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Ds. Meindert Niemeijer Dinteloord preek n.a.v. Mattheus 28 vs. 20  

 

 

Datum 29-05-184? 

 

Votum---------Psalm 105 vs. 1 en 2 

 

 

De dagen welke wij thans beleven zijn dagen waarin grote spanning, 

veel onrust onophoudelijke woeling heerst, zowel in het burgerlijke 

als in het godsdienstige. De spanning en woeling wordt te groter 

naarmate de twistende partijen meer lijnrecht tegen elkander 

overstaan, elkander niets willen toegeven en daardoor een breuk 

doen ontstaan en tot haat en tot vijandschap aanzet. En daar men 

wederzijds zijn mening en denkbeelden met veel te veel kracht wil 

doordrijven als de alleen ware, zo worden  hier en daar gevonden, 

die hun oren geheel voor de waarheid sluiten, en alzo hun eigen weg 

willen gaan. En is dit in het burgerlijk leven gevaarlijk, veel meer 

onrustbarend is dit in het godsdienstige, daar het hier der mensen 

hoogste en dierbaarste belangen geld. en opmerkzaam acht geef op 

de gang der dingen, hier en daar een groot verschil der meningen 

ontwaren, zal zich vaak genoopt voelen zich daaraan te beangstigen, 

omdat hij niet weet wat de toekomst baren zal, maar slaat hij nu zijn 

Evangelie open en leest hij daar dat Jezus Christus steeds met de 

zijne blijven zal tot aan de voleinding der eeuwen. Dan wordt hij 

aangespoord alleen uit dat dierbare evangelie zijn geloof te putten, 

en tevens bij alle menselijke leerstellingen te laten varen en zijn 

schreden te zetten op den weg der volmaking opdat zij in godsdienst 

zin en christelijke deugdbetrachting vorderen mag, en dat hij dat in 

biddend opzien tot God, dan zal hij ook ondervinden, dat de Heer 

Jezus Christus den zegen niet begeeft of verlaat, maar alle dingen 

hem zal doen medewerken ten goede  Welaan laat ons dit met 

elkander beschouwen en daarop de aandacht vestigen, biddende zijn 

zegen 
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Tekst Mattheus 28 vs. 20 

 

 

 

Den Heer Jezus, was nog op aarde toen hij de woorden sprak, welke 

in mijn tekst vermeld staan. Hij was nog met hen maar ook op het 

punt om van hen te scheiden, Hij maakt hun bekend met de 

heerlijkheid, die Hem wachtte maar beloofde de zijnen ook zijn 

nabijheid. Ik zal met u zijn alle de dagen tot aan de voleinding der 

wereld. Had hij eenmaal gezegd Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u 

een andere trooster geven. De discipelen mochten veilig geloven dat 

Hij, die nu gereed stond hun te verlaten, hen nooit zou begeven, 

maar hen zou nabij zijn onder de prediking des Evangelies en hun de 

kracht, de wijsheid den ijver schenken, die zij zo nodig hadden op 

hunne mogelijke levensweg Het was hun nog onbekend hoe en 

wanneer den trooster hen zou geschonken worden, even min als zij 

wisten hoe hij hen zou nabij zijn maar aan de beloften der geliefden 

meester behoefden zij niet te twijfelen. Hij zou hun alle goed 

schenken wat zij nodig hadden, en hun niet alleen maar ook alle zijn 

volgelingen tot aan de voleinding der wereld. En ziet! Op den 

eersten weekdag  werd deze belofte heerlijk aan hen vervuld; zij 

gevoelden op dien dag welk een gloed, welk een moed en kracht, 

hunne gemoederen doorstroomden. En nog later bij de verkondiging 

van het Evangelie werden zij gewaar hoe de Heer met hen was. En 

even gelijk zij toen zijne nabijheid gevoelden, heeft het gevoel van 

zijne nabijheid ook allen doorstroomd, die door de prediking van 

den apostelen den Heer werden toegebracht, gelijk die ook ons zal 

bezielen, wanneer gij Hem alleen als onzen Zaligmaker en 

Verlosser---Wij willen u dit weder in dit uur overtuigen trachten aan 

te tonen opdat de zucht om den Heer te zoeken ons moet gaan 

vervullen, en zij gezind worden Hem aan te nemen en ons geheel 

aan hem toe te vertrouwen.-------- 
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I. Bepalen wij ons dan eerst bij de woorden in onzen tekst 

begrepen. 

