waar te nemen waardoor je tot God niet kunt terugkeren, omdat je
onder de vloek ligt. En God kan nooit een vloek in de armen sluiten. Maar daar, zoals
eerst komt: ik ben God kwijt, en  een dorst naar God, zo komt nu waar een mens zich
gaat zien als een vuile zondaar en een goddeloze, een honger naar de Gerechtigheid, de
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gerechtigheid van Christus, want alleen dan zal ik voor deze God kunnen bestaan en
terug tot Hem kunnen keren. En zo wekt God eerst een dorst naar Zichzelf toe, een dorst
naar God, en een mens loopt daarin vast, dat hij naar God niet terug kan keren.
Ongeschikt is om God te dienen. En dan komt er een honger naar Gerechtigheid, dat ik
een kleed krijg, niet meer dat vuile zondaarskleed,  maar een schoon kleed, geweven uit
de zoen- en kruisverdienste van Christus, om daardoor voor God te kunnen bestaan. Daar
verlang ik naar dat kleed der Gerechtigheid, om zo weer terug te kunnen keren.  Maar hoe
kom ik aan die Gerechtigheid? Hoe kom ik aan de vergeving der zonden? Want, o
geliefden, er zijn zoveel dingen in het leven, ik heb er iets van gezegd vanmiddag,
waarnaar een mens verlangt, maar dit zal toch zijn diepste verlangen moeten worden, als
hij in deze zaak wordt ingeleid: hoe kom ik van mijn zondeschuld af? Daarvan wordt
afgebracht. Als we zo luisterend proberen door de gemeente te gaan, dan horen we zo
hier en daar wel eens wat, maar zo weinig van deze nood dat een mens maar niet weet
waar zijn schuld moet blijven, en zo weinig dat we mogen horen dat iemand weet waar
zijn schuld gebleven is. We houden ons zo op de been met zoveel ervaringen en allerlei
beschouwingen. Daar kun je wel eens bang van worden. Maar hier, een ziel die eerst
gevoerd is in de dorst naar God, en nu in de honger naar de Gerechtigheid, dat wil zeggen
de vergeving der zonden, die moet dus gewassen worden, want dat is de vergeving der
zonden, gewassen worden. En dat is nu een mens eigen, als het gebeurd in ons leven dan
gaan we eerst altijd onszelf wassen, dan gaan we eerst proberen onszelf te reinigen, en u
weet het wel, het meest beproefde zelfreinigingsmiddel is altijd onze rechtzinnigheid,
onze vroomheid, onze netheid, onberispelijkheid, oppassendheid, getrouwheid. En de
meeste kenmerken die ik u noem, zullen u bekend voorkomen. De rechtzinnigheid, want
wat zijn we in onze kerk toch altijd zielsvernoegd als we zeggen dat we nog onder de
Waarheid zijn. Ons wordt geen leugenleer verkondigd, en met die wetenschap kun je
rustig in de kerk gaan zitten slapen en gewoon doorleven. Ik hoor bij gemeente X en daar
hoor je tenminste nog wel eens wat. Nog wat verder natuurlijk, vroomheid, netheid,
oppassendheid, duidelijke kenmerken dat het anders is dan vroeger. Dat is ons
reinigingsmiddel. En het is niet te zeggen geliefden hoeveel mensen zo doorleven, die
hebben zichzelf gewassen. Nu geloof ik niet, trouwens wat ik geloof dat doet er ook
helemaal niet toe, dat dat onder ons nu nog zo gevonden wordt. Ik denk eigenlijk dat het
verder ligt. Dat we gezien hebben, nu deze reinigingsmiddelen, die voldoen niet, dat het
volgende reinigingmiddel beproefd wordt, weet u wel, die tranen. O zegt er een, als dat
nu eens zou gebeuren, dat liedje, schoon ik de ganse nacht zou wenen, ik wou dat ik eens
over mijn zonden kon treuren. En weet u, dan kan ik daarin mijn zonden nu wassen.
Hoevelen zullen er niet zijn, die de grond hebben gelegd in hun tranen, in hun smeken, in
dat offeren, in het God bewegen genadig te zijn. Is dat het wasmiddel? En ook velen
zullen daar eeuwig bedrogen mee uitkomen. Het is wel groot als een mens wat
gevoeligheid aan zijn ziel heeft, maar een traan als reinigingsmiddel, ik zou het niet
durven. Wat is het dan zegt u? Wat is het ogenblik groot als in ons leven nu een weg
wordt ontsloten naar dat ene ware Reinigingsmiddel, het bloed van Christus alleen. Ja,
