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Predikatie gehouden door ds. W.J. Teunissen op Dankdag (7 november 2018) te Alblasserdam 

 

 

Tweeërlei dankdag 

 

                                   

Zingen: Psalm 34:2 

 

Komt, maakt God met mij groot; 

Verbreidt, verhoogt met hart en stem 

Den nooit volprezen Naam van Hem, 

Die ons behoedt in nood. 

Ik zocht in mijn gebed 

Den HEER’, ootmoedig met geween; 

Hij heeft mij in angstvalligheên, 

Geantwoord, mij gered. 

 

Belijdenis des geloofs (Heidelbergse Catechismus Zondag 1) 

 

Schriftlezing: Psalm 66 

 

1  EEN lied, een psalm, voor den opperzangmeester. 

Juicht Gode, gij ganse aarde. 

2  Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof. 

3  Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw 

vijanden geveinsdelijk aan U onderwerpen. 

4  De ganse aarde aanbidde U en psalmzinge U, zij psalmzinge Uw Naam. Sela. 

5  Komt en ziet Gods daden; Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. 

6  Hij heeft de zee veranderd in het droge; zij zijn te voet doorgegaan door de rivier; daar hebben 

wij ons in Hem verblijd. 

7  Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht; Zijn ogen houden wacht over de heidenen; laat de 

afvalligen niet verhoogd worden. Sela. 

8  Looft, gij volken, onzen God, en laat horen de stem Zijns roems; 

9  Die onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat dat onze voet wankele. 

10  Want Gij hebt ons beproefd, o God; Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert. 

11  Gij hadt ons in het net gebracht, Gij hadt een engen band om onze lendenen gelegd. 

12  Gij hadt den mens op ons hoofd doen rijden; wij waren in het vuur en in het water gekomen; 

maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende  verversing. 

13  Ik zal met brandoffers in Uw huis gaan, ik zal U mijn geloften betalen, 

14  Die mijn lippen hebben geuit, en mijn mond heeft uitgesproken, als mij bange was. 

15  Brandoffers van mergbeesten zal ik U offeren, met rookwerk  van rammen; ik zal runderen met 

bokken bereiden. Sela. 

16  Komt, hoort toe, o allen gij die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan 

heeft. 

17  Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd verhoogd onder mijn tong. 

18  Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. 

19  Maar zeker, God heeft gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds. 

20  Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewend, noch Zijn goedertierenheid van mij. 

 

Votum en groet 

 

Gebed 
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Voorafspraak 

 

Geliefden, het is dankdag. U weet misschien dat het woord danken, zoals wij het gebruiken, in het 

Oude Testament niet voorkomt. De Hebreeuwse taal heeft geen woord met dezelfde betekenis als 

die wij aan het woord danken geven. Kent de Bijbel in het Oude Testament dan geen dankstond? 

Jazeker wel, maar met andere bewoordingen. Welke woorden gebruikt de Bijbel in het Oude 

Testament dan, als we spreken over danken? De Bijbel gebruikt de woorden: loven, prijzen en 

aanbidden. Waarom zeg ik dat? Het woord danken is goed, maar zoals met alles, moet je je afvragen 

hoe het gebruikt wordt. Danken heeft bij ons toch iets van (ik zeg het maar met mijn eigen 

woorden): voor wat, hoort wat. Als mensen onder elkaar zeggen we het weleens: u heeft wat voor 

mij gedaan, nu doe ik wat terug; nee, niet zoveel terug als u mij gegeven heeft, want ... Ja, want? 

Dan (denken we) houd ik nog niks over … Een kleinigheid als teken van erkentelijkheid, zeggen we 

dan. Wij zeggen het ook weleens zo, heel netjes: Dat had u niet moeten doen. 

Danken in de betekenis van: voor wat hoort wat; komt u zó vanavond naar de kerk? Een 

kleinigheid, als teken van erkentelijkheid? Nee, dan voelt u wel dat die andere woorden: loven, 

prijzen en aanbidden, veel méér zeggen. Nogmaals: het woord danken is goed, maar hoe gebruikt u 

het?  

Als een dankoffer? Ach, dat komt dichter bij de offerande. Ik zie daar de ware Israëliet komen met 

zijn offertje. Dat is een deel voor het geheel, want hij zou zichzelf kwijt willen. Dat kan niet, dat 

kan alleen straks. Maar hier in dit offer zegt hij eigenlijk: Heere, ik zou mezelf geheel en al willen 

kwijtraken, maar dat is in dit leven niet mogelijk; zie in dit offer dan mijn hart aan, dat geheel en al 

U wil toebehoren. Dat is dankdag, en zo kan alleen de Kerk het houden, deze dankdag, deze 

aanbidding, deze offerande, deze lofprijzing. 

Toch geschiedde het ook nog op een andere wijze. In de psalm die u gelezen is, horen wij namelijk 

van tweeërlei dankdag: dankdag met de wereld en dankdag met de Kerk. U voelt wel dat het 

wezenlijk om het laatste gaat. Maar nu één ding: dankdag met de wereld is niet zonder betekenis. 

Het woord wereld wordt vaak uiterst negatief gebruikt: dat is werelds, dat deugt niet. Maar wereld 

is hier anders: de wereld is de aarde, die Gods eigendom is. ‘De aarde is des HEEREN, mitsgaders 

haar volheid.’ En die aarde is het voorwerp van Gods bemoeienissen. We hebben daar dus niet 

negatief over te spreken. Zo komt de aarde, de wereld in deze psalm aan de orde. De dichter (we 

weten niet wie) roept de aarde, de wereld op om te danken, te loven en te prijzen. Dat is zeer zeker 

niet zonder betekenis. Maar dat andere gaat verder. Vanavond zouden we met Gods hulp willen 

spreken over: tweeërlei dankdag, een dankdag met de wereld en een dankdag met de Kerk.  

De tekstwoorden vindt u in Psalm 66 vers 1b en 16. 

Psalm 66 vers 1b: 

 

Juicht Gode, gij ganse aarde.  

 

Hoort u: de hele aarde. Het woord gans, kinderen, betekent geheel, helemaal; de gehele aarde moet 

juichen voor God. Dat is dankdag met de wereld: de ganse aarde, alles en allen moeten juichen voor 

de Heere. Het eerste is dus: een oproep aan de wereld om God groot te maken.  

 

De tweede oproep vindt u in het 16
e
 vers:  

 

Komt, hoort toe, o allen gij die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. 
 

Dat is een oproep tot het volk van God om samen met de dichter het wonder te delen en God groot 

te maken. Dat is dankdag met de Kerk. 

Spreken wij dus van tweeërlei dankdag:  

 

- ten eerste, dankdag met de wereld 

- ten tweede, dankdag met de Kerk  
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We willen eerst met elkaar zingen van Psalm 66 vers 1 en 2. 

 

Juich, aarde, juich, met blijde galmen, 

Den groten Schepper van ’t heelal; 

Zing d’ eer Zijns Naams, met dankb’re psalmen; 

Verhef Zijn roem met lofgeschal. 

