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J.C. Philpot in zijn preken over Beproevingen 
 

J.C. Philpot in een preek over 2 Korinthe 12:9 

 

Hoe gepast voor onze bevinding van onze hulpeloosheid zijn des Heeren woorden: ‘Mijn 

kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Als wij dus onze zwakheid leren, dan beginnen wij onze 

kracht te leren. ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig’. Wij beginnen een blik te werpen buiten 

ons ellendig eigen ik, en tot de Heere op te zien, opdat er kracht uit Hem in onze ziel komen 

moge. Aldus bevond Jeremia het: ‘HEERE, ik heb Uwen Naam aangeroepen uit de onderste 

kuil. Gij hebt mijn stem gehoord,verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen. Gij 

zijt genaderd ten dage, als ik U aanriep. Gij hebt gezegd: Vrees niet!’ (Jer. 3:55-57) 

Op deze wijze kan de Heere, door de toepassing van Zijn Woord, door een zoete toefluistering 

van Zijn liefde, of door het bijbrengen van een genadebelofte, in een ogenblik kracht 

mededelen. Hebt u het niet aldus ondervonden? In een tijd van verzoeking en beproeving, toen 

het scheen, alsof u nauwelijks een korrel genade in uw ziel bezat, evenwel toen de Heere maar 

begon te verschijnen in de ontsluiting van de één of andere belofte, of in de toepassing van 

enig woord, of in het schijnen van het licht Zijns aanschijns, welk een kracht werd er dan 

medegedeeld om te geloven! 

Welnu, naarmate het geloof de kop begint op te steken, komt de hoop na in zijn gevolg en de 

liefde vormt de achterhoede. Welk een kracht is het, die de Heere schenkt! Wat 

bovennatuurlijk, wat bijzonder, wat alle andere kracht overtreffend! Maar, indien wij sterk in 

onszelf zouden zijn, dan zouden wij de kracht des Heeren niet van onze eigen kracht kunnen 

onderscheiden. Indien het geloof te mijner beschikking zou staan, hoe zou ik dan kunnen 

vertellen, in welk geval ik uit mezelf geloofde, en in welk geval het de Heere behaagde, het mij 

te geven om te geloven, evenals om Zijns Naams wil te lijden? Indien ik zou kunnen bidden of 

preken, of indien u zou kunnen horen, als en wanneer het ons belieft, hoe zouden wij dan het 

onderscheid kunnen vertellen tussen hetgeen de Heere in en voor ons doet, door Zijn Geest en 

genade, en hetgeen wijzelf doen? Maar door bevindelijk onze eigen zwakheid te leren kennen, 

wanneer het de Heere behaagt Zijn kracht bekend te maken, dan is de tegenstelling zo groot, 

dat wij deze kunnen opmerken, schijnende als met een lichtstraal van de hemel, en dan weten 

wij, wat het zeggen wil, dat Zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. 

 

Onze zwakheid, zoals deze innerlijk wordt gevoeld, brengt ons altijd tot de troon der genade, 

als nooddruftige smekelingen, opdat wij dagelijkse vervulling mogen verkrijgen. Het is onze 

zwakheid en de kracht des Heeren, onze nooddruft en Zijn vervulling, onze beproevingen en 

Zijn ondersteuning hieronder,die de gemeenschap met de Heere onderhouden. Indien ik dag 

aan dag zou kunnen bidden, of preken, of schrijven, of geestelijke werken doen in mijn eigen 

kracht, zonder de Heere, door Zijn kracht in mijn ziel werkende, waarvoor zou ik dan behoefte 

hebben aan de Heere? Ik zou het zonder Hem kunnen stellen. Hij zou voor mij niets betekenen. 

Doch indien ik niet kan preken, of bidden, of schrijven, of geloven, of hopen, of liefhebben, of 

enige genadevrucht kan voortbrengen, tenzij het de Heere behaagt Zijn genade aan mijn hart 

mede te delen, een gevoel hiervan brengt mijn ziel min of meer dag aan dag in vereniging met 

Hem, opdat ik toedieningen van sterkte en kracht uit Hem moge verkrijgen. Wanneer ik 

onafhankelijk van Hem kan leven, dan zal ik dat doen. 

Onafhankelijkheid beminnen wij allen op innige wijze. Juist dit is het bloed, dat door al onze 

aderen stroomt. In vroeger dagen placht dit mijn leuze te zijn, want ik was te hovaardig om 

voor wat dan ook van iemand afhankelijk te zijn. Doch de genade leert ons hetgeen wij van 



3 

nature nimmer zouden leren. De genade heeft me geleerd afhankelijk te zijn, niets te zijn, vol 

van zwakheden te zijn en terwijl ik deze zaken gevoel, brengt dit me tot de Heere, opdat Hij 

Zijn kracht in mijn zwakheid zou willen volbrengen, opdat Hij mij in mijn onwetendheid zou 

willen onderwijzen, Zijn verzoenend bloed en stervende liefde in mijn schuld en schande zou 

willen openbaren, opdat ik ervaar, in het persoonlijke en in het openbaar, met mijn pen en met 

mijn tong, op de kansel, en in mijn huis, voor de kerk en in de wereld, dat Zijn kracht op me 

mag rusten. Welnu, terwijl deze zaken in onze ziel werken, brengen ze ons in levende 

vereniging met een levende Heere, openen ze een verbindingsweg tussen Zijn kracht en onze 

zwakheid, Zijn goedertierenheid en onze ellende, Zijn macht en onze hulpeloosheid. Ik kan u 

vertellen, hoe u dag aan dag leeft, hoewel ik u noch ontmoeten, noch met u spreken moge. 

Indien u geen doorn in het vlees hebt, indien u geen engel des satans hebt om u met vuisten te 

slaan, indien u geen beproevingen of verzoekingen hebt, dan hebt u geen mededelingen aan 

uw ziel van de liefde en goedertierenheid, genade en kracht des Heeren. U moogt uw Bijbel 

lezen, en in alle getrouwheid op uw knieën vallen, doch er is geen mededeling aan uw hart 

vanuit de volheid van Christus. Maar, indien u aan de andere kant beproefd en verzocht wordt, 

bekommerd en geoefend bent, een dagelijkse doorn hebt, en een engel des satans, en indien 

door deze middelen uw schepselskracht is uitgeput, dan hebt u er behoefte aan, dat de Heere 

bezit neemt van uw ziel om u Zijn genade te schenken, om u te sterken en te ondersteunen. 

Aldus worden juist deze zwakheden en verzoekingen op een erg gezegende wijze overheerst, u 

ten goede en tot roem des Heeren, door een verbindingsdeur te openen tussen een volle 

Christus en een ontledigde zondaar, een genadige en liefhebbende Jezus, en een ellendig, 

afhankelijk schepsel, dat niets heeft en niets is in zichzelf, dan zonde en ellende. 

Loof God dan voor uw beproevingen. Zij zijn de beste zaken, die u kunnen overkomen. Juist 

uw beproevingen in de voorzienigheid zijn zovele gewichten, die rond de hals gebonden zijn, 

blokken, die rondom uw voeten gesloten zijn, om u ervoor te bewaren de weg der zonde te 

begaan. Juist de verzoekingen, die u ondergaat, zijn middelen u van de farizese hoogmoed te 

ontledigen en te ontbloten. De doorn in het vlees en de engel des satans zijn middelen in Gods 

hand om uw kracht erdoor te verzwakken, en om u ervan te overtuigen, dat u zonder Christus 

niets doen kunt. Ze zijn inderdaad pijnlijk om te verdragen. Zij zijn bedoeld dit te zijn. Zij 

zouden de juiste uitwerking niet hebben, tenzij ze pijnlijk zouden zijn. God speelt niet met ons, 

en zal ons niet toestaan met Hem te spelen. Soms hebben wij behoefte aan krachtige en 

pijnlijke leidingen, om ons tot ons verstand te brengen en om ons uit die droom van valse 

verzekerdheid te schudden, waarin duizenden geheel opgaan, en om ons de zonde en het eigen 

ik in hun ware licht te tonen. Wanneer wij door de doorn en door de engel worden beproefd en 

geoefend, wat verdwijnen de dingen der wereld dan uit het oog! Welk een ledig toneel wordt 

deze ijdele wereld, met al zijn vermaken en bezigheden, dan om te aanschouwen! 

Wat schijnt hier beneden alles verdord en verwelkt, een tranendal, een woeste huilende 

wildernis! En naarmate de hemel zich ontsluit met Zijn heerlijkheid en gelukzaligheid, Zijn 

eeuwige rust en vrede, welk een duurzame wezenlijkheid wordt er dan gevonden en gevoeld in 

de genade van Christus, in de vertroostingen des Evangelies, en in de liefde Gods! 

Maar zouden de kracht en de wezenlijkheid dezer hemelse zegeningen ondervonden worden, 

tenzij er eerst een verzwakkende doorn zou zijn geweest, om alle schepselskracht - die vijand 

van het kruis van Christus uit te putten? Zou Jezus gekend worden in Zijn bloed, liefde, en 

genade, indien er noch beproeving, noch verzoeking, zwakheid of lijden zou zijn, om ons onze 

diepgaande en dagelijkse behoefte aan Hem te doen voelen? Aldus kon de apostel spreken: 

”Zo zal ik dan veel liever roemen in mijne zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij 

wone” - zoals de wolkkolom op de tabernakel rustte, zoals de heerlijkheid Gods rustte op het 
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verzoendeksel. Het zal ons genade zijn, zo wij zijn taal, naar welke mate zijner bevinding dan 

ook, kunnen bezigen. Want zoals hij kon roemen in zijn zwakheden, opdat de kracht van 

Christus op hem mocht rusten, zo zullen wij dit kunnen, juist naar de mate ons dit geleerd is, 

door dezelfde Goddelijke Onderwijzer, en zo wij hetzelfde geloof in ons hart hebben, door 

dezelfde kracht Gods gewerkt. AMEN 

 

 

J.C. Philpot in een preek over Efeze 1:19-20 

 

Hoe rijk, hoe veelomvattend is de heerschappij van Christus. Beschouw de woorden ‘alle 

dingen’ en zie wat ze omvatten. Sluiten ze niet alle aardse, evenals alle hemelse zaken in? Alle 

beproevingen, alle bezoekingen, alle verzoekingen, alle zonden, en alle droefenissen, alle 

vijanden, en alle vrezen, mensen, engelen, duivelen, tegenwoordige dingen, dingen in het 

verleden, toekomende dingen, alle zijn dan ook Zijn voeten onderworpen. Want Hij moet 

regeren, totdat al Zijn vijanden tot Zijn voetbank zijn gemaakt. 

Konden wij vaker en meer aanhoudend een blik werpen binnen de voorhang en ons meer die 

verwonderlijke kracht toe-eigenen, waarmede God Hem bekleedde, toen Hij alles Zijn voeten 

onderworpen heeft. Wat zou het ons doen bedaren, onder de druk van onze verschillende en 

verwarde beproevingen, verzoekingen, bezoekingen en droefenissen, en wat zou het deze 

verlichten! Vaak worden zij ons de baas, maar kunnen zij Hem de baas worden? Lasten van 

beproevingen en bezoekingen, ons op de rug gelegd, zijn voldoende om onze schouders te 

kneuzen, maar kunnen ze de schouders kneuzen van Hem, bij Wie God hulpe besteld heeft, als 

Eén, Die machtig is? Onze zonden, gedragen door onszelf, zouden lichaam en ziel in het stof 

verbrijzelen, en niet slechts in het stof des doods, maar in de vlammen der hel. Maar kunnen 

onze zonden de almachtige arm en de eeuwige schouders der verheerlijkte Godmens, Die deze 

wegdroeg, toen Hij stierf aan het kruis, verbrijzelen? U kunt uw verzoekingen niet aan. Zij zijn 

u te sterk, en u vreest, dat u er op een zekere dag nog aan ten prooi zou vallen. Doch zijn uw 

verzoekingen voor de voeten van Hem, onder Wiens voeten alles is gezet, te sterk om ze te 

verbrijzelen? Zijn uw verzoekingen te sterk voor de handen van Hem, Wiens handen een 

wereld kunnen dragen, om deze van u weg te nemen? Uw bezoekingen, uw droefenissen in de 

voorzienigheid en in de genade, gedragen door uzelf, daaraan kunt u wel bezwijken. O, indien 

u ze maar bij de Lastdrager zou kunnen brengen! 

O, indien u maar zou kunnen geloven, dat onder u de eeuwige armen zijn! O, indien u maar de 

opgeheven voet van onze gezegende Verlosser zou kunnen zien, gereed om op uw 

bezoekingen en droefenissen te worden gezet, en Zijn hand uitgestrekt om de last van uw 

schouders op te heffen, en deze op Zijn eigen schouders te leggen, wat zou dit uw smarten 

verlichten, en u in staat stellen u goed te houden, onder een last, welke u, zonder deze kracht, 

zou verbrijzelen ! 

 

 

J.C. Philpot in een preek over Psalm 107:17-20 

 

‘De zotten worden om de weg hunner overtreding en om hunne ongerechtigheden geplaagd. 

Hunne ziel gruwde van alle spijze, en zij waren tot aan de poorten des doods gekomen. Doch 

roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, verloste Hij hen uit hunne 

angsten. Hij zond Zijn Woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hunne kuilen’ 
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De 107de Psalm is één der opmerkelijkste gedeelten der van God ingegeven Schrift, in zoverre 

deze op een aantal verschillende wijzen en onder verschillende beelden de bevinding der 

heiligen Gods voorstelt. Er zijn vier personen, wien deze speciaal tekent, die ik niet ongepast 

moge noemen de zwerver, de gevangene, de zot of afkerige, en de zeeman. Deze vier personen 

worden voorgesteld en beschreven als typen en beelden van de heiligen Gods, die door die 

bijzondere aard der bevinding worden geleid. U zult vaststellen, dat er vier dingen van hen 

worden gezegd. Zij hebben benauwdheid, gebed of een roepen, verlossing en lof. Zij worden 

allen voorgesteld als geworpen in bezoeking en benauwdheid, en gebed en smeking oefenende 

in hun bezoeking en benauwdheid. Zij worden allen voorgesteld, als verlossing ontvangende 

in antwoord op het gebed, en van de lof wordt gesproken als Gode geschonken door allen. 

Met Gods zegen zal ik proberen de woorden onzer verhandeling wat te verklaren: en dat 

doende zal ik aantonen: 

 

I. Ten eerste: wie deze zot is, voor zover de Heere ertoe in staat moge stellen, wat van zijn 

persoon te tekenen. 

II. Ten tweede: zijn bezoeking, welke is zijn overtreding en ongerechtigheid. 

III. Ten derde: hoe hij in zijn bezoeking tot den Heere roept. 

IV. En ten vierde: hoe de Heere spreekt, heelt, en verlost. 

 

I. Ik geloof, dat sommigen uwer in staat zullen zijn iets in uw eigen bevinding vast te stellen, 

dat moge overeenkomen met wat de Heilige Geest ons hier heeft voorgelegd. Het is ons niet 

toegestaan elkander dwazen te noemen, want er is een nadrukkelijke verklaring uit de mond 

der vleesgeworden Waarheid, dat hij, die zijn broeder een dwaas noemt, in gevaar zal zijn van 

het helse vuur. Maar ik ken geen Schriftplaats, die enig mens verbiedt zichzelf een dwaas te 

noemen: als er één is, ben ik mij er niet van bewust. Noch is er enige Schriftplaats, niet dat ik 

weet, die ons dwazen heet. In de woorden onzer verhandeling spreekt God van sommigen van 

Zijn volk, en noemt hen dwazen, maar alleen zoals elders: ‘Gij, dwaas en onwijs volk.’ Een 

dwaas te zijn in geestelijke zin is het tegenovergestelde te zijn van wat een wijs man is. Dwaas 

te handelen betekent te handelen op een wijze, tegengesteld aan die, waarop de wijze handelt. 

