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Votum en groet

Onze hulp en onze enige verwachting sta in de Naam des Heeren HEEREN, Die hemel en aarde
geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en Die nooit laat varen enig werk dat Zijn hand
begonnen is. Genade zij u en vrede, van Hem Die is, en Die was en Die komen zal. En van de zeven
geesten die voor Zijn troon zijn. En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is. De Eerstgeborene uit
de doden en de Overste van al de koningen der aarde.

Psalm 42:1

Wet (Exodus 20) of de 12 artikelen des geloofs

Schriftlezing: Openbaring van Johannes 3:14-22

Gebed

De tekst ter behandeling is Openbaring 3:20

1e gedachte: de aan de deur staande Zaligmaker (Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop)
2e gedachte: de inkomende Zaligmaker (Indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal
tot hem inkomen)
3e gedachte: de avondmaal vierende Zaligmaker (en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.)

Psalm 118:9 en 12

Prediking

Geliefden, de brief van de verhoogde Zaligmaker en Middelaar van de Kerk is wel de zevende brief. Daar
zijn sommige uitleggers van de brief die zeggen dat de zeven gemeenten zien op de zeven tijdperken van
de Kerk, en dan zou de gemeente van Loadicea geschreven of die brief aan de gemeente geschreven zijn
en daarmee weergeven de Kerk in de eindtijd. Geliefden, ik geloof evenwel dat wij moeten zeggen dat die
zeven gemeenten niet de zeven bedelingen alleen, maar ook de zeven scharkeringen zijn van de Kerk
van Christus. En dat in de zeven brieven aan de zeven gemeenten, zeven is immers het Goddelijke getal,
de ganse Kerk bestreken en geleerd wordt van alle tijden, want de verhoogde Middelaar zegt: Schrijf! Dat
betekent dat het dus niet alleen voor de gemeente van Laodicea was, maar ook voor de gemeente in dit
jaar aan deze plaats. Schrijf aan de gemeente van Laodicea? Nee gemeente, daar staat: Schrijf aan de
engel van de gemeente. God gaat altijd een ambtelijke en wel een middelijke weg tot de bediening van
het Woord. Het woord “engel” ziet hier niet op de geesteswezens die God geschapen heeft tot hulp van
de rechtvaardigen, tot de verheerlijking van Zijn naam in de hemel, maar het ziet op een naam die een
ambt weergeeft. Een engel is een boodschapper. Geliefden, hij heeft het Woord Gods te prediken. En nu
moet daar geschreven worden aan de engel opdat die engel niet alleen aan de gemeente van Laodicea
zou betuigen, maar die engel door zou gaan tot op deze dag het Woord van de verhoogde Zaligmaker tot
de Kerke Gods te betuigen. En wie schrijft daar dan wel? Wie schrijft die brief? Johannes. Maar van Wie
moet hij die brief schrijven? Wel, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der
schepping Gods. De Heere openbaart Zich in Zijn naam, ambt en staat. En de Heere Jezus openbaart
Zich dit avonduur als Hij zegt: “Ik sta aan de deur en Ik klop.” Dan noemt Hij Zich de Amen. Dat wil
zeggen de eed: Het zal waar en zeker zijn. Hij betuigt dit avonduur de Waarheid te getuigen in de
gemeente van Laodicea, die vol van leugen is. Hij zegt: Dit zegt de Amen! Hij zegt niet dat Hij amen
zegt, maar dat Hij Amen IS! Proeft u het verschil. De Heere is Waarheid, en daarom spreekt Hij de
waarheid! Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit zegt de Amen. Dat wil dus zeggen geliefden, Hij
wijst er ons op, dit is de waarheid die Ik u openbaar in het midden van uw gemeente, zegt de Heere.

Het tweede waarmee Hij Zich bekend maakt is de trouwe Getuige. Dat is ook altijd in het votum en in de
groet als het Woord van God uitgaat elke zondag. De getrouwe Getuige. Het betekent, geliefden, dat Hij
dat getuigenis der Waarheid bezegeld heeft met Zijn eigen bloed. Hij is getrouw geweest tot de dood!
Dus Hij is niet alleen de Waarheid, maar Hij heeft met Zijn eigen bloed die waarheid bezegeld en
bevestigd. Daarom staat hier: de getrouwe Getuige. Geliefden, waar de Waarheid bezegeld wordt met
het bloed van de Getuige, zou u  zulk een Waarheid niet van hoge waarde en heerlijkheid achten?
Temeer, daar het de Zoon van de eeuwige God is?
En dan in de derde plaats zegt Hij van Zichzelf als Hij zegt: “Ik sta aan de deur”, dat Hij is de
waarachtige Getuige. Geliefden, dat ziet niet zozeer op de waarheid als wel op de betrouwbaarheid.
Kijk, het ware geloof, wordt ook wel genoemd, in de Heidelbergse Catechismus, een stellig weten en een
vast vertrouwen, kennis (sommigen zeggen toestemmen), en vertrouwen. Dat zijn de drie delen van het
waar zaligmakend geloof. Maar geliefden, dat geloof hangt aan de betrouwbaarheid van Hem, Die zegt:
“Ik ben de waarachtige Getuige, de betrouwbare Getuige.” Het geloof hangt niet aan de gelovige, en
heeft niet het geloof als voorwerp!
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Maar het waar zaligmakend geloof ziet op de betrouwbaarheid van de Getuige! En zo u niet gelooft, zegt
de Heere in Johannes, maakt u God tot een leugenaar. Dus het zal wat zijn geliefden, het Woord van die
waarachtige Getuige te hebben gehoord en het te hebben verworpen. Ach, dan zult u rechtvaardig
verdoemd, rechtvaardig verworpen, rechtvaardig naar de eeuwigheid verwezen worden, naar de
buitenste duisternis, als u het Woord van deze Zaligmaker, komt te verwerpen. God verhoede het!

