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Het werk van de komende Christus  
Ds. J. IJsselstein - Jesaja 42:6-7  

  
Liturgie:  
Psalm 26:2,8  
Psalm 51:1  
Lezen Psalm 146 en Jesaja 42:1-8  
Psalm 146:3,5,6  
Psalm 102:11  
Psalm 68:3  

  
Gemeente, de tekst voor deze dienst van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal dat, zo 
de Heere wil en wij leven, volgende week zondag in ons midden bediend zal worden, 
kunt u vinden in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 42, in het bijzonder daarvan de verzen 
6b en 7. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt:  

En Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Om te openen 
de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het 
gevangenhuis, die in duisternis zitten.  

  
Het thema voor de preek, op deze (1e) advent zondag is:  
   Het werk van de komende Christus  
  
We letten vanmorgen vooral op de tegenstelling die onze tekst aangeeft. Blinde ogen 
staan tegenover geopende ogen. Gebonden zijn staat tegenover uitgevoerd, uitgeleid, 
losgelaten zijn uit de gevangenis. En in duisternis zitten staat tegenover geleid worden tot 
het licht.  
  
Deze tekst wijst ons dus twee groepen van mensen aan. En met het oog op het komende 
Heilig Avondmaal gaan wij vanmorgen deze twee groepen van mensen van dichterbij 
bekijken. Dit zijn de twee groepen:  
Ee eersten zijn:  
   1. Blind, gebonden, in duisternis, in de gevangenis. 
De tweeden zijn:  
   2. Ziende gemaakt, gebracht tot het licht en vrijgelaten  
  
In het eerste vers van Jesaja 42 horen we de stem van de God de Vader, als we lezen: Zie, 
Mijn Knecht! Ik heb Hem aangesteld, Ik zal helpen en ondersteunen, Ik heb Mijn Geest 
op Hem gegeven, en Ik ben volkomen tevreden met Zijn werk. Met Zijn werk als 
Middelaar. Daarmee dat Hij komen zal, geboren zal worden in Bethlehem, gehoorzaam 
zal zijn, zal lijden en sterven in de plaats van verloren zondaars. Daarin heb Ik een 
welbehagen, daar ben Ik volkomen tevreden mee.  
Dat staat in vers 1. En daarna staat in vers 2 hoe die Messias, hoe de komende Heere 
Jezus Christus te werk zal gaan.  
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Hoe zal Hij te werk gaan? Wat zal precies Zijn werk zijn? Hoe? Niet met geschreeuw, 
niet met veel kabaal en met veel ophef. Maar Zijn werk zal in stilte zijn.  
Welk werk? Wat zal Zijn werk zijn? Hij zal geen oog hebben voor grote mensen, die sterk 
en fier overeind staan in eigen kracht. Maar Hij zal juist oog hebben voor het zwakke, het 
gebroken, het geknakte. De macht van het paard en ‘s mans vermogen zijn beiden nietig 
in zijn ogen. Aan die vertrouwen op hun benen, wil Hij geen gunst of hulp verlenen.  
Rijken stuurt Hij leeg terug. Maar Zijn zorg gaat juist over armen. Hij zal het gekrookte 
riet, het geknakte riet niet verbreken. De rokende vlaswiek, de walmende pit van de kaars 
of van de olielamp zal Hij niet uitblussen, niet uitblazen.  
  
En dan laat Jesaja nog een keer de onoverwinnelijke kracht van deze Messias zien. Dan 
wijst hij nog een keer naar Zijn Eigen kracht, en ook naar de kracht van de Vader die 
Hem helpen zal. Als hij schrijft in vers 4: Hij zal niet verbroken worden. Dat wil zeggen: 
Hij zal onder Zijn last niet bezwijken.  
En, zo schrijft hij in vers 5: de Vader in de hemel zal Hem in alles tot een Hulp zijn. Het 
is: God, de Heere, die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, die de aarde 
uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; die den volke (de mensen) daarop de 
adem geeft, en de geest aan degenen die daarop wandelen.  
Die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde, die Onderhouder van alles wat leeft, 
die God zal met Zijn machtige arm en onovertroffen kracht Hem (de Messias) 
ondersteunen en staande houden. In dat moeilijke, loodzware werk, namelijk om de prijs 
te betalen van de zielen van Zijn kerk. Om hun schuld te betalen, om hen vrij, los te 
kopen, en de vrijheid terug te geven die ze door eigen schuld waren kwijtgeraakt.  
  