De wijze is een man, die hemels onderwijs in zijn ziel heeft, en ernaar handelt. Hij zet dan ook 

een wacht voor de deuren zijner mond, en wandelt zonder ter rechter- of linkerzijde te 

struikelen. Hij heeft geen erg drukkende last van schuld op zijn consciëntie, hij is niet verward 

in de strikken van satan, en aldus handelt hij als een wijs man, omdat hij de zonde veracht. 

Maar de dwaas, bewust zijnde wat hij is, ziet op Jezus, ‘Die ons geworden is wijsheid van 

God.’ 

 

De dwaas is niet de goddeloze, hij is niet een verworpeling: maar hij is een arm, zwak, dwaas 

kind van God. Hij is een vat der genade, maar hij is niet gezegend met die wijsheid en vreze 

Gods in levende beoefening. Hij is zonder die krachtige nature Gods, welke hem bewaart voor 

zwakke en dwaze dingen, maar toch is hij een aangenaam en gezaligd man, hoewel hij uit 

verschillende redenen in vele droeve gevallen zijn onreinheid en dwaasheid verraadt. Hij heeft 

het oog van een dwaas, een dwaas hart, dat altijd hunkert naar onreinheid en dwaasheid, een 

dwaze tong, welke niet in bedwang wordt gehouden met bit en toom, en een dwaze gewoonte 

van op zichzelf te betrouwen, waardoor hij vaak tot het boze komt, en satan legt zijn strikken, 

en hij raakt erin verward. Hij heeft een zwakke wederlegging, sterke hartstochten, en door de 

krachtige aanvallen van zijn onvermoeide vijanden, wordt hij verleid tot iets, dat schande 

brengt, ik wil niet zeggen over de Kerk, maar op zijn consciëntie. Het kan wel zijn, dat hij 
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ervoor wordt bewaard een smaad te brengen over het volk van God: doch hij is zich ervan 

bewust, dat hij erg onbescheiden en ongepast handelt, en door deze dingen brengt hij 

duisternis over zichzelf. 

 

Er kunnen er hier wel enigen zijn, die zichzelf gelukwensen, dat zij deze dwaas niet zijn. Het 

kan wel zijn, dat u bent als de zoon in de gelijkenis, die nooit ook maar iets verkeerd had 

gedaan, maar de Heere scheen zijn goede rekenschap van zichzelf niet heel erg te steunen. Niet 

dat ik niet geloof, dat hij een goed man was, maar toch zei hij, dat zijn vader hem nooit ook 

maar een bokje had gegeven, om vrolijk te zijn met zijn vrienden, en ook had hij hem niet de 

belofte van een feestmaal gegeven. Dus wat hij had om over te feesten, was zijn goede mening 

van zichzelf, en zijn eigen vasthoudendheid. En vaak was het een erg heerlijk feestmaal voor 

hem. Hij was niet zo slecht geweest als zijn broer, die zijn ganse vermogen had doorgebracht. 

Maar op zijn best was het een armzalig feest. De Heere lachte hem nooit toe. Doch hij had in 

zichzelf datgene, waarop hij met voldoening kon blikken. Daarom,toen zijn hongerige broeder 

thuiskwam, was hij vervuld met haat en nijd tegen hem, met heimelijke hovaardij en 

eigengerechtigheid. Maar de dwaas is iemand, die niet zulk een goed gedrag, zulke goede 

voornemens, goede woorden of werken heeft om op te roemen. Hij is zich ervan bewust, dat 

hij in verschillende gevallen op droeve wijze, de verkeerde weg is opgegaan, hetgeen 

benauwdheid in zijn consciëntie heeft gebracht. En het kan zijn, dat hij bij ogenblikken in zijn 

ziel wordt geoefend, of hij er niet in alle opzichten buitenstaat, of hij wel ooit de vreze Gods in 

zijn ziel gehad zou kunnen hebben, en hij begint te twijfelen. Hij kan zeggen, dat hij heeft 

‘dwaselijk gedaan,’ zoals er één oudtijds sprak: ‘en zottelijk gedaan.’ Maar wij willen u wat 

verder leiden in de verborgen diepten onzer tekstwoorden. 

 

II. ‘De zotten worden om de weg hunner overtreding, en om hunne ongerechtigheden 

geplaagd.’ Welnu, deze dwazen moeten treuren over hun overtredingen en ongerechtigheden. 

De arme David was zulk een soort dwaas. Hij deed een misstap en viel, struikelde en bracht 

schuld op zijn consciëntie. Zijn zoon Salomo was een dwaas van dit soort, want hij zondigde 

en bracht grote duisternis over zijn ziel. Hizkia was één van deze dwazen, toen hij zijn 

goederen toonde aan de gezanten van de koning van Babel. Petrus was één van deze dwazen, 

toen hij zijn Heere en Meester verloochende, en nog wel met een eed. Toen deze heilige 

mannen schuld op zich laadden vanwege hun overtredingen, werden zij geplaagd. Er is nu in 

de wereld een zeer verpestende en vergiftige leer in omloop, dat God Zijn volk niet kastijdt 

vanwege hun zonden. Hoe vreselijk voor enig mens om zulk een dwaling te verspreiden. Wat 

een antinomiaanse leer! Hoe in strijd met de Heilige Geest! Want de Heere zegt in de 89ste 

Psalm, en men zou menen, dat dit genoeg zou zijn, om het te bewijzen: ‘Indien zij Mijne 

inzettingen ontheiligen, en Mijne geboden niet houden: zo zal Ik hun overtreding met de roede 

bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen. ‘ En zegt Paulus niet zeer beslist in de brieven 

aan de Hebreeën: ‘Indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo 

zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.’ 

Zo ook hier zegt de Heere met nadruk van deze dwazen, dat zij worden geplaagd vanwege hun 

overtredingen. Worden niet hun overtredingen aangegeven, als de oorzaak hunner plagen? Het 

kan wel zijn, dat God hen plaagt in het lichaam, zoals wij lezen in 1 Cor. 11:30 van velen, die 

‘zwak en krank’ waren en van velen, die in slaap waren gevallen, omdat zij aten en dronken, 

alsof het avondmaal des Heeren een feestmaal was. Om deze reden waren sommigen krank en 

sommigen werden weggenomen door de dood. Hier werden zij geplaagd door 

lichaamskrankheid, en als u de oorzaak zou kunnen naspeuren van uw lichamelijke 
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ongesteldheid, dan zou u kunnen opmerken, dat de Heere u plagende was, vanwege een zekere 

overtreding, zodat door uw lichaam te bezoeken met een pijnlijke plaag, Hij u deed denken aan 

uw zonden en overtredingen, en aldus stelt Hij ze u voor ogen en doet ze zwaar drukken op uw 

consciëntie. 

 

Het is goed in ziekte het te aanvaarden als een kastijding, en hoewel uw consciëntie vrij is van 

enige hovaardij of zonde, aanvaardt de roede dan voor uw zonden in gezamenlijk opzicht. 

Maar als de roede wijst op enige bijzondere misstap of struikeling, aanvaardt de roede dan als 

ertegen gericht zijnde, en smeek van den Heere u een openbaring te schenken van Zijn 

vergevende liefde. Het kan wel zijn, dat Hij u in de Voorzienigheid plaagt, het kan zijn, dat u 

een erg hebzuchtig hart hebt, en dat Hij opmerkt, hoe het u gedurig terzijde aftrekt. In de kerk 

kan er een zeker overleg in uw gedachten komen, waarmede u uw bedrijf wat meer kunt doen 

bloeien. Het mag dan zijn, dat u niet komt met het vooropgezette doel dat te doen, maar in 

plaats van te luisteren naar het woord, kan het wel zijn, dat u zekere plannen ontwerpt, welke 

een grotere winst in uw bedrijf zullen verzekeren, of u kunt wel zoeken naar iets, om uw 

hebzuchtige begeerten te voldoen. Kunt u dan erover verwonderd zijn, dat de Heere zou 

wegnemen al hetgeen u had bijeenvergaderd, en dat Hij zou ingaan tegen deze hebzuchtige 

praktijken? Aanvaardt het als een kastijding. Of het kan wel zijn, dat Hij uw consciëntie 

bezoekt. U bent zich ervan bewust, dat er vele dingen in u zijn, waaraan de Heere een 

mishagen heeft, de hardigheid uws harten, uw ongerechtigheid, of de koelheid uwer 

genegenheden, en vele dingen, waarvan de Heere nauw kennis neemt, en dan plaagt Hij uw 

consciëntie. Hij haalt uw hart tot Hem uit, en oefent u bij ogenblikken op dit punt, of uw ziel 

recht is voor God. U hebt geen antwoord op het gebed, u hoort de heiligen Gods spreken over 

gezegende openbaringen, en over welke verkwikkende woorden er tot hen komen, maar u hebt 

niet één woord, u bent besloten onder duisternis, en vrees. Of het kan zijn, dat u beproevingen 

hebt in het huisgezin, een ziekelijk kind, of een invalide vrouw of man, en dat ze u zelfs 

ontvallen door de dood. Neem al deze dingen als de roede Gods, die tot u spreekt, waardoor 

Hij u doet denken aan vele dingen, waarin u terzijde bent afgetrokken. Zoals de ouder of 

ouders hel kind bezoeken voor wat het heeft gedaan, zo ook kan het zijn, dat de Heere u 

bezoekt. Het is een erg slechte plaats om in te verkeren, geen bezoeking te hebben in gemoed, 

consciëntie of lichaam. Het is wel aangenaam voor het vlees, doch het is een slechte plaats 

voor de ziel. 

 

Indien alles aangenaam is in het huisgezin, gemakkelijk in de omstandigheden, als er geen 

bekommering is in de consciëntie, geen beproevingen van binnen, ben ik er erg zeker van, dat 

het u ver van God brengt, en dat het u ermede tevreden zal doen zijn het leven te leven van een 

beest, etende en drinkende en slapende, te zijn zoals u bent en wat u bent, zonder te zuchten 

naar een openbaring en ontdekking van Christus aan uw hart. De meeste mannen en vrouwen 

leven het leven van een beest, en zijn alleen maar bezig voor de tijd, in hun werk: Zij hebben 

niet meer bekommering over hun ziel, dan de beesten, die vergaan, en zo is het ook met de 

heiligen Gods, tenzij de Heere het werk levendig houdt door kastijding, tenzij Hij hen 

terugbrengt en hen leert welke zondaren zij zijn en hun geest opheft tot de dingen der 

eeuwigheid. 

 

U kunt wel denken, dat er erg vriendelijk met u wordt gehandeld, omdat u in goede doen 

verkeert en alles schijnt te gaan, zoals u zou kunnen wensen, maar als u de grootste vijand van 

God zou zijn, zou Hij niet een passender weg kunnen kiezen, om Zichzelven te wreken. 
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Let op de zakenmensen, die geen vreze Gods voor hun ogen hebben, zie wat zij zijn, als er een 

zakengetij aanbreekt, zijn zij niet even ver van God als de mens mogelijkerwijs maar zijn kan? 

Als de winkel vol klanten is, hoe vrolijk gestemd is dan de zakenman! Waar is de man nu die 

de Heere aanroept? Maar als de tijden kwaad zijn en de dingen verkeerd gaan, begint hij God 

aan te roepen. Nu hij meer verliezen van tijdelijke en zinnelijke dingen begint te voelen, begint 

hij meer waarde te hechten aan de dingen der eeuwigheid. 

 

Dus als God onze genegenheden wil zetten op de dingen, die boven zijn, dan moet Hij ze 

afnemen van de dingen der aarde. Dit is de wijze, waarop de Heere handelde met degenen in 

de 73ste Psalm, die geen banden hadden tot hun dood, en wien God op gladde plaatsen zette en 

deed vallen in verwoestingen. Daarom kus de roede, koester deze, kleef hem aan, loof God 

ervoor, loof Hem voor Zijn bezoekende weldaden, Zijn tuchtigende slagen, want ze zijn alle 

bedoeld om u uit de wereld te brengen. Wees ervoor beducht geen oven, geen roede te hebben, 

zonder kastijding te worden gelaten. Doch loof den Heere voor iedere bezoeking, voor iedere 

ziekte, voor iedere smart, voor iedere beproeving en voor ieder zwaar verlies. Loof den Heere 

voor dit alles. Door deze slagen brengt Hij u meer nabij Zijn heilige en soevereine Majesteit. 

O deze dwazen, voort te gaan, totdat het heet, dat hun ziel gruwt van alle spijze en zij tot aan de 

poorten des doods gekomen zijn. Wij weten, dat bij ziekte spijze niet smaakt. Hier is een man 

van de akker gekomen met een goede eetlust, hoe heerlijk is hem de geur van bereid voedsel? 

Maar breng het bij een man, die op een ziekbed ligt uitgestrekt, en het is hem walglijk. Hier is 

het gebraden Lam, waarover ik onlangs sprak, wat is het heerlijk voor een hongerige ziel, wat 

walglijk voor de verzadigde ziel! Wel, in een zekere zin gruwen de zielen van deze dwazen 

van alle spijze. Zij kunnen zich niet vermaken in de wereld, zoals zij vroeger deden, omdat zij 

een verontruste consciëntie hebben. Zij kunnen zich niet verlustigen in de dingen der wereld, 

zoals andere mensen dat doen, en aldus gruwen hun zielen van alle spijze. 

Hoe walglijk is de lichtvaardige en blijde toon, die zij horen. Het is voor hen even lichtvaardig 

als het lied van de dronkaard. O! hoe walglijk is het gesprek van de goddeloze voor een ziel, 

die waarlijk bekommerd is over de dingen der eeuwigheid. Hij gevoelt, dat hij een ziel heeft, 

die onder de toorn des Almachtigen ligt, en wat een vreselijke zaak het zal zijn, als hij voor 

eeuwig moet worden geworpen in het verterende vuur, en daar voor eeuwig te liggen. Wat zijn 

al de dwaze vermaken? Hij kan zich niet voeden met de spijze, deze nonsens, zoals dwazen dat 

kunnen, ‘Hij is tot aan de poorten des doods gekomen. ‘Hij weet niet, of de wortel der zaak wel 

in hem is. Hij vreest dat het werk nimmer is aangevangen, dat zijn blijdschap geheel 

misleiding is geweest en alleen natuurlijke overtuiging was, dat al zijn bevinding in het 

verleden niets zou zijn geweest dan een hoop misleiding, bedrog en geveinsdheid. Hij vreest, 

dat hij binnenkort in de eeuwigheid zal zijn, en dat al zijn zonden hem als met een molensteen 

zullen doen verzinken in de diepten der hel. Nu zou u nauwelijks geloven, dat deze man een 

heilige van God was. Waar is zijn godsdienst? Waar zijn zijn blijdschap, vrede, geloof en 

liefde? U kunt niet één van deze zaken in hem waarnemen, en ook kan hij ze niet in zichzelf 

waarnemen. Maar hij is van Christus, en dat is hetgeen hem doet gevoelen, wat hij doet. Nu 

komen wij tot 

 

III. Het roepen der ziel in deze uiterste nood. Er is een roepen tot den Heere in hun ellende. 

Maar het is de ellende, die tot roepen dwingt. De mensen roepen nimmer waarlijk tot den 

Heere in ernst, tenzij dat zij in ellende komen. Het zijn niet de gebeden van een man op zijn 

gemak, de halfhartige gebeden, die opklimmen in de oren van de Heere Zebaoth, maar het 

gebed van de ziel, die in ellende verkeert, in de golven der bezoeking en droefheid. Als de 
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baren van God over het hoofd van een mens gaan, en hij zinkt in diepe wateren, dan bidt hij. 

Zo ook deze dwazen, waarvan wordt gesproken in onze tekst, zij roepen tot den Heere in hun 

ellende. Wat een genade een Heere te hebben, tot Wien te roepen! Een genadetroon, een 

voetbank der genade, een gebed-horend en gebed-verhorend God! Wat een genade, dat de 

Heere Zijn volk niet in de wanhoop laat, niet overlaat aan de zonde en satan, en dat Hij ze niet 

in het verderf werpt, om daar de gewelven van de hel te doen weergalmen van hun roepen uit 

ellende en afgrijzen. 