dat had u al zo vaak gehoord. Geen dienst gaat er voorbij, of er wordt gesproken over het
bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Maar daar had je helemaal geen zicht op,
het waren maar woorden, een geloofsbelijdenis, die kon je nog wel nazeggen. Maar de
kracht van het bloed nooit geproefd en gesmaakt en ervaren. En nu, nu als God verder
gaat met een ziel en een weg ontsluit in het bloed van Christus (al het andere zijn geen
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wettige betaalmiddelen, ondeugdelijke reinigingsmiddelen), dan gaat een mens
schreeuwen: niets o Jezus, dan Uw bloed, geeft voldoening aan het gemoed, maar dan
komt die grote schreeuw in je hart erachteraan : hoe kom ik aan dat bloed? Dan laat de
Heere het zien dat het daar alleen maar ligt.  Is dat ook uw vraag vanmiddag? Mag je het
wel eens zien: daar ligt het, maar ik kan niet in dat bloed komen, ik kan niet in dat bloed
komen. Ik weet het, ik geloof het, ik zie het,  niets o Jezus dan Uw bloed wast en reinigt
mijn gemoed. Maar hoe kom ik daarin? Dan gaat God Zijn kind bij de hand nemen en
terugleiden naar het Paradijs, naar de staat der rechtheid, waar die zelf voor satan heeft
gekozen. Daar is mijn onschuld mij benomen en schuldenaar voor God geworden, die het
oordeel toestemt. Daar in dat Paradijs, in die staat der rechtheid, gaaf uit Gods hand
voortgekomen, als een bruut booswicht de hand uitgestoken naar de vrucht, en zo de
gemeenschap met God opgezegd, daar schuldenaar geworden voor God en daar
doodgevallen aan de Godsvoeten, en daar de schuld en de straf geëigend, daar ging het
mes erin, toen kwam het bloed. En er als het mes er niet in gaat, zal het bloed nooit
komen. Het mes dat mij veroordeelt, dat mij afsnijdt, en daar gaat het bloed stromen en
zo valt een mens, die in de hel moet vallen, in het bloed. Eerst het mes en dan het bloed,
het gezegende bloed van Christus. Daar waar een mens valt, alle onschuld hem
ontnomen, in zijn oordeel, daar valt hij in het bloed, in het hart van Christus, daar wordt
hij bediend met de bloedende wonden van de Zoon van God, van die Middelaar Gods en
der mensen. Daar wordt de ziel liefelijk omhelsd, daar de fontein geopend, daar wordt het
bloed krachtdadig toegepast en de zonden voor Gods aangezicht bedekt en verzoend.
Daar wordt een mens gereinigd door de bloedliefde van Christus. Zo, zo voor God te
kunnen bestaan. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God.
In de omhelzing van die Borg als mijn Bloedbruidegom. Tobbers, ook hier aanwezig,
God wil geen tranen zien. God wil ten diepste geen eigengerechtigheid zien, hoe
rechtzinnig ook van eigen aard, maar God wil bloed zien. God wil bloed zien van Zijn
lieve Zoon, eerder bent u niet veilig, dan in dat bloed gewassen. Geliefden, God wil
Christus zien en dan zal die vertoornd Rechter een verzoend God zijn en een bevredigd
Vader. Nooit buiten dat bloed van Zijn lieve Kind om. Begrijpt u dan dat dat ook de
zucht is van Gods kinderen in de ontdekking: niets o Jezus dan Uw bloed! Dan is de ziel
in Christus, gewassen en gereinigd, en zo met God verzoend. De vloek tot zwijgen
gebracht. En nu, nu komt de mens tot zijn bestemming, want ik weet niet waarom ik leef
en u weet het ook niet. U leeft van de ene dag in de andere dag en je geniet hier eens wat
en je plukt daar eens een bloemetjes, je snuift daar eens wat op en zo gaat het een eindje
door, maar zin heeft uw leven absoluut niet. U reist maar voort en u weet niet waar de
reis heen is. Geen doel, geen zicht, geen inhoud. Maar dan, nooit eerder, dan in de armen
van Christus krijgt een mens zingeving. Wat is de zin van het leven? Kijk daar staan ze
als priester voor God te mogen dienen. Als u vraagt: wat is de zin, het doel, de vervulling
van het leven? Als priester voor God te mogen staan, om Hem te mogen dienen. En
daartoe moest eerst dat kleed gereinigd worden, gewassen in het bloed van Christus. En