Dat grote werk, waar straks het Heilig Avondmaal naar terug verwijst. Als het brood 
gebroken wordt, als teken van het gebroken zijn van Zijn lichaam. Als de wijn vergoten 
wordt, als teken van het vergoten zijn van zijn bloed. Hij heeft geleden, is gekruisigd, 
gestorven, maar: Hij is staande gebleven, Hij is overeind gebleven en heeft overwonnen! 
Door Zijn eigen goddelijke kracht, en door de kracht van Zijn Vader die Hem 
ondersteunde.  
  
Ik de HEERE (zo staat in vers 6) heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U bij Uw 
hand grijpen; en Ik zal U behoeden en Ik zal U geven tot een Verbond des volks (dat wil 
zeggen: voor het volk), en tot een Licht der heidenen.  
Dat eeuwige verbond, dat eeuwige genadeverbond waarover in vers 1 gesproken wordt, 
waarin de overeenkomst gesloten was dat de Zoon van God mens zou worden en de prijs 
zou betalen voor Zijn bruidskerk, dat verbond wordt werkelijkheid in de tijd: Hij wordt 
gegeven. Hij wordt gegeven tot een Verbond voor het volk. Hij wordt letterlijk de 
belichaming van het genadeverbond. En Hij wordt gegeven tot een Licht voor de 
heidenen. Zoals Simeon straks zingt in Lukas 2: 32: een Licht tot verlichting der heidenen 
en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.  
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En als Hij dan in de tijd gegeven is, wat zal Hij dan komen doen? Als Hij dan geboren zal 
zijn in Bethlehem, wat zal Zijn werk dan zijn? Waarvoor is Hij uitgekozen, waarvoor is 
Hij aangesteld? Waarvoor zal Hij komen, waarvoor is Hij gekomen?  
Dat staat in vers 7: om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de 
gevangenis, en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten.  
  
Een vers vol van tegenstellingen. Een vers dat ons dringt om positie in te nemen. Een vers 
dat ons de vraag opdringt: wie ben ik eigenlijk, waar sta ik eigenlijk?  
Want er zijn dus mensen (en dat is onze eerste gedachte):  
  
1. Die blind zijn, die gebonden zijn, die in de gevangenis zitten, die in het duister 
zijn.  
En dat moet je deze week gaan onderzoeken bij jezelf. Of je bij die soort van mensen 
hoort. Want het is een week van voorbereiding.  
En die woorden (blind, gebonden, gevangen) geven direct aan hoe moeilijk, hoe 
onmogelijk dat is. En hoe verleidelijk het is om de verkeerde conclusie te trekken.  
‘U bent blind. Gaat u maar voor de spiegel staan.’  
Onmogelijk werkt, riskant, gevaarlijk werk! Want, je kijkt over zoveel dingen heen. Nee, 
sterker nog: Je ziet jezelf niet eens!  
  
Wij zijn van nature geestelijk blind, blind geboren. Zoals zondag 14 van de catechismus 
zegt: in zonden ontvangen en geboren. Dit vers uit Jesaja 42 geschetst zo maar met een 
paar woorden, met een paar pennenstreken wie wij van nature door onze geboorte zijn.  
We zijn: blind. We zien niets. We hebben geen benul van de werkelijkheid, van wie wij 
zijn, van Wie God is, en van waar we staan tegenover God.  
We zijn: gebonden, aan handen en voeten vastgebonden. Vastgebonden in de dienst van 
de duivel en van de zonde. Ja, je kan wel denken dat je vrij bent, maar je bent gevangen.  
Een mens kan en wil van nature niets anders dan zondigen tegen God. Bij zitten van 
nature in de gevangenis van de zonde, en de duivel is onze gevangenbewaarder. En het is 
precies zoals dat vroeger ook was met een gevangenis: het is niet alleen een plaats van 
onvrijheid, maar ook een plaats van gebrek, van vuilheid, een plaats waar je onmogelijk 
kunt ontsnappen, waar je onmogelijk jezelf kunt bevrijden.  
  