Maar onderwijl er leven is, is er hoop, en hoewel deze arme dwaas altijd een lage plaats moet 

innemen, is er evenwel een roepen in zijn ziel, en er is een Heere van medelijden en erbarmen, 

om dat roepen te horen, dat hij uitgiet. U kunt nooit zo diep wegzinken, dat u niet een schreeuw 

in uw ziel hebt om tot den Heere te roepen, als u Zijn grote Naam vreest. Het is uw genade, 

voorrecht, en zegen te weten, dat er een God is, en te weten, dat als u tot God roept in de 

ellende, Hij u zal horen. Daarom, blijf roepen, arme ziel, geef niet op, geef niet toe aan 

wanhoop, roep tot den Heere, en hoe meer verontrust u bent, des te meer roept u. Nu komt 

 

IV. Verlossing. ‘Hij verloste hen uit hunne angsten. ‘ O, hoe goedertieren! O, hoe medelijdend 

is de Heere toch! Te horen het geroep van Zijn arme kinderen hier beneden! ‘Hij verloste hen 

uit al hunne angsten.’ Die gemoedsangsten, die knagingen van een schuldige consciëntie, die 

twijfels en vrezen, kwellende verzoekingen, en die pijnlijke verwachtingen der toekomende 

wereld. Hij verschijnt voor hen, helpt hen, strekt Zijn arm uit. ‘Hij zond Zijn woord uit, en 

heelde hen, en rukte hen uit hunne kuilen. ‘ Hij zendt een woord van belofte, van zoete 

nodiging, of een woord, dat vergeving, vrede en verlossing meebrengt. God zendt het woord 

met kracht in hun hart, en als het woord komt, dan komt de verlossing met het woord, omdat, 

meteen dat het vertroostende woord het hart bereikt, satan vliedt, de duisternis verdwijnt, 

twijfels en vrezen wijken, het harde hart week wordt, en Jezus komt met het woord en 

Zichzelven openbaart met een Goddelijke kracht aan het hart. Niets dan het woord, komende 

met een Goddelijke kracht in het hart, kan ooit de afkeringen genezen, het bedroefde gemoed 

stillen en de twijfels en vrezen, die een levende ziel kwellen, verdrijven. 

En Hij rukt hen uit hun kuilen. Wij zouden ziel en lichaam beide hebben verwoest. Hebben 

sommigen uwer geen strikken gehad zo geraffineerd en van zulk een krachtige aard, dat u 

uzelf niet ervan verlossen kon? Telkens weer werden uw voeten verstrikt, steeds weer werd u 

gevangen in de strik en u gevoelde, dat die strik uw ondergang zou zijn. Wacht u voor toe te 

geven aan de eerste strik, aan de eerste verzoeking. Menige man is in een zondegang gevallen 

door eerst toe te geven aan de verzoeking, welke hij zou hebben kunnen weerstaan. Maar 

verzoekingen, zonde en een goddeloos hart, die altijd samenwerken, overvielen hem, zodat 

zijn voeten zijn verstrikt. Doch zonder de bijzondere genade Gods zou menige strik onze 

ondergang zijn geweest. Als de Heere ze niet uit de weg genomen had, dan zouden wij erdoor 

zijn verstrikt. 

 

Deze strikken liggen verspreid in al hetgeen wij doen, in onze spijze, drank en kleding, in ons 

lichaam en gezin, in ons bedrijf en bezigheden en in onze wandelingen, ons uit- en ingaan. Er 

is niet een enkele stap, die wij kunnen doen, waar de verborgen strikken niét voor onze voeten 

zijn gelegd, en deze strikken zouden zonder de genade Gods, zeker onze ondergang blijken te 

zijn. U kunt wel denken, dat dit niet zo is, maar als u ze zag, zou u bemerken, dat er een strik 

was gelegd, zelfs in uw zware arbeid en beroep, maar 

 

‘Zelden zien wij de strikken, 
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Aleer wij de smart gevoelen.’ 

 

Deze arme dwazen zijn gevangen in de strikken en zij zouden lichaam en ziel hebben 

verwoest, zonder de genade Gods. U kunt lezen van mensen, schuldig aan de afschuwelijkste 

misdaden en als u acht erop geeft, zult u opmerken, dat zij langzamerhand voortgingen van het 

een tot het ander, totdat zij tenslotte in ’t oog vallende verderfelijke misdadigers werden. Hoe 

menige leerjongen is in eerste aanleg verzocht geworden een weinig te nemen, en is dan verder 

gegaan, totdat hij zijn persoon verwoest heeft, en het kan wel zijn, dat hij zich in 

omstandigheden heeft gebracht, welke erop uitlopen, dat hij een gevangene is voor het overige 

van zijn leven. Wees op uw hoede voor de eerste zonde. Menige dronkaard is begonnen door 

maar een weinig te nemen. Wees dan ook op uw hoede voor het maken van gewoonten, en 

voor hierin te worden verstrikt. Smeek den Heere u eruit te verlossen, want de Heere zal Zijn 

volk bewaren. Hij ‘zal de voeten Zijner heiligen bewaren,’ en Hij zal ze ten einde toe bewaren. 

AMEN. 

 

 

J.C. Philpot in een preek over Lukas 1:78-79 

overgenomen uit laatste preken van J.C. Philpot deel 2 

 

I. Die zijn ‘gezeten in duisternis en schaduw des doods’. 

Hoe zal ik de staat en voorgestelde toestand van de mensen die hier als ‘gezeten in duisternis 

en schaduw des doods’, helder en getrouw kunnen beschrijven? 

 

1. Wanneer we Schrift met Schrift vergelijken en een globale blik werpen op de 

mensenkinderen zoals ze een verlicht oog overal voorkomen, kunnen we onze tekstwoorden 

beschouwen als een beschrijving van de algemene staat van de mens. 

De mens in algemene zin, beschouwd in zijn gevallen staat, als ‘dood ... door de misdaden en 

de zonden’, als ‘verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de 

onwetendheid die in [hem] is, door de verharding [zijns] harten’ (Ef.2:1;4:18), is gezeten in 

duisternis en de schaduw des doods zelf. Hij zit – wat deze houding aangeeft – op zijn gemak, 

rustig en onbekommerd, in alles wat het woord ‘duisternis’ als Schriftuurlijke term betekent of 

inhoudt. 

Betekent duisternis onwetendheid aangaande God en de godzaligheid, zonde en zaligheid – 

onwetendheid aangaande alles wat te weten licht en leven, genade en heerlijkheid, heiligheid 

en gelukzaligheid is? In die duisternis zit hij, erdoor omringd, erin gehuld, zoals in een duistere 

nacht, zonder maan of sterren, een ontredderd en ellendig mens met zelfmoordgedachten op de 

trappen van de London Bridge zit, terwijl de donkere rivier voor zijn ogen verder stroomt. 

Betekent duisternis zonde? In die zonde zit hij tot zijn nek, terwijl hij altijd weer haar 

verborgen diepten induikt om daar een of andere wortel van zinnelijk vermaak uit te trekken.  

Betekent duisternis ‘de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid’ (Jud. vers 13)? Hij zit in 

datgene wat haar zekere voorloper zal blijken te zijn, tenzij genade hem uit die 

verschrikkelijke binnenkamers der rampzaligheid verlost, want hij is gezeten in de ‘schaduw 

des doods’ zelf. De dood in de zonde werpt nu reeds zijn dodelijke schaduw over hem. 

Spoedig zal de dood van het lichaam een essentie blijken te zijn waarvan de schaduw zich 

reeds over zijn hoofd uitstrekt, en dan zal Gods eeuwige toorn over lichaam en ziel die 

schaduw van toorn en wanhoop werpen, waar hij nooit uit zal komen. 
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2. Maar als ik de woorden in een geestelijke en bevindelijke zin bekijk, zal ik ze liever 

beschouwen als een beschrijving van Gods heiligen, wanneer zij door de binnenkomst van 

Goddelijk licht en leven ertoe gebracht worden hun werkelijke plaats als zondaars voor het 

oog van oneindige Reinheid en Heiligheid te zien en te voelen. Het is waar dat alle mensen in 

werkelijkheid gezeten zijn in duisternis en de schaduw des doods. Maar wie zien het, wie 

weten het, wie voelen het? Niet de doden, maar de levenden. Want de doden weten niets, zien 

niets, geloven niets, voelen niets, en daarom weten noch zien zij, geloven noch voelen zij dat 

ze gezeten zijn in zulk een duisternis en in zulk een schaduw. Maar het levendgemaakte 

huisgezin van God, evenals de ‘levende schepselen’ (Ez.1:5;10:12,15 Eng.), die de heilige 

Johannes in een gezicht zag, zijn ‘van binnen vol ogen’ (Openb.4:8), en door deze ogen zien ze 

hun staat van nature. 

‘God is licht’; Hij ‘bewoont een ontoegankelijk licht’ (1 Joh.1:5 Eng.; 1 Tim.6:16) in alle 

oneindige heerlijkheid en onuitsprekelijke heiligheid van Zijn eigen volmaaktheden. Daarom 

is ‘licht’, als een heilig embleem en geestelijk zinnebeeld, een uitdrukking van alles wat God is 

in Zijn essentiële Wezen en heerlijke volmaaktheden, evenals van de genade die Hij meedeelt 

en de heerlijkheid die Hij schenkt. Evenals dus licht de zaden van genade en heerlijkheid, van 

gelukzaligheid en heiligheid inhoudt, want ‘het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en 

vrolijkheid voor de oprechten van hart’ (Ps.97:11), schijnt in het tegenovergestelde begrip, 

duisternis, heel die staat en dat besef van zonde, somberheid, ellende en wanhoop samen te 

komen, die een ziel op de grenzen van de tijd of in de diepten van de eeuwigheid kan voelen. 

De uitdrukking zelf, ‘gezeten in duisternis’, wijst op leven. Er wordt niet gezegd dat ze in 

duisternis liggen, als een dood lichaam, maar zitten, wat niet een houding is van de doden, 

maar van de levenden. Bovendien wijst het op gevoel, want als iemand in duisternis zit, zal 

alleen al het leven dat in hem is en hem in die wachtende houding doet blijven, hem de hem 

omringende duisternis doen voelen. Dat we de duisternis die ons vanbinnen vult en vanbuiten 

omhult, zien en voelen, is dus een teken van geestelijk leven. Want wanneer de Geest van God, 

door Zijn levendmakende adem, de ziel Gode levend maakt, wordt ze zich voor het eerst 

bewust van deze duisternis, en voelt ze als nooit tevoren de ellende en rampzaligheid van een 

staat van verdoemenis voor God. Ze voelt ook hoe ze heel haar leven in de dikste, dichtste 

duisternis gedompeld is geweest, en misschien wel zich tegen licht heeft verzet, als ooit een 

straal van overtuiging over de consciëntie heeft geflitst. Duisternis is een gevoel. Toen ‘een 

schrik en grote duisternis’ op Abraham viel (Gen.15:12), voelde hij beslist de duistere wolk 

over zijn ziel. Toen Jeremía zei: ‘Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis’ (Klaagl.3:2) 

en toen Heman riep: ‘Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten’ 

(Ps.88:7), voelden deze heiligen Gods beslist de om hen heen samengepakte duisternis even 

bewust in hun ziel als dat wij de duistere donkerte van een winternacht zien en voelen, 

wanneer we vanuit onze warme, goed verlichte kamer naar buiten kijken. In het natuurlijke 

zien blinden geen duisternis, want ze zien ook geen licht. Dag en nacht zijn voor hen hetzelfde. 

Om de duisternis te zien is immers evenzeer gezichtsvermogen nodig als om het licht te zien. 

Zo geeft in de genade het zien van duisternis aan dat we licht en gezichtsvermogen bezitten. 

Evenals bij het betreden van een grot langs de oceaankust een hoeveelheid licht nodig is om de 

duistere schuilhoeken te zien die zich ver buiten het zicht uitstrekken, zo heeft in de genade 

een levend gemaakte zondaar Goddelijk licht nodig om de duistere schuilhoeken van zijn 

gevallen natuur met al hun afschuwelijke donkerheid te zien. 

Hij ziet ook dat er in de ware godsdienst iets is wat hij nooit gekend heeft; iets in de dingen van 

God, zoals deze door een Goddelijke kracht aan de ziel bekendgemaakt worden, die hij nog 

niet in bezit heeft. Dit is de situatie en toestand van menig lief kind van God. Hij heeft licht om 
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zijn duisternis te zien, leven om zijn dood te voelen, geloof om zijn verdoemenis te geloven en 

oprechtheid om de rechtvaardigheid van zijn vonnis te erkennen, maar geen kracht om zichzelf 

in het licht te zien of om in de vrijheid tevoorschijn te komen. Hij is ‘gezeten in duisternis’, 

niet in staat om te staan of te wandelen, vooruit of achteruit te gaan. Dit weet hij en voelt hij 

voor en in zichzelf, en als zodanig heeft hij meer echte waarheid en eerlijkheid in zijn hart, 

meer genade en ware godsdienst, meer licht en leven, meer geloof en gevoel dan honderden 

mensen met een hoge belijdenis, die wandelen in het licht van hun eigen vuur en in de vonken 

die ze zelf ontstoken hebben. 

Maar behalve dit gevoel van duisternis door het gezicht dat hij van zijn eigen hart krijgt, en een 

schrijnende leegte die liefde en barmhartigheid nog niet hebben opgevuld, zijn er nog andere 

oorzaken werkzaam die de dichtheid van deze duisternis vermeerderen: zware verdrukkingen, 

beproevingen in de voorzienigheid of hevige verzoekingen zullen zich vaak verenigen om de 

tot ontwaking gebrachte zondaar nog dieper in ellende en somberheid te doen verzinken. Het 

werk der genade in het hart begint meestal onder een verdrukkende slag van God, die ons als 

het ware bij bewustzijn brengt. In ons eigen lichaam of in ons gezin, in onze omstandigheden 

of in ons innerlijk krijgen we een schokkende klap. Een zware slag schijnt inderdaad absoluut 

nodig te zijn om de consciëntie te doen ontwaken en het vereelte, ongevoelige hart te 

doorsteken, zodat het enig gevoel krijgt. Waarom deze verdrukking hem toegezonden wordt, 

ziet hij op het ogenblik niet. Hij is in duisternis gezeten en daarom zijn Gods handelingen met 

hem in zowel de voorzienigheid als de genade verborgen voor zijn ogen. Hij lijkt, als ik het 

beeld mag gebruiken, op iemand die in een spoortunnel in de trein zit, terwijl de locomotief 

door een ongeval stilstaat. Hij is bang om uit de wagon te gaan en bang om erin te blijven. 

Geen van beide sporen is veilig; óf de trein naar Londen, óf de trein van London kan het 

volgende moment op hem inrijden. Zo is hij in duisternis gezeten, niet in staat om zich te 

bewegen, maar hij verlangt naar redding en roept tot God om hulp, want alle andere hulp is 

ijdelheid. 

Misschien zijn sommigen van u op dit moment aldus in duisternis gezeten. Misschien hebt u 

een erg duistere en sombere week achter de rug. Ja, misschien hebt u vandaag veel van de 

verberging van Gods aangezicht en de ellendige duisternis van uw eigen ziel gevoeld, zodat u 

als de ellendigste van alle mensen uw weg bent gegaan. Ook u die in vorige tijden hoog 

begunstigd bent, die de meest gezegende openbaringen van de goedheid en barmhartigheid des 

Heeren gehad hebt, en uw aandeel in het bloed van het Lam helder gezien en u daarin verblijd 

hebt, kunt vandaag of in de afgelopen week een sombere periode gehad hebben en naar de ziel 

in veel duisternis gezeten hebben. Misschien hebt u beproevende omstandigheden in de 

voorzienigheid meegemaakt. Misschien gaat uw zwakke lichaam op ditzelfde ogenblik gebukt 

onder pijn en ziekte. Misschien hebt u zonet een man of kind in drukkende nood thuis 

achtergelaten, of bent u naar hier ontkomen aan de vervolgingen van een scheldende vrouw. 