nu staan ze daar voor de troon, kom we gaan nog eens kijken, waar staan ze? Ze zijn
verzegeld en verzekerd, dat niets hun kan scheiden van de liefde Gods. Van het
kindschap Gods overtuigd. Ten tweede, dat kon nu omdat ze gewassen zijn in het bloed
van Christus en nu zijn hun klederen, lange witte klederen gewassen, gereinigd en wit
geworden en dat betekent nu als derde dat ze daar staan als priester, want het lange kleed
wil zeggen priesterkleed. En het staan voor God, dat is een term om aan te duiden dat ze
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daar staan als priesters. Alleen priesters kunnen staan voor God. En dat is de bestemming
van een mens, om God eeuwig te dienen in Zijn tempel. Lange witte klederen, het
priestergewaad. En God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor Zijn troon.  De
verzegelden, zijn zij die gewassen zijn, hun klederen wit gemaakt in het bloed van
Christus. En toen geliefden, is die dorst naar God weggenomen,  want ze hebben een God
gekregen voor hun leven.  Daar is de honger weggenomen, want in Christus hebben zij
hun gerechtigheid gekregen om voor God te kunnen bestaan. Ziet u, en nu priester
geworden voor God. En nu nog één kenmerk. En dan kijk ik nog een keer naar ons
teksthoofdstuk. Het staat er, en ze zijn verzegeld, ze zijn gewassen, maar kijk eens, het
derde wat nog gekend wordt, ze hebben palmtakken in hun handen. Dat is een teken van
de overwinning. Dus er is een strijd geweest. Ze hebben ook gestreden, en dat staat er
ook. Een ouderling die het vraagt aan Johannes, en Johannes die het niet weet. De Kerk
weet het niet. Heere zegt U het maar. En dan zegt die ouderling: Kijk, zij komen uit de
grote verdrukking. Ook dat. Die werkelijk gewassen is, verzekerd en verzegeld, die zal
ook die grote verdrukking kennen. Hoort u! Dat is het derde kenmerk. Zij komende uit de
grote verdrukking. Er staat niet dat ze wel eens wat tegenstand hebben gehad, dat ze het
wel eens moeilijk hebben gehad, en dat de mensen het hun wel eens lastig hebben
gemaakt. Dat staat er niet. De grote verdrukking. En ik weet best wel geliefden, dat
verschilt per tijd en per persoon. Er zijn tijden geweest dat de brandstapels hebben
gerookt. Onze tijd kent dat zo niet. Er zijn per persoon best verschillen, dat geloof ik ook
wel, maar toch blijft het staan voor al Gods kinderen: ze komen uit de grote verdrukking.
Geliefden, laten we daar kort eens naar kijken, want daar horen we ook niet zo erg veel
meer van, terwijl de Bijbel daar zo heel duidelijk in is. We hebben dat gereserveerd voor
de martelaarsboeken, en dan mogen we ze vanmiddag wel eens lezen en dan zeggen we:
dat is wat, wat die mensen vroeger allemaal moesten ondergaan. Ja, daar hebben wij nu
toch… geen kennis aan. Dat is niet best mensen. Zij komen uit de grote verdrukking. Wat
is dat dan? Dat is in de eerste plaats, zegt Christus, ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u
haten. Dat je het voorwerp wordt van de haat van deze wereld. En dan kan die haat zich
op vele wijzen openbaren. Dat kan een brandstapel zijn, het kan ook ontslag zijn, een
neerbuigend woord zijn, een minachtende blik zijn, dat kan zoveel zijn. Listen en lagen
die ze je zetten. Maar het is waar: Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Want
voor de Kerk is ten diepste geen plaats. Jawel, voor ons kerkmensen wel, omdat wij die
kunst, die duivelse kunst verstaan, om te laveren, te manoeuvreren, en God en de wereld
te vriend te houden. Opdat we maar niet gehaat zullen worden. Maar dan moet je je wel
ernstig afvragen of je een van dat volk bent. En dan moet u het maar zeggen. Bent u dan
gewassen? Verzegeld? En dan zo leven? Bij ogenblikken best wel, dat mensenvrees zo
groot kan zijn dat je weer zwicht, maar daar zul je toch niet in kunnen uithouden. Ze
hebben Mij gehaat, en ze zullen ook u haten. De grote verdrukking. Strijd van binnen en
van buiten. Wij mensen zijn zo listig, al die 6 miljard mensen op aarde die hebben