Zeg: “O, hoe vreeslijk zijn Uw werken! 

Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 

O God, aan al Uw haters merken, 

Die veinzend buigen voor Uw macht.” 

 

Al ’t aardrijk smeek’ U, neergebogen; 

Het heff’ de schoonste psalmen aan; 

Gezangen die Uw Naam verhogen, 

De glorie van Uw wonderdaân. 

Komt allen, ziet Gods wijze wegen; 

Wat is Zijn werking hooggeducht, 

Hetzij Hij ’t mensdom met Zijn zegen 

Bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 

 

Dankdag met de wereld 

                                                          

Dankstond met de wereld, de aarde. ‘Juicht Gode, gij ganse aarde.’ Een kind van God, een Sioniet, 

roept op om te juichen voor God. Wie roept hij op? De aarde, de ganse aarde: Alles en allen roept de 

dichter op om voor God te juichen. Een kind van God doet dat. In onze tekst wordt een kind van 

God genoemd iemand ‘die God vreest’. Dat is heel wezenlijk, de godsvreze. 

De ganse aarde, tot en met de dingen toe, ja, zelfs de stenen, alles wordt opgeroepen om te juichen. 

Het is een vorm van uitgelatenheid voor God. Daar gaat het om; en als ik dat zeg, dan denk ik: gaat 

het mij daar dan ook om? Gaat het u nu om God? Ja, zegt u, ik moet zalig worden.  Moet dat?  

Het gaat om God, en dat is nu het wonder. Als ik een kind van God moet typeren, dan zeg ik: dat is 

een mens die werkelijk oog voor God heeft gekregen en zijn oog ook niet meer van God kan 

afhouden en maar één verlangen heeft: om straks met zijn ogen alleen God nog te aanschouwen, het 

‘allerhoogst en eeuwig Goed’. Zulke mensen hebben oog gekregen voor God. Zo is de mens in het 

paradijs geschapen. Adam en Eva hadden alleen maar oog voor God. En dat is het paradijs, dat is 

het genieten van de Heere, met geestelijke ogen het eeuwig Goed aanschouwen. 

En dit is de val: geen oog meer te hebben voor God. Want dát is gebeurd in de zondeval. Toen 

hebben we ons oog afgetrokken van de Heere. Wat een tegenstelling. In het paradijs alleen oog voor 

God, en na de zondeval geen oog meer voor God.  

Ja, krachtens opvoeding en in de benauwdheid slaan we misschien onze ogen nog weleens op. Maar 

dat is wat anders dan wat de dichter zingt:  

 

D’ ogen houdt mijn stil gemoed  

Opwaarts, om op God te letten.  

 

Eigenlijk is dat het leven: alleen maar op God letten. En zo ook (al) het andere in het oog vatten … 

Maar dat is na de zondeval niet meer zo, wij hebben nu geen oog meer voor God; en dan voelt u wel 

dat dat het wonder is, als het anders wordt. Want van ‘s mensen kant zou het zijn afgelopen en 

keurden we God nooit meer één blik waardig, nooit meer. En naar recht zou God ons nooit meer een 

blik waardig gekeurd hebben, dan alleen: een blik van pure afkeer, ontzaglijke toorn en eeuwig 

ongenoegen. Maar als ik dankdag zou mogen houden, dan zal het vanuit dit wonder zijn, dat Gods 

oog nu met mededogen rust op een gans schuldig volk. Dat is het wonder. Van eeuwigheid heeft 

God dat volk al op het oog, en dat blijkt in de tijd, als God zo’n mensenkind opzoekt. Van 
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eeuwigheid verkoren en in de tijd opgezocht. 

En wat gebeurt er dan? Wat moet er dan gebeuren? Dat is altijd zo, dan moet er wat gebeuren. Denk 

aan de geschiedenis van de stokbewaarder. Wat is het eerste wat die man roept als het nood wordt? 

‘Wat moet ik doen?’ En op de eerste Pinksterdag was het al geen andere vraag: ‘Wat zullen wij 

doen?’ Altijd de vraag naar wat er gedaan moet worden. Ja, er moet wat gedaan worden, er moet 

wat gebeuren. Zijn er zo ook onder ons? Kerkenraad, dat we er ook maar werkzaamheden mee 

mogen hebben, dat er nog zielen mogen worstelen om met God verzoend te worden. Er moet wat 

gebeuren. Wat doet God dan in de waarachtige bekering, gemeente? Dan geeft Hij oog voor 

Zichzelf. Hoe u het ook verder zegt: ik heb een ander oog gekregen, of: mijn ogen zijn anders gaan 

zien; in ieder geval: u krijgt een oog voor God. Dan valt er iets van het Goddelijke in uw ziel; let 

daarop. U kunt wel wat van God lezen en zo iets van Hem aan de weet komen. Dat kan ook nog wel 

iets uitrichten, een zekere vleselijke schrik of hoop of nog meer, maar we hebben het nu over een 

openbaring Gods aan de ziel. Dan valt er iets van dat Goddelijke in de ziel, en dat is anders, dan 

wordt het anders, geheel anders.                                                                         

 

Kijk, als we enige vleselijke schrik hebben, dan zijn we misschien ook wel wat aangeslagen, net als 

Achab. Wat deed die man? Die liep wat langzamer, voelt u wel, een beetje vroom lopen, en een 

gebedje doen, maar dat is het ware werk niet. Als er iets van Gods heiligheid in de ziel valt, dan valt 

die ziel vlak voor God en krijgt hij oog voor zijn Schepper en Onderhouder en Rechter. Dan valt 

iets van de heiligheid Gods in zijn ziel. En dan is het maar één ding, gemeente, één ding: Wee mij! 

Ik heb gezondigd tegen God, tegen het Licht, tegen de Liefde.  

Want wie is God eigenlijk, weet u dat? U zegt: Een eeuwig, volmaakt, geestelijk Wezen, de Bron 

van licht, leven en liefde. Ja, hebt u Hem zo leren kennen? Is iets daarvan aan uw ziel 

bekendgemaakt? En heeft u gebeefd? Was u verslagen? Heeft u ontredderd uitgeroepen: Wee mij!? 

Dan valt er een slag naar binnen; dat is geen beschouwing, dat is een werkelijkheid: Wee mij!  

De rust is voorbij. Die mens krijgt Godskennis, en in dat licht ook altijd zelfkennis. Dat is een 

wonderlijke zaak. Als God Zich bekendmaakt aan de ziel, dan valt er dus licht in de ziel, want God 

is licht. En dan wordt het donker. U zegt: Dat begrijp ik niet: als er licht binnenvalt, dan wordt het 

donker. Voorheen was het licht, maar toen had u geen licht, en toen was het tóch licht. Want dat is 

nu de mens: de duisternis noemt hij licht. Maar het ware licht brengt zijn eigen duisternis aan het 

licht: ‘mijn zonde zie ’k mij steeds voor ogen zweven.’ Dan leert hij God kennen, zoals Hij 

werkelijk is; niet zoals wij over Hem denken, maar zoals Hij wezenlijk is, een heilig en een 

rechtvaardig God. Dan wordt er iets van het deugdenbeeld Gods afgedrukt in de ziel. God zo heilig, 

dat een mens voor Hem niet kan bestaan. Let u daarop: hij kán niet voor God bestaan; dat is de 

nood van een werkelijk ontdekte zondaar. Dan durft u ook ’s avonds niet naar bed, want als u in die 

nacht overlijdt, dan is het voor eeuwig verloren. Want de heilige God is zulk een vijand van de 

zonde, dat Hij om mijn zonden, ook al was het maar één zonde, mij voor eeuwig moet verdoemen. 

