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VIII
Ev v Johannes 19 vs 30

Ps 88 vs8
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Ev van Joh 19 vs 30
Inleiding
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Predikatie
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Praedic
P2 22 vs 15

1)
Gel!
Wie zijn wij, dat God de Heere des Heere het goede wil voor zulken 
die met moeite en kwelling te doen hebben en dan oog en hart overal 
op richten, behalve op de fontein des eeuwigen levens, die 
springader van heldere wateren des levens voor dorstenden, om 
hulpelozen daaruit te drenken? Wat is aan ons gevonden , dat de 
Schepper aller dingen Zijnen hand bij al onze nooden , d.i. Zijne 
hand der hulpe uitstrekt Total onze nooden, niet om ons te slaan 
maar om ons in Zijne algenoegzaame volheid te doen ondervinden; 
ook dat Hij ons, met allerlei nooden bezet, waarin bij en ongeloof 
ons niet vreemd zijn? Of Wat heeft Hij aan ons gevonden dat Hij ons 
met zijne vertroostingen zegent daar wij toch niets verdiend hebben? 
T,is een zwaar stuk om te verstaan, als men zichzelf nog voorbij ziet 
en daarbij zoo weinig rekent met de barmhartigheid, die roemt tegen 
het oordeel. Hebben wij niet veeleer verdiend dat hij, in wiens ogen 
niemand rein bevonden is, ons varen laat, maar Ps 95 vers10,11 ons 
varen laat? Maar Hij wil ontferming, opdat  wij dat alles varen laten 
wat geen nut doet, wat noch hoop, noch rust noch rechten troost 
geeft. Zulken wonderen van ontferming  voor die n aar Hem niet 
vraagden, Zijne trouw miskenden, heeft Hij geopenbaard.



Preken ds. J.M.C.H mond Dinteloord

3

2)
Als  Hij den Zoon Zijns welbehagen heeft overgegeven om ons te 
doen verstaan, wat Hij in den geliefde ( in wien al Zijn welbehagen 
is) tot waarborg gaf, dat hij bij al onze verlorenheid zich als Vader 
dr lichten en God des verbonds en des eeuwigen vredes openbaarde 
in dien Zoon. Dien Zoon is de  volkomen weerschijn van Zijn 
eeuwige goedheid, en de  volvoerden van het Goddelijk voornemen. 
Dat is Hij, dien wij nu bekennen mogen voor onze eenige 
Zaligmaker, die bewezen heeft uit het geen Hij geleden heeft op de 
aarde , niet voor zichzelven maar om des Vaders welbehagen 
vervuld te hebben. Laat  u dit vooreerst genoeg zijn om u ter 
bevestiging daarvan te verwijzen naar het evangelie van Johannes 19 
vers 30. Hier ligt voor ons, het getrouw bericht door en  oog en
oorgetuige van het bittere lijden des Heeren aan het kruis. Het geldt 
hier den grooten Priester van het huis des Vaders, van de 
mishandeling van dezen Hoogepriester te zaligheid mag niemand 
zich onschuldig rekenen die nog meenen recht voor God onschuldig 
te zijn. Want waartoe is die getrouwe dienaar van Gods raad en 
Woord hier veroordeeld? Is het niet wegens de zonden van zijnen 
Hem toevertrouwden. Gemeente van de Vader als zijne schapen ons 
te hebben bewezen,

3)
 Hoe diep zij gevallen zijn, die in hun ijdelen waan van eigen 
gerechtigheid het heilig kind den rechtvaardig Gods hier 
mishandelen?.O welker diepte is hier niet van eigenwaan en 
zelfgerechtigheid, die zich tegenover wet en profeten willen staande 
houden ten koste van des Vaders eenig, eenvoudig kind Jezus. Tot 
dezen werden bij Zijnen omwandeling in t,land van Israél zij 
gebracht, die kwalijk gesteld waren en van den duivel bezeten ( 
Markus 1 vers 12) en hij genas hen allen. Daarvoor zijn geen 
woorden te vinden om zulken te ontschuldigen, die verkeerd deden. 
Het moge ook nog weinig ander aangaan die zulks nog wel met een 
bloot schouder ophalen ten goede willen verklaren. Maar de Zoon 
des menschen heeft al zulke dingen geleden, zwijgend gedragen, 
verdragen, omdat Hij inden weg Zijns Vaders 
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was en zoo getrouw aan Diens zending zich gaf. Wat is nu hiervan 
de betekenis voor hen, die onder hunne zonden waarlijk lijdende 
zijn, en zichzelven niet ontschuldigen kunnen? Zij,t ons toch niet 
genoeg, het gedrag der zulken te verschoonen met medelijdende 
schouder ophalen. Maar laat ieder zich voor God verootmoedigen, 
ieder die verstaat dat