II. Trachten zij u de waarheid dien woorden aanschouwelijk te 

maken. 

III. Staan wij stil bij den invloeden de waarheid dier woorden op ons 

maken met 

 

I. Had de Heer kort voor zijnen dood zijnen discipelen beloofd zoals 

zij dit in het 26e hoofdstuk van Mattheus lezen dat, hij nadat 

Hij zou opgestaan zou zijn hen zou voorgaan naar Gallilea,  en 

nadat na zijn opstanding uit het graf hun nogmaals door een 

Engel des Heeren aangekondigd. Zo begaven zij zich met 

elkander derwaarts om hunnen heer te aanschouwen. Die 

aanschouwing had plaats op een berg in Gallilea, doch welke 

die berg geweest is wordt ons geenszins genoemd, zodat wij 

er slechts naar kunnen gissen, maar dit is zeker dat de Heer 

hen niet vergeefs liet wachten.--- Na zijnen opstanding uit 

den dood vertoefde de Heer nog 40 dagen op aarde; in welke 

tijd Hij nu en dan aan zijne jongeren verscheen, en hen te 

onderwijzen, te vermanen, te waarschuwen en opwekken tot 

het werk waartoe hij hen bestemd had. Hij sprak tot hen, zegt 

Lukas in het eerste hoofdstuk van Handelingen; over de 

dingen, die het koninkrijk Gods aangaan. Hij maakt hun ook 

bekend met alles wat zij weten moesten om als zijne dienaren 

het Evangelie te verkondigen, dat toch verspreiden zou onder 

allerlei talen, volken en natiën. Hij leerde hun de weg kennen, 

dien zij moesten bewandelen voor hun hogen heiligen 

roeping met kracht te arbeiden. En mogen het bevinden, dat 

Hij toen Hij de laatste maal met hun was, hun dat alles 

nogmaals zal hebben herhaald. Toen hij hun beval het 

Evangelie te verkondigen, en 
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dezelfs belijdenis te dopen in den naam des Vaders en des 

Zoons en den H. Geestes, beloofde Hij hen bij vernieuwing de 

Kracht des H. Geestes, toen Hij hun verzekerde; dat Hem alle 

macht gegeven was in den hemel en op aarde, daarna zij Hij 

ook tot hen; Ik zal met u zijn alle de dagen tot aan de 

voleinding der wereld. Ja Hij beloofde hen en alle zijn 

belijders die in zijne voetstappen zouden treden te verzorgen 

te bewaren, te beschermen hun in alles bevorderlijk te maken 

aan de uitbreiding en bloei van zijn Koninkrijk.-----------  

  

Dit had Jezus gesproken waarna alleen de gaven des H. 

Geestes over zijne apostelen worden uitgestort, en aan de 

waarheid zijner beloften hadden zij geen reden om te 

twijfelen, of om Hem te mistrouwen ofschoon zij de beloften 

zelf niet doorzagen. Doch hoe zullen zij nu te moede geweest 

zijn toen op de eerste Pinksterdag den belofte zo heilig, zo 

luistervol werd vervuld, en zij bewaarheid zagen hetgeen zij 

niet hadden kunnen voorzien.  Hoe zal de belofte des Heeren 

hun toen gedurig voor de geest hebben gezweefd, Ik zal met 

u zijn al de dagen, tot aan de voleinding der wereld, toen zij 

zich met goddelijke kracht en vurige geest zagen toegerust op 

bovennatuurlijke wijze hoe zal hun vertrouwen en hun geloof 

zijn vermeerderd geworden in Hem die op zo voortreffelijke 

wijze kon handelen. Hoe moesten zij niet in Hem 

aanschouwen de bestuurder van hemel en aarde. Maar  met 

welk een blijmoedigheid zal de plaatsgevallen uitstorting des 

H. Geestes hen niet hebben bezield om den last te vervullen 

door hun meester hun opgedragen; predikt het Evangelie aan 

allen creaturen.  Gevaren ja zouden hun dreigen leed en 

verdrukking zouden hun wachten, allerlei moeite zou hun 

deel zijn, maar dat alles wilden zij trotseren 
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om den wil van Hem, die hen met zijn liefde zou bijstaan en in 