allemaal zo’n zorgen en moeiten, en dan houden wij in de kerk die zorgen en moeiten die
iedere sterveling heeft voor de verdrukking, alsof dat het zou zijn. Maar het is die
verdrukking die je ervaart en overkomt vanwege het feit dat je een kind van God bent
geworden. Die verdrukking. Kijk u zult maar een moeilijk mens zijn en met niemand
vrede kunnen hebben, dan zult u ook gehaat worden, maar daar gaat het niet over. U zult
best wel eens tegenslag hebben, maar daar gaat het niet over. Om de zaak en de Naam
van Christus gehaat te worden en die strijd te kennen. Het tweede, wat is die strijd, die
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grote verdrukking? De zondemacht die een mens benauwd. En wie heeft het benauwd
onder de zonden, benauwd onder de ongerechtigheden? Dat is een strijd geliefden. Een
grote verdrukking. Het is de volle waarheid, een Christin sprak eens, ze zei: Zonde, zonde
zei ze, ik zou mezelf wel uit willen spugen. Kijk dat is zondekennis. Dat is de
benauwdheid, dat je het zat wordt van jezelf. Een walg krijgt aan je eigen bestaan. Die
strijd, die benauwdheid. Ik zou mezelf wel willen uitspugen. Het derde, strijd, de grote
verdrukking, de haat der wereld, strijd met de zonden met het inwonend bederf. Het
derde, duisternis, waar een mens zo menigmaal in wandelt. En nogmaals gezegd, door
eigen toedoen. De duistenis, als een mens God kwijt is, omdat hij de zonde de hand heeft
gereikt en als hij van plan is om te stoppen omdat hij geen moed meer heeft en geen
uitzicht meer heeft. Wat kunnen er dan een gedachten komen in een mens. De wanhoop
kan soms je keel dichtschroeven. De duisternis, waarvan ook Job getuigenis heeft
afgelegd. Ga ik voorwaarts, ik zie Hem niet. Die mensen zien God niet meer. En die zien
hun weg niet meer. Ga ik achteruit, kijk ik nog eens terug hoe het geweest is. Ik zie er
niets meer van. Kan ik niet geloven dat het waar was. Dan merk ik God niet op. Er is
geen verschrikkelijker leven voor iemand die het gekend heeft en die zijn God weer kwijt
is, voor eigen waarneming. Groter duisternis is er niet, dan in de hel. De duisternis, de
Godsverlating. David riep het uit: mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Nee dat was niet waar, God verlaat Zijn kinderen niet, maar voor de waarneming van
zo’n ziel gaat hij zonder God door de wereld. Grote verdrukking. Nog meer? De wereld,
de wereld waar je zo vaak aan meedoet, waar je zo vaak mee spreekt en ach, we lopen
weer tegen het einde van het jaar en dan gaat een mens weer eens terugkijken. Dat is
goed hoor. U kunt het beter vandaag maar doen hoor. Iedere dag is het oudjaar trouwens.
Als je terug gaat kijken: al die lege gesprekken die je hebt gevoerd, al die lege
opmerkingen die we hebben gemaakt, als je dat nu eens ziet, wat je allemaal zegt, om nog
maar te zwijgen wat een mens allemaal denkt. Zo leeg, zo hol, al die lege uren die we
doorgebracht hebben met de media, zogenaamde vormen van ontspanning en vermaak,
nutteloze uren. Zoveel. Dat kan je wel eens aanklagen. Heb ik zo mijn tijd verbeuzeld?
Mijn tijd verspeeld? Met de wereld meegelachen, meegesproken. Ijdelheid der ijdelheid.
Grote verdrukking. Wat nog meer? De lasteringen der mensen. Het is me opgevallen,
blader maar door de Bijbel, hoe vaak Gods kinderen gelasterd worden. Nu is lasteren wat
een mens, als enige van Gods schepselen, kent en kan doen. Het lijkt wel alsof Gods
kinderen het voorwerp bij voorkeur zijn. Kijk ze maar na. Elisa: kaalkop. Paulus:
rustverstoorder, kan slecht uit zijn woorden komen, is geen echte apostel en ga zo maar
door. Wat dacht u van Elia: gij beroerder Israëls. Als Elia komt dan gaat alles weer mis.
Gaat het net zo aardig in de kerk, dan komt er weer zo’n Elia. Gelijk weer onrust.
Johannes de Doper: die is  zo ingetogen, kijk eens hoe hij eet, zo sober. En Jezus:
wijnzuiper, vraat. Eet en drinkt met hoeren en tollenaren. Deze rede is hard. Altijd maar