Dat leert een ontdekte zondaar, en dat noem ik waarachtige ontdekking. De rest lijkt erop, maar is 

het niet. De ware ontdekking komt ook openbaar in de vruchten.  

Nu kom ik tot een zaak, geliefden: hoe leert een mens God nu kennen? Nu hoort u dat in de kerk 

zeggen (als het goed is …), dat een mens God in Zijn vlekkeloze recht leert kennen en toevallen. De 

woorden recht, gerechtigheid, gericht en rechtvaardigheid worden vaak genoemd in de Bijbel en in 

de prediking, maar het zal erover gaan of wij ook verstaan wat dat is. Laten we het eerst in het 

gewone leven bezien.  

 

Er gebeurt iets: een man wordt beroofd. Dat is groot onrecht, en iedereen, kerkganger of niet, zegt: 

Dat is onrecht. En iedereen vindt dat daar iets aan gedaan moet worden. Op zijn minst moet die man 

dat wat hij geroofd heeft, teruggeven. Of als iemand zwaargewond is geraakt, dan zal de dader voor 

de kosten ter genezing moeten betalen. En als hij iemand heeft doodgeslagen, dan zal hij op zijn 

minst in de gevangenis moeten. Zonder enige twijfel weet iedereen dat dit onrecht is en dat dit zo 

niet kan passeren. Er moet iets gebeuren, er moet recht gedaan worden. Een mens voelt dat; hij kan 

het niet benoemen, niet uitleggen, maar toch zegt hij dat er iets moet gebeuren. Hoe vaag ook, 
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kennelijk is er toch nog enige wetenschap van het recht. Er moet recht gedaan, betaald, gestraft 

worden. We zien in onze dagen hoe het besef van dat recht steeds minder wordt. De straffen 

verminderen ook steeds meer, dat is u vast weleens opgevallen. Wij worden steeds humaner, 

menselijker… Weet u wat dat betekent? Dat we steeds minder weten van God en van Zijn heilig 

recht. In ieder geval, we weten dat er bij een misdaad of een misdrijf iets moet gebeuren, er moet 

recht gedaan worden.  

Maar nu de zaak. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wat zegt nu een gevallen Adamskind?  

Dit: Wie is die God, dat ik Hem zal moeten gehoorzamen? Als er een God is en ik niet leef zoals het 

zou moeten, moet ik dan ook gestraft worden? U spreekt toch van een God van genade? Laat ons 

dan onze schuld belijden, dat zal toch genoeg zijn? Als een mens oprecht zegt: Dat had ik niet 

moeten doen, dan is het toch goed? En zo meer! Geliefden, zo is dat bij ons.  

De Heere zegt: De overtreding van Mijn geboden eist de straf van de eeuwige dood. Maar de mens 

zegt: Is dat een God van liefde en genade? Dat zegt de goddeloze, onwetende, God hatende mens. 

Omdat wij God niet kennen, weten we ook niet wat zonde is en wat het is dat wij Hem op het 

hoogst hebben misdaan. Onbekeerde medereiziger, uw dwaasheid, goddeloosheid, overtreding, uw 

walgelijk leven kan voor God niet bestaan; en omdat u God niet kent, kunt u ook nooit zien waarom 

Hij als straf de dood, ja de eeuwige dood eist.  

Daarom is het een wonder als een mens enigermate God mag leren kennen in Zijn volstrekte 

heiligheid en heerlijkheid en rechtvaardigheid. Om dan te belijden: Ja, nu versta ik het enigszins: de 

zonde tegen de eeuwige liefde kan niet anders bestraft worden dan met de eeuwige dood. Dan valt u 

onder het heilig recht; dan stemt u dat toe. Dat is het nu waar God Zijn volk voor inwint. En als u 

dat niet kent, gemeente, wat moet u dan met Christus, Die gekomen is om de straf te dragen voor 

verdoemelijke zondaren? Zelf niet vloekwaardig menen te zijn betekent dan ook: geen raad te weten 

met en geen plaats te hebben voor de Vloekdrager.   

Daarom ook, in de waarachtige bekering wordt het recht omhelsd. Ja, zo zeg ik het, want dat u het 

recht goedkeurt, dat kan nog op twee manieren. U kunt zeggen: Het zij zo; maar het is wat anders, 

als u er van overtúígd bent, zodat u moet zeggen: Het kan, het mag, het moet, en het zal ook niet 

anders. Ja, dan zegt die ziel, ziende op het godonterende van de zonde: Heere, er moet een hel zijn; 

anders zou U geen God zijn. God is een verterend Vuur. Zo met het recht verenigd, dat is 

onuitsprekelijk:  

 

Als onder het heilig recht  

de ziele niet meer vecht. 

  

Dan komt er plaats voor Hem Die aan dat lieve recht van God heeft voldaan. Dan krijgt Christus 

zulk een betekenis en waarde. Dan hoef ik niet naar de hemel, als God maar aan Zijn eer komt.  Dan 

gaat de ziel Christus zien in Zijn godverheerlijkende gangen en iets verstaan van wat de Borg 

bewoog toen Hij zei: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde,’ en: ‘De ijver van Uw huis heeft Mij 

verteerd.’ Dan wordt er iets gezien van de diepte van Zijn onbeschrijfelijke lijden. Dan ziet de ziel 

Hem gaan in Zijn ware gestalte als een Izak met al dat hout op de rug. Het hout, waaraan Hij wordt 

gehangen en de volle uitgieting van Gods toorn doorlijdt. Het altaar van Zijn Goddelijke natuur, 

waarop Zijn lichaam door Gods toorn wordt verbrijzeld, verteerd, verdoemd. Zo krijgt de Kerk 

Hem lief. Drieëndertig jaar lang heeft Hij onder de vloek van God geleefd. In dat vreselijke gericht 

op Golgotha heeft Hij plaatsvervangend voor de ganse uitverkoren Kerk de schuld der zonden 

betaald, het offer gebracht, God genoeg gedaan, het recht bevredigd. ‘Het is volbracht.’ 

De dichter leert God kennen in Zijn eisend recht en in Zijn rechtvaardig oordeel. Hij moet eronder 

verloren gaan. Om in die weg de Heere ook te leren kennen als een zeer barmhartig en gaarne 

vergevend God, omwille van het offer van Zijn Zoon, Die aan het Goddelijke recht heeft voldaan. 

God heeft het gezegd: ‘De ziel die zondigt, zal sterven.’ Zijn Wezen eist het. En de ziel, door de 

Heilige Geest bearbeid en overtuigd, valt het toe en omhelst het: ‘Uw doen is rein, Uw vonnis gans 

rechtvaardig.’  