de zekere verwachting dat zij na den strijd de kroon der 

overwinning zouden behalen. De belofte ik ben met u al de 

dagen door Jezus bij zijn hemelvaart aan zijn discipelen 

gegeven en zo heerlijk vervuld op den eerste pinksterdag 

bezielde hen met kracht en wijsheid, en met kloeken moed 

zodat die kracht en de wijsheid en den kloeken moed niet 

vrucht was van hunne eigen akker maar een vrucht van den 

H. Geest  Zo werd dan het verlies van hunne Heer door zijn 

geestelijken nabijheid ruimschoots vergoed, door den Geest 

werden zij getroost in hunne droefheid. En zouden zij hunne 

Heer niet meer zien op aarde, zijn hemelse kracht zou hen 

nimmer verlaten. Zo werd hun dan door de uitstorting van de 

H. Geest een nimmer uitdrogende bron geopend van genade 

en zaligheid. Zij slaan het oog steeds op hunne Heer als de 

behouder hunne zielen; in Hem zien zij hunne enige 

Middelaar en Zaligmaker op zijn zoenverdienste waarop zij 

met vrijmoedigheid pleiten in schuldvergiffenis.---   

  

En dit is niet alleen het deel geweest van de apostelen 

maar ook van alle volgelingen des Heeren, en is nog het deel 

dezulken  die Hem in ootmoed des harten aankleven, en zich 

aan zijne geboden onderwerpen onder alle woelingen en 

vertwijfelingen des levens is de Heer immer dezelfde in allen 

nood zal hij hen nabij zijn. Hij zal zijne kracht in hunne 

zwakheid volmaken, en ten allen tijde zal Hij dezelfde blijven. 

Welaan laat ons de waarheid de belofte in deze tekst, en de 

gegrondheid den verwachting met elkander uit den 

geschiedenis waar wij trachten aan te tonen, opdat de 

uitstorting van de H. Geest nuttig zij voor ons verstand en ons 

hart   Ps.: 15 3 v 4?? 
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II. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld, zo 

sprak de Heer tot zijne jongeren, en wat Hij daarmede 

bedoelde hebben wij straks reeds te kennen gegeven; hij 

wilde ermee zeggen; ik zal u steeds nabij zijn met mijn 

bescherming en hoede. En wanneer gij nu met mij de 

Handelingen der apostelen zult doorbladeren zult gij zien dat 

Hij steeds zijn woord heeft gehouden. Van het eerste 

ogenblik af aan, dat de H. Geest over zijn jongeren werd 

uitgestort, was hun Evangelieprediking gezegend. Immers 

reeds op den eersten dag werden er op de ……………………. Taal 

3000 mensen tot het geloof in Christus gebracht. En van dien 

dag af aan toen de leerlingen des Heeren zich verspreidden 

door het Joodse land waren er velen die de Zaligmakende 

kracht des Evangelies gevoelden. Door de prediking van 

Petrus werd het woord des heils onder de heidenen 

verkondigd, en toen nu Paulus, na eerst een vijand des 

Heeren geweest te zijn, op wonderbare wijze tot het 

christendom was bekeerd, werd de reine leer des Evangelies 

meer en meer uitgebreid; vermeerderd aan zondaarsharten, 

en vijanden aardse en zinnelijke neigingen in reine en hemels 

gezinde begeerten. Dit geschiedde bij rijken en armen, bij 

jongen en ouden, bij geletterden en ongeletterde overal. 

Maar de heilaanbrengende leer der genade door het bloed 

des kruises werd verkondigd, vond zijn aanhangers en 

deelgenoten. En dat alles geschiedde niet alleen door de 

mond en pen van de apostelen en evangelisten, maar ook in 

later tijd door allen die  in hunne voetstappen traden en door 

de kracht des H. Geestes voor den Heer werden gewonnen.      