lasteren. Afkeuring uitspreken met name over Gods kinderen, over God Zelf. Ook dat is
naar het Woord. Houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking die over u komen zal.
Ze zullen liegende allerlei kwaad over u spreken. Er zijn wat mensen vermoord door
laster. Grote verdrukking. Nog meer. Al die valstrikken die ze je zetten. Nog meer? De
satan, die vloekt maar vanbinnen. Zal ik als een vloeker God kunnen ontmoeten. Dat
vloekbeest vanbinnen. Ik moest denken, niet zo lange tijd geleden, aan de Christenreis
van Bunyan, in het dal van de schaduw des doods, en dat is toch een openbaring
geliefden. Daar loopt er ook zo een, het vloekt vanbinnen, en opeens mag hij zien, nee
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daar komt van achteren  die duivel die binnenprater die van binnenuit vloekt, wat kan het
dan een bevrijding zijn als, nee daar is het niet minder laster om hoor, maar dat het toch
die binnenprater is, vloeken vanbinnen den de duivel die verleid tot allerlei kwaad, wat
een mens al niet kan bedenken, en die tot vertwijfeling brengt. Moet ik nog meer
noemen? En daarbij alles wat ieder mens ervaart aan slagen, ziekten en moeiten. En dan
is het beeld van de Kerk wat Paulus zegt, en dat is de grote verdrukking, we sterven
iedere dag en wie kent dat leven nog? Een stervend leven. En dan zegt de godsdienst: nu,
als ik niet wist waarom ik er niet bij wil horen, dan weet ik het vanmiddag wel, want daar
moet ik niets van hebben. Dat is toch geen leven man. Iedere dag sterven wij. En Paulus
zegt in Romeinen 8: Wij zijn geacht gelijk slachtschapen. Slachtschapen. We worden de
ganse dag gedood. Grote verdrukking. Is het waar voor u? Eén ding. De wereld waarin
wij leven is vijandelijk gebied en is van Gods kind en Gods Kerk niet gediend. En
daarom, God heeft Zijn Kerk wel een plaats bereid in deze woestijn, maar ten diepste
worden ze hier niet geduld, en dat maakt de wereld ten diepste voor ons tot een gebied
waar we niet kunnen aarden, want hier kan ik God niet volmaakt dienen en hier wordt
mijn God onteerd, niet geliefd en niet gediend, maar met de voeten getreden. Zijn wetten
veracht. En daarom is de wereld een kruistocht. Daarom een grote verdrukking, waaruit
ze zullen komen. De strijd, de druk, de moeite. Dat betekent geliefden, dat na het
ogenblik toen zij in de armen van Christus neerzonken, hun dorst gelest en hun honger
gestild wordt en zij de gerechtigheid van Christus hebben ontvangen en zo met God zijn
verzoend. Een God hebben gekregen. Honger en dorst voor een ogenblik weggenomen,
die nu in het derde stuk van de Kerk, alles nog heviger terugkomt. Een nieuwe dorst, een
nieuw honger. Nu een honger naar de volle gerechtigheid, dat het hier vanbinnen niet
meer zal vloeken, dat ze je buiten God niet meer zullen onteren. De volle gerechtigheid.
Van het kwaad van binnen en buiten verlost te mogen zijn. Een nieuwe honger naar de
gerechtigheid Gods. Een nieuwe dorst naar de volle gemeenschap Gods, om zonder
zonde en zonder twijfel, volmaakt God te dienen in Zijn tempel. En zo gaat Gods kind
van begint to einde als een hongerende en dorstende over de wereld. Hier niet. Hier tot
het laatste toe een missend mens. De Kerk lijdt gebrek in deze wereld. Ze hongert en ze
dorst. En dan het wonder, dat dit nu ook het voedsel is dat God Zijn Kerk geeft. Juist die
waarneming van dat vuil vanbinnen, juist de pijn om de ontering van God in deze wereld,
is het voedsel waardoor die honger en die dorst nog vergroot wordt en dat is dat God Zijn
volk voedt met honger en dorst. Hij geeft ze veel gevoel van de onvolmaaktheid
vanbinnen en daarbuiten, geeft veel gevoel dat de Kerk hier nooit kan zijn wat ze zou
moeten zijn. Zo voedt God Zijn kind met honger en dorst, en zo voedt Hij het verlangen
naar de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn alles en in allen. En wat mogen ze
dan zingen: Psalm 43 vers 3.