Of misschien is er vanochtend een bericht gekomen dat uw gemoed benauwt of met opstand en 

zelfmedelijden vervult. Misschien valt de satan u vandaag lastig met zijn afschuwelijke 

ingevingen, en werpt hij pijl na pijl in uw bekommerde ziel, zodat u beeft als u aan uzelf denkt, 

bevreesd dat er geen vonkje genade of greintje levende godzaligheid in uw hart is. 

Misschien is de zonde in een vreselijke mate werkzaam geweest, of misschien is de oude 

beproeving, waardoor u steeds opnieuw half gedood bent, nogmaals uitgebroken, zodat ze u 

met nieuwe smart vervult en bijna in wanhoop doet wegzinken. Wat erger is, het lijkt dat de 

Heere niets van uw roepen om hulp hoort. En zo is, waarheen u uw ogen ook wendt, naar 

binnen of naar buiten, ‘vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen het land [uw 

ziel] verduisterd’ (Jes.9:18). ‘Hij heeft [uw] weg toegemuurd, dat [u] niet doorgaan kunt, en 
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over [uw] paden heeft Hij duisternis gesteld’ (Job 19:8). Zo bent u in duisternis gezeten en 

kunt in zekere zin met David zeggen: ‘Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn 

leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt 

mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij’ (Ps.143:3-4). 

 

3. Maar de Heilige Geest heeft er nog een woord aan toegevoegd om de bevinding te 

beschrijven van degenen die de opgang uit de hoogte bezoekt. Hij spreekt over ‘de schaduw 

des doods’ als een plaats waarin ze ook gezeten zijn. 

Laten we de betekenis van deze treffende uitdrukking onderzoeken. De dood moet voor de 

mensenkinderen altijd een plechtig, zo niet droefgeestig onderwerp zijn. We kunnen haast 

geen doodsklok horen luiden, of een lijkkoets door de straten zien gaan, zonder dat er een 

plechtig gevoel over ons komt ten aanzien van dat bleke dode lichaam, waarvan we weten dat 

het in de kist afgelegd is. 

En wanneer de dood dichter bij huis komt, wanneer we misschien de rouwkamer vol sombere 

schaduwen moeten betreden, om voor de laatste keer een blik te werpen op het dierbare gelaat 

dat we duizend maal vol leven en opgewektheid hebben gezien, maar er nu bleek, stijf en 

bewegingloos uitziet, met die onbeschrijfelijke aanblik die een lijk altijd geeft, moet zo’n 

gezicht noodzakelijk een sombere schaduw over ons gemoed werpen. Ook waar genade het 

sterfbed met hemels licht heeft verguld en wij in het geloof de vertrokken ziel naar boven 

kunnen volgen tot aan de poorten der heerlijkheid, deinzen we instinctief terug voor het 

zielloze lichaam. ‘Opdat ik mijn dode van voor mijn aangezicht begrave’, was het gevoel van 

Abraham (Gen.23:4). Maar waar deze vertroosting ons wordt ontzegd, en ons geliefde 

familielid uit de tijd in de eeuwigheid is overgegaan zonder dat gezegende bewijs achter te 

laten, dat ons een hoop voorbij het graf geeft, welk een nog diepere somberheid veroorzaakt 

dat bleke lijk dan!  

Of wanneer we denken aan ons eigen naderende einde, wanneer we voelen dat de dood 

spoedig onze aardse tabernakel kan binnenvallen en deze sprekende lippen en deze horende 

oren, het kloppende hart en de ademende longen aan de koude grond kan toevertrouwen, om 

niet langer te zien of gezien te worden door familieleden of vrienden, werpt dit een schaduw 

van somberheid over ons gemoed, tenzij wij op dat ogenblik gezegend worden met de 

genieting van de liefde Gods en wij tegen de dood kunnen glimlachen, 

 

Wanneer ik mijn recht op 

Woningen in de hemel helder kan lezen. 

 

De Heilige Geest gaat dus in op dit gevoel dat wij allen gemeen hebben, en spreekt over ‘de 

schaduw des doods’, waardoor Hij wijst op de somberheid die de dood veroorzaakt. 

U bent allen enkele maanden geleden getuige geweest van de grote zonsverduistering. U zag 

hoe de zon midden op de dag langzaam verduisterd werd, hoe een schaduw zich geleidelijk 

over de aarde verspreidde en een somberheid als van de naderende nacht over deze enorme 

metropool neerdaalde. De maan, die met haar donkere lichaam tussen de zon en de aarde 

kwam, onderschepte de heldere stralen van de koningin der dag op. Zij verloor haar 

heerlijkheid en ging als het ware midden op de dag onder. En hoewel het maar voor een korte 

periode was, rouwde de aarde, terwijl ze in de schaduw zat, over de eclips van haar vorstin. Zo 

ook wanneer de Zon der gerechtigheid voor het gezicht verborgen is en Zijn heldere stralen 

verduisterd worden, verspreidt de dood een donkere somberheid over de ziel. Deze 

somberheid wordt hier de schaduw van de koning der verschrikkingen genoemd. 
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Sta mij toe nog een ander beeld te gebruiken. U verlaat voor een poosje deze rokerige stad om 

naar de prachtige kust te gaan. U wandelt langs het strand onder de felle zon, terwijl u met 

kalm vermaak naar de eindeloze golven tuurt, die in al hun majesteitelijke pracht komen 

aanrollen, en een bries uit het zuiden in uw gezicht voelt waaien, die met elk zuchtje wind 

gezondheid meebrengt. Dan komt u plotseling in een koele grot of holte, die diep doorloopt in 

het binnenste van de imposante krijtrotsen die het kiezelstrand overhangen. Wat voelt u bij 

binnenkomst een groot verschil tussen de heldere stralen van de dag, die de lucht vulden en de 

aarde tot leven en vruchtbaarheid verwarmden, en de duistere en sombere schaduw die u nu 

betreedt! 

Ik gebruik deze beelden om de gedachte des te treffender voor u te maken. De dood, de 

grimmige koning der verschrikkingen; de dood, die met zijn zeis in zijn onweerstaanbare hand 

miljoenen leden van het menselijke geslacht neermaait; de dood die zijn slachtoffers om iedere 

hoek opwacht; de dood, die binnenkort u en mij diep in het graf zal leggen – werpt overal waar 

hij komt een schaduw. Hij bezoekt de ziekenkamer en werpt daar een schaduw. Hij hangt 

boven de wieg en zijn schaduw valt op het gezicht van het kindje. Hij komt mee met de brief 

uit Oost-Indië of met het zwarte zegel en de rouwenvelop die ons thuis overhandigd wordt. 

Deze berichten of deze tekenen werpen een diepe schaduw over ons hart. Ja, waar is de plaats 

waarover de dood zijn schaduw niet werpt? Waar is het huis waarover deze schaduw nooit 

gevallen is? Hij komt in feite nooit zonder deze schaduw. Hij is ‘de laatste vijand’ 

(1 Kor.15:26), hij is de uiteindelijke vervulling van de oorspronkelijke vloek. Voor een heilige 

Gods is de dood van zijn verschrikkingen ontbloot, van zijn prikkel ontdaan en van zijn 

zegepraal beroofd; voor de stervende gelovige is de dood slechts een portaal des levens tot de 

woningen der eeuwige gelukzaligheid. Maar toch – we mogen zeggen wat we willen – werpt 

dat portaal wel een schaduw vooruit. Zelfs David, hoewel vol zoet vertrouwen dat de Heere 

zijn Herder was, op diezelfde tijd dat zijn beker overvloeide van de goedheid en liefde des 

Heeren, spreekt over een ‘dal der schaduw des doods’ (Ps.23:4). De stok en de staf 

vertroostten hem en hij vreesde geen kwaad, maar toch was het een dal, overschaduwd door 

dreigende bergen en overhangen door donkere bossen; ‘de schaduw des doods’ spreidde zich 

er vanaf de ingang tot aan het einde over uit. 

Echter, de dood is slechts een ‘schaduw’. Voor de genadelozen, de Christuslozen, de 

onboetvaardigen, de ongelovigen is de dood een wezenlijkheid, want de toorn van God, die 

brandt tot in de onderste hel, wacht hun aan het einde van het dal, om hen te storten in de poel 

die brandt van vuur en sulfer. Maar voor degenen die in de Heere sterven, in de zoete genieting 

van vrede door Zijn bloed, is hij slechts een voorbijgaande schaduw. Voor hen stierf de 

essentie toen Jezus stierf. Ze werd begraven in Zijn graf, maar stond niet met Hem op, want Hij 

verdelgde haar toen Hij de dood tenietdeed en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht 

bracht (2 Tim.1:10). Maar degenen over wie in de tekst gesproken wordt, zijn nog niet tot die 

gezegende plaats gekomen waar zij geen kwaad vrezen; zij zijn nog steeds gezeten in 

duisternis en schaduw des doods. De dood werpt dag aan dag zijn sombere schaduw over hen, 

en ze bevinden zich in de toestand waarover de apostel spreekt: ‘Met vreze des doods door al 

hun leven der dienstbaarheid onderworpen’ (Hebr.2:15). 

 

II. ‘De Opgang uit de hoogte’. 

Voor zover ik daartoe in staat ben gesteld, heb ik de personen beschreven over wie in onze 

tekst gesproken wordt, overeenkomstig het Woord der waarheid en de bevinding der heiligen. 

Dan ben ik nu toegekomen aan wat de Heilige Geest bij monde van Zacharías doorgegeven 

heeft over ‘de opgang uit de hoogte’. Ik zal met Gods zegen laten zien welke Goddelijke 
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waarheid in deze uitdrukking ligt. 

‘De opgang’ betekent letterlijk het aanbreken van de dag. Zo lezen wij: ‘Zij stonden vroeg op; 

en het geschiedde omtrent den opgang des dageraads, zo riep Samuël Saul op het dak’ 

(1 Sam.9:26). En de Heere vroeg aan Job: ‘Hebt gij van uw dagen den morgenstond geboden? 

Hebt gij den dageraad zijn plaats gewezen?’ (Job 38:12). De achterliggende gedachte is dat de 

dag met blijdschap en opgetogenheid uit de duisternis opspringt, zoals de zon wordt 

vergeleken bij ‘een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held om het 

pad te lopen’ (Ps.19:6). De titel van Psalm 22 is: ‘De hinde des dageraads’ (zie de 

kanttekening), alsof de dageraad even blij uit de nacht opspringt als dat de hinde uit haar 

schuilplaats springt. ‘De opgang’ betekent dus eenvoudig de dageraad of het aanbreken van de 

dag. Maar wat is haar geestelijke betekenis? 

 

1. Ze betekent het Evangelie van de Zone Gods, de blijde boodschap der zaligheid door de 

beloofde Verlosser, de Messías van Wie alle profeten gesproken hadden en op Wie alle 

oudtestamentische typen en zinnebeelden wezen. Johannes werd gezonden om Zijn nadering 

als heraut aan te kondigen. Zijn geboorte was als de dageraad voordat de Zon der 

gerechtigheid opkwam om de duistere wereld te verlichten, en uit de maagd te Bethlehem 

werd geboren. In deze zin had ‘de Heere, de God Israëls, ... bezocht en verlossing 

teweeggebracht Zijnen volke’, door met de geboorte van Johannes de voorloper van Jezus te 

zenden. Het licht brak nu door, het licht van de Evangeliedag, die de duisternis van de nacht 

der wet zou verdrijven. De wet was een zaak van typen en schaduwen. Ze was 

verhoudingsgewijs een duistere bedeling, want al haar rituelen en offeranden waren slechts 

raadsels, duister en onbegrijpelijk, behalve wanneer ze hun oplossing ontvingen in en door de 

Heere Jezus. Daarom betekent de opgang uit de hoogte in die zin van het woord het 

doorbreken van Gods barmhartigheid en liefde, die geopenbaard zou worden in de vertoning 

van Zijn geliefde Zoon in het vlees, van Wie Johannes de voorloper en boodschapper was. 

Toen dus Johannes kwam als de heraut van Jezus, begon ‘de dag aan te komen’ en begonnen 

‘de schaduwen te vlieden’, en spoedig zou de Liefste van de gemeente verschijnen ‘gelijk een 

ree of een welp der herten, op de bergen van Bether’ (Hoogl.2:17). 

 

2. De uitdrukking ‘gezeten in duisternis en schaduw des doods’ heb ik in een bevindelijke zin 

behandeld, en ik heb aangetoond hoe de heiligen Gods in de bevinding van hun ziel, in hun 

inwendige gevoelens, dikwijls op deze wijze gezeten zijn. Op een vergelijkbare wijze zal ik 

stilstaan bij de bevindelijke betekenis van de woorden ‘de opgang uit de hoogte’, met 

betrekking tot deze gevoelde en werkelijk beleefde toestand. Want wát het Evangelie 

uitwendig ook is als een openbaring van genade en barmhartigheid; wát God ook gedaan heeft 

tot zaligheid van Zijn volk door Zijn geliefde Zoon te zenden; wát Jezus in Zichzelf ook is als 

de Christus Gods – het is alleen naarmate we enige openbaring hiervan krijgen aan onze ziel, 

alleen naarmate deze opgang uit de hoogte opkomt en in ons hart schijnt, dat we enige 

gegronde bevrijding ontvangen van schuld en verdoemenis, duisternis en dood. Het is niet de 

letter van het Evangelie, hoe helder en duidelijk ook; het is niet enkel het feit dat Jezus kwam, 

leefde, stierf en weer opstond; het is niet enkel de verkondiging van barmhartigheid door Zijn 

verzoenende bloed en liefde – die van vrede kunnen spreken tot de ziel die gezeten is in 

duisternis en schaduw des doods. Enkel de verkondiging van barmhartigheid, enkel de 

boodschap van zaligheid door een gekruisigde Jezus nemen de schuld niet van de consciëntie 

af en kunnen in hun letter alleen de ziel niet uit zulk een staat van ellende en donkerheid 

brengen. 
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Maar wanneer de opgang uit de hoogte in de ziel begint door te breken; wanneer Gods liefde 

en barmhartigheid, genade en waarheid beginnen te dagen voor het door de nacht bevangen 

gemoed, en door Gods kracht geloof en hoop en liefde worden opgewekt om dit Evangelie te 

omhelzen, om in deze Jezus te geloven, om zich in deze zaligheid te verblijden – wordt deze 

boodschap van liefde en barmhartigheid door het bloed van de Zaligmaker zoet afgestemd op 

en gezegend gepast voor degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. U die 

nu in duisternis en in deze doodsschaduw gezeten bent, voelt u niet het nodig te hebben dat iets 

bevindelijk aan uw ziel wordt geopenbaard door de kracht van God? Kan toehoren de 

duisternis wegnemen? Kan bidden haar verdrijven? Kan spreken, kan prediken, kunnen de 

ordinanties van Gods huis de donkerheid uit uw gemoed verjagen en de schaduw van uw hart 

verdrijven? 

Misschien hoort u de gezegende boodschap der zaligheid door de mond van Gods 

dienstknechten op de meest bevindelijke manier verkondigd worden, en toch gaat u nog 

duisterder naar huis dan u kwam. Misschien zit u in de bank, gehuld in de schaduw des doods 

zelf, terwijl op de preekstoel het leven wordt verkondigd en gevoeld. Misschien dat degene die 

naast u zit, baadt in tranen van blijdschap vanwege het licht en leven van de hemel dat in zijn 

ziel uitgestort wordt, terwijl de duisternis u met haar dikste mantel omhangt en de dood zulk 

een vreselijke schaduw over uw ziel uitspreidt, dat u er misschien wel over denkt om na afloop 

van de dienst stilletjes weg te sluipen en u in de dichtbij stromende duistere rivier te werpen. 