 

Wonderbaar is de uitbreiding van de leer der genade, en 

waaraan is dit toe te schrijven, hoe konden 
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eenvoudige Gallilesche vissers met zulk een kracht spreken 

tot des mensen gemoed; waaraan is het toe te schrijven dat 

de leer die zij verkondigden zo algemeen werd aangenomen?  

 

Ziet het antwoord op deze vraag in de woorden van onze 

tekst. Ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding den 

wereld De Geest des Heeren vervulde zijn discipelen.---- En 

waarheen wij nu den blik slaan op de eerste zendelingen des 

Heeren dan staan wij verstomd over de kracht waarmee zij 

het Evangelie predikten met allen, maar ook over de moed en 

standvastigheid, welke hen bezielde wanneer zij meer dan 

eerst op de proef werden gesteld, ja zelfs met gevaar van hun 

leven. Zij predikten Christus den gekruisigde met dezelfde 

kalmte  en vastberadenheid voor Joden als voor heidenen. 

Werden zij geroepen voor koningen en vorsten, zonder 

aarzelen openen zij den welbespraakte mond en roemen zij 

hunnen Heer. Athene zowel als Corinthe en Rome zijn de 

getuigen wat zij voor hunne Heer over hebben. Evenmin de 

Farizeeën  als de Sadduceeën of heidense wijsgeren kunnen 

hen tot zwijgen brengen. Ja zelfs als zij in boeien worden 

geslagen, of de dood hun aangrijnsde lieten zij de moed niet 

varen zodat zij ook meermalen den kerker ontkwamen of uit 

de kerker des doods werden gered. Altijd goedsmoeds in 

hunne vermakingen, gelaten onder hunne smarten slaan zij 

hun blikken met kalmte der ziele onderwijl zich steunen op 

hun Heer. Die, zij weten dat, hunne zwakheid door zijn kracht 

onderschragen zal. En in dezen overtuiging gaan zij zonder 

vrees of schrik elk gevaar tegen, overal de leer van hem 

verkondigende die hun Heer en Heiland is; en hen 

ondersteunen zal bij elk gevaar en onder alle lijden. En zien zij 

zich omringd van dezulken, die de leer van 
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hunne Heer willen uitdoven, die zijn kracht willen vernietigen, 

die als vijand tegen hen overstaan, zij blijven onder dat alles 

getrouw aan hunne uiteindelijke meester Jezus, gedachtig 

aan het woord dat Hij sprak; hebt uw vijanden lief; doet wel 

degene die u haten, zegent degene die u vervolgen, en zoals 

ook van Stefanus, den eerste bloedgetuige voor de leer der 

waarheid staat opgetekend levende bidden zij nog voor hun 

vijanden.----       

 En van waar ontleenden zij nu den kracht en dat 

vermogen, van waar de sterkte der ziele? Van waar anders 

dan van de innige overtuiging der waarheid die de Heer hun 

verkondigd had, Ik ben met u alle de dagen tot aan de 

voleinding der wereld. Zij gevoelden zich krachtdadig bezield 

met de kracht des H. Geestes.--- en hetgeen in de eerste 

christentijden heeft plaats gehad met de volgelingen van den 

Heer en zijne gezanten, heeft ook in later tijd plaats gehad 

met zijne dienaren die het voetspoor zijner gezanten hebben 

gedrukt, met hen, die hebben gebouwd op het fundament 

gelegd door Jezus en zijn apostelen. De goddelijke liefde heeft 

de apostolische geschriften bewaard, die rijke bronnen van 

heel de zaligheid, die tot regelmaat strekken van geloften van 

en de christelijke wandel. Deze hebben tot een richtsnoer 

gestrekt voor velen, zodat de gemeente des Heeren als zo 

werd uitgebreid en bevestigd, en hoe zwaar de vervolgingen 

ook geweest zijn die de christenen in de eerste 3 eeuwen ook 

hebben getroffen waardoor men menen zou dat het licht dat 

op de kandelaar geplaatst was zou worden uitgedoofd, onder 

al die vervolgingen is dat licht aangewakkerd zodat de 

christusbelijders zich hebben verspreid hebben ver over de 

ganse aarde, ja zelfs is met ’s Heeren hulp het bloed der 

martelaren het zaad geworden waarmee het 
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christendom welig ontsproten is. door martelaren 

pijnbanken, in de standvastigheid waarmee de bloedgetuigen 

des christendoms, die hebben verspreid, zijn velen overtuigd 

van de goddelijkheid den zaak voor welke zij leden. 