En dan gaat deze Getuige spreken in het 15e vers, dan zegt Hij: “Ik weet uw werken.” Dat wordt in elke
brief gezegd, en dat betekent eigenlijk: Ik weet hoe het er bij u toegaat. God weet het. Christus weet
het, want  Hij wandelt temidden van de zeven gouden kandelaren en heeft de sterren, dat zijn de
engelen, de leraren der gemeente, in Zijn rechterhand. Hij zegt: “Ik weet uw werken.” En wat zegt Hij
dan van die gemeente? Dan zegt Hij: “Dat gij noch koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet! Zo
dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.”
Laodicea was een rijke gemeente, een handelsgemeente. Lag tegen de woestijn in Klein-Azie en buiten
Laodicea waren bronnen. Wanneer de reizigers soms van een grote reis naar de kooplieden kwamen om
in Laodicea opnieuw handel te drijven dan waren voor de stad grote bronnen zichtbaar. Water was te
vinden. En u kunt in denken, als die reizigers die grote reis door de woestijn onder die brandende zon
gemaakt hadden en ze daar water zagen, dat ze dan van hun kameel sprongen, zou je kunnen zeggen,
en dat ze vluchtten naar dat water om te drinken. Maar wanneer ze zich boven over dat water bogen dan
was dat water niet heet en niet koud, maar lauw. En nu vraag ik u: heeft u wel eens lauw water
gedronken op een hete dag? Dan weet u het beeld wat de Heere Jezus hier gebruikt, en dat bekend was
bij de Laodicenzen. Als u lauw water drinkt op een hete dag, u zou het uit uw mond willen spuwen.

Daarom zegt de Heere: “Och, of gij koud waart of heet!” Heet water op een warme dag is nog goed, koud
water is goed, is een verkwikking, maar lauw water is om uit je mond te spuwen. Dus wat zegt nu die
verhoogde Middelaar? Die proeft de gemeente, Hij tast en proeft de nieren. En weet je wat Hij proeft?
Een lauwe gemeente. En weet u wat ik nu zo mooi vind hier?  Hij heeft de gemeente in Zijn mond, maar
nu staat er, moet je luisteren, dan zegt Hij: “Ik zal u uit Mijn mond spuwen.” Weet je wat dat betekent
vrienden? Dat Hij het nog niet doet! Dat Hij die lauwe gemeente als een last in Zijn mond draagt. Hij
zegt: “Maar als u zich niet bekeert, dan zal Ik u uit Mijn mond spuwen.” Dat vind ik het grootste wonder.
Geliefden, wat wij in onze mond niet willen hebben, dat neemt de Heere Jezus in Zijn mond: een lauwe
gemeente. Hij verdraagt tot op dit ogenblik. Ach zult u zeggen, wat is dan toch de lauwheid van de
gemeente? Wel geliefden, dat gaat Hij door het kloppen aan de deur duidelijk maken. Want het kloppen
aan de deur, dat is het spreken van Christus. Zie Ik sta aan de deur en Ik klop en indien iemand Mijn
stem hoort enzovoort. Dus dat kloppen in de oudheid, dat was spreken. Hoe gaat de Heere Jezus nu
kloppen aan het hart van de gemeente van Laodicea? Hij doet dat door de rede, door de bediening van
Woord en Geest. Dat is het kloppen van Christus! Want gemeente, laat ik nu maar direct bij dit beginnen,
heel de godsdienst van Laodicea was een godsdienst zonder Christus. Want Hij zegt: “Zie Ik sta AAN de
deur.” Weet je wat dat eigenlijk betekent? Hij staat TEGEN de deur en BUITEN de deur! Sommige
exegeten zeggen, dat betekent dat de ganse gemeente door eigen gerechtigheid verheven was, maar
alles buiten de kennis van Christus. De kantekeningen zeggen: dat is de kerk van het ogenblik,
ingeslapen, verachterd in de genade, traag geworden, en die kloppende Bruidegom staat aan de deur.

Geliefden, ik wil daar toch een enkel exegetisch woord van zeggen. In de andere brieven en aan de
andere gemeenten wordt vaak onderscheidenlijk gepreekt: Doch gij hebt enige weinige namen ook te
Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. Sommigen onder u. Daar maakt Christus een onderscheid
tussen de ware en de valse christenen. Maar als u déze brief leest, dan ziet u niet een onderscheid van
sommigen die in waarheid  de Heere vrezen, die heet waren, maar Hij spreekt ze eigenlijk aan in het
algemeen verval. Er was dus een religie opgekomen in de gemeente van Laodicea, een religie zonder
Christus, en verrijkt, zonder Christuskennis. Want Hij zegt: “Zie, Ik sta aan de deur, tegen de deur aan
en Ik klop.” Hij was er buiten! Dat betekent geliefde vrienden, dat er een heel gemeentelijk en kerkelijk
leven kan zijn, zonder ware Christuskennis, dat wil zeggen met de bediening van algemene genade, of de
algemene werkingen des Geestes. We lezen het in Hebreen 6: gesmaakt het goede Woord Gods, wel
eens gehuild bij de klaagmuur moeder, maar dat alles zonder Christus. Wel eens het Woord geproefd en
door het Woord geproefd geworden, de krachten der toekomende eeuw gesmaakt, maar dat alles zonder
Christus.
Weet u wat de Heere zegt: Bid er niet meer voor als ze afvallen, want het is ijdel, tijdgeloof. En geliefden,
in die zin zou ik willen zeggen dat de gemeente van Laodicea de geest van deze tijd openbaart. Een
tijdgeloof, terstond door velen het Evangelie met blijdschap aangenomen, maar geen diepte van aarde.
Wel de bediening van het Evangelie, maar niet de ontdekkende bediening van de heilige Wet. Een rijk en
verrijkt geworden zijnde, maar nooit als een verdoemelijke vuile zonder voor God ondergegaan in het
stof van deze aarde.
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En geliefden, dat hoeft u niet ter linkerzijde te zoeken, want we krijgen ook in onze dagen
langzamerhand Christuskennis verdacht, Christuskennis veracht, beter het niet te weten dan het wel te
kennen. Ik wil u ernstig waarschuwen! Want het kon wel eens openbaren de geest van de gemeente van
Laodicea: Zie, Ik sta buiten aan de deur. Maar weet je gemeente, Hij blijft kloppen. Er staat eigenlijk in
het Grieks een prachtig woord: Epiconturo. Weet je wat het eigenlijk is? De Heere Jezus staat met Zijn
schouder tegen de deur. Hij zegt: “Laat Me toch binnen. Laat Me toch binnen.” Hij zegt: “Want gij zegt ik
ben rijk en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt ellendig.” Weet je
wat Hij eigenlijk zegt: Je bent een leugengemeente. Je meent dat je bekeerd bent, en je meent dat je
gerechtvaardigd bent, en je meent dat je wederom geboren bent, doch het is alles zonder Mij. Bedrog en
leugen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods.