Zendt Heere Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,

Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gerede

Ten berge van Uw heiligheid,
Waar mij Uw gunst verbeidt.
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Daar waren kinderen Gods, en ze zullen er ook nu zijn. Kijk nu kom ik niet verder, o God
wanneer zal ik ooit dat vierde (Dan ga ik op tot Gods altaren) mogen zingen, maar het
begint met het derde. Zullen we het zingen?

Zingen: Psalm 43:3

De verzegelden, die gewassen zijn, komende uit de grote verdrukking. Zij zullen niet
meer hongeren en niet meer dorsten. Geliefden, en dan heel kort wat het niet meer zal
zijn maar ook wat het wel zal wezen. Als voor dat volk, daar gekomen, alle gebrek zal
worden weggenomen. Want dat betekent het hoor. Geen honger, geen dorst, geen gebrek
meer, geen tekort meer. Hier moeten ze zeggen: mijn beste werken zijn met zonden
bevlekt. Daar, als volmaakt priester, God volmaakt te mogen dienen. Wat het dan niet
meer zal zijn, als dat gemis, dat gebrek wordt weggenomen, de wereld, van binnen en van
buiten voorgoed het zwijgen wordt opgelegd, dan nooit, ach en iedere zin die we zeggen:
nooit meer zondigen, nooit meer zondigen. Het is onmogelijk om in te denken wat dat
betekent. Dat de dienst van God nooit meer bevlekt zal worden met gedachten aan jezelf.
En zoals die vrouw dat zei, dat je verlost bent van jezelf. Jezelf uitgespuwd. Paulus zegt
het zo: Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods. Van jezelf verlost. Nooit meer
zondigen. Nooit meer God vertoornen en bedroeven. Nooit meer vertwijfeld zijn. Nooit
meer lijden, nooit meer strijden. Geen arbeid meer in het zweet des aanschijns. Niet meer
naar begravenissen. Geen dood meer. Geen rouw meer. Geen gekrijt noch moeite zal daar
meer zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat zal er allemaal niet meer zijn. Wat
zal het dan wel zijn?
En daar heeft de Kerk maar één woord voor. Dan heeft ze alles gezegd, voor een
eeuwigheid lang. Dan zal het leven God zijn. Dan zal het leven God zijn. Voor Hem
staan, ziet u, daar staan ze in Zijn tempel, in de lange priesterkleding, buigend, dankend
en aanbiddend. Geen arbeid meer in het zweet des aanschijnt, maar eeuwige arbeid der
liefde, dag en nacht. En daar zal geen nacht meer zijn. Dag en nacht Hem dienen in Zijn
tempel. Dat zal wat zijn. Als de mens daar staat voor God, in Zijn dienst. Het is niet te
zeggen wat dat is. Maar zoals een van Gods kinderen het zei: In de eerste plaats zal het
zijn luisteren, luisteren naar de taal  van de liefde tussen de drie Personen. Dat eeuwige
gesprek der liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zal alleen al een
zaligheid zijn om dat te mogen horen. En dan zal je misschien het liefst willen zwijgen,
maar dat zul je niet kunnen. Want wie dat hoort, betaalde liefde, die zal ook moeten gaan
zingen van die liefde. De lof en de heerlijkheid zij onze God. Luisteren en zingen, en zo
genieten, genieten. En de Bijbel voert ons naar de boom des levens, twaalf maanden per
jaar genieten. Luisteren, zingen maar ook Hem kennen. We kunnen het maar aanduiden.