4 ) hij alzoo de onverschilligheid bij zich verschoont niet alzulks 
doen. Dat is geen rechte ootmoedigheid. Wij hebben allen tegen God 
gezondigd, tegen Hem misdaan zoovelen wij in gedachten of 
woorden en werken door louter onverschilligheid. Zedelijk mede 
betrokken zijn bij en in zulk proces, dat ook ons als schijnbaar 
daarbuiten zijnde, toch mede insluit. Onze zaak wordt  hier 
afgedaan. En wat is nu  weder voor ons de kracht en beteekenis van 
al zulk bestaan en doen onder het oog van den alles ziende kenner 
des harten, die niet oordeelt naar het aanzien maar die oordeelt een 
rechtvaardig oordeel. Maar zoo weten wij dan nu dat Jezus den Edik 
genomen heeft, en zeide: het is volbracht. Wat hier volbracht is, is 
de geschiedenis van Zijn verschijning op aarde, die eindigd met 
zijne kruisiging en lijden, en dat Hij Zijn leven gelaten voor zulken, 
ver van onschuldig te zijn, door hunnen opstand tegen Gods 
Gezalfde, door hunne zonden, een einde gemaakt hebben aan diens 
verdienende zelf op  offering van vele zondaren te hebben verlost
van al wat hen veroordeelt, dat is van hunne zonden en van zooveel 
bitters dat zij door die zonden zichzelven hebben berokkend. O , 
wanneer het geweten des mensch ons geweten als der dergenen die 
zich

5)
 Naar deze Jezus noemen willen, die evenwel hunnen ouden weg 
niet veroordeeld hebben, begint te spreken hoe komt dan  niet alles 
openbaar, hoe ondankbaar wordt men dan niet bevonden, nadat men 
in eigen gerusten gang, zich van deze dingen niets aantrok, omdat 
eigen verkeerde bestaan voor God en menschen hem niet ter harte 
ging. Gij , die met angst en strijd te doen hebt bij 
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zoovelen bewijzen, van goeden reden daartoe, gij die met sprekende 
bewijzen wordt aangevochten, die to schuldig verklaring en 
veroordeling moeten leiden. Gij die daaronder te niet gaat met alle 
inbeeldingen van een braaf, zedelijk, godsdienstig leven bij uzelf 
gedenkt toch, dat God een oog heeft  over den mensch, gelijk over al 
de stammen Israéls ( Zach 9 vers 1) Laat ons nu zien wat hier staat: 
vers 30: Toen Jezus dan den Edik genomen had, zeide Hij; het is 
volbracht. Wat is hiermede door den gekruisigde Heiland geschieden 
gezegd. Dat Edik, die scherp werkende drank, waarop nog wel 
zekere verdooving over den veroordeelden moest volgen kwam, die 
edik is het krachtige bewijs dat niets gespaard is om den ter dood 
veroordeelden aan het kruis nog verachtelijk te maken.

6)
Juist bij vijandige beulen zooals hier, die God niet vreesden en geen 
mensch wilde ontzien. Zoo is de bedoeling van de vijanden van den 
menschJezus christus  Jezus, van hen die Hem als een buitengewoon 
strafwaardige willen teneinde gebracht, veroordeeld en  gevonnist 
hebben. Zoover komt het door die dweepzucht bij alle eigene of zelf 
rechtvaardigheid, als van dien anderen boosdoener tegenover den 
goddelijken daders des woords, des Almachtigen Vaders 
betrouwden. Zoover komt het door al die eigen rechtvaardigheid, 
stelsels vol van gruwel en bedrog; zoover komt het met den 
gewetenloozen tegenstander van al wat heilig en goed bij God  
waarachtig is, Hij draagt de rusting van helschen moed wel van 
gruwel en bedrog maar hij vraagt naar God niet, en berust om zoo 
mogelijk zichzelf te redden, hoe vroom ook nog bij zichzelf aan zijn 
kruis, hij is in het valsche betoon van gemeenschap met hen, die 
God niet vrezen en geen mensch ontzien. Zoo is het bestaan daar van 
één der gevonniste die ook mogelijk nog op zulken wijze dacht te 
zullen worden losgemaakt van zijn overeindstaan doodsbed. Nu staat 
hier verder ook nog, dat de Zoon des menschen, de schulddragende 
Borg tegenover de zonden zijner arme gemeente vóór God , verder 
zeide: Het is volbracht. Wat is hiermede uitgedrukt door dien borg 
des beteren verbonds? Het is de vervulling van het den Vader 
rechtvaardigende
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7)
Getuigenis over zulken, die met gedachten, woorden en werken, zijn 
wet, zoo als Hij die gegeven heeft, verwerpen ,en in 
ongehoorzaamheid en versmading van Zijne goedheid. Zijnen 
heiligen wil niet hebben geacht, zijne inzettingen en rechten 
verworpen hebben, door Hem Jezus Christus niet te eeren als den 
getrouwen helper in allen nood en omkomen. Zoo is Hij,( de eenige 
redder en Zaligmaker) hier versmaad. Deze Jezus heeft door Zijn 
vreeselijke lijden, ons zondaren van zonde en eeuwig omkomen 
verlost, gelijk zulken allen door Jezus Christus geloof alleen 
ontheffing bekomen van al wat hen veroordeelt. En deze heerlijke 
uitkomst voor den verlorene bij al zijn verslagenheid, is voorzegd, 
en beloofd voor het  Paradijs, in Adams dagen of nu moge toezien 
wie gebogen gaat onder de vragen. Wie redt mijn ziel van het graf, 
wie helpt ons als te voren, wie brengt ons den eeuwige troost in 
leven en in sterven? Wie neemt den last mijner ongehoorzaamheid 
weg; wiens goedheid kroont hier het nieuwe jaargetijde zooals dat 
naar de schriften is voorzegd? Waar is onze uitkomst, waar de 
overwinning van al hetgeen ons ellendig overtreden veroordeelt, 
Wie doet het voor Gods aangezicht onmogelijk zijn dat wij alles, 
alles tegen ons hebben. Wie is er, die voor ons uit het oude Paradijs 
verdreven