Dus die mensen hadden van zichzelf gedachten, die Christus niet van ze had. Dat is wat. Hij staat buiten
de deur. En daarbinnen maar feestvieren. En maar de bekeerde man uithangen. En dat alles buiten de
kennis, persoonskennis van de Heere Jezus. Dan gaat Hij verder kloppen, want dan zegt Hij: “Gij weet
niet.” Wat wisten ze niet? Wel gemeente, dan moeten we dat onderscheiden, in de eerste plaats, dat ze
ellendig en jammerlijk zijn. Dat is hun algemene toestand. Waarom zijn ze ellendig en jammerlijk? Wel
om drie redenen. Omdat ze arm zijn, blind en naakt. Dus ze zijn ellendig en jammerlijk. Waarom? Omdat
ze arm zijn, blind en naakt. En dat wisten ze niet! Dan moet je eens goed horen hoor. Kijk, Gods volk, en
laten we dat nu nog eens helder mogen voorstellen, komt in zichzelf nooit verder dan ellendig, arm, blind
en naakt. Versta je dat? In zichzelf! Want wat zegt de apostel Paulus, en dan gebruikt hij hetzelfde woord
voor ellende. Hij zegt: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?” Een man
met genade. En nou wisten die mensen niet dat ze ellendig waren. TOTAAL verdorven. En jammerlijk.
Jammerlijk, er staat eigenlijk een woord, laten we het maar eenvoudig uitleggen. Het betekent: je hebt
genade nodig, maar je weet het niet. Dat wil dus zeggen, dat we de wortel van die rijkdom moeten
zoeken in eigen gerechtigheid, in wettische gestalten en ervaringen buiten Christus. Want u weet niet dat
u genade nodig hebt. En dat woord weten, dat is in de Heilige Schrift altijd bevindelijk weten. Niet in het
hoofd maar in het hart. Hij zegt: dat weet u niet, daar heeft u geen kennis aan. En wel om drie redenen.

Dan staan er drie dingen. Omdat ge arm zijt. Weet je wat er staat in het Woord: togos. En togos is
bedelarm. Weet je wat een bedelarme is. Dat is een arme van geest. Die durft zijn armen niet meer op te
heffen naar de hemel. Die tollenaar. Weet je wat een bedelarme is? Daar staan de zonden op zijn
voorhoofd geschreven. Versta je me? En die kruipen in een hoekje weg, want die zijn bang, bang dat een
ander het leest en dat God het leest. Weet je wat een arm mens is, een togoi, dat is een schuw mens.
Dan komt die verloren zoon thuis, en die jongen kon niet verder lopen. Weet je waarom niet? Als vader
hem wegstuurde dan was het voor eeuwig kwijt, en daar moest hij op rekenen. Maar toen die jongen stil
ging staan en niet verder kon, toen kwam zijn vader naar hem toe en die begon hem te kussen. Dat is nu
een arm mens. Dat zijn niet van die brutale mensen. Die luisteren vanavond liever achter de deur dan
voor de deur, begrijp je wel. Weet je wat dat voor mensen zijn? Ik probeer mijn zakken altijd heel te
houden, jullie ook. Maar dat zijn mensen, daar zijn de zakken doorgeknipt en het laatste dubbeltje
kwijtgeraakt, en een berg schuld overgehouden. Gelukkig volk. Want de Heere zegt, dat moet je weten.
Ik ga het je leren: arm. En dat volk, hoe meer rijkdom, mag ik u eens aanspreken, u die de Heere vreest,
en de schatten van de Koning hebt gezien en in de Koning al Zijn schat heeft gevonden. Weet je  wie iets
van die Schat heeft wordt nog armer. Want bij het zien van die rijkdom leert hij alles schade en drek te
achten om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, de Heere. Nameloos arm in mijzelf,
geliefden. En u weet het niet zegt de Heere.