Een eerste groep van mensen geschetst, zomaar in een paar pennenstreken: slaaf van de 
duivel, niet in staat om mezelf te verlossen. En daarbij ben ik blind: ik zie het niet! Later 
zegt Paulus in Efeze 2: het is zelfs zo erg: we zijn zelfs dood door de misdaden en de 
zonden. In de kern van de zaak is de betekenis hetzelfde: ik heb er geen last van, ik merk 
het niet, ik zie het niet. Ik zie geen donker want ik ben blind. Ik zie mijn ellende niet, ik 
zie mijn boeien niet, ik zie mijn meester niet, want: ik ben blind.  
  
U zegt: als dat zo is, dan ben ik dus snel klaar met mijn voorbereiding. Dan mag ik ook 
rustig blijven zitten volgende week. Nee! Dan bent u helemaal niet snel klaar. Dan hebt u 
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nog verschrikkelijk veel te doen als het gaat om dat moeilijke werk van zalig worden. En 
dan kunt u zeker niet rustig blijven zitten, want dan bent u in levensgevaar!  
Dan moet u deze week roepen, bidden, smeken om licht, om bevrijding, om verlossing.  
Voordat u uit die gevangenis wordt weggeleid naar de plaats van het definitieve oordeel.  
  
Dat is de eerste groep van mensen. De andere groep van mensen zijn mensen  
 
2. Die ziende gemaakt zijn, ze zijn losgemaakt, bevrijd en gebracht tot het licht. 
Met die mensen is iets gebeurd. Ze zijn anders geworden. Ja, vroeger was het bij 
hen precies als bij iedereen, maar nu is het anders geworden.  
Hebben ze dat zelf gedaan? Hebben ze daar zelf een aandeel in gehad? Nee. Dat is ook 
ondenkbaar. Kan je, als je gevangen bent, aan handen en voeten gebonden, jezelf 
losmaken? Kan je als blinde jezelf ziende maken? Kan je als gevangene zelf de deur van 
je gevangenis open doen? Nee toch?  
Daar was een bovennatuurlijk wonder voor nodig, een ingrijpen van God uit de hemel. En 
daar gaat het hier juist over in Jesaja 42, over dat ingrijpen van God door de komst en 
door het werk van de Messias. Door de Messias die (terwijl Hij zelf alle macht heeft, en 
door de almachtige Vader is ondersteund), door de Messias die dat alles Zelf verdiend 
heeft, en nu ook Zelf gaat uitvoeren en toepassen in mensenharten.  
  
En Hij alleen is Degene die dat kan doen en doet: blinden gezicht geven, gevangenen los 
maken en bevrijden, en de duisternis maken tot licht. En daarvoor heeft de Vader Hem 
ook gestuurd: tot licht, tot verlichting, om ogen te openen, om boeien los te maken, om 
gevangenis deuren open te zetten.  
  
Hoe doet Hij dat? Hoe Hij dat gedaan? Dat heeft hij in de eerste plaats gedaan door naar 
deze aarde te komen, als mens. Hij werd geboren, gelegd in de kribbe in Bethlehem, Hij 
was gehoorzaam, Hij leed en stierf aan het kruis, en heeft daarmee Hij de straf gedragen 
in de plaats van gebonden misdadigers. En dus heeft Hij alleen echt het recht op de deur 
van hun gevangenis open te zetten.  
  
Dat deed Hij 2000 jaar geleden, en dat doet Hij nu ook in werkelijkheid, in de praktijk, 
door Zijn werk in harten van mensen. Dit is het werk van de gekomen Messias, van de 
Christus der Schriften.  
 