8) het nieuwe Paradijs verworven heeft? Zooals aan den anderen 
moordenaar zei . Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Laat mij 
hier eindigen met het vermelden van al wat ons tegen is vervuld is 
wat God beloofd heeft. Ja het is  er,--Geschied is het zoo zeggen wie 
het door Gods genade ter harte gaat, wat ik  nooit had kunnen os 
durven hopen, nu hoop ik op grond van deze Jezus zoo spreekt nu al 
des  Heeren volk. ( De Heere zal het voor mij voleinden. In Jezus 
zijn alle beloften Gods ja en amen Gode tot herlijkheid. Jezus heegt 
het gezegd in Hem zijt gij volbracht in Hem volmaakt, gij die naar 
de maat der wet begeert te zijn. En Hij laat niet varen de werken 
Zijner handen. In Hem, des Vaders gezondene is de overwinning, 
Gode zij dank door Jezus Christus onzen Heere. In 
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Hem is het er, wat ons behoudt. Nog eens Gode zij dank, door Zijn 
Zoon aan het kruis) Zoovelen betoonen het, dat hun dit alles niet 
aangaat. Maar waar gat gij henen, gij beschaamden,ontrusten, met 
uzelven verlegen, ja verlorenen die elken maatstaf van menschelijke 
berekening reeds kwijt zijt, die u tot rust zou moeten brengen omdat 
alles, al het andere u tegen is. Gij richt uwen oogen op den 
kruisheuvel om troost, maar de behoefte, ja de nood dringt duidelijk 
genoeg weer terug bij wie zich ziet te schande gemaakt niet zijne 
jarenlang onbevredigende pogingen om tot vrede met God te komen. 
Helaas men vindt geen uitkomst. Het gansche hart is krank, En waar 
is de vrucht van al het jammeren om ontferming.

9)
Wie stond daar in voor de zekerheid dat God barmhartig is , dat Zijn 
doen is majesteit en heerlijkheid, dat het enkel werk van zulken 
barmhartigheid is dat met alle betoog van: hier een weinig, daar een 
weinig, gebod op gebod regel op regel, niet rekende? Hier  spreekt 
nu den getrouwe Vervuller van het verbond der genade voor 
ongehoorzame gevallen kinderen, die gruwelijk misdaan hebben
jegens Hem, Die om Zijns Zoons wil, alles vergeeft al drukte  en 
bekommerden het den oprecht verslagenen van geest, die als buiten 
de poort der genade riep tot den rechtvaardigen God.-De lompe
vleugelen dier verbeelding die met den hemel een akkoord van 
gemeenschap wil sluiten, worden ijdel bevonden om tot de hemelen 
te geraken. Want er is meer noodig dan hetgeen vleesch onderneemt, 
dat zich op eigen rusteloos streven verlaat om genoegdoening Gode 
te hebben gegeven.- Afgebroken  is op Golgotha alle drijven des 
vleesches, dat God wil nabij komen dat op éénmaal beschaamd staat 
met alles wat tot zijn voordeel scheen te dienen. Hier is de Beloode 
des Vaders, de hoogste profeet, op het nauwst met den Vader 
verbonden. Hier is Hij , die aan het kruis riep.”Het is volbracht”En 
nu  zijn de sluiers van die het heilige Gods in