Misschien verkondigt een dienstknecht van Christus in uw oren de zaligheid door het bloed 

van de Zaligmaker – ja, wat meer is, misschien beschrijft hij precies uw gevoelens, gaat hij 

nauwkeurig in op de beproevingen van uw ziel en legt hij zijn hand op de pijnlijkste en meest 

verborgen plekken van uw bekommerde hart, maar er breekt geen opgang, nee, niet één enkel 

lichtstraaltje door in uw gemoed. Integendeel, het licht van het Evangelie dat wel uitwendig, 

maar niet inwendig schijnt, vermeerdert slechts het gevoel van duisternis in uw hart. 

Als echter de Heere in één genadig woord verschijnt, als één straal van de Zon der 

gerechtigheid in uw ziel doorbreekt, als de gezegende Geest iets op uw hart toepast, om u uit 

de ellende en de dood te verheffen – dan, naarmate deze opgang daagt, wordt u gevoerd uit de 

duisternis die u voelt en de schaduw des doods waarin u gedompeld bent, en komt u in het licht 

van de dag. Daarom, geoefende heiligen van de Allerhoogste, u die bevindelijk weet wat het is 

om gezeten te zijn in duisternis en schaduw des doods, hef dikwijls uw hart tot de Heere op 

(wat u ook inderdaad zult doen, want u moet wel zuchten en kreunen onder uw duisternis en 

ellende), dat Hij u zal zegenen met een openbaring van Zichzelf, opdat Zijn genadige 

aangezicht over u zal lichten, opdat u Zijn tegenwoordigheid zult voelen, Zijn liefde zult 

smaken en u in de hoop der heerlijkheid Gods zult verblijden. 

 

Maar we hebben geestelijke ogen nodig om Goddelijk licht te zien, hetzij veel of weinig. Het 

kan zijn dat de zon over Londen opgaat, maar iemand blind is en haar niet ziet. Misschien zit er 

iemand opgesloten in een wijnkelder en weet hij het niet. Misschien zit er iemand gevangen in 

een sombere cel in de Pentonville gevangenis en geniet hij ze niet. Misschien zit er iemand in 

het ruim van een schip op de rivier, en wordt hij niet door haar verlicht of verwarmd. Niet het 

feit dat de zon schijnt, geeft licht aan een blinde of brengt haar stralen een gevangenis binnen. 

Niet het gegeven dat Christus gekomen is en dat het Evangelie gepredikt wordt, zal licht geven 

aan u die gevoelig en bevindelijk weet wat het is om gezeten te zijn in duisternis en schaduw 

des doods. De geoefende heiligen Gods, die dit diep gevoelen, roepen daarom keer op keer: 

‘Heere, verhef Gij het licht van Uw aangezicht; breek door in mijn duistere, door de nacht 

bevangen ziel; spreek een woord tot mijn bezwijkende hart! Kom, gezegende Jezus, en 
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openbaar Uzelf aan mij in Uw liefde en bloed.’ 

Maar waarom zuchten en roepen ze zo, en smeken ze de Heere om hen te zegenen met enige 

openbaring van Zijn liefde? Omdat ze gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Dat is 

dus een goede plaats. ‘Een goede plaats?’ zegt u. ‘Wat? Mijn duisternis en donkerheid, mijn 

beproevingen en verzoekingen, mijn verdrukking en benauwdheid, mijn moeilijkheden thuis, 

mijn beproevingen buitenshuis, mijn armoede, mijn verdriet in mijn gezin, mijn aanvallen van 

de satan, mijn vreselijke hart, vol opstand en zelfmedelijden, mijn treurige dagen, mijn 

rusteloze nachten en heel die samenloop van omstandigheden die mijn ziel zo diep laten 

wegzinken – zijn dit allemaal goede dingen? Is er een zegen in, kan er een zegen in zijn?’ Ja; 

een vermomde zegen. Hoe dan? Ze maken u geschikt voor geopenbaarde barmhartigheid; ze 

rukken u weg uit een dode belijdenis; ze schudden u uit elkaar, weg uit een Laodicése toestand; 

ze ontwortelen uw vleselijke vertrouwen; ze breken uw hoogmoed en eigengerechtigheid af; 

en ze laten u zien wat de ware godsdienst is, door alles om te hakken behalve wat Gods Geest 

door Zijn eigen genade in de ziel plant. 

 

Soms ben ik blij als ik mensen zie die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. 

Wanneer ik hen bezoek, klinken hun klachten mij niet als snerpende muziek in de oren. Ik ben 

blij dat ik ze geoefend zie worden. Ik voel mee met hun beproevingen, ik leef met hen mee in 

hun verdrukkingen, maar ik weet dat ‘wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het 

Koninkrijk Gods’ (Hand.14:22). Daarom is het een reden van blijdschap voor mij geweest 

wanneer ik de heiligen Gods in benauwdheid zag, in plaats van een reden tot droefheid. Want 

ik weet dat de hand die verwondde, ook zal genezen, dat de genade die ontkleedde, ook zal 

bekleden, en dat de kracht die in het graf deed neerdalen, ook zeker zal opwekken. Daarom, u 

geoefende heiligen, u beproefde en verzochte kinderen Gods, u die denkt dat u zo hard 

behandeld wordt, u die vandaag onder uw droefenissen en rampspoeden aan het murmureren 

bent, u die uzelf de ellendigste der ellendigen voelt die ooit in de Londense straten rondlopen – 

als er bij al deze duisternis en neerslachtigheid, een zucht, een roep tot de Heere des levens en 

der heerlijkheid is om door te breken in uw ziel, dan zal de dag aanbreken dat u God voor deze 

beproevingen en verdrukkingen zult loven, wanneer u zult zeggen hoe goed Hij was om deze 

scherpe beproevingen te zenden, deze ploegen en eggen om het braakland open te breken, 

opdat u niet onder de doornen zou zaaien en in huichelarij zou omkomen. 

 

Ik wenste wel dat er meer Londense belijders in duisternis en schaduw des doods gezeten 

waren. Ik wenste wel dat ze meer beproefd, meer verzocht, meer benauwd, meer geslagen, 

meer in stukken gehakt, meer vernederd zouden worden. Ik vrees dat er een droevig gemis aan 

leven en kracht in Londense belijders is; ze liggen erg in de wereld verzonken en in 

vleselijkheid en dood begraven. Ze hebben het nodig om goed door elkaar geschud te worden, 

door een hete smeltkroes of een diepe rivier te gaan, om hen tot het leven en de kracht der 

levende godzaligheid te brengen. Niet dat de Heere niet Zijn geoefende heiligen in deze 

enorme metropool heeft. Hij heeft – dat geloof ik – van het ene tot het andere einde van 

Londen een volk ‘dat getrokken is en geplukt’ (Jes. 18:2). Maar nemen we de grote massa van 

de belijders in hun hoofdkwartieren, ook degenen die naar wij hopen werkelijk God vrezen, 

dan is er alle reden om te geloven dat er velen in wereldsgezindheid verzonken zijn en dat het 

wat betreft Gods genade meestendeels laag tij is bij degenen die gemeenteleden zijn en tijdens 

bijeenkomsten de zitplaatsen vullen. Daarom, arm lief kind van God, ik spreek tot u die daar in 

de hoek zit en uw gezicht in uw handen of uw zakdoek begraaft vanwege uw moeite en 

verdriet: murmureer en mor niet tegen de Heere over de pijnlijke dingen die u doormaakt. Het 
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zuivert uw hart van de Londense godsdienst en wekt u op uit het graf van een Londense 

begraafplaats. Als u gezeten bent in duisternis en schaduw des doods, is dat niet om u te 

verderven, maar opdat de Opgang uit de hoogte in uw ziel zal doorbreken. 

 

********** 
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J.C. Philpot preekt over Beproevingen 
 

J.C. Philpot preekt over Jesaja 54:11-12, Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente 
 

‘Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste: Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk 

leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken en 

uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen’. 

 

‘O gij verdrukte, door onweder geslingerde en ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen met fraaie 

kleuren leggen, en Ik zal uw fundamenten met saffieren leggen. En uw vensters zal Ik van 

agaten maken, en uw poorten van karbonkels, en al uw grenzen van aangename stenen’ 

(Eng.). 

 

In de tekst wordt een belofte gedaan aan een bepaald personage. Het zal nuttig zijn om vast te 

stellen wie dit is. We zullen eerst naar het inwendige bewijs kijken: de dingen die over haar 

gezegd worden en het karakter dat haar toegekend wordt. Als we naar het inwendige bewijs in 

dit hoofdstuk kijken, moeten we tot de conclusie komen dat de aangesproken persoon de 

gemeente van de levende God is. Immers, noch de beschrijving, noch de belofte zijn van enig 

ander personage waar, behalve van de gemeente van de levende God. 

Maar behalve dit inwendige bewijs, dat onbetwistbaar is, hebben we ook het voordeel dat 

bepaalde teksten in dit hoofdstuk in het Nieuwe Testament worden aangehaald met een 

uitdrukkelijke verwijzing naar de gemeente van de levende God. Dit geeft ons dus niet alleen 

inwendig bewijs, maar ook bijkomend bewijs.  

We lezen bijvoorbeeld dat de apostel Paulus vers 1 van dit hoofdstuk aanhaalt in hoofdstuk 4 

van zijn brief aan de Galaten, waar hij in vers 27 zegt: ‘Want er is geschreven: Zijt vrolijk, gij 

onvruchtbare, die niet baart; breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt; want de kinderen 

der eenzame zijn veel meer dan dergene die den man heeft.’ Waarop past de apostel deze 

aanhaling toe? Hij past ze toe op het hemelse Jeruzalem. Hij zegt in de voorgaande verzen: 

‘Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu 

is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons 

aller moeder’ (vers 25-26). Deze zinsnede in het vers verbindt ‘Jeruzalem dat boven is’ dus 

duidelijk met de personage aan wie de beloften in Jesaja zijn gedaan: ‘Want er is geschreven: 

Zijt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart ...’ 

Dat dit Jeruzalem dat boven is, de gemeente van de levende God is, blijkt duidelijk uit een 

uitdrukking van de apostel Paulus in zijn brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, waar hij zegt: 

‘Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, ... maar gij zijt gekomen tot den berg Sion 

en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen; tot 

de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven 

zijn’ (Hebr.12:18,22-23). Daar hebben we het verband tussen de algemene vergadering en de 

gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en het hemelse Jeruzalem, 

wat aangeeft dat het een en hetzelfde is.  

Ook in een ander vers lezen we dat deze profetie door de Heere Jezus Christus wordt 

aangehaald, waar Hij zegt: ‘Er is geschreven in de Profeten: En zij zullen allen van God 

geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot 

Mij’ (Joh.6:45). Hier haalt onze Heere vers 13 van ons teksthoofdstuk aan: ‘Al uw kinderen 

zullen van den HEERE geleerd zijn.’ Wie zijn deze kinderen anders dan de kinderen van Sion, 

de kinderen, de gemeente van de levende God? 
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Zo hebben we niet alleen met inwendig bewijs, maar ook met in het Nieuwe Testament 

aangehaalde uitdrukkingen stellig en duidelijk vastgesteld dat de gemeente Gods in dit 

hoofdstuk aangesproken wordt. Alles wat van haar gezegd wordt, wordt gezegd tot de 

gemeente van de levende God. Alle beloften in dit hoofdstuk zijn gedaan aan de gemeente 

Gods. Als we naar onze tekst kijken, kunnen we daarin twee hoofdpunten opmerken: 

 

I. De beschrijving die God hier Zelf geeft van Zijn lijdende gemeente. Hij spreekt haar aan als 

iemand die lijdt. Hij zegt tot haar: ‘Gij verdrukte, door onweder geslingerde en 

ongetrooste.’ Dit schijnt het eerste hoofdpunt te zijn van de voor ons liggende woorden, 

namelijk de beschrijving van de gemeente Gods als een lijdende gemeente. 

II. Het tweede hoofdpunt is de belofte die God aan haar doet: ‘zie, Ik zal uw stenen met 

fraaie kleuren leggen, en Ik zal uw fundamenten met saffieren leggen. En uw vensters zal Ik 

van agaten maken, en uw poorten van karbonkels, en al uw grenzen van aangename stenen.’ 

 

Op deze wijze hoop ik met Gods zegen vanavond deze woorden te overdenken. Ik zal trachten, 

als de Heere mij hiertoe in staat zal stellen, eerst het karakter van de gemeente Gods aan te 

wijzen, die hier met de pen der inspiratie beschreven wordt als ‘verdrukte, door onweder 

geslingerde en ongetrooste’. Vervolgens zal ik de beloften overdenken, de zoete en heerlijke 

beloften die aan haar gedaan zijn door Gods mond. 

 

I. De lijdende gemeente. 

We zullen eerst de beschrijving van de lijdende gemeente Gods overdenken: ‘Gij verdrukte, 

door onweder geslingerde en ongetrooste’. Zie hoe onze Heere Zijn gemeente hier beneden 

aanspreekt, hoe Hij haar in haar ware karakter beschrijft, hoe Hij haar vanuit Zijn persoonlijke 

kennis van haar vertelt wie ze is, en hoe dit grotendeels overeenkomt met de gevoelens van 

Gods volk betreffende zichzelf, met de toestand, het geval, het karakter en de situatie waarin 

ze zichzelf bevinden: ‘Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste.’ 

 

Laten we gaan kijken naar deze drie verschillende benamingen, deze drie beschrijvingen van 

de lijdende gemeente Gods. 

 

1. Het eerste kenmerk dat God van haar geeft, is dat ze verdrukt is: ‘Gij verdrukte.’ Nu, dit is 

haar beloofde lot hierbeneden. Haar Heere werd vóór haar verdrukt en de belofte is dat wij met 

Hem verheerlijkt zullen worden, als wij met Hem lijden. De belofte is dat wij Zijn gelijkenis, 

Zijn beeld gelijkvormig gemaakt zullen worden; en als wij Zijn gelijkenis, Zijn beeld 

gelijkvormig gemaakt zullen worden in heerlijkheid daarboven, moeten wij ook Zijn lijdende 

beeld gelijkvormig gemaakt worden op aarde hierbeneden. Zo het Hoofd, zo de leden; zo de 

Bruidegom, zo de bruid; zo de Herder, zo de schapen. Hij was een man van lijden, een Man 

van smarten en verzocht in krankheid, en Zijn volk moet in zijn mate hetzelfde meemaken. De 

Heere heeft bepaald dat het zo zou zijn. Hij heeft Zijn Sion verkoren in de smeltkroes der 

ellende. Er is geen ontkomen aan. En als iemand denkt dat hij ontkomen is, is zijn lot op zijn 

minst dat van een bastaard. Uit niets blijkt dat hij onder de band des verbonds is.  

Maar de verdrukkingen die de Heere over Sion zendt, zijn verschillend van aard. De Heere 

acht het noodzakelijk om verdrukkingen te zenden die passen bij ieders geval, toestand en 

situatie. Wat voor de een misschien een verdrukking is, is dat voor de ander misschien niet. 

Ieder moet zijn eigen verdrukking dragen. Ieder moet zijn eigen last dragen en ieder moet zijn 

eigen toegewezen lot ondergaan. De wijze God ziet dus precies welke verdrukking Hij op allen 
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en eenieder moet leggen, wanneer ze zal komen, waar ze zal komen, vanwaar ze zal komen en 

hoe ze zal komen; hoe ze zal werken en wat ze zal werken; hoe lang ze zal duren, wanneer ze 

iemand opgelegd en wanneer ze van hem afgenomen zal worden. In deze zaken handelt de 

Heere als een Soeverein, zoals wij ook de ouders niet gekozen hebben uit wie wij geboren 

zouden worden, evenmin als onze levensomstandigheden. Ook hadden wij geen keus wat 

betreft onze postuur en lichaamsgesteldheid, en wij konden niet kiezen in welk gezin we 

terecht zouden komen. De Heere bestemde al onze verdrukkingen voor ons, en wanneer Hij ze 

ons oplegt, kan geen menselijke arm ze van ons afnemen. Hij kent ons gestel en onze (zondige) 

kwetsbaarheden, onze karaktertrekken en de kleinste details die verband houden met onze 

levensomstandigheden. De Heere kent al onze belangen; Hij ziet nauwkeurig wat we van 

nature en door genade zijn. Daarom legt Hij iedere afzonderlijke persoon precies die 

verdrukking op waarvan Hij ziet dat hij of zij deze nodig heeft; geen grotere, geen kleinere; 

precies die verdrukking die het bestemde doel tot stand zal brengen, dat volgens Gods plan tot 

stand gebracht moest worden: tot heil van de ziel en tot Gods eigen eer. 