In de tweede plaats, geliefden, staat er dat die mens blind is. Nou blind, dat ziet dus daarop dat hij geen
verstand heeft van God en goddelijke zaken. We kunnen ook zeggen: hij is een dwaas. Hij weet niet dat
hij een dwaas is. Hij acht zich wijs te zijn. Maar als God in je leven komt, dan gaat hij de wijsheid der
wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen teniet maken. Weet je hoe God Zijn volk leidt? Op
die verhoogde weg. En dwazen zullen daar niet dwalen. Als u een weinig licht krijgt van die wijsheid
Gods, geliefden. Weet je wat je gewaar wordt? Dat je een dwaas bent! Weet je wat je dan gaat zingen
met die 119e Psalm: Heere, open mijn ogen dat ze aanschouwe de wonderen Uwer Waarheid. Ik ben zo
blind.
Want de Heere Jezus zegt tot de Farizeen: Gij meent dat gij ziet, blijf dan in deze uw zonde en blindheid.
Indien gij blind waart, zegt Hij, gij zoudt geen zonde hebben. Zitten hier nog van die blinde mensen, die
maar bedelen moeten om een weinig licht, en d’r ogen geopend te krijgen. Zo dwaas in ’s-Hemels wegen.
Er zijn van die mensen, die hebben de bekering in het hoofd. En als je met ze praat dan zeggen ze: ja,
die zegt dit en die dat. Maar nu eens wie zegt Gij dat Hij dan is? Arm mens. Als God ons een weinig licht
geeft dan worden we zo blind. Dan ga je gedurig vragen om licht, om de opening van je ogen. En u weet
het niet. Het is het mooiste psalmversje dat je leren kunt als God het je geestelijk leert: HEERE, ai maak
mij Uwe wegen, door Uw woord en Geest, bekend.
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In de derde plaats naakt. Schuldig zijn is erg, maar naakt zijn is veel erger. Dan kijk ik goed naar die drie
dingetjes: Ontdekt te worden aan je hemelhoge schuld. Als de schuld in je leven ontdekt wordt tegen de
Wet en tegen het Evangelie. Maar gemeente, ook alle gronden te verliezen. Eens ontgrond te worden. We
zoeken wat grondjes. Dominee, de Heere heeft wel eens tegen me gesproken. Ik zal niet zeggen dat het
niet waar is, maar dat heeft Hij tegen Bileam ook gedaan. En Judas heeft zelfs gepreekt, mensen. Waar
zijn die mensen nog die alle gronden verloren hebben? Die het vanavond uitroepen: Geeft mij Jezus of ik
sterf, want buiten Jezus is geen leven maar enkel zielsverderf. Maar noch verder. Want dan moet je ook
nog ontkleed worden. Je moet nog ontkleed worden opdat de schande van je naaktheid voor God
openbaar komt. Ontkleed worden van alle eigen gerechtigheid, van alle vrome gebeden. Van alle
eigengerechtigde gronden, geliefden. Dan moet je gebed, dan moet je het niet kwalijk nemen, want God
volk gaat roepen als er nood komt hoor, maar ik kan het niet laten. Maar zal ik je eens wat zeggen. Als
God in je leven komt dan zegt Hij: “Doe dat getier van voor Mijn oren weg.” Er komt een tijd in je leven
mensen, dan houden je gebedjes op. Als ik niet meer bid, gaat Hij bidden.

Naakt. Ontbloot van alle eigengerechtigheid. Dan sta je in je schande voor God in de staat der rechtheid.
Wie heeft u gezegd dat u naakt bent? Dat weet u niet, zegt de Heere Jezus. Maar gemeente, wat moet je
nou met zo’n mens. Dan gaat de Heere verder kloppen. Niet alleen met de Wet tot ontdekking, maar ook
met het Evangelie. Want, en dat was het wat ik ook gezegd heb, Laodicea was een rijke handelsstad, en
dat vindt je ook hier weer uit. De Heere spreekt altijd Zijn Kerk aan uit de omstandigheden van het
leven, en Hij zegt: “Ik raad u, dat gij van Mij koopt.” Weet u, Hij staat op de markt van vrije genade, en
in de kerk hier en Hij zegt: “Ik raad u, gij naakte, blinde, arme, ellendige zondaar, dat gij van Mij koopt.”
Koop nou toch eens, koop nou toch eens. Wat dan? Goud. Ja maar, als ik arm ben dan kan ik toch niet
kopen? Weet je wat de Heere zegt. Jij koopt het en ik betaal het. Dan hoef ik geen cent mee te nemen.
Maar oh, ik ben een vloek- en doemwaardige! Ik heb enkel schuld! Hij zegt: als een schuldige mag u
goud kopen opdat uw schuld betaald wordt.

Ik denk aan die gelijkenis. Daar is een man aan het werk, en die werkt in het dagelijks leven om zichzelf
in leven te behouden. Dat is nou een mens hoor. Maar het zal niet gaan hoor, want zelfs de beste werken
moeten sterven, maar weet je wat er gebeurd? Die man die gaat aan het werk en op een gegeven
moment dan stoot die schep, het ijzer van die schep, die stoot op een kist. Weet je wat, denk hij, ik ga er
eens om heen kijken. Hij gaat er omheen graven. Een schatkist, mensen. Hij kijkt rondom of er iemand is
die dat gezien heeft. Nee. En dan begint hij die schatkist te openen en laat ik eens wat zeggen, versta je
het, dan moet je eens horen. Hij dacht, als ik die schatkist heb dan hoef ik nooit meer te werken. En nu
geestelijk. Als je het goud van Christus hebt, dan hoef je nooit meer te werken. Dan kun je de schuld
betalen die je hebt gemaakt voor God en mens. Hij zegt: “Ik raad u dat gij van Mij koopt. Koop toch goud
bij mij!” Wat is dat goud dan? Daar is allerlei uitleg over geweest.
Weet je wat ik geloof? Dat zijn de schatten des heils, verworven door de arbeid van Christus. Dat is het
goud dat beproefd is in het vuur van Gods toorn. Dat is Zijn betalende rantsoen. Hij zegt: “Koop dat nou
eens van Mij!” U die geen druppel meer hebt een naakt staat voor uw God. Opdat u leven zou van Mijn
rantsoen. Zal ik je eens wat zeggen. Je kunt vanavond in de kerk zitten met een vijandig hart daaronder.
Dat geloof ik ook. Maar ik zal je wel vertellen, vanavond wordt het je aangeboden. Ik niet, maar het
Woord. Armen en ellendigen kopen om niet, geliefden. Vrije genade. Eenzijdig Godswerk. Heerlijke
gerechtigheid. Ik raad u zegt Hij. Kom nou eens bij Mij. Met al die schatten van de wereld ben je
straatarm gebleven. Met al de schatten van de vrome godsdienst kun je voor Mij niet bestaan. Ik raad u
dat gij van Mij koopt, goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. Niet alleen je
schuld betalen, maar genoeg hebben tot je eeuwige zaligheid. Mijn kind, je hoeft niets mee te nemen. En
weet je wat Hij zo graag heeft? Dat je Zijn schatten neemt. Hij zegt: en nou mag je het kopen. Kopen is
een rechtshandeling. Degene die koopt wordt rechtens eigenaar. Maar als ik dan arm ben, vloek- en
doemwaardig, de eeuwige verdoemenis verdiend heb. Hoe kan ik dan kopen? Ik heb het al gezegd,
omdat Hij betaald.