 



6 

 

Dan het geboorteuur van de Kerk. Op de nacht van het gebukt gaan onder de zondelast en het vallen 

onder het heilig recht volgt de morgen: de verlossing van het vonnis des doods. Als de ziel mag 

vallen in de armen van een schuldovernemende Borg. Het geboorteuur van de Kerk. Wat zijn we 

dán gelukkig als Christus geschonken wordt aan een des doods schuldige. O, er is onderscheid. 

Mozes kreeg kennis aan Christus en Abraham heeft Zijn dag gezien. Christus was weliswaar voor 

hen nog in veel nevelen gehuld, maar ze hebben Hem gezien. Ook zij hebben de vergeving der 

zonden en de vrede Gods in hun hart gekend. Nee, de weg waarin was nog niet ten volle 

geopenbaard. Nu is er zoveel meer licht over Hem gekomen. Nu hebben ze die Borg omhelsd, niet 

meer van verre, maar van nabij: ‘Hier is Uw God.’ Hem omhelsd als het Kind in de kribbe, als Man 

der smarten, diep buigend in de hof van Gethsémané, als de stervende Vriend aan het kruis. Maar 

altijd omhelzen zij die Christus, Die wandelt, leeft en sterft onder de toorn van God. ‘Ik voor u, daar 

gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.’  

Welnu, deze gerechtvaardigde ziel, die het recht heeft lief gekregen, wenst ook naar het recht van 

God te handelen en te wandelen: ‘hoe lief heb ik Uw wet.’ Hij kan het onrecht dan ook niet meer 

verdragen. Hij heeft God lief als het allerhoogst en eeuwig Goed en daarom haat hij de zonde en 

ongerechtigheid. Ook zo moet God geloofd en geëerd worden. De Heere is zo lovenswaardig, 

dankenswaardig en erenswaardig. Hij is het zo waard door allen en ieder te worden grootgemaakt. 

En daarom die oproep: ‘Juicht Gode’.  

Bijzonder in de eerste tijd van het nieuwe leven kan dat verlangen zo sterk zijn. Maar ook na tijden 

van verachtering, als de Heere weer terugkomt en de ziel bezoekt, dan is het weer: ‘Komt, maakt 

God met mij groot!’ Het grote wonder in zijn hart en leven is weer vernieuwd en ververst, en hij 

roept het uit: ‘Juicht Gode, gij ganse aarde.’ Want God is zó groot, zó heerlijk, zó rechtvaardig en zó 

barmhartig, allen moeten Hem loven. Hij heeft God op het oog gekregen en dit is nu zijn leven: 

deze God is waardig te ontvangen de lof, de dank en de aanbidding. Dat kan hij niet alleen af: 

‘Juicht Gode, gij ganse aarde.’ De liefde Gods is in zijn hart uitgestort; dat maakt hem gaande om 

God alleen te bedoelen en ook anderen op te roepen met hem God groot te maken.  

U zegt: er staat wel heel veel: ‘Gij ganse aarde’, niemand uitgezonderd. Ja! Zelfs de dieren moeten 

meedoen en ook de stenen, al wat God geschapen heeft. Waarom zegt de dichter dat? U moet op 

drie dingen letten, gemeente.  

 

Het eerste is dit, en dat leest u in Spreuken 16 vers 4: dat God, de Almachtige, de zeer heilige en 

rechtvaardige God, álles gemaakt heeft, dus ook die steen en dat dier, ook die plant en die mens; 

alles heeft ‘gewrocht om Zijns Zelfs wil, ja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads.’ Alles 

geschapen tot Zijn eer. Dat is het eerste; dus dan moet alles Hem eren, loven. Daartoe is alles 

immers ook geschapen. Dat weet de dichter.  

Voorts is daar ook alle reden toe vanwege het Wezen Gods: Hij is de ongeschapen Liefde, het 

volmaakte Licht. God is goed, heilig, rechtvaardig, barmhartig en genadig. In Hem is geen onrecht. 

Hij is het daarom zo waard eeuwig grootgemaakt te worden. Niemand mag achterblijven om dat te 

doen.  

In de derde plaats is er het eigen gemoed van de psalmist, dat overvloeit van liefde vanwege de 

genieting van de ontfermende liefde des Heeren. Dan is de ziel zo ruim gesteld, dan kan de gehele 

wereld erbij om God groot te maken. ‘Juicht Gode, gij ganse aarde.’ 

Er staat: Juicht; iets verderop: Psalmzingt; en weer iets verderop: geeft eer Zijn lof.    

Wat is juichen? Dat is een vorm van uitgelatenheid. Juichen is ook iets waar een mens bij moet gaan 

staan en de armen opheft naar omhoog, tot God, zo groot en zo heerlijk. 

Wat is psalmzingen? Dan gaat de Kerk zitten in verwondering, zo maar stilletjes zitten. God zo 

goed, zo mild.  

En ook: geeft eer Zijn lof, en in een andere psalm: buigt u. Dat is een derde gestalte. Het juichen is 

staande, en het andere kun je zittend, maar het derde vraagt maar één ding: vlak voor de heilige 

God, voor die vlekkeloze Majesteit in het stof, in aanbidding.  

Maar in alle gevallen heeft hij God op het oog, juichend, psalmzingend, Gode de lof toebrengend, 

Hem erend, het ziet op Zijn grootheid, op Zijn goedheid, op Zijn heiligheid.  
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En juist die heiligheid brengt een mens zo diep in het stof; en uit dat stof klimt de lof omhoog. 

Geliefden, dat is wat hij vraagt van de ganse wereld, om dankdag met hem te houden, omdat God 

zo groot, zo goed, zo heilig is.  

Maar de dichter houdt het niet in het algemeen. Kijkt u maar, gemeente, hoe het in deze psalm 

verder wordt toegelicht. Als hij gezegd heeft: ‘Juicht Gode, gij ganse aarde’, dan gaat hij verder met 

het vertellen van Gods daden. Niet alleen vermeldt hij het Wezen van God, Zijn heiligheid en 

grootheid, maar hij gaat ook Zijn werken en Zijn daden vermelden: ‘Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt 

Gij in Uw werken!’ Dan gaat hij aanwijzen waarom God geëerd moet worden. Want het Wezen 

Gods, ach, dat is voor een mens zo bedekt. U kunt zeggen: God is heilig, God is groot; maar een 

mens van nature ziet dat niet. Daarom gaat de dichter aanwijzen in het leven van alledag, waaruit 

Gods grootheid blijkt. Dan gaat hij drie zaken noemen; daar moet u op letten, om de heerlijkheid 

van God aan te tonen, waarom Hij geprezen moet worden, waarom de aarde moet juichen, waarom 

niemand mag achterblijven.  