Hij opent blinde ogen.  
Wat zie je dan, als je ogen open gaan? Dan zie je pas hoe je er echt uitziet, dan zie je wie 
je bent, dan zie je waar je bent. Dan zie je wie je bent tegenover God: ik heb tegen God 
gezondigd.  
En als je dat ziet, zo zegt het formulier voor het Heilig Avondmaal, dan word je klein, dan 
ga je buigen, dan ga je jezelf voor God verootmoedigen. Dan ga je je neus ophalen voor 
jezelf tegenover God, vanwege je zonden tegen God. Hij opent blinde ogen. Dat is het 
werk van de gekomen Messias.  
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En Hij schijnt als een licht in de duisternis.  
Wonderlijk werk, als de Messias der Schriften, de Heere Jezus Christus in ons hart gaat 
schijnen. Als Hij in een mensenleven gaat schijnen als het Licht tot verlichting van 
heidenen. Als onze ogen geopend zijn, en we zien. En als Hij dan Zijn licht laat vallen op 
de zwartheid van ons bestaan, en dat dat niet te verbeteren is. En als Hij dan laat zien dat 
zelfverlossing uitgesloten is, en dat het verbeteren van mezelf een doodlopende weg is. 
Als Hij laat zien dat het vanuit ons een verloren, een onmogelijke zaak is. Maar als Hij 
dan ook dit laat zien: dat God een weg gebaand heeft. En dat Hij Zelf die weg is. De Weg 
om terug te keren naar God toe. En dat God volkomen tevreden is met die weg. En dat die 
weg vast en betrouwbaar is, omdat die weg van God komt en van Hem alleen. Ik voor u, 
daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven.  
De Messias der Schriften opent blinde ogen, schijnt als een licht in de duisternis.  
  
En: maakt de boeien van de gevangenen los en opent de deur van de gevangenis. Hij 
verloste ons van de dwangarbeid van de duivel, van de slavernij van de zonde. Ik wil 
niet meer tegen God zondigen. Het is voorbij. De zonde is niet voorbij, maar wel mijn 
plezier, mijn vermaak in de zonde.  
Er komt, zo zegt het Avondmaalsformulier, een hartelijke bereidheid om de Heere te 
dienen, om God en mijn naaste liefde hebben. Wat hebben de dichters van het Oude 
Testament daar hij rijk van gezongen. In Psalm 146: het is God die de gevangenen 
vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. In Psalm 68: het is God die gevangenen uit de 
boeien redt. En in Psalm 102 (laten we die psalm samen zingen): het is God die Israëls 
leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen zal, 
als zij tot Hem vluchten. Om hen uit de wrede kaken van de duivel, de zonde en de dood 
eens los te maken. We gaan dat samen zingen uit Psalm 102:11: 
 

't Zal met blij gejuich Hem loven, 
Die, uit Zijn paleis van boven, 
Isrels leed en ongeval 
Eens in gunst beschouwen zal; 
En gevangenen in hun zuchten 
Horen, als zij tot Hem vluchten; 
Om hen uit de wrede kaken 
Van den dood eens los te maken. 
 

Twee soorten van mensen. Je bent blind of je ziet. Je bent gebonden of vrij. Je bent in de 
gevangenis of erbuiten. U zegt: ‘Maar, zijn er dan maar twee? Ik kan me wel meer 
soorten van mensen voorstellen.’ 
Kan het niet zijn, dat ik wel zie dat ik gevangen ben in de zonde, maar nog nooit iets heb 
gezien van het licht? Ik heb in ieder geval een begin. Ik ken wel iets van mijn ellende, 
maar van verlossing ken ik niets. Een geknakt rietje, maar (eerlijk gezegd) nooit is er in 
mijn hart een hartelijke zucht van verlangen naar de Middelaar, naar de Borg, naar de 
Zaligmaker. Nooit is er in mijn hart honger en dorst naar Hem, die ik niet meer missen 
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kan. Nooit is er in mijn hart dat hartelijke uitzien, dat intense verlangen naar vergeving en 
verzoening van zonden en vrede met God. Kan dat niet?  
En kan het niet zijn, dat ik wel licht gezien heb, maar dat ik nog nooit gezien hebt waar ik 
vandaan kom? Dat ik nooit gezien hebt uit hoe grote zonde, nood en dood ik verlost ben? 
Dat ik nooit iets heb gezien van de ellende van mijn gevangenis, van de uitzichtloosheid 
van mijn slavernij? Ik ken wel iets van verlossing, maar niets van ellende. Kan dat niet? 
En kan het niet zijn, dat ik wel iets ken van gevangen zijn, en dat ik iets heb gezien van 
licht, maar dat ik nog steeds vastzit in het slavenhol van de duivel? Ik ken wel iets van 
ellende en verlossing, maar helaas niet van dankbaarheid. Kan dat niet?  
  