O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij, die geen geld hebt, komt koopt en eet.
Ja maar, wat ik gratis krijg is me niks waard. Maar bij de Heere Jezus kun je het alleen maar gratis
krijgen, met lege zakken, en met een hemelhoge schuld, en een vervloekt en doemwaardige ziel. Wil je
nog een paar traantjes meenemen? Droog ze. Want ik kan ze niet wegen zegt Christus. Zoek je nog een
oprecht hart? Je hebt het niet. Een oprechte ziel als tegenwicht in de weegschaal van Gods
gerechtigheid? Je vindt het niet. Weet je wat God doet? Hij gaat goddelozen zalig maken, om niet. Ik heb
ook een vroom mannetje willen worden, en God heeft de andere kant op gewerkt. Hallelujah. Een vijand
van Christus. Maar vijanden worden met God verzoend. En dan kun je tegen me zeggen, maar Hij meent
het voor mij niet. Je bent een leugenaar! Als je buiten deze Zaligmaker nog rijk geworden bent, is je
godsdienst niet meer dan verachtelijk slijk en verdoemelijk vuil. Hij staat buiten de deur en Hij klopt.
Koop, zegt Hij. Koop. Gij die geen geld hebt, koop Mijn schatten. Lieve Heere Jezus hè. Toch een lieve
Heere Jezus.
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En kleding gemeente. Dat ge bekleed moogt worden met witte klederen. Weet je wat voor kleed dat is?
Dat is het kleed van Christus. Hij heeft naakt aan het kruis gehangen. En weet je wie dat kleed krijgt?
Een Romeinse soldaat. En hoe wordt het zijn bezit? Alleen door dobbelen. En wat is dat voor kleed? Dat is
het kleed van de rechtvaardigmaking der heiligen, gekleed in witte klederen, staat er in Openbaring, voor
de troon. Je kunt ook zeggen, dat is het kleed van de heilige gehoorzaamheid van Christus. Er zijn wel
eens mensen die zeggen: er komen alleen zondaren in de hemel. Dat is niet waar hoor. Alleen geredde
zondaren, geheiligde zondaren, verzoende zondaren, bekleed met het witte kleed van de gerechtigheid
van het hoofd tot de voetzool toe om de schande van de naaktheid te bedekken. Witte klederen. Wit
gemaakt in het bloed van Christus, geliefden. Hij zegt ach, koop nou toch eens. Er zat een mannetje in
die bruiloftzaal, en die had zijn eigen pak aangehouden, weet je wel, en dan zegt de Heere: “Eruit zegt
Hij, eruit.” Ja maar, het is toch zo’n mooi pak! Eruit! Als Christus je neemt, dan neemt Hij je met goud en
met kleren. Dan moeten je eigen kleren uit. Dan komt er een dag in je leven, dan sta je naakt voor God.
En dan reis je naar de hel, en dat heb je nog verdiend ook. Daar zal je het nog mee eens moeten worden
ook.  Maar, oh geliefden, dan gaat Hij kleden. In het paradijs is het al begonnen. Toen heeft Hij een lam
geslacht. Toen heeft de Vader Zijn kind geslacht in het lam. En toen heeft Hij het kleed van het lam,
Adam en Eva aangetrokken, de gerechtigheid van Christus. Meer heb ik niet, mensen. Meer hoef ik niet
en meer wil ik niet. De rest moogt ge houden. Daar Jezus, zegt McCheyne, alleen mijn gerechtigheid is.
Meer heb ik niet. Kom nou zegt Hij. Ben je naakt? Laat ik je kleden met Mijn kleed, dat Ik afgelegd heb
aan de voet van het kruis, en Romeinse soldaten hebben het ontvangen, het kleed van de gerechtigheid.
En ogenzalf opdat je zien mag. Dat is de bediening des Geestes. Dat is het Woord Gods, opdat je oog
krijgt voor jezelf, maar dat je ook zien mag de gerechtigheid en de persoon van de Middelaar.

Zingen: Psalm 56:6

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’;
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven.
‘k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word’ Zijn lof vergroot.