Overtuigen dit ons en persoon is van de waarheid eenmaal 

door de Heer aan zijne apostelen verzekerd dat Hij met de 

zijnen zijn zou alle de dagen tot aan de voleinding der wereld 

aan proeve dat Hij hen niet zou begeven, of verlaten De Geest 

des Heeren waar hunne kracht in hunne ontsteken en door 

deze werden zij trouw bevonden tot in het uur hunnes doods. 

Maar waarvan allen van de eerste eeuwen des Christendoms 

gesproken ook latere eeuwen hebben de bewijzen geleverd 

dat de heer was met zijne volgelingen. In de middeleeuwen, 

in de 15e en 16e eeuw scheen het geloof het licht door Jezus 

ontstoken weder van de kandelaar zou worden genomen en 

uitgeblust, maar de Heer heeft getoond dat Hij zijne 

gemeente niet heeft vergeten. Toen alles als in een 

stikdonkere nacht verkeerde toen ongeloof en bijgeloof 

hunne armen hadden uitgebreid om de leer des christendoms 

te verstikken, waardoor de heil leer des Evangelie door zoveel 

bloed en tranen bevestigd zou worden vernietigd, wekte de 

Heer zelf mensen op die door zijn Geest verlicht den moed 

ontvingen om het ongeloof en bijgeloof het hoofd te bieden. 

Het is bekend wie die mannen waren. Immers ik heb u slechts 

de namen te noemen van Luther, Melanchton, Calvijn en gij 

zult het u herinneren dat deze door hun bemoeiingen alles 

aanwenden om de duisternis te doen wijken, en de vreugde, 

het heil, en de vrede der christendoms weder opwekken in de 

harten van velen. Bewonder met mij hunne moed, hunne 

kracht, hunne volharding tegenover zovele vijanden als zij 

hadden te bestrijden; slaat hunne ijver 
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en hunne liefde gade voor den Heer der gemeente zodat 

hunne heerlijken bedoelingen met zulk een gunstige uitslag 

werd bekroond, dat mij daarvan nog heden de gezegende 

vruchten plukken. Zouden hen toch zal en ook nu nog in de 

schaduwen des doods, lag het deksel der verblinding nog op 

ons aangezicht; was er geen heil en geen zaligheid voor ons te 

verwerven. En van wien hadden die mannen, dat vuur, die 

wijsheid, die kracht van wie anders dan van de Heer zelven; 

Hij maar niet hen  evenals met zijn eerste gemeenten, hij 

versterkte, hij bestraalde, hij van de hemelen met zijn geest 

en de vruchten daarvan, zij bleven niet achter!---- Maar is nu 

hetgeen wij tot dus verre met elkander beschouwden 

waarheid, zuivere, onwedersprekelijke waarheid, zou Hij, die 

eenmaal gezegd heeft; ziet Ik ben met u alle de dagen tot aan  

de voleinding der wereld dan nu ophouden zijn kracht, zijn 

hulp en zijn licht te verspreiden in de harten der mensen? 

Neen want dan hield hij immers op de waarmaker van zijn 

beloften te zijn. Nog heden ondervind iedere gemeente die 

den Heer dient, zoo ze wel opmerken nog veelvuldig dat de 

verheerlijkte Middelaar aan zijn woord getrouw blijft. Ieder 

oprecht aanhanger van Christus ieder beminnaar van zijn 

dienst als hij acht geeft op het licht  in zijn ziel ontstoken, op 

de lijdzaamheid die hij ondervind onder de beproevingen des 

levens, op  het kracht dat is geloof, dat in hem werkt op zijn 

behaalde overwinning over de lusten des vleesches op blijken 

van gebedsverhoring, op zijn verandering des gemoeds, zal hij 

dan niet moeten getuigen ootmoedig en dankbaar; de Heer is 

mij nabij; ook aan mij heeft Hij zijn woord vervuld. Ik ben met 

u. --                          

 Wie zal nu na al het gesprokene nog twijfelen of de Heer 

waarheid gesproken heeft Ziet ik ben 
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met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld nu 