 

Het eerste: Zijn werken, hoe vreselijk zij zijn; dat wil zeggen: zó groot, zó almachtig, dat het diepe 

vreze, ontzag en eerbied geeft in de ziel. Ik denk aan het wonderwerk van Gods schepping. Met één 

woord heeft Hij alles wat is, geschapen. U kunt het niet bevatten: met één woord geschapen. En Hij 

draagt alles ‘door het woord Zijner kracht’. Hij onderhoudt al het geschapene en geeft al wat leeft 

voedsel. Ook regeert de Heere alle dingen en leidt het alles naar het door Hem gestelde doel. Dat 

zijn de grote werken Gods in de natuur. En daar wijst de dichter op, gemeente, om ook bij u de lof 

los te maken: ‘Juicht Gode, gij ganse aarde.’  

Vervolgens wijst hij ook op de andere grote zaak: de onderwerping van de vijanden van God en de 

leiding met Zijn volk Israël. Ziet Zijn grote daden in het algemeen aan de mensenkinderen, en heel 

bijzonder aan het volk van Israël betoond: ‘Komt en ziet Gods daden.’  

De psalmist gaat wijzen op de daden des Heeren. In de eerste plaats de uitleiding uit Egypte. Uit de 

oven van verdrukking heeft God Zijn volk bevrijd en door de woestijn geleid, en in de weg van het 

wonder, door de Jordaan, ingebracht in Kanaän. U leest het: ‘Hij heeft de zee veranderd in het 

droge; zij zijn te voet doorgegaan door de rivier.’ Eerst leidt de Heere Zijn volk door de Rode Zee 

(‘als op Mozes beê’) de woestijn in, en aan het einde van de woestijnreis door de Jordaan het 

beloofde land binnen. Hij toont die wonderlijke gang van God met Israël, die grote daden van 

verlossing, doorleiding en inleiding. Tevens hoe de Heere ook de wacht houdt over dat volk en het 

beschermt tegen al de vijanden. God waakt over Zijn oogappel.  

Nog een derde zaak wijst hij aan. Dat is heel bijzonder, geliefden. Niet alleen dat grote van de 

schepping en onderhouding, dat van de uitredding en bewaring, maar ook dit – en nu daalt hij diep 

af – dat de Heere Zijn volk in de oven van de beproeving heeft gebracht. Ook dat wordt als een 

groot werk van God aangewezen. Wij zouden dat wellicht niet gedaan hebben! Als wij groot van 

God zouden willen spreken, dan zouden we dat ‘veiligheidshalve’ maar achterwege hebben gelaten, 

want dat begrijpen de mensen toch niet … Maar de dichter noemt het als derde zaak waaruit Gods 

grootheid blijkt: Zijn beproevingen. Vers tien: ‘Gij hebt ons beproefd, o God; Gij hebt ons 

gelouterd.’ Een bijzonder werk, waarin Gods heerlijkheid op een zeer bijzondere wijze wordt 

getoond. Wat is gelouterd? Ik ga nog even met u terug naar Egypte. Wat was Egypte? Een oven, ja 

een oven van beproeving, van onderdrukking. Het is een vreselijke oven geweest. Het volk is 

geslagen, vernederd, geknecht, kinderen zijn gedood, het volk met uitroeiing bedreigd. Dat is een 

loutering! God brengt Zijn volk in de oven van benauwdheid en beproeving. Wat gebeurt er dan? 

Net als zilver van het bijmengsel wordt afgescheiden, zo wordt het ware volk onderscheiden van de 

godsdienst, die wel met de lippen, maar niet met het hart God roemt. Dat is loutering altijd: de 

slagen die God geeft, dienen tot loutering van Zijn volk; ze maken het ware Israël Gods openbaar. 

Geliefden, daar richt de psalmist onze aandacht op; zo wordt de Heere gekend, geliefd en geloofd: 

als de God van de schepping, de onderhouding, uitredding en beproeving.  

 

Nu zijn er vier vruchten – ik kan vanavond maar kort zijn – die de loutering geeft.  

De eerste vrucht is al genoemd: dan wordt het ware volk onderscheiden van het nabijkomende. Het 
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nabijkomende balt de vuist, en als het tegenloopt moet het terug naar de vleespotten van Egypte. 

Maar het ware volk kleeft God achteraan. Het onderscheid komt openbaar in de loutering, in de 

beproeving, in de benauwdheid.   

De tweede vrucht: dan wordt bij Gods volk op een bijzondere wijze het verlangen naar de heiliging 

van het leven verlevendigd, om nog heiliger en meer tot eer van God te leven. Gods volk wordt nog 

nauwer aan de Heere en Zijn dienst verbonden. Waarom?  

Omdat het de liefde proeft in de slagen; en dat bindt nog meer aan de Heere. Gods liefde smaken in 

de beproevingen. Dat is de derde vrucht. 

En als vierde vrucht, gemeente: in de benauwdheid, in de oven mag Gods volk het beeld van 

Christus vertonen. Om u heel duidelijk te zeggen wat die oven is, geef ik een paar voorbeelden: 

Egypte is de oven. Het volk van Israël wordt weggevoerd door de Assyriërs, dat is een oven. Nog 

weer later wordt Juda gedeporteerd naar Babylonië (de ballingschap); dat is een oven. In Babel drie 

jongens, de vrienden van Daniel, in de oven …  Daniël zelf in de leeuwenkuil. Ach waar moet dat 

volk allemaal in terechtkomen?! Daarin vertonen ze het beeld van Christus. Ja, dan is Christus daar 

in de benauwdheid met Zijn volk; en dan, ja dan is het zo zoet. Dan ziet daar koning Nebukadnézar 

bij deze drie jongens in de vurige oven een Vierde: Christus is in de oven bij Zijn kinderen. Dan 

wordt het voor Gods Kerk zo waar: beter in de oven met Christus, dan zonder Christus in de 

voorspoed van de wereld. En dan wordt het zo waar, juist in de beproeving: ‘want God was aan 

mijn zij.’ En dat werkt in de ziel uit: een meer en meer gedrongen worden tot God, een nog heiliger 

leven voor Zijn aangezicht, een nog teerder vertonen van het beeld Zijns Zoons.  

Dat alles dringt de psalmist tot de oproep: ‘Juicht Gode, gij ganse aarde.’ Om deze God te loven, 

om Zijn werk, om Zijn daden, om Zijn beproevingen. Gods volk is zilver, is goud zelfs, en wordt in 

het vuur gebracht, gelouterd, om ook daarin Gods liefde, tere zorg en nabijheid te smaken.  

Zo gaat de dichter de wereld vragen om dankdag te houden. Er is alle reden toe, lettend op Gods 

grote werken, daden en beproevingen. ‘Komt, maakt God met mij groot.’ 

 

Dankdag met de Kerk 

 

Maar het is opmerkelijk: de dichter gaat verder, en nu wendt hij zich als het ware met name tot de 

Kerk. Let wel geliefden, de aarde is gehouden om God te loven. Houdt dat vast. God is het waard 

om geprezen te worden; dat is geen kleine zaak. Maar ach, hoe gevoelt het hart van deze dichter de 

band met de ware Kerk.    