 

Slaan we een blik op deze verdrukkingen van ’s Heeren volk, dan kunnen we ze wellicht in 

twee grote groepen verdelen:  Tijdelijke of voorzienige verdrukkingen, en geestelijke 

verdrukkingen. Al ’s Heeren kinderen hebben min of meer deel aan deze verdrukkingen.  

 

Neem bijvoorbeeld lichamelijke verdrukkingen. Slechts heel weinigen van ’s Heeren volk 

lijken hieraan te ontkomen. Hoe profijtelijk worden ze dikwijls gemaakt! Een ziekelijke 

tabernakel, een broos en zwak gestel, dat te kampen heeft met zenuwzwakte en uitputting: de 

Heere acht het goed om velen van Zijn volk zoiets toe te zenden. Slechts heel weinigen uit 

mijn kennissenkring genieten een goede gezondheid. Misschien zijn er sommigen, maar voor 

het merendeel zijn de besten degenen die op dit punt het meest geoefend worden. De meeste 

geur gaat uit van degenen die het meest de gebrekkigheden voelen van deze broze, ziekelijke 

tabernakel, die we met ons omdragen.  

De Heere acht het goed om anderen van Zijn volk met voorzienige verdrukkingen te oefenen. 

Velen van ’s Heeren volk moeten als het ware tot aan hun hals de armoede doorwaden, en 

ervaren het als zwaar om zelfs maar aan het brood dat vergaat te komen.  

Anderen van ’s Heeren volk worden beproefd met gezinsverdrukkingen. Er komt ziekte in hun 

gezin, kinderen worden weggenomen, een echtgenoot wordt weggenomen of een vrouw wordt 

uit de innige, toegenegen omhelzing van haar man weggenomen. Of als de kinderen 

opgroeien, groeien ze slechts op om voor hun ouders een plaag en een kwelling te zijn. Hoe 

velen van ’s Heeren volk hebben deze gezinsverdrukkingen en -moeiten doorwaad! 

 

Maar al worden er enigen vrijgesteld van voorzienige verdrukkingen, niemand wordt dit van 

geestelijke moeite. We kunnen gerust zeggen: al zijn sommigen van ’s Heeren volk gedurende 

een lange periode van hun leven zonder tijdelijke moeiten, ze zullen nooit een lange periode 

zonder geestelijke moeite zijn: ‘Gij verdrukte.’ Ze worden verdrukt wanneer de Heere een 

genadewerk in het hart begint; ze worden verdrukt wanneer overtuigingen beginnen; de last 

van schuld op de consciëntie; veel twijfels en vrezen over hun staat voor God; veel pijnlijke 

beproevingen en oefeningen als het gaat om de afloop: hoe zal het op hun sterfbed blijken te 

zijn? Zullen ze een vat ter ere of een vat des toorns blijken te zijn? Van deze verdrukkingen 

wordt niemand vrijgesteld, hoewel misschien sommigen deze moeiten dieper doorwaden dan 

anderen. 

De meesten van ’s Heeren volk worden vroeg of laat verdrukt. De satan legt een val of strik 
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voor hun voeten, waarin ze tot hun schande en smart verward raken. Of de verdorven 

hartstochten van hun gevallen natuur zijn werkzaam. De satan schiet zijn pijlen van 

onzedelijkheid, godslastering of atheïsme in hun vleselijk bedenken, en maakt de 

weerspannigheid van hun hart tegen God en de godzaligheid gaande. Deze dingen worden 

gevoeld als verdrukkingen. Immers, is de consciëntie teder in de vreze Gods? Is er een heilige 

eerbied voor Zijn grote Naam? Is er een begeerte om Hem te behagen en een vrees om Hem te 

beledigen? Is er een plechtige indruk van Zijn vreselijke majesteit? Is er een inwendige kennis 

dat Hij een hartdoorzoekend God is en dat Hij elke hoek van het hart inkijkt? En bezit men dan 

toch zulke hatelijke, vuile, onzedelijke, atheïstische, weerspannige, godslasterlijke gedachten, 

zonder enige kracht om ze onder controle te houden of weg te nemen, zodat ze het hart 

schijnen te bestormen als legertroepen een stad die geen poorten of muren heeft – dit is 

inderdaad verdrukking! Och, wanneer de ziel werkelijk de goede vreze Gods heeft en weet hoe 

hatelijk deze dingen in Zijn heilige en reine ogen zijn, zodat ze geen enkele gedachte wil 

hebben die onterend is voor Zijn heerlijke majesteit, maar toch voelt hoe deze dingen komen 

en gaan en dat ze er geen controle over heeft, hoe wordt zo’n arme ziel verdrukt, gepijnigd, 

bedroefd, gekweld en benauwd! 

En bij dit alles komt nog dat ’s Heeren volk verdrukt wordt met een lichaam der zonde en des 

doods, een snood hart, een verdorven natuur, een gemoed dat altijd – tenzij het door de 

machtige kracht Gods bewaard wordt – geneigd is tot afkering en naar de boosheden van dit 

leven uitgaat, een hart dat naar goddeloosheid uitgaat. Wanneer de consciëntie teder gemaakt 

is en de vreze Gods echt aan het werk is, zodat de ziel een besef van Gods heiligheid, reinheid, 

majesteit en grootheid heeft; wanneer er enige zoete aanrakingen van Zijn liefde, enige 

openbaringen van Zijn barmhartigheid, goedertierenheid en tedere gunst zijn geweest – dan is 

het hartverbrekend en zielsverdrukkend om te voelen dat we zulk een hart hebben dat nog 

steeds naar aardse dingen kijkt en aardse dingen aankleeft, dingen die te slecht zijn om te 

noemen, een hart dat naar het kwaad uitgaat, een hart dat naar Godonterende dingen uitgaat, 

een hart dat geneigd is zich in deze dingen te laten gaan. Het is inderdaad smartelijk wanneer 

de arme ziel te kampen heeft met dit snode hart, dat gedurig van God afkeert, van Hem afwijkt, 

achter de dingen aangaat die de consciëntie veroordeelt en waarvan de ziel weet dat God ze 

haat met een volkomen haat. Dit is inderdaad verdrukking! 

 

Wat is lichamelijke verdrukking hierbij? We kunnen lichamelijke verdrukking hebben en toch 

zoet gezegend worden in onze ziel. Lichamelijke verdrukking is niets wanneer de 

tegenwoordigheid des Heeren wordt genoten. Wanneer het de Heere behaagt ons in onze ziel 

te zegenen, wat geeft het dan als we ziek zijn? De ziekte wordt draaglijk gemaakt. Ik wil liever 

ziek en verdrukt zijn, met de zegen en tegenwoordigheid des Heeren, dan gezond en wel zijn 

zonder. Ik herinner mij dat ik op mijn verjaardag, vele jaren geleden, ziek op bed lag, maar zo 

vervuld was met de tegenwoordigheid en zegen des Heeren, dat het de gelukkigste verjaardag 

van mijn leven was. Als het dus om ziekte en lichamelijke verdrukking gaat: deze dingen zijn 

niets wanneer we de zegen des Heeren over onze ziel ontvangen. 

 

Dan de tijdelijke beproevingen: wat is alle smaad van de wereld vergeleken met de gunst van 

God? Misschien heeft iemand slechts een korst brood en een druppel water, en toch, met de 

zegen van God in zijn ziel, geniet hij een waar feestmaal. Misschien ondervindt iemand de 

diepste gezinsbeproevingen; een man kan zijn vrouw verliezen, of een vrouw haar man, een 

moeder haar kind of een kind haar vader of moeder. Toch kan de Heere deze moeite 

goedmaken met Zijn tegenwoordigheid en zegen. Een godvruchtig man zei eens, na het verlies 
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van een kind, dat hij elke dag van zijn leven wel een kind kon verliezen wanneer de Heere zijn 

ziel er zo onder zegende als Hij nu gedaan had onder het verlies van dit kind. Zo worden 

tijdelijke verdrukkingen licht wanneer men door Gods zegen wordt ondersteund. Dit is niet het 

geval met geestelijke verdrukkingen, wanneer de ziel vervuld wordt met verzoekingen, de 

aanvallen van de duivel, de vurige pijlen van de satan of zijn aangeboren goddeloosheid. Och, 

de daardoor veroorzaakte droefheid en smart schijnen Gods zoete tegenwoordigheid buiten te 

sluiten en de ziel ver van Zijn zegen te verwijderen. 

Alle tijdelijke verdrukkingen samengenomen zijn dus slechts als een druppel in een emmer, 

vergeleken met geestelijke verdrukkingen, geestelijke droefenissen, geestelijke oefeningen en 

geestelijke smarten. Wat zijn alle verdrukkingen van het lichaam, de omstandigheden en het 

gezin? Wanneer ze alle samengenomen en met de geestelijke verdrukkingen vergeleken 

worden, lijken ze op een druppel in een emmer of het stof in een weegschaal.  

 

Nu, de Heere weet dat Zijn volk verdrukt is: ‘Gij verdrukte.’ Zo spreekt Hij Zijn Sion aan. Hij 

lijdt met haar mee; in al haar verdrukking was Hij verdrukt. Hij kent elke pijnscheut in haar 

hart, Hij voelt elke kreun in haar ziel. Hij is eerder door al deze dingen heengegaan. Er kan 

geen verzoeking zijn waarmee zij verzocht wordt, of Hij werd er eerder mee verzocht. Zij kan 

geen verdriet, lijden of beproeving hebben, of Hij heeft die ondervonden tot het uiterste. Wij 

drinken slechts enkele druppels van de bittere lijdensbeker, maar Hij dronk hem tot op de 

bodem leeg.  

Hij zegt: ‘Gij verdrukte.’ Hij vertelt haar dat ze verdrukt is, Hij lijdt met haar mee en opdat ze 

Zijn beeld gelijkvormig gemaakt zal worden, legt Hij Zijn eeuwige armen dichter onder haar 

en om haar heen.  

 

2. Maar Hij voegt eraan toe: ‘Door onweder geslingerde’. Hierin wordt gezinspeeld op het 

beeld van een schip op zee; er zit iets gepasts in deze vergelijking. Laten we eens kijken naar 

een schip op zee. We weten dat het de ene haven verlaten heeft en op weg is naar een andere 

haven. Maar vaak wordt het door een grote storm overvallen voordat het de bestemde haven 

bereikt.  

Schildert dit de toestand van een levendgemaakte ziel niet zeer levendig af? De ziel die Gode 

levend is gemaakt, heeft de ene haven verlaten, de haven van de wereld, de dode zee, de haven 

waarin statige schepen voor anker liggen. Ze heeft die dode zee, die dode haven verlaten en is 

onderweg naar een andere haven, de haven van eeuwige rust, de haven van eeuwige vrede en 

vreugde. Maar voordat ze daar aankomt, wordt ze door een grote storm overvallen. 

Tegenwinden beletten haar de doortocht. Ze kan deze niet het hoofd bieden en daarom wordt 

ze ‘door onweder geslingerd’. Niet alleen waait de wind haar recht in het gezicht, maar winden 

en golven verheffen zich en slingeren haar heen en weer, zodat ze ‘danst en waggelt als een 

dronken man, en al [haar] wijsheid wordt verslonden’ (Ps.107:27).  

Beschrijft dit niet de toestand en het geval van arme zielen die ‘door onweder geslingerd’ 

worden? Het hemelse vaderland is dikwijls niet in zicht; mist en nevel komen op en verbergen 

de hemelse haven, die aan de overzijde van de dode zee ligt. Tijdens hun overtocht vallen 

stormen op hen aan, waaien er tegenwinden, rijzen de golven op en worden ze op en neer 

geslingerd op de woeste baren. Ze kunnen de steven niet wenden; ze wensen niet terug te gaan, 

omdat ze weten dat hun daar de dood en de verdoemenis wachten. Hun begeerte is voorwaarts 

te gaan, maar de wind is zo tegen, de storm is zo sterk, de golven en baren zijn zo onstuimig, 

dat het lijkt of ze helemaal niet vooruitkomen. 

Hoe levendig schildert dit een arme ziel af, die ‘door onweder geslingerd’ wordt! Wordt u niet 
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soms op deze golven en baren op en neer geslingerd, terwijl u nauwelijks weet waar u bent of 

wie u bent? U bent niet in de wereld; daar hebt u geen rust; u bent niet voldaan in uw vroegere 

staat; u hebt uw dode, levenloze, zorgeloze, goddeloze belijdenis verlaten en u spant u in om 

verder te gaan. Toch lijkt de toekomst in nevelen gehuld; de hemelse haven is niet in zicht. U 

wordt in uw ziel op en neer geslingerd door twijfels, vrezen, verdenkingen, oefeningen en 

verzoekingen. Alles lijkt tegen u gekant; alles lijkt plaats te vinden met zulk een worsteling, 

zulk een tegenstand, zulk een voortdurende worsteling van de ziel tegen alles wat u verlangt te 

hebben. Als u de Heere zoekt in het verborgen gebed: tegenstand. Als u tracht Gods Woord te 

lezen: tegenstand. Als u de benauwdheid die u in uw ziel voelt, eruit tracht te zuchten: 

tegenstand. Als u tracht het Woord te horen: tegenstand. Steeds zijn er stormen, windstoten, 

tegenwinden, golven en baren die u op en neer slingeren. Als u iets tracht te doen wat u echt 

behoort te doen of waarvan u weet dat het wenselijk is: tegenstand. 

Nu, dit betekent het om ‘door onweder geslingerd’ te worden. U denkt dat u nooit de kust zult 

bereiken, dat uw arme ziel nooit zalig zal worden. Zulk een tegenstand, zulk een strijd, zoveel 

worstelingen, zulk een hard werk, zulk een ruwe overtocht, zulke tegenwinden, zulke 

woedende golven en baren, en uw eigen hart dat u kwelt. Daar ligt u dan, op en neer geslingerd 

op een zee van twijfels, verdorvenheden, verzoekingen en tegenstand. Wel, is dit niet Sions 

toestand? 

 

O Sion, verdrukt met golf op golf, 

Dat geen mens kan troosten, dat geen mens kan redden. 

 

Was dit niet vanouds de toestand van mensen? Een psalmist zei: ‘Al Uw baren en Uw golven 

zijn over mij heen gegaan’ (Ps.42:8). Was dit niet de toestand en de klacht van Jona in de buik 

van de walvis, toen hij zei: ‘Uit den buik des grafs schreide ik. ... De wateren hadden mij 

omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was 

nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in 

eeuwigheid’ (Jona 2:2-6). De heiligen vanouds hebben dit pad vóór u betreden. Als u ‘door 

onweder geslingerd’ wordt zoals Paulus’ schip, dat in de Adriatische Zee heen en weer 

geslingerd werd, zodat ‘noch zon noch gesternten verschenen in vele dagen’ (Hand.27:20), 

bevindt u zich slechts waar Sion zich bevindt. U vervolgt slechts de reis waarvoor Sion zich 

heeft ingescheept. U bent slechts deelgenoot van de verdrukkingen die bij de lijdende 

gemeente van Jezus Christus horen. U hebt slechts gemeenschap met de heiligen vanouds, het 

edele leger der martelaren.  