geschiedenis en ervaringen dit gelijkelijk leren, en  wie zal 

verder aarzelen te geloven dat hij verder zijn woord zal 

gestand doen. Achttien eeuwen heeft Hij reeds gewaakt over 

zijn gemeente en niets is in staat geweest dezelve te 

vernietigen. Hij zal verder zorgen dat de poorten der hel 

dezelve niet zal overweldigen. Mag het u dan ware volgeling 

van Christus al 6  monumsweg? baren bij zoveel verschil van 

opvattingen en meningen; bij zoveel woelingen en 

verdeeldheid als er plaats hebben in het christendom dat de 

ware leer des heils zal worden vernietigd omdat gij niet weet 

wat de toekomst baren zal. Geen nood mijn christen! De Heer 

zal zijn gemeente, zal elk van zijn dienaars behoeden en 

bewaken die hem in oprechtheid des gemoeds aanhangt zijn 

leer ijverig betracht ootmoedig smaakt hij de gaven des 

geestes, zal door hem worden ondersteund en bekwaam 

gemaakt vrij te doen wat Hij beveelt, en de Heer zal met hem 

zijn, en met hem blijven alle dagen tot aan de voleinding der 

wereld.-------------- 

III. Hebben wij nu de waarheid aanschouwelijk gemaakt van de 

vervulling der belofte, in onze tekst begrepen, wij willen ten 

laatste u nog bij den invloed bepalen welke deze waarheid op 

ons hart en leven moet uitoefenen.   

 Boven alles moeten wij dan de Heer danken niet allen  dat 

hij zijn beloften heeft gegeven, maar ook dat hij die zo 

heerlijk heeft vervuld. Dit zal wel niemand in twijfel trekken 

die aan Jezus Christus in zijn levensweg achting toebracht. 

Het was de zone Gods, die als mens op aarde kwam om 

zondaren met zijn Vader te verzoenen, en den raad Gods 

daarin te volvoeren. Daaraan hebben wij het evangelie der 

behoudenis te danken als een 
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uitvloeisel van zijn liefde. Door de liefde is het dat, dat 

Evangelie nu weer verkondigd wordt aan allerlei talen, volken 

en natiën en ons vaderland, dat voor enige eeuwen in 

duisternis en bijgeloof verzonken was zich in dat licht mag 

verblijden, het welk de zon der gerechtigheid van zich spreidt. 

Dank hebbe Gods genade dat dit  nu voorouders en ook ons 

te beurt valt. Doch hierbij zal het niet blijven. Zal de Heer zijn 

met de zijnen alle de dagen tot de voleinding der wereld zo 

zal het licht des Evangelie nog verder hare stralen 

verspreiden. De heiden die zich nu nog buigt voor zijn Goden, 

de Jood en Mohammedaan die zich nog verdiepen in 

kinderachtigheden zullen eenmaal met de leer des heils 

worden bestraald, door de gloed van die leer worde 

ontstoken en den Heer Jezus erkennen als den Messias, als 

deze enige Heer en Heiland, opdat eenmaal alle volken de 

aarde in een Heer en geloof een doop zullen neerknielen voor 

dien God, die de hemel en de aarde geschapen heeft en alles 

door zijne voorzienigheid onderhoud en bestuurt. De Geest 

des Heeren zal allen bestralen en verkwikken, zodat de 

heidenen zullen ingaan en geheel Israel zalig zal worden. Is dit 

belofte des Heeren, hoe groot zal dan het heil niet zijn, 

hetwelk daardoor wordt teweeg gebracht! Als zij de blik slaan 

op zo vele beroeringen onder het Christendom, op zo vele 

landen en volken die nog in duisternis leven, op zo vele men 

uit wilde verblinding nog op het aangezicht ligt, zullen zij wel 

genoopt worden om te vragen wanneer zal dit geschieden, 

wanneer zullen allen een kudde zijn onder een Herder? Maar 

wat duister en onbegrijpelijk is voor ons mensen, is helder en 

duidelijk voor God. Ter zijner tijd zal hij het licht doen 

schijnen in menselijke harten, want hetgeen hij beloofd heeft 

zal vervuld worden, en 
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wanneer de Heer het wil worden stenen harten verbroken, 