Dat is het tweede. Er is de hartelijke verbondenheid met Gods volk. Nu gaat hij Gods kinderen 

oproepen om naar hem te luisteren. Eerst heeft hij de wereld getoond waarom God geloofd moet 

worden. Nu gaat hij afdalen tot Gods volk. Nu gaat hij verhalen wat God gedaan heeft aan zijn 

geest. Zo heel persoonlijk. Want gemeente, we kunnen iedere zondag hier vertellen over wat God 

gedaan heeft aan Mozes en Aäron en Israël in het algemeen en wat God gedaan heeft met Petrus, en 

u bent daarbij en geniet ervan en zegt: Wat is de Heere groot, wat een werken toch, wat een daden 

toch. En vandaag, op de dankdag zeggen we dan: Wat is het toch groot, dat de Heere ons gedragen, 

geleid en onderhouden heeft.  

Is dat niet waar dan? Ja, dat is waar. Kunt u ervan genieten? Zeker. Maar kunt u er ook mee sterven? 

Nee, nee. En dan kan ik vertellen hoe gelukkig dat volk is, maar als ik nu niet kan vertellen wat God 

gedaan heeft aan mijn geest, niet in waarheid kan getuigen van dat grote genadewerk der genade 

ook aan mijn ziel verheerlijkt, als ik niet weet van dat grote en eeuwige Goed ook aan mij 

geschonken, ja, wat heb ik dan eigenlijk en wezenlijk te zeggen en te danken? 

Geliefden, als wij tegenover andere mensen roemen over Gods goedheid, ook in het afgelopen 

jaarseizoen aan ons betoond, maar voor onszelf niet kunnen zeggen wat een zaligmakend werk Hij 

gedaan heeft aan onze kostelijke ziel, geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid, dan is 

het voor eeuwig verloren. Het komt er heel persoonlijk voor mij op aan.  

Geliefden, kunt u ook zeggen wat de Heere gedaan heeft aan uw ziel?  

Daar spreekt de dichter van. Tot de Kerk. Niet tot de wereld … Moet deze dat niet horen? 

Gemeente, niet alles is uit te leggen, en ik ga er ook geen moeite voor doen. Maar ik weet wel dat, 
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als er een wonder gebeurt en de ziel gaat uit om ervan te spreken, de gang is naar Gods volk. Kijk 

maar op de paasdag, als de Emmaüsgangers hun lieve Vriend hebben herkend en de liefde 

overvloeit, dan gaan ze niet de markt op en allen zeggen dat Hij leeft. Neen, dan gaan ze naar de 

Kerk, naar de vergadering in Jeruzalem. Wat zingt de dichter in Psalm 116 als zijn bekertje 

overvloeit? ‘Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij bewezen? ... Mijn 

geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.’  

In de vergadering der gelovigen, daar wordt God grootgemaakt. Dat is een bijzondere zaak, 

geliefden, ik hoop dat u het herkent. In ieder geval doet deze dichter dat. Hij gaat Gods kinderen 

uitnodigen om te luisteren, niet alleen naar wat God in het algemeen in de wereld en in het 

bijzonder in de geschiedenis van Israël heeft gedaan, maar ook wat Hij aan zijn eigen ziel gedaan 

heeft. En nogmaals gemeente, als wij straks sterven – en dat zal niet lang meer duren, want de dood 

wenkt ieder uur – dan kan ik het niet doen met de verhalen van mijn vader en moeder, van een 

dominee, of welke betrekking ik ook had op Gods volk, en ook niet met wat er weleens onder de 

prediking gebeurde, dat ik zo vertederd, zo aangedaan was, en zoveel meer, neen, daar kan ik het 

allemaal niet mee doen. Maar dan zal ik voor God moeten kunnen verklaren – en God weet ervan, 

want het is Zijn werk! – wat Hij gedaan heeft aan mijn geest, wat Hij mij heeft doen ondervinden, 

en dat is mij dierbaar. De voorwerpelijke prediking van het Evangelie zal er moeten zijn, maar als 

de bevindelijke gangen die God houdt met Zijn volk, niet gepredikt en persoonlijk gekend worden, 

geliefden, dan is het een armoe, een grote armoe. En dan moet u niet gaan zeggen: Ja, maar met je 

bevinding ... U verstaat mij niet, en ik vraag me dan ook af: kent u het wel?  

Want als een mens uit zijn eigen hart iets mag vertellen, dan geeft dat warmte, echtheid en zoetheid, 

echt waar, vraag het maar aan kinderen. Dan mag het toch weleens zijn dat bij de catechisatie de 

kinderen zeggen: Nu was ik echt een beetje jaloers, dominee.  

Het is een waarheid hoor: woorden wekken, voorbeelden trekken. Bijzonder ook de levensgangen 

van Gods Kerk. Welnu, dat gaat deze dichter nu zijn zielsvrienden voorhouden, hij roept ze samen 

in de geest. We willen er eerst van gaan zingen.  

 

Psalm 66:8. 

 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij die den Heer’ van harte vreest, 

Hoort wat mij God deed ondervinden; 

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

’k Sloeg, heilbegerig, ’t oog naar boven; 

Ik riep den Heer’ ootmoedig aan; 

Ik mocht met mond en hart Hem loven, 

Hem, Die alleen mij bij kon staan. 

  

Dat moet al Gods volk horen, gemeente. ‘Komt’, zegt hij. Zeg eens eerlijk: vraagt u of de dichter 

toch wat doorvloeit? Eerst wekt hij de ganse aarde op, en nu allen die God vrezen. 

Vloeit dat volk weleens door? Er is verschil in soort en mate van doorvloeiing. Als het bij God 

vandaan gaat vloeien, dan kunt u het niet meer houden hoor:  

 

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,  

Gelijk een bron zich uitstort op de velden. 

 

In ieder geval, het is naar waarheid gesproken dat heel de wereld moet horen dat God het waard is 

om geloofd te worden, en al Gods kinderen moeten erbij zijn. 

Gemeente, er is weleens zo’n nacht geweest, dat de Heere in de dadelijkheid overkwam en de ziel 

bij vernieuwing liefelijk omhelsde. Men wil dan wel midden in de nacht Gods volk opzoeken om 

hen erin mee te laten delen. Maar ook als daartoe niet de mogelijkheid is, wordt het toch gedeeld. 

De ziel is dan toch niet alleen. Want weet u, als de ziel daar zo ligt, als ze een weinigje in de liefde 
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van Christus gebonden en een ogenblik met bewustheid in het hart van Christus mag zijn, dan heeft 

zij de ganse Kerk erbij. Dat is gemeenschap der heiligen, dan zijn al de lievelingen die Jezus´ beeld 

dragen, erbij. Dat is een ontzaglijk stuk. En ook dan is het waar: ‘Komt, luistert toe, gij 

Godgezinden.’ En ze horen toe, dat kunt u wel geloven. Dat is gemeenschap der heiligen. Dat is 

altijd waar, als dat volk in de liefde van Gods gemeenschap ligt gebonden, dan is de ganse Kerk 

erbij, want Christus is nooit zonder Zijn lichaam. 