Nee! Dat kan allemaal niet! Dat is allemaal ondenkbaar. Dat botst zo met wat hier staat 
over het werk van de Messias, over het werk van Christus. Alsof Hij niet in staat zou zijn 
om Zijn hele werk te doen, om Zijn hele werk goed te doen. Hij is een volkomen 
Zaligmaker. God doet geen half werk.  
Eigenlijk zie je hier hetzelfde als in het Avondmaalsformulier, als in de catechismus, als 
in heel onze belijdenis: het gaat om drie stukken. Het gaat erom dat je iets(!), niet alles, 
maar wel iets kent van al die drie stukken.  
Het gaat erom dat ik iets ken van mijn ellende, dat mijn ogen daarvoor open gegaan zijn. 
Het gaat erom dat ik iets ken van verlossing, van hartelijk en intens verlangen en uitzien 
naar de kennis van de verlossing door het bloed van Christus. Dat ik iets ken van het 
onbegrijpelijk van het licht dat Hij heeft laten vallen op Zijn verlossingswerk in de plaats 
van verloren zondaars. Onverdiend en onbegrijpelijk voor mij.  
Het gaat erom dat ik iets ken van dankbaarheid. Dat de deur van de slavernij van de zonde 
is opengedaan.  
Iets kennen van deze drie stukken is nodig om getroost te leven en zalig te sterven. Iets 
kennen van deze drie stukken is ook nodig om aan te gaan aan de bediening van het 
Heilig Avondmaal.  
  
Het is dus een van twee: of je bent blind, of je ziet. Of je bent gevangen, of je bent 
bevrijd. Of je zit in het donker, of het licht is in beginsel opgegaan in de duisternis van je 
hart.  
Hoe kan je dat weten?  
Door in alle eerlijkheid en oprechtheid in deze week van voorbereiding jezelf de volgende  
vragen te stellen. Terwijl je bidt om het licht in de leiding van de Heere door Zijn Woord 
en door Zijn Geest.  
Laat iedereen van ons zich deze week de volgende vragen stellen:  
  
1. Wat ben ik? Wie ben ik?  
Wie ben ik, Heere? Ben ik nog bezit van de duivel, van een goddeloze duivel of van een 
vrome duivel? Of ben ik van eigenaar veranderd? Ben ik nog slaaf van de zonde? Of is 
het echt mijn hartelijke begeerte om U te dienen? Heb ik U tot mijn Deel gekozen?  
Kleef ik vast aan deze tijd, aan de dingen van deze wereld, of kleeft mijn ziel vast aan Uw 
getuigenissen? Is er die grote omkering in mijn leven gekomen, waardoor ik zeggen kan: 
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één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie? Hoe weet je dat dan? Of je ziet? Als je echt 
ziet, dan zie je wie je bent. En dan wordt dat pas echt een ondraaglijke last voor je, als je 
ziet wie je bent tegenover God. Als je echt ziet, dan zie je wat je gedaan hebt. Dan ga je 
pas echt buigen voor God. En als echt het licht opgaat in je hart, dan zie je pas echt hoe 
donker het was, en hoeveel duisternis er nog over is bij jezelf.  
Wie ben ik, Heere? Is Christus mijn Deel, mijn Hoop, mijn Verlangen geworden? Omdat 
ik in Zijn licht ben gaan zien, dat alles van mij tekort is? Is mijn leven op God gericht? 
Ben ik de zonde echt gaan haten? Wie ben ik, Heere?  
  