zullen alle woelingen ophouden, worden alle bedekselen 

weggenomen. Geven wij dit dan aan hem over die alle macht 

gegeven is in de hemel en op aarde, en die handelt naar zijn 

welgevallen. Toon mij maar onze vurige dank niet slechts met 

de lippen maar met ons gehele hart voor de genade Gods ons 

geschonken, dat het Evangelie ons is bekend gemaakt en 

onder ons rein en onverholen wordt verkondigd. Tonen wij in 

onze handel en wandel naar stand en betrekking dat het onze 

begeerte is den Heer onverdeeld aan te kleven. Juist daartoe 

mat al onmacht naar de mate van het licht, u door Gods 

genade geschonken en houd niet op meermalen ons oog te 

vestigen op de Christelijke hoge beginselen en hoge 

uitbreiding op aarde, en zegt met een Gode geheiligd gemoed 

de steen door de bouwlieden verworpen, is tot een hoofd des 

hoeks geworden, zo zult gij u aan uwen Heer toevertrouwen, 

en Hij zal met u zijn en u niet verlaten.   

   Maar niet alleen past het onze Heer te 

danken voor het geven van zijn beloften Ik zal met u zijn alle 

de dagen tot aan de voleinding der wereld en dat Hij zijn 

belofte tot dusverre zoo heerlijk heeft  vervuld. Mar dit moet 

ons gemoed ook met uit heiligen arbeid voor hem bezielen. 

En waarin moet den heiligen arbeid bestaan? Zij moet 

bestaan uit het naleven, van zijne geboden zij moet zichtbaar 

zijn in onze handel en wandel. Immers de Heer die bij zijn 

vertrek van de aarde zulke beloften vermocht te doen en tot 

dus verre vervult heeft, heeft daardoor getoond dat hij meer 

nog dan mens dat heb waarheid was dat Hem alle macht 

gegeven was in hemel en op aarde Is Hij de Heer van zijn 

gemeente, dan is Hij het ook die in geest en waarheid moet 

gediend worden, en 
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onuitsprekelijk verheven is boven al wat bestaat. Wij  moeten 

alzo onze matigheid en onmacht gevoelen en ons voor Hem 

die Heilig is neder buigen met een eerbied zonder perk of 

gruiten??. Hij toch die zo in den hemel verheerlijkt is . Die hij 

door de gaven van zijnen H. Geest uitstort, die met de zijnen 

is, wil ons ook van onzen zonden schuld reinigen als wij ons 

voor Hem neder buigen, en de lust gevoelen om zijn wil te 

doen. Wij hebben dat aan Hem te danken dat het Evangelie 

der genade aan ons is bekend gemaakt, en dat Hij die paren 

aan Zijnen geest, over ons wil uitstorten. Zonder die Geest 

kunnen wij geen enkele schrede doen op de weg des heils. 

Zoeken wij dan ten allen tijd Hem te eerbiedigen als den Heer 

der gemeente, die zorgen zal dat de gemeente zal blijven 

bestaan. Bedenken wij dat Hij het kwaad niet dulden kan; 

horen wij naar de roepstem des Evangelies als een bode des 

heils, waardoor ons den weg werd geopend naar een hemels 

vaderland. Vergeten wij toch niet tot Hem te gaan tot de 

Vader in de hemel en van hem af te smeken alles wat tot ons 

heil nuttig en nodig is. en heeft hij het beloofd dat Hij zijn zal 

met hen allen die Hem liefhebben alle de dagen tot aan de 

voleinding der wereld dan mogen wij staat maken op zijn 

beloften. En hebben nog in ons zelf geen kracht om den weg 

des heils te betreden, wat wij niet kunnen dat kan Hij die leeft 

in de hemel. Dat dan heiligen eerbied van Hem ons bezielen 

opdat wij mogen worden bestraald met dat pucketermoer?? 