Dat kunt u zien in Paulus, als hij de gemeente vervolgt. Wat zegt Christus? Saul, Saul, wat vervolgt 

gij de gemeente? Nee, Hij zegt: ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’  

Augustinus zegt: ‘de voeten van Christus’. Dat zijn Zijn onderdanen, Zijn kinderen. Maar dat is wel 

Christus, de gehele Christus hoor; de gehele Christus met al Zijn volk. Dus als u in de gemeenschap 

met Christus bent, bent u in de gemeenschap met al dat volk. Dat is een heerlijk stuk, en daarom 

mag het ook zo zijn, dat is de werkelijkheid:  

 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij die den Heer’ van harte vreest. 

 

Gemeente, ik beloof het u: ik zal me beperken, het valt me moeilijk, want het zijn zulke heerlijke 

dingen, en dan komt men met schuld van de dankdag thuis, als men het laat liggen, of niet? 

Maar er staat: ‘die de Heere vreest’. Dat volk vreest drie keer, laat ik dat nog kort zeggen; dan mag 

u erover nadenken. De eerste vreze is: Wee mij. De tweede vreze is de eerbied voor God en de 

derde vreze is in de hemel, daar liggen ze verslonden in die ontzaglijke hoogachting van de Heere.  

‘Komt, luistert toe …gij die den Heer’ van harte vreest.’ Wat gaat hij dan zeggen?  

Wel, dit. De dichter verkeerde op een zeker ogenblik in grote benauwdheid: ‘… als mij bange was.’ 

De psalmdichter was bang. Een mens is vaak bang, bang voor zóveel. Men kan bang zijn voor zijn 

gezondheid, bang om te sterven. Waar kan men allemaal niet voor bevreesd zijn?! De Kerk is (ook) 

vaak bang. Bang zijn voor jezelf …, bang zijn voor de kinderen, bang zijn voor de gemeente, bang 

zijn voor de kerk in Nederland, en voor de wereld. Het is een verschrikking, gemeente. Maar ook 

dat moet ik nu verder laten liggen. 

In angst en in benauwdheid is de psalmdichter door genade tot God uitgegaan. Wat zijn vrees was, 

weet ik niet. Een mens kan met duizend vrezen bezet zijn. Het doet er ook niet toe, maar het was 

grote nood in zijn leven. Hij heeft bidstond gehouden; want aan iedere dankstond gaat een bidstond 

vooraf. Hij heeft God aangelopen als een waterstroom, en de Heere is overgekomen. Misschien had 

hij een ziekte, en was die ziekte, net als die van Hizkía, niet tot de dood. In ieder geval is de Heere 

overgekomen. En als God overkomt, al wordt er verder niets opgelost, dan is het goed, dan is ieder 

kruis te dragen en wordt de vrees weggenomen. Dat is gebeurd, en toen kon hij dankstond houden. 

Dat heeft hij beloofd: ‘Ik zal met brandoffers in Uw huis gaan, ik zal U mijn geloften betalen, die 

mijn lippen hebben geuit, en mijn mond heeft uitgesproken, als mij bange was.’ 

Door de Heere uitgeholpen, mocht hij zich bij vernieuwing aan de Koning van de Kerk verbinden.  

 

Mijn God, U zal ik eeuwig loven,  

Omdat Gij ’t hebt gedaan.  

 

Daar gaat hij nu de Kerk van vertellen, eerst van die wonderlijke bidstond, toen hij alles kwijt was; 

en dan van die dankstond toen hij zichzelf kwijt was. Hij zegt: Dat moeten jullie ook horen, om 

samen met mij de Heere groot te maken.  

 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden,  

Gij die den Heer’ van harte vreest,  

Hoort wat mij God deed ondervinden;  

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 
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Dan gaat hij vertellen van zijn grote benauwdheid, en dan zegt hij er iets bij, gemeente, en ik weet 

dat dat moeilijk ligt; hij zegt: ‘Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet 

gehoord hebben.’ U zegt: Dus als hij naar ongerechtigheid had gezien, dan was er geen 

gebedsverhoring geweest? Dat moet u niet meer zeggen. Het gebed van Achab werd ook verhoord, 

niet om zijn slepende gang en zijn aandoenlijk bidden, maar naar Gods eeuwige raad en 

voorzienigheid, alleen al om ons te leren dat u het met nabijkomend werk, hoe ver het ook kan 

gaan, niet kan doen. Achab is van zijn schuld niet verlost. Er kan uitstel zijn, maar geen afstel. ‘De 

ziel die zondigt, zal sterven.’ Een zekere verhoring is nog geen vergeving van zonde en schuld door 

het bloed des Lams. Zo wil God ook mensen die onbekeerd zijn, weleens verhoren, om zoveel 

redenen. 

Nu zegt onze psalmdichter als het ware: Dat de Heere naar mij heeft gehoord, is omdat ik met mijn 

hart niet naar ongerechtigheid heb gezien.   

U denkt: Zou het dan toch waar zijn dat, als God naar mij hoort, ik ook een kind van God ben?  

Ik wil u niets ontnemen, want u heeft op dat punt ook niets, maar u weet zelf ook wel dat een 

gebedsverhoring niet wil zeggen dat u een kind van God bent. God kan horen, verhoren, uitstellen, 

enzovoort, om andere redenen, zoals zo-even aangeduid, om uw schuld te vermeerderen bij 

voorbeeld, of om Zijn barmhartigheden nog groter te maken, of om u nog meer te dringen om Zijn 

aangezicht te zoeken. O, er zijn zoveel zaken te noemen.  

Toch zegt de dichter het: ‘Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet 

gehoord hebben.’ U moet kijken naar wat er staat. Wat staat er dan? ‘Had ik naar ongerechtigheid 

met mijn hárt gezien.’ Daar gaat het om: zijn hart. Dat hart lag recht voor God. Dat hart was 

gereinigd door het bloed van Christus, vernieuwd door Gods lieve Geest. De ogen van zijn hart 

waren op God gericht, hij had God op het oog gekregen, een hart met ogen voor God.  

‘D’ ogen houdt mijn stil gemoed’ ... dat is een vrucht van de waarachtige bekering.  

Want die kinderen des Heeren hebben biddag gehouden, niet in een slaafse vrees, maar met 

kinderlijk vertrouwen dat God boven bidden en smeken zal doen.  

In dat bidden waren de ogen op God geslagen. En dan mag het geweten worden, dat Hij hoort en 

verhoort boven bidden en smeken, ja dat God niet zal afwijzen hen die in de vereniging met 

Christus tot Hem naderen. Naar Christus´ eigen woord: ‘Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij 

den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.’ God kan Zijn hart niet toesluiten voor 

Zijn kinderen, die in de Naam en Persoon van Zijn Zoon begrepen zijn. Dan zou Hij geen God meer 

zijn. Zij die met kinderlijke vreze zijn bedeeld geworden, mogen staat maken op Gods Vaderlijke 

goedheid.   