Gemeente, zijn dat niet de weldaden van Christus, ja. Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt en dat
is ook kennelijk in de Schrift, tussen de weldaden van Christus en de kennis van Christus. En er zijn
mensen die beweren dat je wat van Hem kunt hebben, zonder dat je Hem kent. Toch geliefden, als ik let
op de tekst, daar staat: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Indien iemand Mijn stem zal horen en de
deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen.” Weet je wat de Schrift nu zegt dat je alleen de weldaden van
Christus deelachtig kunt zijn als je Hem deelachtig bent. Want laten we maar zeggen, de Heere zegt van
het waar zaligmakend geloof: Ik zal u ondertrouwen in geloof en gerechtigheid.
De gemeenschap aan Christus wordt in de Heilige Schrift getekend als een band van het huwelijk. En
laten we nou maar heel eenvoudig zeggen, als de Heere Jezus in je ziel komt, en door die deur
binnenkomt, dan neemt Hij alles mee. De Heidelbergse Catechismus zegt: dan worden we Christus en al
Zijn weldaden deelachtig. Dat is de vrucht van de kennis van Christus.
Ds. Fraanje heeft halverwege de 20e eeuw al voorspeld: er komt een tijd, dan hebben ze een geloof
zonder vereniging, en een wedergeboorte zonder Christus. Dan spreken ze al van de weldaden des
geloofs buiten de kennis van de Zaligmaker. En in die tijd leven we. Rijk en verrijkt, en de Heere Jezus
buiten de deur. Maar nou wat anders. Als Hij inkomt, neemt Hij alles mee. Als Hij binnenkomt, dan krijg
je alles tegelijk. Alleen het moet je onderwezen worden wat je ontvangen hebt, opdat je die Geest zou
krijgen, geliefden, die Geest, die je gaat onderwijzen wat je in Christus hebt. Dat zegt het doopformulier
ook hoor. Opdat we zouden weten wat we in Hem hebben. Voel je het verschil? Het ware zaligmakende
geloof verenigt met de persoon, niet met een zaak! Ik geloof in God de Vader, ik geloof in de Heere
Jezus, Zijn Zoon, ik geloof in de Heilige Geest. En u bent toch geen vreemdeling in Jeruzalem om te
weten wat er staat. Er staat niet, ik geloof in de kerk. Ik geloof één Kerk. Maar weet u wat er wel staat?
Ik geloof IN. Dat ziet op de in-vereniging des geloofs met die Goddelijke persoon, de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.
En nu zijn er mensen in onze dagen die leren dat je deelgenoot kunt zijn van de gaven van Christus
buiten de kennis van de persoon. Het is een leugen. Het is een leugenleer. Ik weet het zeker. Rijk en
verrijkt en Christus buiten de deur. En niet weten dat je het bent. Maar als je nu die schatten als een
naakte en doemwaardige zondaar ontvangt. Die ontvang je alleen in de ZALIGE gemeenschap met de
Heere Jezus, Die Zich openbaart aan een doem- en vloekwaardig volk waar, door het geloof geschonken,
de Middelaar de ziel binnenkomt. Want gemeente, hier staat: en de deur zal opendoen.
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Kijk, dan zeggen de kantekeningen, daar moet je geen Arminiaanse gedachten van hebben, er staat dat
de Heere tegen Paulus zegt dat Hij hem een geopende deur gegeven heeft, ik meen van in Efeze. En als
u daar de kantekeningen leest, daar wordt tegenwoordig nogal eens van gezegd, die man had een open
deur om te gaan preken. Dat staat er niet hoor. Maar die open deur, weet je wat dat was, dat moet je
lezen in de kanttekeningen, dat is de deur des geloofs. Dus God, Die had die Apostel gegeven dat het
Woord dat hij predikte met de vrucht des geloofs zou gezegend worden. En dan wordt dat geloof
genoemd: een deur.

Wel geliefden, als dus de Heere door Zijn Woord, en dat vindt u hier ook, die Mijn stem zal horen. Dat
ziet op de krachtige en heerlijke werking van de Heilige Geest. Want dan moet je oren krijgen, in de weg
der wedergeboorte. Daar eindigt het mee: die oren heeft die hore. Al de mensen hebben geen oren. Maar
wie nu gaat horen, door de wederbarende arbeid van de Heilige Geest. Wat gaat hij horen? ZIJN STEM
HOREN! GAAT HEM HOREN! En waar dat geloof door het gehoor gearbeid wordt komt Christus door het
geloof in de ziel wonen. Oh, geliefden, wat leven we in een duistere tijd. Wat wordt er over weldaden
gesproken, en ik zeg het nog eens, ik wordt er vanavond niet moe van, buiten de kennis van Christus.
Prediker, ga nog eens een beetje verder. Ik ben begonnen met te zeggen dat het ontdekkende werk
noodzakelijk is voordat Christus inkomt, want Hij zegt: “Gij weet niet dat gij zijt…” Dat is het eerste hoor!
En volk, dan ga je met de ontdekking niet omhoog. Dan reis je met de ontdekking de hel tegemoet hoor.
En als je de hel niet tegemoet gaat, maar met de ontdekking omhoog stijgt, dan moet je maar rekenen
dat is een rijk en verrijkte godsdienst, waar Christus niet van weet, noch God. Dan raak je alles kwijt.
Dominee, ik hou niet van zo’n preek. Moet je zelf weten, dat maakt me niks. Ik dacht ook mensen, een
excelsior, hogerop, meer, een beetje opzamelen. Weet je wat het is? Allemaal vijandschap tegen
Christus. Maar als God waarlijk in je leven komt, daar komt een dag in je leven, dan steek je je handen
vooruit door de overwinnende en inwinnende genade van de ontdekking en dan zeg je: “Heere, sla er
maar op, de hel verdient.” Wat een zalig ogenblikje mensen.

En ik zal je zeggen, in die punt des tijds, waar het geloof ontspringt door de Heilige Geest in je ziel, komt
Hij binnen geliefden. Ik herinner mij die man die op het randje van zijn bed ging zitten, en er was enige
ontdekking in zijn leven geweest, ’t hield op. Hij dacht, en nou is het kwijt voor eeuwig. Hij ging op het
randje van zijn bed zitten, en hij riep uit: “Verloren, verloren, rechtvaardig verloren.” En toen behaagde
het God Christus in zijn ziel te openbaren door het geloof met deze woorden uit Job: “En ik weet, mijn
Verlosser leeft.” En maar mijn kind, jij maar verzamelen, en God je zakken maar leegmaken. Ik hoop
het. Ik was van de week op huisbezoek bij een jonge man in de gemeente en we spraken over die
dingen, en toen vroeg de ouderling, een wijze man die zelf kennis had, en toen zegt hij: zou je die weg
nou willen? Toen zei hij: “Dat weet ik niet.” Dat vond ik het beste antwoord, want aan de ene kant dan
weet hij, zo is de weg, en aan de andere kant wil hij die weg niet bereiken hoor.