dat Hij over zijn gemeente heft uitgestort en wij allen ons 

overgeven die ook voor ons in den dood is ingegaan en ons 

los te kopen  van dood en verderf.--  

 Doch is er nog iets waarop ik u mede opmerkzaam maken 

wil, namelijk ons vertrouwen op de Heer te vestigen als de 

Heer der gemeente bij alle 
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kwellingen en weifelingen der wereld. Word ons  toch de 

gelegenheid geschonken dat overal waar zij het oog henen 

wenden het woord vergankelijkheid op alle dingen 

geschreven te zien, hoeveel zoets en zaligs is er dan in de 

gedachte dat mij in de leer des christendoms, die ons voor 

tijd een eeuwigheid gelukkig kan maken iets onvergankelijks 

bezitten. Maar heilrijk is het geloof aan deze waarheid dat  de 

Heer steeds met zijne gemeente zijn zal tot aan de voleinding 

der wereld, en wanneer wij rondom ons zien hoeveel zijn er 

dan niet die zich tegen de leer der zaligheid verzetten, en met 

die leer des heils een ergernis en een dwaasheid toeschijnt. 

Zijn er niet velen die hoewel niet den Christus verloochenen, 

toch hem niet kennen als de zaligmaker van zondaren, die 

door huichelarij en bedrog het licht des levens als onder een 

korenmaat zoeken te verbergen, hoeveel koelheid en 

onverschilligheid ontdekken zij niets voor het hemelse 

heilgoed dat het Evangelie aanbied. Hier en daar, maar het 

billijk te verachten wat dat voor de zaak van Christus gemaakt 

en geboden werd, dat dekken zij lauwheid en roekeloosheid. 

Hoe bang zouden hierbij niet onze vooruitzichten zijn voor de 

toekomst wanneer wij alleen op mensen onze hoop moesten 

stellen, op mensen  die vaak veroordelen hetgeen ze niet 

kennen. Maar Gode zij dank! Wij hebben den helen?? Steun 

en blijven knecht in Hem die eenmaal tot zijn discipelen 

gezegd heeft; Ik zal met u zijn alle de dagen tot aan de 

voleinding der wereld; die zijn Geest heeft uitgestort over 

zijne vrienden en volgelingen, die als Heer der gemeente, die 

gemeente zal onderhouden en behoeden. Al zien wij dan 

rondom ons veel dat  de beloften des Heeren in duisternis 

hult, dat zal ons, wanneer wij onze steun maar op den Heer 

bouwen niet doen versagen in 
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den strijd, dat zal ons vertrouwen op Hem niet doen 

wankelen. Troosten wij ons dan met zijne liefde, een liefde 

die alles te boven gaat. Hoeveel aanslagen er ook tegen de  

eeuwig gezegende leer des Christendoms worden in het werk 

gesteld en de grondslagen, waarop zij steunt te ondermijnen, 

wat al van verwarringen is beroeringen en door menselijke 

betweterij plaats hebben in Jezus Christus hebben zij een 

getrouwe steun. Die ons niet zal verlaten, maar zijne 

gemeente zal schragen, en hoeveel duisternis er dan ook 

onder ons mag aanwezig zijn, uit die duisternis zal eenmaal 

door de genade des Heeren een helder licht te voorschijn 

komen op des Heeren tijd. Zo hebt gij dan dienaren des 

Heeren een steun en een kracht die nimmer verzwakt. Slaat 

gij het oog op den Heer der gemeente, dan zal Hij u bijstaan, 

even als Hij de eerste christenen nabij is geweest in de druk 

der tijden, en smeekt gij om de kracht des H. Geestes, dan 

zult gij gesterkt worden  in de strijd, dan zal uw vertrouwen 

worden bevestigd uw geloof worden verhoogd; gij zult moed 

opzamelen, alle boze aanslagen tegen de heil leer des 

Evangelies evenals uwe voorvaderen te vergingen en steeds 

zal het uw bede zijn tot den Heer der gemeente; o Heer! 

Wees gij met ons naar uw woord, stort uwen Geest over ons 

uit in milde …. Opdat alle uw beloften aan ons vervuld 

worden  

 

Amen.       

 

Ps.: 31 vs. 19 

 