2. En (tweede vraag): Wat heb ik gedaan?  
Het Avondmaalsformulier zegt: Laat iedereen bij zichzelf overdenken zijn eigen zonden 
en vervloeking. Ga daar nu deze week eens rustig voor zitten. Om dat te overdenken. In 
stilte, voor God.  
Onze zonden overdenken. In het algemeen? Nee. In het bijzonder, in detail.  
Als iedere blinde, iedere geestelijke blinde blijft steken in algemeen zelfbeklag over de 
zonde: ‘O, de mens is zo slecht, o, we zijn zo zondig.’ Maar als het erop aankomt, dan 
moet ik heel veel moeite doen om een paar van die zonden op te noemen voor de Heere. 
Maar wie ziet, wie ziende gemaakt is, die ziet ook echt wat(!) hij gedaan heeft. En dan 
zeg ik: ‘Ik zal belijdenis doen van mijn zonden. Van die zonde, van dat kwaad, van die 
overtreding, van deze misdaad, ja, van heel mijn zondige bestaan voor God.’ 
  
Laat ons, gemeente, in deze week tot onze schaamte onze zonden overdenken: de zonde 
van onze gedachten, van onze woorden, van onze verlangens. De zonde van ons karakter. 
De zonden van onze liefde tot de wereld, van ons gebrek aan liefde tot God en tot onze 
naaste. Onze zonde van het verloren laten gaan van onze tijd. Onze zonde dat wij onze 
roeping verzaakt hebben, en zo vol van onvrede en gemopper zijn geweest over de wegen 
die de Heere met ons gaat.  
  
3. En (derde vraag): Hoe is mijn leven?  
Is mijn leven anders, echt anders geworden? Zoals Paulus schrijft de Romeinen 6:19: 
want gelijk u uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der 
ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der 
gerechtigheid tot heiligmaking. Heb ik echt met de zonde gebroken?  
  
4. En (vierde vraag): Is er wasdom in het geloof?  
Is mijn hart en mijn oog, als kind van God, meer dan vroeger op God gericht? Want het 
is wel waar dat Christus het geknakte riet niet breekt en de rokende vlaswiek niet zal 
uitblussen, maar dat is geen excuus om in staat van zwakheid, twijfel en ongeloof te 
blijven. Dat is geen excuus om in die toestand te rusten, of die zelfs te koesteren. Het is 
nodig om op te wassen in de kennis en de genade van onzen Heere Jezus Christus. Het is 
nodig om dieper te wortelen in de genade, waardoor dat zwakke en breekbare riet vaster 
komt te staan. Niet in de potgrond van onze eigen kracht, maar op het vaste fondament 
Christus Jezus.  
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Heb ik meer verlies leren schrijven op alles van mezelf? Heb ik geleerd om met meer 
vertrouwen en innerlijke overgave mijn lege handen uit te strekken en me te verlaten op 
het Woord alleen? Is mijn hart en lichaam meer gericht op God, en minder op de zonde?  
Zie ik meer heerlijkheid dan voorheen in Christus, als zijnde mijn Enige, mijn Liefste, 
mijn Alles? En buig ik gewilliger dan voorheen onder moeilijke wegen, die de Heere in 
wijsheid met me gaat? En is het dagelijkse dienen van de Heere meer dan vroeger voor 
mij een bron van blijdschap en vermaak? En is mijn hart meer op de hemel gericht dan op 
deze tijd en de dingen die voorbijgaan? Kortom: is er opwas in de genade merkbaar?  
Ook dat, kinderen van God, hoort bij ons zelfonderzoek? Want waar leven is, daar moet 
groei zijn. Anders is er geen leven, anders is er in het beste geval ernstige ziekte, 
waardoor groei uitblijft.  
  
Opwas, groei is nodig. Dat hoort bij leven, dat hoort bij geestelijk leven. Maar hoe werkt 
de Heere die opwas in de genade? Altijd weer in de weg van het mij leren hoe blind ik 
nog steeds ben in de wegen des Heeren. Zoals staat in vers 16: En Ik (zegt de HEERE) zal 
de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door 
de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht 
maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.  
  