Maar als God doortrekt met genade, geliefden, dan komt Hij door de deur des geloofs, geliefden, van een
arme, naakte, ellendige en blinde zondaar binnen. En als Hij komt, dan heb ik een vraag volk des Heeren,
neemt Hij niet alles mee? Ach, de helft is je nog niet aangezegd! De helft nog niet aangezegd. Want als
Christus met Zijn Kerk trouwt en Hij komt wonen in je ziel, geliefden, dan neemt Hij alle schatten voor
tijd en eeuwigheid mee. Wat is nu uw enige troost in leven en sterven? Dan wordt ik van die getrouwe
Zaligmaker! Weet je dan alles wat je hebt? Nee mensen. Dan zegt de koningin van Scheba: de helft is me
nog niet aangezegd. En hoe ga je dat weten? Door de prediking des Woords! Dan moeten die schatten
ontvouwd worden! En bij nadere ontdekking! Wat wie ik lief heb, bestraf ik en kastijd ik. Ik kom wel eens
op gezelschappen en dan zeggen ze: zie, dat heb ik er nou bijgekregen. Dan zeg ik, mensen, mis. Je had
het al als het waar is, alleen je hebt geleerd wat je had! Want God geeft het niet stapsgewijze. Hij geeft
in Christus ALLES!  Want in Hem is al de volheid Gods lichamelijk, geliefden. Alleen, gij zijt zo blind, dat
gij niet weet wat ge in Hem had. Dat moet ontvouwd worden, nader geopenbaard en toegepast worden.
Waarom ik dat zeg is, ik herinner me die preek van een Luther, maar dat is Schriftuurlijk hoor wat ik zeg,
maar de Geest is je gegeven opdat je zou weten de dingen die je van God geschonken zijn. Dus die wist
hij eerst niet, dat krijg je door de Geest te weten. Goed onthouden. Maar goed, Luther zegt, kijk als de
Heere Jezus geboren wordt, in Bethlehems stal, dan ligt hij in doeken. Hij zegt, Hij is zo nog verborgen.
Hij is er, maar in doeken zozeer verborgen. Hij zegt, weet je wat nou de taak is van een dienaar des
Woords?  Door de bediening van het Woord de doeken ontvouwen, opdat ge die Christus zou zien in al
Zijn schoonheid en heerlijkheid. Opdat ik Hem zou kennen en vervolg te kennen. Opdat ik zou wassen in
de genade en in de kennis van Christus.
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Gemeente, dus als je nou vanavond luistert naar deze brief, dan is ontdekking nodig voordat Christus
inkomt, aan uw doem- en doodstaat. Er moet plaats gemaakt worden voor de komst van Christus. Maar
het tweede, dat het ware leven pas begint bij het geloof in Christus. Waarom preek je dat? Omdat de DL
het zeggen. En als je een oudvader weet die het anders zegt, dan moet je vanavond bij me komen. Die
weet je niet. Dominee, Comrie! Ook niet. Comrie zegt zelfs, hoewel hij onderscheid maakt tussen de fides
qua en de fides que, ofwel ik moet anders uitleggen, als hij onderscheid maakt tussen de hebbelijkheid
en de dadelijkheid des geloofs, versta je dat? Als je het niet verstaat, vraag er licht in. Maar Comrie
maakt onderscheid tussen de gave des geloofs en de oefening des geloofs. We moeten dat niet scheiden
maar onderscheiden. Zoals je een tong nodig hebt om te spreken, maar elke tong spreekt niet, dat moet
hij leren. Zo geeft God het geloof als een gave Gods, opdat dat geloof geloven zou en Christus omhelzen
zal. Begrijp je? En de deur geopend zou worden. Daarom staat het hier in de actieve vorm. Want dat
geloof opent. Dan moet je niet zeggen: dat heb ik gedaan! Dat doet het geloof dat God schenkt aan Zijn
Kerk. Dat is Gods werk, waardoor Christus in de ziel komt wonen.

Maar waar zei ik het nou voor? Dan zegt Comrie, denk erom zegt hij: zelfs al leren we dat de gave van
het geloof voor de oefening van het geloof gaat, in de gave des geloofs is het ware leven pas daar, waar
het met Christus verenigt. En in de gave des geloofs is een klare en heldere kennis van Christus zegt hij.
Nietwaar predikant. Lees zondag 7 van dr. Comrie. Waarom ik dit zeg is? Omdat in onze dagen dit uit
elkaar getrokken wordt. Dan kun je dus een geloof hebben dat uitgaat naar Christus zonder kennis van
Christus. Het geloof richt zich altijd op het voorwerp des geloofs. Ds. Fraanje zei er komt een tijd dat ze
geloof leren zonder vereniging. Die tijd hebben we. Er is wel ontdekking nodig. Er is zeer grote
ontdekking nodig om als een vijand aan de kaak gesteld te worden van ALLE genade. Maar dat is het
leven niet. Het leven is mij Christus en het sterven gewin.  Dus doorgaande ontdekking. Zeker. Maar dat
is altijd evangelisch van aard. Maar alleen door Zijn inkomst kan de Kerk leven. Zie Ik sta aan de deur en
Ik klop. Indien iemand Mijn stem hoort, dat is het horen des geloofs, door geopende oren, de oren des
Geestes, en de deur open zou doen, en door het gehoor is het geloof door de Heilige Geest gewerkt, kijk
de kantekenaren maar na geliefden, zal Christus inkomen in uw ziel. En als Hij komt, geliefden, Die
schoonste aller mensenkinderen. Mag ik eens vragen? Is Hij bij u ook al naar binnen gekomen? Dan kan
ik vanavond aan je vragen: Hoe ziet Hij eruit? Weet je wat de Kerk dan zegt? Mijn Liefste is blank en
rood en draagt de banier boven tienduizenden. Heb je Zijn stem wel eens gehoord? Heb je in Zijn armen
wel eens gelegen? Heb je Zijn uitmuntende liefde wel eens geproefd, geliefden? Is je ziel wel eens
verwijd in zalige gemeenschap met die Middelaar?