Als u niet ‘door onweder geslingerd’ werd, zou dit tegen u zijn. Als alles kalm was, de ziel 

niets dan meewind had, de wind altijd in één richting waaide, u nooit de stroom tegen had, 

geen golven en baren u op en neer slingerden, dan zou uw geval twijfelachtig zijn. Maar als u 

‘door onweder geslingerd’, geoefend en verdrukt wordt, is dit niet tegen u. Dit werk hoort bij 

Sion; u vaart samen met haar aan boord van het schip dat onderweg is naar het hemelse 

vaderland. Toen de discipelen op zee geslingerd werden, was de Heere bij hen in de boot. De 

heiligen die naar de hemel zijn gegaan, hebben deze ruwe zee doorkruist. Denkt u dat de 

heiligen die nu met Jezus in de heerlijkheid zijn, altijd een rustige zee hadden? Altijd de wind 

mee? Altijd kalmte, zoals wanneer men op een stoomboot vaart? Nee, zij hadden ook hun 

beproevingen; velen van hen moesten zeeën van moeite, de karmozijnrode golven van het 

martelaarschap doorwaden, voordat ze het hemelse vaderland bereikten. Is het de bedoeling 

dat wij zeelieden van het mooie weer zijn? Reizigers die fijn thuisblijven? Matrozen die 

gezellig bij de openhaard zitten? Dat we lijken op mensen die met een jacht pleziertochtjes 
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maken? Of is het de bedoeling dat we ons met Sion inschepen? Zo ja, dan zullen we ‘door 

onweder geslingerd’ en alleen door de kracht en wijsheid des Heeren veilig aan land gebracht 

worden. 

 

3. ‘En ongetrooste.’ Hier is het derde kenmerk. Mensen zeggen: ‘Wat een troostvol iets is de 

godsdienst! Ik voel me zo troostvol; ik ben altijd zo troostvol geweest sinds ik aan godsdienst 

ging doen.’ Dit is niet Gods dienst, al zijn er wel vertroostingen in Zijn dienst. Wij ‘worden in 

alles verdrukt, doch niet benauwd’; wij zijn ‘twijfelmoedig’ door moeilijkheden, zoals de 

apostel Paulus zegt (2 Kor.4:8). ‘Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden 

kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke 

wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in 

ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig’ (2 Kor1:4-5). 

Gods dienst is geen gemakkelijke godsdienst, waarbij je alles op je sloffen doet, geen 

troostvolle godsdienst van mooi weer. De godsdienst die altijd gemakkelijk en troostvol is, is 

verkeerd; het is satans dienst. Altijd troostvol, altijd behaaglijk, altijd gemakkelijk en altijd 

aangenaam te zijn; geen inwendige worstelingen, geen tegenstand van de duivel en de wereld 

te merken – in zo’n geval lijkt het hart op de plaats van een sterke gewapende, wiens goederen 

in vrede zijn. Dit is niet de strijd van een christen; hij moet strijden. De christen moet een 

loopbaan lopen. Wanneer Gods Woord over de weg van een christen spreekt, gebruikt het 

verschillende beelden, zoals een worsteling, een strijd, een conflict en tegenstand. 

 

‘En ongetrooste.’ Dit is Sions bijzondere plek, Sions bijzondere kenmerk, dat ze alleen troost 

uit God Zelf haalt. Andere mensen kunnen overal troost vandaan halen. Ze zeggen: ‘Alles zit 

beslist goed, want de predikant denkt goed van mij.’ De predikant denkt goed van het volk en 

het volk is erg tevreden en denkt goed van de predikant, zonder iets van deze inwendige 

worstelingen. Ik kan alleen maar zeggen: ze zijn slechts gewiekste huichelaars, niets anders 

dan farizeeën, ook al hebben ze hele hoge gedachten van wat hun predikant zegt en waarderen 

ze het dat hij hun heel gunstig gezind is en dat hij niet zo streng is als sommigen. Daarom 

beschouwen ze in deze soort van troostvolle godsdienst de dingen als vanzelfsprekend. Omdat 

zij goed van zichzelf denken, denken ze dat God dit ook doet. Maar dit is niet de God van Sion, 

Sions Koning. 

Niemand dan God kan Sion haar schuld doen voelen en niemand dan Hij kan Sions zonden 

wegnemen. Niemand dan God kan van verzoeking verlossen; niemand dan God kan Sion uit 

haar beproevingen verlossen en niemand dan de Geest van God kan haar uit de moeite brengen 

waaronder ze zwoegt. Daarom is ze ‘ongetroost’. Sions godsdienst is niet deze troostvolle, 

gemakkelijke godsdienst, waarbij je alles op je sloffen doet. Haar godsdienst bestaat in 

oefeningen, beproevingen, droefenissen en conflicten. Dit is Sions bijzondere kenmerk: 

behalve wanneer de Heere haar troost, laat ze zich niet troosten. Maar wanneer God haar 

troost, dan is ze inderdaad getroost. 

Nu, hoe staat het met uw ziel? Kunt u overal troost uit halen? Bent u heel makkelijk of heel 

moeilijk te troosten? Bent u heel kritisch en kieskeurig wat betreft uw voedsel? Moeten het 

Sions lekkernijen zijn? Kunt u zich alleen maar met delicatessen voeden? Moet alles wat u 

hebt, door God Zelf zijn toegepast, in uw ziel zijn gebracht, aan u zijn vermaakt als een 

bijzondere gave, warm in uw hart zijn gebracht uit de mond van God Zelf? En als u wel troost 

haalt uit iets anders dan wat God brengt, kunt u ervan op aan dat u, als u Hem toebehoort, van 

heel deze troostvolle godsdienst afgebracht zult worden. God brengt namelijk al Zijn volk af 

van deze lauwe, alledaagse, troostvolle godsdienst, waarbij je alles op je sloffen doet. Hij 



26 

brengt hen aan het wankelen om Zelf hen te bevestigen. Hij brengt hen af van deze 

gemakkelijke godsdienst, om Zelf hen te troosten met Zijn eigen vertroostingen, en wanneer 

Hij dit doet, zal het een zeker doel hebben. 

 

Nu, komen uw beproevingen overeen met deze beschrijving? Als u kijkt naar uw dagelijkse 

wandel, naar wat u hebt doorgemaakt, bemerkt u dan dat deze drie zaken de toestand van uw 

ziel beschrijven? Misschien zegt u: ‘Ik word verdrukt. Al is het niet in mijn lichaam zoals 

sommigen, in mijn gezin zoals anderen, of in mijn omstandigheden zoals velen, toch heb ik 

een dagelijks kruis, een dagelijkse last, een dagelijkse verdrukking. Het is mijn vreselijke hart, 

mijn bedenken des vleses, mijn verdorven natuur. De zonde woont in mij. Mijn ongeloof, mijn 

atheïsme, mijn wereldsgezindheid, mijn afkering, mijn bedrieglijke, overspelige, afgodische 

hart. De begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleses en de grootsheid des levens. 

Mijn inwendige duivelsdienst, waarmee ik vervuld ben, doet mij dagelijks diep kreunen, 

ontlokt mij vele zuchten en doet mij voor Gods aangezicht betreuren dat ik zo’n boos, hard 

hart heb. Mijn zonden, mijn afkeringen verdrukken mij en bedroeven mij diep.’ Dan is dit een 

kenmerk in uw voordeel; het is een gezegend getuigenis dat u bij Sion hoort. Als de vreze 

Gods in uw hart is, als uw consciëntie teder is, is de Heere Zelf aan het werk in uw ziel. Uw 

geval is het geval van elk kind van God in het algemeen.  

Iedereen kan hiermee tot zichzelf inkeren om te zien of zijn geval beantwoordt aan de 

beschrijving die ik gegeven heb. Want als u kunt zeggen: ‘Ik word door onweder geslingerd; 

wat een storm is er in mijn hart! Wat een twijfels, wat een vrezen, wat een verdenkingen, wat 

een oefeningen en verzoekingen zijn er aan de gang! Hoe voel ik mij op en neer geslingerd 

worden!’ – als dit uw geval is, dan bent u een ‘door onweder geslingerde’.  

Misschien zegt u: ‘Ik weet niet hoe het met me is. Ik zie dat andere mensen zo gemakkelijk hun 

troost krijgen; ik kan dit niet. Zij lijken zo tevreden met hun godsdienst; ik ben niet tevreden 

met de mijne. Zij kunnen zo vaak goed luisteren; ik niet. Het doet mij zuchten en treuren 

wanneer ik bedenk hoe sommigen vol van Christus lijken, en dat alles ‘van God’ is, zoals ze 

zeggen. Als hun een Bijbeltekst in gedachten komt, beschouwen ze het als vanzelfsprekend dat 

deze door God op hun ziel wordt toegepast. Ik kan dit niet. Ik wil iets sterks en krachtigs, iets 

wat God Zelf tot mijn ziel moet spreken. Als het niet in die weg gaat, heb ik niets.’ 

Misschien zegt u: ‘Al mijn godsdienst lijkt voor een tijd verdwenen te zijn. Ik kan geen 

greintje vinden; alles lijkt te zijn weggevaagd. De zonde, de duivel en mijn eigen ik lijken geen 

greintje overgelaten te hebben. Ach, zo sta ik dan soms voor de God van hemel en aarde, voor 

een heilige, hartdoorzoekende God, terwijl ik nauwelijks ook maar een greintje godsdienst in 

mij kan voelen. Zo tegengewerkt, leeg, behoeftig en naakt, alsof ik nooit iets geestelijks 

gevoeld heb, nooit Jezus gezien heb, nooit Zijn tegenwoordigheid gevoeld heb, nooit Zijn 

liefde gekend heb, nooit Zijn bloed en gerechtigheid gesmaakt heb. Ik lijk zo leeg en ontbloot, 

alsof ik nooit van Hem gehoord heb, alsof mijn ziel nooit enige begeerte naar God gehad heeft. 

Ik lijk niets minder dan een huichelaar en een bedrieger. Zo ben ik inderdaad een 

“ongetrooste”. Deze drie kenmerken schijnen hoe dan ook bij mij gevonden te worden. Het 

lijkt of ik met een eerlijke consciëntie kan zeggen: wat mijn godsdienst ook is, dit kan ik van 

mijzelf zeggen, dat ik deze dingen voel. Ik kan vanuit mijn hart zeggen: wat ik ook ben of wat 

ik ook heb, ik voel en weet in mijn ziel iets van dit inwendige werk dat u hebt beschreven.’ 

Als dan de Heere tot u spreekt, hoeft u zich er niet om te bekommeren wat andere mensen van 

u denken of wat u van uzelf denkt. Wat andere mensen van uw kwaal denken, zal Gods 

gedachten niet veranderen. Zijn gedachten zijn niet die van een mens. Als God goed van u 

denkt, maakt het niet uit hoe slecht u van uzelf denkt of wat anderen van u denken. U kunt 
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ervan op aan dat noch zij, noch u – al denken zij of al denkt u nóg zo slecht – ooit ook maar half 

zo slecht van u zullen denken als dat u werkelijk bent. 

 

II. Gods belofte. 

Ik zal vervolgens nadenken over de beloften die aan zulke mensen gedaan zijn. De Heere daalt 

tot Sion af. Hij gaat heel teder met haar om; Hij heeft haar van eeuwigheid liefgehad; Hij kent 

al haar smarten, haar lijden en haar oefeningen; Hij snijdt haar niet af. Hij slaat haar niet neer 

en Hij vertreedt haar niet als slijk in de straten. Hij is erg meedogend; Zijn hart is vol 

ontferming; Hij bukt Zich om haar te horen die de mensen verwerpen. Wat zegt Hij tegen 

haar? Hij doet zeer zoete beloften. Welke zijn dat? ‘Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, 

en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken en uw 

poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen.’ 

Hier vergelijkt de Heere Sion met een gebouw. We weten dat dit in Gods Woord een vaak 

gebruikt beeld is. Sion wordt vergeleken met een gebouw. ‘Als de HEERE Sion zal 

opgebouwd hebben’ (Ps.102:17). Sion wordt vergeleken met een tempel. Ze wordt ook een 

geestelijk huis, een paleis voor de Koning der koningen genoemd. Zo spreekt de Heere hier 

over haar onder het beeld van een gebouw; onder dit beeld zegt Hij wat Hij voor haar zal doen. 

Hij zegt dat Hij haar zal bouwen met de beste materialen. Er zal niets gewoons aan haar zijn; 

wat Hij voor haar doet, zal een allerkostelijkst karakter dragen. 

Hier ziet u de leegheid van het schepsel en de volheid van God. Wat de Heere doet, doet Hij op 

een Hem waardige wijze. Al werpt Hij Sion neer, het is met de bedoeling haar op te richten. Al 

vervult Hij haar met verdrukking, beschaamdheid en droefheid, het is met de uitdrukkelijke 

bedoeling haar in schoonheid en heerlijkheid te bevestigen. Het is wonderlijk om te zien hoe 

de Heere Sion neerdrukt en haar dan weer opricht; hoe Hij haar op het diepste punt brengt, 

opdat Hij al de eer krijgt wanneer Hij haar in vrede en gerechtigheid bevestigt en de waarheid 

bewijst van wat een psalmist zegt: ‘God is in het midden van haar’ (Ps.46:6). Ze zal nooit 

gewone kost krijgen; nee, zegt de Heere: ze zal de kostelijkste lekkernijen krijgen. Ze zal niet 

met gewone stenen gebouwd worden; nee, zegt de Heere: er zal niets gewoons aan haar zijn, 

maar alles zal ongewoon zijn; niets verachtelijk of gering, maar alles kostbaar en zeldzaam. 

 

‘Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters 

zal Ik kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van 

aangename stenen.’  

Laten we elk van deze beloften op volgorde bekijken en zien of er daarin niet iets geestelijks, 

hemels en gepasts is. 

 

1. De eerste belofte is: ‘Ik zal uw stenen met fraaie kleuren leggen.’ Misschien is dit een 

algemene beschrijving, die aan een bijzondere beschrijving voorafgaat. Misschien zegt de 

Heere in het algemeen: ‘Ik zal uw stenen met fraaie kleuren leggen’, voordat Hij vervolgens de 

wijze waarop uiteenzet. 

Deze woorden zinspelen mogelijk op iets wat in gebouwen uit de oudheid gebruikelijk was. In 

sommige ruïnes die in dit land zijn opgegraven, zijn oude Romeinse vloeren gevonden. De 

mensen in de oudheid waren gewoon mozaïekvloeren te hebben. Daarin werd een groot aantal 

mooie stenen van verschillende kleur in specie gevat, die op zo’n kunstige manier naast elkaar 

gelegd werden dat ze een afbeelding vormden. Wanneer de Heere zegt dat Hij haar stenen met 

fraaie kleuren zal leggen, kan hierin dus een zinspeling zijn op deze soort vloer. Onlangs zijn 

in de ruïnes van Ninevé sommige van deze fraaie mozaïeken van stukjes graniet gevonden. In 
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elk geval was dit in de tijd van de Joden bekend, die dit graniet als vloer gebruikten; het was 

erg fraai. Sion zal dus niet met gewone materialen gebouwd worden, maar met fraai 

mozaïekwerk worden ingelegd. 

 

2. ‘En Ik zal uw fundamenten met saffieren leggen’. Zelfs het fundament zal niet van gewone 

materialen zijn. U weet dat meestal de slechtste en ruwste stenen in het fundament gestopt 

worden. Maar zo niet in Sion. Zelfs haar fundament bestaat uit saffieren, kostbare stenen. Wat 

is Sions fundament? Is het niet Christus? ‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan 

hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus’ (1 Kor.3:11). Wanneer Christus aan de ziel wordt 

bekendgemaakt, wanneer Hij met Goddelijke kracht in het hart wordt gebracht, wordt dan niet 

het fundament met saffieren gelegd? Welk een schone voorstelling geeft dit van Christus! Een 

saffier, een kostbare steen met een blauwe kleur. 