10)
bewaring hielde. Hier is de alleen zonder zonden, dorstende naar wat 
eens de profeet Jona ( 2 vs 6,7) getuigde, als hem den 
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wateren  der zee omgaven tot den ziel toe, als de afgrond hem 
omving; als het wier was aan zijn hoofd gebonden,,,Nedergedaald is 
Hij tot de gronden der bergen; en als zijne ziel overstelpt was in hem 
dacht hij aan den Heere, en zijn gebed kwam tot God den Vader in 
den Tempel Zijner heiligheid. De valsche  ijdelheden moesten wjken 
en de weldadigheid van Gods gerechtigheid tot vergeving van der 
andere zonden, tot troost voor waarlijk bedroefden, zal tot 
()onthulling zijn gekomen; opdat de recht bekommerden, zonder 
vleesches practijke het weten “God is aan dezen plaats en ik heb het 
niet geweten”-Het is volbracht dóór den nacht des omkomens henen. 
En de laatste teug ediks heeft zijne werking gedaan, niet voor den 
Gekruisigden, maar voor degene, welke de Vader in de hemelen 
Hem heeft gegeven, omdat de éénige Volbrenger van al Gods wil en 
raad( als het koninklijk offer van hemelschen  gerechtigheid, op 
gehangen aan het dwarshout onzer zonden) het vóór den Hemel en 
aarde heeft bewezen dat Hij de eeuwige grondlegger is van het 
Jeruzalem dat boven is, euwig blijft dat Hij de volkomen Zaligmaker 
is, die in niets wijkende, al doorvlamde

11)
Hem de droefheid der Zijnen, en de smaaad der vijande van Gods 
gerechtigheid tot het uiterste, tot dat Hij, het hoofd buigende den 
Geest aan Dien overgaf, Die alléén getrouw is in het vervullen van al 
Zijne beloften, en Die niet beschaamd maakt die op Hem 
vertrouwen, die op Hem hopen Die Zijn geliefden Zoon gaf tot 
verzoening van veler zonden.—
Steeds dóórwerkten zal de overwinning van zonden, hel en duivel, 
die Jezus de Nazarener hier volbracht Zij die God zoeken glans 
zullen() Hij heeft alzoo in gehoorzaamheid aan den Vader, de wereld 
veroordeeld, die naar Hem niet vraagden en die om al haar eigene 
gerechtigheden te verheerlijken geen mensch ontziet.- Hij deze 
gekruisigde tusschen twee moordenaars, is het die den Vader geëerd, 
Diens Raad vervuld, Diens wil en werken gehuldigd heeft tot 
beschaming van allen die wat wezen willen om zichzelf te dienen.-
En dit ales volbracht Hij J Ch, opdat niets in den weg 



Preken ds. J.M.C.H mond Dinteloord

9

sta of komen zoude, dat aan de eeuwige belofte des levens vóór Zijn 
aangezicht inde weg zou staan,- Wel waarlijk overwonnen heeft 
Jezus de Nazarener de hel met al hare daarbij 

12)begrepen wedersprekers  van den eeuwigen troost der verlosten 
Aan den laagsten genoemde wordt hier de boodschap toegebracht, 
tot de heerlijkheid Gods 
Dat geschiedde hier opdat zij eeuwig leven zullen vóór Zijn 
aangezicht, die Hij verlost heeft uit debanden des duivels en des 
eeuwigen doods,-Zoo heeft de Nazarener Gods de eeuwigen roem 
van het eeuwig heerlijk Huis des Vaders,- alle berouw hebben 
vijanden Zijner barmhartigheid beschaamd Joh 10 vs 27-28 zegt 
Zijne schapen hooren Zijne stem, en Hij kent die en zij volgen Ham. 
En zóó luidt het verder daar; “Ik geef hun het eeuwige leve; en zij 
zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal die uit 
zijn hand rukken.- Mijn Vader die ze Mij gegeven heeft, is meerder 
dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand  Mijns Vaders. Ik en 
de Vader  zijn één (Evangelie Joh 10 vs 29, 30 En de Zoon des 
menschen) Door Zijn geloof in den Vader heeft J Ch het 
wonderwerk der verlosfing van den velen ten einde gebracht dóór 
het onmogelijke heen.-Maar aan  de andere zijde des grafs zal het 
heerlijk blijken, hoe groot die ontferming geweest is bij den Vader 
en den Zoon en bij den Heiligen Geest. Alzóó groot  is dan ook nu 
reeds de lof der verlosten in J Ch op aarde, die in e eeuwige 
heerlijkheid daarom zal eindeloos geprezen worden, omdat Hij het 
alzóó gedaan en volbracht heeft.
Amen