Het zijn maar woorden vandaag. Maar iets ervan te mogen smaken wat het zijn zal. En
Paulus zegt ook: Dan zal ik Hem kennen zoals ik nu door God gekend ben. God kent ons.
We liggen open voor Zijn aangezicht. Al mijn gedachten zijn voor God niet verborgen.
En God is voor ons nog zo vaak verborgen. Dan zal straks die ziel God kennen, zoals Hij
mij nu kent. En als je dan weet wat Paulus zegt dat de Geest Gods onderzoekt de diepten
Gods. Dan voelt u iets wat het straks zal zijn als die ziel die eeuwige zwerftocht zal
mogen aanvangen, die zal geen einde nemen als die gaat zwerven, gaat reizen, in God en
de kennis vermeerdert van heerlijkheid tot heerlijkheid voortgeleid worden. God kennen.
Nooit uitgekend. Luisteren, zingen, Hem kennen, genieten en aanschouwen.
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Aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Hem aanschouwen. En dan beleven, Gods
vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En zo smaken de vreugde en de vrede
met God. Maar ook met de ganse schepping, de dieren, de mensenkinderen. Het zal zijn
één vuurbrand van liefde. En ze zullen niet meer hongeren, en ze zullen niet meer
dorsten, in één zin geliefden. Zij zullen verzadigd worden met God. Verzadigd worden
met Zijn goddelijk beeld. De volle verzadiging. Nooit meer dorsten, nooit meer hongeren.
Alle tranen afgewist. Volzalig zicht op de heerlijkheid Gods. Alle heimwee weggenomen.
Alle tranen afgewist. Als de sterfelijkheid de onsterfelijkheid zal hebben aangedaan. De
onverderfelijkheid zal zijn gekomen voor de verderfelijkheid. Gods Kerk, Gods kind,
gelijkvormig gemaakt  aan het verheerlijkt lichaam van Christus. Om dan te leven in de
volle gemeenschap der goederen met God. Al het Mijne is het uwe. God alles en in allen.
Gods kind, die woont in God, en God woont in Zijn kind. Ze doorwonen elkaar en het is
niet uit te drukken, wat dat is om zo God te genieten. God te genieten. God in Christus.
Een storeloze rust in eeuwige verwondering. Neer te vallen voor deze God. Hij is onze
God, ons deel, ons zalig lot. Knielen, danken, aanbidden, en zo tot je bestemming komen
voor dat aanbiddelijk Opperwezen. Eeuwig van God genieten. Dat is, zegt Rutherford, de
Bron aan de lippen zetten. De Bron aan de lippen en drinken en nooit meer eindigen.
Nooit meer dorsten. In God eindigen geliefden. Ze zullen niet meer hongeren, ze zullen
niet meer dorsten. Mijn Glorie, mijn Vreugde en mijn Kroon. De Bron aan de lippen,
volk, dat is het. Eindeloos genieten en smaken dat de Heere goed is.

Mijn God, U zal ik eeuwig loven omdat Gij het hebt gedaan.

Zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dorsten. En dan zal het waar worden,
waar je hier misschien niet zo kon zingen, dat het toch wel eens waar geweest is in je
leven, dan zal het waar worden.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.

En de Kerk schreeuwt God achterna:

God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,

in Uw huis Uw naam verhogen?

AMEN

Eindigen wij met dankzegging

Zingen: Psalm 42:1

Zegenbede