Het fundament met saffieren leggen, wat betekent dit geestelijk? Het fundament van Christus 

voor de ziel leggen. Ieder bezoek van Christus, iedere openbaring van Christus, iedere belofte 

van Christus, iedere ontsluiting van Zijn heerlijkheid en schoonheid, ieder plechtig bezoek van 

Hem legt het fundament met saffieren, legt Christus in het hart, legt Christus in de ziel in. Op 

deze wijze legt God voortdurend het fundament in een zondaarshart. Christus is het 

Fundament. Ieder gezicht van Jezus, ieder getuigenis van haar aandeel in Zijn verzoening, 

iedere zoete toelaching van Zijn gezegend aangezicht, ieder leggen van het fundament in de 

ziel tot eeuwige heerlijkheid: zo wordt het fundament met saffieren gelegd. Immers, in Jezus is 

alles kostbaar, evenals wij in deze kostbare steen alles begerenswaardig zien; in deze kostbare 

saffier is alles schoon. En aangezien deze kostbare steen heel helder is, zien wij in deze 

kostbare steen deze drie onderscheiden kenmerken van de Persoon van de Zone Gods. Wie is 

zo schoon als Jezus? Wie is zo aanbiddelijk als Jezus? En Wie is zo kostbaar als de Heere des 

levens en der heerlijkheid? Welk een kostbare tempel! Wie is zo kostbaar of wat is zo kostbaar 

als de kostbare Christus! Iedere keer dat we een gezicht van Christus krijgen, iedere keer dat 

we een openbaring van Christus krijgen, iedere keer dat we een bezoek of een woord van 

Christus krijgen, wordt het fundament met saffieren gelegd, fonkelend, helder en glanzend, 

verrijzend en schitterend als een kostbare steen in het hart. U begrijpt dat Sions fundament 

ondersteboven gekeerd moet worden voordat het fundament met saffieren gelegd kan worden. 

God vermengt niet Christus met werken, Christus met het schepsel, Christus met menselijke 

vroomheid en schepselgodsdienst. Dit wordt er allemaal uitgegooid, om het fundament met 

saffieren te leggen, om een dierbare Christus in de ziel in te leggen, om iets van Jezus’ 

tegenwoordigheid, liefde, bloed en barmhartigheid in het hart te brengen. Zo wordt het 

fundament met saffieren gelegd. 

Welk een schoon gebouw moet dit zijn, wanneer zelfs het fundament – dat bij gewone 

gebouwen uit puin en ruwe stenen bestaat – bestaat uit kostelijke stenen, uit saffieren, die 

duizend, tweeduizend of dertigduizend pond waard zijn. Bovendien, welk een saffier wordt in 

dit fundament gelegd! De Heere zal om zo te zeggen nooit iets meer en ook nooit iets minder 

geven dan Christus. Hij zal dit nooit doen; Hij kan niets geven dan wat Hem waardig is; Hij 

geeft als God. Hij heeft ons Zijn geliefde Zoon als een vrije gave gegeven. Wanneer Christus 

wordt bekendgemaakt aan de ziel, wordt dus het fundament met saffieren gelegd. 

 

3. ‘En uw vensters zal Ik van agaten maken’. Sion heeft dus vensters. Deze zijn niet van glas 

gemaakt. Glas was in die tijd niet bekend als ruit. Het was bekend als ornament, maar niet als 

raam. God heeft Zijn vensters voor Zijn Sion gemaakt van agaten. Wat is een agaat? U die 

ermee bekend bent, weet dat het een soort kostbare steen is, maar niet precies. De agaat is 
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eerder een half transparante steen, niet echt transparant, maar wat men noemt 

‘semitransparant’, min of meer opaak, erg fraai, deels doorschijnend en deels gewolkt. 

Wat schijnen deze vensters aan te wijzen of voor te stellen? Ze stellen het uitzicht voor dat 

Sion heeft. Zijn het niet onze vensters waardoor we het uitzicht zien? Ik woon in een prachtige 

omgeving en wanneer ik thuis ben, kan ik een mooi uitzicht hebben. Wanneer ik het uitzicht 

wil zien, kijk ik uit de vensters. Zo wordt van deze vensters van Sion gezegd dat ze van agaten 

zijn. Het schijnt dat ze het uitzicht van de ziel op Christus voorstellen. Dit is inderdaad slechts 

half transparant, slechts een bewolkt gezicht van Jezus, zoals de apostel zegt: ‘Want wij zien 

nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht’ 

(1 Kor.13:12). Hij wordt gezien door agaat, niet volkomen helder. Zoals de bruid zegt, wordt 

Hij gezien door de traliën (vgl. Hoogl.2:9), als een voorbijganger gezien door de tralies; we 

zien Hem een ogenblik en dan is Hij verdwenen. 

Sions vensters, gemaakt van agaat, geven dus een zoet uitzicht op Jezus, een uitzicht op het 

hemelse vaderland en de eeuwige dingen, een uitzicht op het onsterfelijke, heerlijke paleis, 

onsterfelijk voorbij de hemelen. Maar het is vaak bewolkt; het geloof kijkt, ziet duister als in 

een spiegel en heeft niet echt een helder zicht. Toen de herders aan de pelgrims op de lieflijke 

bergen een verrekijker gaven om de hemelse stad in het zicht te krijgen, beefden hun handen, 

zodat ze de stad alleen vaag konden zien. Zo is het ook met Sion. Ze kijkt door de vensters; die 

zijn gewolkt, niet zo helder of transparant als ze eens zullen zijn, maar geven wel een heel zoet 

uitzicht, dat haar innerlijke gevoelens genoeg opwekt om te maken dat ze haar genegenheden 

zet op de dingen die boven zijn. 

Soms, wanneer de ziel een zoet bezoek van Jezus kreeg, of bij het lezen van Zijn Woord, werd 

Zijn Woord zoet en dierbaar gemaakt voor uw ziel. Zowel uw hart als uw genegenheden 

hingen de dingen aan die boven zijn. Welk een gezicht van het hemelse vaderland, zodat u tot 

de uitspraak gebracht werd: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets 

op de aarde’ (Ps.73:25). Hebt u niet moeten beklagen dat dit uitzicht maar zo kort duurde? Hoe 

spoedig schenen ongeloof en duisternis in het verstand een nevel over dit schone uitzicht te 

laten opkomen, om het uit uw zicht te verbergen. 

Hoe vreemd is dit! Soms zeggen we dat we de dingen zo helder en klaar gezien hebben alsof 

we ze met onze lichamelijke ogen zagen. Hebben we niet de Godheid van Christus gezien? Ik 

herinner mij dat ik eens op bed zulk een gezicht had van de Persoon van Christus. Hoe 

duidelijk zag ik Zijn Godheid en Zijn mensheid, als een Goddelijke Persoon; welk een 

zoetheid en zegen rustten op mijn ziel; hoe ontving ik Hem in mijn hart als God. En toch, wat 

een atheïsme lag er tegelijkertijd op de loer ten aanzien van Zijn Godheid! Wat een ongeloof 

ten aanzien van Hem in elk opzicht! Hoe spoedig leek Zijn Persoon, bloed en werk, ja, dit alles 

weggevaagd en uit het zicht te zijn. Ik kon geen Schepper, geen Godmens, geen verzoenend 

bloed zien, niets in Hem en niets in mijzelf. 

Laten we dit eens vergelijken met andere tijden, wanneer ons geloof wordt opgewekt, onze 

ogen worden gezalfd met ogenzalf, en we enige zoete ontdekkingen krijgen van de liefde van 

Jezus tot onze ziel. Twijfelen we daar dan aan? Nee! Hoe duidelijk is het dan, hoe helder; geen 

twijfels meer. De dag begint aan te breken, het licht werpt zijn stralen uit; het neemt toe van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, het bereikt de ziel en verwarmt het hart. Dan zijn er geen twijfels 

meer; die zijn allemaal verdwenen en de ziel voelt zich als een geheiligde tempel, een woning 

voor de Koning der koningen, een vorstelijk verblijf voor de Heere der heirscharen om ter 

woning in neer te dalen en Zijn intrek in te nemen. Maar misschien al voordat er een half uur 

voorbij is, zijn al deze gezichten verdwenen, door wolken bedekt, vervaagd en uit het zicht. 

Dan voelen we weinig anders meer dan de werkingen van ongeloof en zonde. Echter, wat een 
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barmhartigheid om vensters van agaat te hebben die nu en dan deze uitzichten geven, om onze 

blik te laten rusten op het hemelse vaderland, waar Jezus is. 

 

4. ‘En uw poorten van karbonkels’. Sion heeft ook poorten, en deze poorten zijn gemaakt van 

karbonkels. Een karbonkel is een kostbare steen met een bloedrode kleur. We weten dat 

poorten bedoeld zijn als uitgang en ingang. Door de deuren komen we in de kapel, en door de 

deuren verlaten we haar weer. Zo heeft Sion poorten, en deze poorten zijn bedoeld als Sions 

uitgang en ingang. Uit deze poorten stromen Sions gebeden, Sions tranen, Sions begeerten en 

Sions hunkeringen. Door deze poorten komen Sions bramhartigheden, Sions gunstbewijzen, 

Sions beloften en Sions bezoeken. 

Misschien ligt er nog iets anders in deze poorten; ik zeg het niet stellig: misschien ligt er nog 

niets anders in. Misschien is er hier een zoete toespeling op Christus’ bloed. De karbonkel 

heeft een rode kleur, zo rood als bloed. Het was door deze poorten van karbonkels dat de 

gebeden opstegen. Door deze poorten daalden de antwoorden neer. Hoe stijgen onze gebeden 

op? Door het bloed van Jezus. Hoe dalen de antwoorden neer? Door het bloed van Jezus. Door 

deze karmozijnrode poorten stijgen de begeerten op, en door deze karmozijnrode poorten 

dalen de antwoorden af. 

Sion heeft dus zowel poorten als vensters. Door deze poorten stijgen onze begeerten op en 

door deze poorten is er een ingang voor de vervulling van de verlangende, hongerende ziel. 

Deze poorten zijn van karbonkels. De Heere wil ons niet zonder laten en wij kunnen niet 

zonder leven. Sion is een biddende stad. Het gebed is haar ademhaling; zolang ze leeft, bidt ze, 

en zolang ze bidt, leeft ze. Wat een zoete zaak is dit! Door de poorten stijgt het gebed op tot 

God, welriekend gemaakt door de wierook van Christus’ voorbede; gewassen in Zijn bloed, 

vrijgekocht door de verdiensten van Zijn priesterambt. Wat een barmhartigheid is het dat alle 

gunstbewijzen, alle zegeningen en bezoeken door deze poorten komen! Dat God toch 

rechtvaardig kan zijn wanneer Hij degene rechtvaardigt die in Jezus gelooft. 

 

5. ‘En al uw grenzen van aangename stenen’. Er is niets gewoons aan haar. Zelfs haar grenzen 

en muren rondom, de omheiningen waardoor ze omringd wordt, zelfs haar buitenplaatsen die 

de grens van haar lengte en breedte vormen, zijn allemaal van kostbare stenen. Er is geen enkel 

gewoon materiaal rond haar grenzen te bekennen. 

Wat zijn haar grenspalen dan? Velen van Gods arme kinderen zijn arme mensen, die niet 

binnen Sions omheining kunnen komen, maar rondom haar lopen en haar torens tellen. Ze zijn 

nog niet door de toepassing van de Geest in Sions gewenste dingen gebracht. Ze bevinden zich 

aan de grenzen, ze hangen rond bij Sions poorten, ze kijken naar haar torens, ze bewonderen 

haar aantrekkelijkheid en schoonheid, die hen doet verlangen tot de zoete genieting van Sions 

voedsel, Sions verkwikkingen te worden gebracht. 

Zelfs haar grenzen zijn aangename stenen. Er is niets verachtelijks, niets gewoons aan haar. Ze 

is een koningin en heel haar gewaad, heel haar kleding en zelfs haar gang is een koningin 

waardig, want haar Man is de Koning der koningen. Hij heeft als de grote Koning bepaald dat 

Zijn koningin van het hoofd tot de voeten, van top tot teen gekleed, ja, getooid zal worden in 

klederen die een koningin waardig zijn. De Koning der koningen en de Heere der heren heeft 

Zijn Sion versierd met het gewaad van een koningin. 

Soms zijn de grenzen van de paleizen van aardse monarchen niet zo aantrekkelijk. Er staat een 

paardenstal dicht bij het paleis van onze koningin. Maar zo is het met Sion niet. Haar grenzen 

en buitenplaatsen, haar grensmuren, alles wat bij haar hoort, is allemaal gebouwd van 

aangename stenen. 
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De vijanden kunnen rondom haar gaan, maar ze zullen hun vinger kunnen uitsteken naar één 

stukje zandsteen, naar één stukje graniet. Al haar grenzen zijn kostbare stenen. Ze kunnen haar 

benijden en haar haten, maar ze zullen nooit kunnen zeggen dat iets waardeloos, gewoon of 

onbetamelijk en ongepast voor Sion is. Nee, ze zullen niet kunnen zeggen dat er iets gewoons, 

goedkoops of waardeloos aan haar grenzen is. ‘Al uw grenzen van aangename stenen.’ 

Wat voor lage plaats Sion ook moge innemen ten aanzien van haar gevoelens, de Heere denkt 

niet gering over haar. Al zegt ze van zichzelf dat niemand zo verachtelijk of zwart is als zij, 

toch zal de Heere dat niet zeggen; Hij zegt dat ze geheel schoon is, zonder vlek of rimpel; zij 

zegt dat ze zwart is, doch lieflijk; de Heere zegt dat ze de schoonste onder de vrouwen is. 

Waarom zo schoon, bevallig en aantrekkelijk? Niet in zichzelf, maar omdat ze is gewassen in 

Zijn bloed, gekleed in Zijn gerechtigheid en getooid met Zijn sieraden. Zo heeft Hij haar als 

koningin toebereid voor Zichzelf, haar versierd als een bruid voor haar Man, een gebouw voor 

Zichzelf, een uitverkoren tempel. Ze zal verrukt zijn over Zijn tegenwoordigheid en 

heerlijkheid. Ze zal schitteren tot in alle eeuwigheid, helderder dan de zon, schoner dan de 

maan en fraaier dan de sterren. Ze zal voor altijd een paleis voor de Koning der koningen, een 

woonstede voor God zijn. Dit is haar troost. Dit is Gods heerlijkheid, dat zij een paleis voor de 

Koning der koningen, een Hem waardige woning zal zijn. 

 

Nu, hebt u enige hoop, enig zegel dat u bij Sion hoort? Bedenk dit: u moet wegzinken voordat 

u bovenkomt; u moet het bittere krijgen vóór het zoete, zoals Christinne tegen Barmhartigheid 

zei; verdrukking vóór blijdschap, schande vóór eer, zelfwalging vóór licht en schoonheid, een 

benauwde geest vóór het gewaad des lofs en de mantel der gerechtigheid. U moet verdrukt, 

door onweder geslingerd en ongetroost zijn, voordat Hij het fundament met saffieren legt, en 

de vensters van agaat, de poorten van karbonkels en alle grenzen van aangename stenen 

maakt. Even zeker als de Heere het ene gedaan heeft, zo zal Hij ook het andere doen. 

Als u in ’s Heeren voorzienigheid en ’s Heeren genade beantwoordt aan Sions karakter als 

verdrukt, door onweder geslingerd en ongetroost, zoals Hij in Zijn Woord de beschrijving 

gegeven heeft en ook de beloften gegeven heeft – als die beschrijving overeenkomt met de 

dingen die in uw ziel aan het werk zijn, zal Hij ook zeker die beloften vervullen. Zo is er alles 

om Gods arme kind te troosten, alles om hem te doen hopen, alles om hem ertoe te brengen dat 

hij in een dierbare Christus ankert. Tegelijkertijd wordt er geen hoop gegeven voor wie anders 

ook. Terwijl er de zoetste hoop der zaligheid is voor de zelfveroordeelde, zelfverfoeide, 

verdrukte, door onweder geslingerde en ongetrooste, is er geen hoop voor de eigengerechtige 

in Gods Woord. Er is geen hoop voor degenen die niet geoefend worden, die niet door de 

Geest geleerd worden, die niet tot zelfveroordeling, berouw en geloof, hoop en liefde gebracht 

worden. Welke hoop ze ook in zichzelf mogen hebben, ze hebben geen vaste grond in het 

Woord van God. Door dat Woord zullen wij gerechtvaardigd worden en door dat Woord 

moeten wij veroordeeld worden. Amen. 

 

********** 

 