Dat ge uw handen uitgestrekt hebt naar de hemel en geroepen hebt: Heere, wanneer is die dag dat ik bij
U wezen mag? Oh die liefde is zwaar. Die liefde is zwaarder dan dat het lichaam het dragen kan. Die
liefde brengt bij de eeuwigheid. Die liefde trekt een mens uit de zonde en verheft hem aan de troon der
genade, geliefden. Die liefde is sterker dan de dood. Zulk Een is Mijn Liefste. En als die Christus
binnenkomt, dan ben ik er niet meer. Nee. Het moet niks worden. Hoe ben je dan niks geworden? Weet
je wanneer je waarlijk niks wordt? Als Hij ALLES wordt. Alles schade en drek te achten om de
uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. En Ik zal tot hem inkomen, dat heeft Hij toch
gezegd. Want Hij staat tegen de deur. Hij begint binnen te komen. Naakte, arme, en blinde zondaar. En
dan gaat Hij avondmaal met mij houden. Dan moet je weer eens lezen wat er staat! Dan ga ik niet met
Hem avondmaal houden. Er zijn een hoop mensen die gaan avondmaal houden. Weet je wat er staat:
dan gaat Hij met mij avondmaal houden. Dan zegt Hij tegen Zijn discipelen: “Ik heb grotelijks begeerd
deze maaltijd met u te houden.” En dan nodigt Hij uit. En geliefden, dan geeft Hij niet wat. Dan geeft Hij
Zichzelf. Want Mijn bloed is waarlijk drank en Mijn vlees is waarlijk spijs. Dan zegt Hij: kom maar. Ik heb
een middel, want Ik ben Middelaar. Mijn bloed en Mijn vlees. Oh, dan stelt Hij prijs op uw gemeenschap.

Dan zegt Hij: Ik heb zo naar je verlangd, Mijn kind. Wat ben je lang weggebleven. Wat heb je het veel
met je rijkdom buiten Mij uit kunnen houden. Dan zeg je: Oh Heere, ik durf mijn ogen niet meer op te
slaan naar de hemel. Dan zegt Hij: Hindert niks kind, Ik hou toch van je. Oh, Mijn duive, oh Mijn liefste.
Kom, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Dan komt het gemeste beest. Mijn bloed is waarlijk drank.
Oh gemeente, dan wordt de hemel vervuld met de heerlijkheid van de Kerk, want dan wordt de aarde
hemel, gemeente. Dan ben je niet meer op de aarde hoor. Dan ben je in de hemel en op de aarde. Want
waar Christus in de ziel komt, gemeente, neemt Hij vrede en leven, ja eeuwige heerlijkheid en zaligheid
mee. Maar dan mag ik ook met Hem avondmaal vieren. Dan mag ik ook zeggen: Zulk Een is Mijn Liefste.
Dan heeft Hij eerst gezegd: Zulk een is Mijn liefste. Maar dan mag de Kerk ook zeggen: Zulk Een is Mijn
Liefste. Zulk Een is Mijn. Dat is wederzijds. Dat is de oefening van gemeenschap. Avondmaal vieren.
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Dan deelt hij de grootste vrede tot aan de verste grenzen mede. Dan heb je misschien hier wel eens aan
de tafel gezeten en die zeggen: ik wou dat het nooit meer op hield. Maar dan heb ik je te zeggen, die
overwint, mijn lieve broeder, die zal straks zitten met Hem in de troon en avondmaal met Hem vieren
met de triomferende Kerk. Want het hier maar in de woestijn van het leven, Zijn maaltijd aangericht,
maar straks door de woestijn eeuwig naar Hem. Dat zegt de Heere toch: Door Mijn overwinning. Ik zal
hem geven met Mij te zitten in Mijn troon delende in Mijn eeuwige heerlijkheid, en Ik zal avondmaal met
hem houden en hij met Mij. Ik met Hem. Het begint niet ik met Hem. Het begint met de grote Ik met de
Kerk, en dan de Kerk met die grote IK. Het gaat altijd van Hem uit. Hij is altijd de eerste. Dat moet ik
ook vanavond zeggen: Hij is altijd de eerste in elke oefening, hoor. Want Hij is de Alfa en de Omega, het
Begin en het Einde.

En als Hij het Begin en het Einde is, dan is Hij altijd de eerste. Denk er maar eens over na. Dan is Hij ook
altijd de Laatste. Dan zegt Hij: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Ik ben de Alfa. En dan zegt Hij: “Zie, Ik
sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand mijn stem, zit er nog een die begint te horen, die stem van
zijn Liefste, zal horen en de deur zal opendoen. Zie Ik zal inkomen. En dan zal Ik maaltijd met hem
houden en hij met Mij. Dan zal Ik hem alles meedelen van wat Ik bij Mijn dood en Mijn leven, Mijn
gerechtigheid en Mijn heiligheid. Ja, Mijn ganse Persoon. Geliefden, dan hoef ik niet meer te zijn. Dan
ben ik gestorven. Maar zie, ik leef. Maar wat ik leef, leef ik dan des Zoons van God. Dacht je dat ik het
dan nog over een bekeerd mens wil hebben? En ik neem niet anders voor onder u te weten dan Christus
Jezus en Dien gekruisigd. Dat is een zekere kennis en een vast vertrouwen, dat niet alleen anderen maar
ook mij, eeuwige gerechtigheid en heiligheid van God geschonken is uit loutere genade, alleen om de
verdienste van Christus wil. Volk, nu heeft vanavond niet iedereen oren gehad. Dat weet ik zeker. Want
de meesten zullen wel doof zijn. Maar gij die oren kreeg, hoort dan de stem van uw Liefste. En Hij zegt:
“Zie, Ik sta weer aan je deur en Ik klop. O laat Me binnen, en Ik zal Mijzelf wegschenken in Mijn
heerlijkheid en majesteit.” Ach, zit er hier iemand die zegt: ik kan er niet bij. Kijk nu eens, luister vriend.
Hij staat aan uw deur, Hij kan er wel bij, en Hij klopt. Acht, dat gij verwaardigd werd die deur te openen,
opdat Hij inkome. Gij gestorven zijt, Hij levend tot roem van vrije genade. Ik ben het, uw Zaligmaker. Gij
hoeft het niet meer te zijn. Zo wordt Zijn lof vergroot. AMEN.

Dankgebed

Zingen: Psalm 22:13

Zegen

Gaat dan heen in vrede naar uw huizen en ontvangt met biddende harten de zegen des Heeren.
De HEERE zegene u en Hij behoede u,
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

AMEN