 

Dat heeft de psalmdichter gesmaakt, en in dat kindschap is hij bevestigd. Hij mag zeggen: het lag 

recht in mijn hart. De Heere weet ervan, want het hart was aangeraakt door de liefde Gods in 

Christus. Dat hart was met God verzoend, dat hart lag onder het bloed van de Zone Gods, dat hart 

was bedeeld met tere Godsvrees. En daarom kon en kan de Heere niet weigeren en mag de dichter 

ook door deze grote verhoring zich verzekerd weten van het kindschap Gods. En zou u dat dan niet 

iedereen willen toeroepen: Het is tóch waar; ja, het is toch waar?  

En dat het eenmaal in het uur van het sterven voor eeuwig waar zal blijken. O, dan heb ik me toch 

niet vergist, Heere! Dat noemde ds. Mieras het grootste wonder, toen ds. Gebraad Boven kwam. Dat 

het toch waar is geweest. Wat zijn ze vaak bang geweest dat het geen waarheid in het binnenste 

was. En toch Boven mogen komen! Ontzaglijk wonder.  

Maar ook aan deze kant van het graf wil de Heere Zijn volk bij tijden en ogenblikken daarvan 

hartelijk verzekeren. 

Het hart van de psalmdichter lag recht voor God en is verhoord geworden: ‘Hij heeft gemerkt op de 

stem van mijn gebed.’  

Gemeente, nu moet ik afsluiten. U heeft ook bidstond gehouden in het voorjaar. Was het nood? 

Heeft u waarlijk bidstond gehouden? We hebben samen hier gevraagd om reisgeld. We hebben 

gevraagd: Heere, geeft U ons voor het komend jaarseizoen niet te veel en niet te weinig, maar 

zoveel dat we ermee de tijd door kunnen reizen en eenmaal ook uit kunnen reizen.  
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Heeft het u aan reisgeld ontbroken?  

We hebben samen hier gevraagd om al onze bekommernissen te mogen werpen op Hem. Er zijn 

bekommernissen gekomen, die u misschien op de biddag nog niet hebt kunnen zien. Ze zijn 

gekomen, maar mocht u ze kwijtraken? Hebt u uw bekommernissen geworpen op de Heere?  

En samen, dat was de derde bidstond, ook gevraagd om met ieder gebed de ogen te mogen richten 

op Jeruzalem. Met Daniël te mogen bidden bij geopende vensters naar Jeruzalem. Is dat uw leven 

geweest de achterliggende maanden? Was er gebed met het oog op Jeruzalem? Heeft u zo reisgeld 

ontvangen, uw bekommernissen op God geworpen, met het oog op Jeruzalem, omdat uw hart ernaar 

verlangde die stad binnen te gaan, om daar het reiskleed af te leggen en eeuwig God te genieten?  

En dan nu dankstond! Ik vraag u voor het aangezicht van God: Heeft u, gemeente, iets te vertellen? 

Mag u vanavond in uw dankstond vertellen wat hier staat, dat u ook oog heeft gekregen voor Gods 

scheppend en onderhoudend werken, en dat u door die hand van God bent onderhouden? Gaat u dat 

vertellen? Dat het dit jaar u aan niets heeft ontbroken, ondanks alle moeiten en zorgen die er zijn 

geweest? Gaat u dat zeggen: Psalmzingt de Heere? Heeft u dat te vertellen in uw dankgebed?  

Maar als u vannacht sterft, is dat niet voldoende. Daarom vraag ik u wederom voor het aangezicht 

van God: Heeft u meer te vertellen dan dat alleen de hand Gods in de voorzienigheid over u is 

uitgestrekt geweest en het u aan niets heeft ontbroken? Kunt u nu ook vertellen van de 

achterliggende tijd, wat God gedaan heeft aan uw geest? Ik weet het, er zijn er die in overtuiging 

lopen, ze weten niet hoe het moet, en ze weten niet hoe het zal aflopen. Gaat u dat ook vanavond 

zeggen: Heere, als ik me niet vergis, dan heeft U het afgelopen jaarseizoen toch weleens tot mijn 

ziel gesproken? Maar ga nu eens verder. Wie komt er nu verder vanavond? Wat kunt u nog meer 

vertellen? Kunt u vertellen dat u uit de ruisende kuil bent verhoogd, uit grote benauwdheid gered? 

Wat heeft u te vertellen? Wie mogen het horen? Kunt u het zeggen: ‘Komt, luistert toe, gij 

Godgezinden … hoort wat mij God deed ondervinden; wat Hij gedaan heeft aan mijn geest’? Heeft 

u alleen maar in de voorzienigheid Gods goedheid ondervonden, of ook en met name in 

zaligmakende schenkende en onderhoudende genade? Is er zaligmakende arbeid aan uw ziel 

verricht, gemeente? Vereniging met Christus, de verzoening met God. Nader onderwijs en 

doorgaande oefening. Want daar zal het over gaan, geliefden.  

 

Het is dankdag voor gewas en arbeid. Er is zoveel arbeid geweest, zoveel arbeid voor hoofd en 

handen. Ook hier in de kerk is arbeid verricht. Arbeid ten koste gelegd aan uw arme, voor een 

eeuwigheid geschapen zielen. En wat is het gewas? Bent u aangeraakt door de vinger Gods, geleid 

in een weg van afbraak, gebracht in het uur der liefde en in de armen van een schuldovernemende 

Borg weggezonken? Kunt u dat vertellen? Kom, geliefden, hebben we werkelijk, werkelijk iets te 

vertellen over wat God gedaan heeft aan onze geest?  

Geliefden, we reizen allen tezamen naar een ontzaglijke eeuwigheid. Het zal wat wezen: onbekeerd, 

ongered, onverzoend God onder ogen te moeten komen. Een eeuwig straflijden in de hel zal dan ons 

deel zijn. Eeuwig van Gods lieve gemeenschap gescheiden. Zonder uitzicht, zonder hoop. Eeuwige 

ontzetting. Heeft u daar uw arme ziel voor over? Daarom, met Paulus, wordt het u toegeroepen: ‘wij 

bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.’ 

Ten laatste. Volk, heeft u bij vernieuwing met bewustheid de liefde Gods in Christus mogen 

smaken? Kussingen Zijns monds ontvangen, uitlatingen van de eeuwige liefde aan uw ziel 

ontvangen? O, dan is die begeerte zo levendig, dat verlangen zo groot ‘om ontbonden te worden en 

met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.’ 

Welaan dan volk, zo maar voortgeleid naar de grote dankdag in de eeuwige heerlijkheid, om samen 

met Asaf en met Ethan en al dat volk God eeuwig groot te maken; met Ethan: ’k Zal eeuwig zingen 

van Gods goedertierenheên.’ Met Asaf: ‘Den HEER’, Wiens werk ik roemen zal.’  

Ja, met al Gods volk: ‘Hem, Die op den troon zit, en het Lam zij de dankzegging en de eer en de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.’ 

Amen. 
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Slotzang: Psalm 42:5 

 

Maar de HEER’ zal uitkomst geven, 

Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt; 

’k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied. 

’k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht, 

Zingen, daar ik Hem verwacht, 

En mijn hart, wat mij moog’ treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

Dankgebed 

 

Zegenbede 