En dan? Als je dan jezelf dit alles biddend hebt afgevraagd, bij het licht van het Woord, 
van het Avondmaalsformulier, hij geschenen door het alles doordringende licht van God. 
Dan kan het niet anders, dan worden de zaken van je persoonlijke leven helder.  
Dan zegt u: ‘Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb. Want U hebt mij uit een 
ruisende kuil, uit modderig slijk opgevoerd. U hebt mij gevonden, terwijl ik niet naar U 
vroeg.’ 
Laat ons zelfonderzoek, kinderen van God, ons niet brengen tot gerustheid, zo van: het zit 
dus wel goed met mij, want ik heb mijn toegangsbewijs voor zondag binnen. Nee, zo niet. 
Laat ons dan ook biddend kijken, welke dingen we juist nog missen. Welke dingen we 
nodig hebben: meer vastheid, meer zekerheid dat onze zonden echt vergeven zijn; meer 
afbraak van onze innerlijke verdorvenheid, van onze zonden, van onze karakterzonden; 
meer troost in donkerheid aanvechting en vertwijfeling; meer gerichtheid op de komende 
dag der eeuwigheid.  
  
Maar wat doet de Heere nu bij het Heilig Avondmaal? Daar zegt hij tegen al Zijn 
kinderen: Kom maar tot Mij. Hier is wat u ontbreekt. Ik wil juist ook dit middel van het 
Heilig Avondmaal gebruiken om u te geven alles wat u nog ontbreekt. Ik wil juist dit 
middel gebruiken tot meer vastheid en zekerheid, tot versterking van uw zwakke geloof, 
tot opwas in de kennis en genade van de Heere Jezus Christus. Ik wil juist het sacrament 
gebruiken om u te brengen tot meer hartelijke liefde en verwondering, tot meer haat tegen 
de zonde. Ik wil het gebruiken tot troost in uw aanvechting, strijd en twijfel. Kom tot Mij, 
u die vermoeid en belast bent. Ik zorg voor u!  
Is het bij u donker? Bij Mij is licht. Ik ben het Licht der heidenen.  
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Ziet u nog zo vast in de zonde, en merkt u dat u uzelf daaruit niet kunt ontworstelen? Dan 
moet u bij Mij zijn. Ik zal u daaruit losmaken. Voelt u uzelf nog steeds zo blind. U moet 
bij Mij zijn, want Ik heb ogenzalf. Ik ben het die de blinden het gezicht geeft.  
  
Het kan ook zijn dat u aankomende week zeggen moet: ‘Ik ben nog steeds zo’n 
ongelukkige gevangenisbewoner, levend in het donker, blind als de mollen, nog steeds 
gehoorzaam aan de duivel, er is nog steeds geen verandering van binnen in mijn hart.’ 
  
U zegt: ‘Nee, maar bij mij ligt het toch net iets anders. Wat ik ben wel wat anders 
geworden dan vroeger. En ik doe zo mijn best om beter te worden. Ben ik dan ook een 
slaaf? Van de duivel?’  
Ja. Maar u ziet het niet. Want een derde categorie mensen bestaat er niet.  
U bent of een aangenomen kind van God, of u bent een slaaf van de duivel. Meer soorten 
mensen zijn er niet. En als u niet bij de eersten hoort, deelt God u automatisch in bij de 
tweede groep.  
En als je bij die tweede groep hoort, dan bent u diep ellendig, dan bent u in levensgevaar.  
Want u hebt echt een Verlosser nodig, anders kunt u niet voor God verschijnen! Overdenk 
dan deze week toch de ellende van uw gevangenschap, het gevaar van uw toestand, en bid 
toch met alle ijver en inspanning om ogenzalf, opdat u zien zou. Opdat u werkelijk zou 
zien hoe het er met u voorstaat.  
Tot slot, gemeente, als er iets is wat u deze week goed moeten maken tussen u en iemand 
anders onder ons, doet u dat dan? Laat er geen verhindering zijn in de onderlinge liefde 
en verbondenheid. Beleid elkaar de misdaden. En bid in deze week ook voor elkaar.  
  

Amen. 
 

Slotzang Psalm 68:3 
 

Springt op van vreugd, verheft Zijn lof, 
Die, daar Hij woont in 't hemelhof, 
Een Vader is der wezen; 
Die weduwen haar recht verschaft, 
Die streng haar onderdrukkers straft, 
En voor Zijn wraak doet vrezen; 
Een God, die zet uit mensenmin, 
D' onvruchtb'ren in een huisgezin; 
En, om Zijn macht te tonen, 
Gevang'nen uit de boeien redt; 
Maar die verlaters van Zijn wet 
Doet in het dorre wonen.  


