
HONGEREN NAAR DE  

 

GERECHTIGHEID 

 

 

Preek uitgesproken in de Galeed Chapel, Brighton, door dhr. 

J.K. Popham, op de avond van de Dag des Heeren, 26 

augustus 1923. 

 

Tekst: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; 

want zij zullen verzadigd worden. 

 

 

Er zijn zekere grote zaken die wezenlijk zijn voor de eeuwige 

gelukzaligheid met God. Er zijn aan de andere zijde, veel dingen 

in de godsdienst die wij niet met ons nemen in de eeuwigheid. Er 

zijn regels van welke het heel goed voor ons is ze waar te nemen 

voor de uitwendige godsdienstplichten. Er zijn meningen en 

zaken die wij hebben, inzichten van de Schriftuur en van 

sommige Bijbelgedeelten, waarvan er een verschillende mening 

mag zijn zonder enig gevaar voor onze zaligheid. Er zijn 

bepaalde bezigheden en voorzienigheden van God, waarin we 

geoefend en betrokken zijn, en betreffende hun einde. Deze 

dingen mogen ons vaak brengen tot de troon der genade maar zij 

komen allen tot een einde. Moeiten zullen een einde nemen. 

Genietingen van dit leven zullen eindigen. Onze natuurlijke 

inzichten betreffende de godsdienst zullen sterven met de natuur, 

maar er zijn sommige dingen die blijven als deze dingen niet 

meer zijn. Er zijn zekere grondbeginselen die zullen blijven. Als 

we die hebben, de hemel zal onzer zijn. Indien we deze missen, 

is er geen grond voor ons te hopen dat we daar zullen zijn waar 

de Heere is. Laat ik u er bij de aanvang een of twee van noemen. 

 

Een van de grondbeginselen is – reinheid van hart. Zalig zijn de 

reinen van hart; want zij zullen God zien. Arglistig is het hart, 

meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? Welk 
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een tegenstelling hebben wij in deze twee Schriftplaatsen: 

reinheid, en daar tegenover arglistigheid en uiterste 

verdorvenheid. Deze arglistigheid en uiterste verdorvenheid is 

ons allen van nature eigen. Iedereen is geboren in zonde en 

ontvangen in ongerechtigheid en bezit dit afschuwelijk 

grondbeginsel van de zonde, deze ontzaglijke opstand tegen God, 

deze walgelijke tegenstand tegen de reinheid. De reinen van hart. 

Dit is het enige grondbeginsel dat Gode aangenaam is, en de 

mensen die deze zuiverheid bezitten zijn de enige die God zullen 

zien. Hunner is het Koninkrijk van God. Gezegend zijn deze 

reine mensen, zij zullen God zien. Misschien is het zo dat 

sommigen van u in een staat van verwarring zijn; uw ogen zijn 

zodanig open om te zien dat uw harten pijnlijk beantwoorden aan 

het Schriftwoord: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, 

dodelijk is het; wie zal het kennen? En u begint, hoop ik, uw hart 

te kennen. Het bedriegt u, het doet u struikelen. U tracht deze 

zonde te onderdrukken, en voor een uur of meer moge ze 

ophouden; haar heersende kracht moge wijken om u te 

bedriegen. U kunt denken dat ze weg is; op zijn minst dat ze 

verzwakt is, en de werkelijkheid is gelijk de opening van de deur 

voor die zonde om terug te keren met verdubbelde kracht en 

heerszucht, om iedere genieting of hoop die u mocht hebben 

gevoeld, te doden. Het is een droevig gezicht dat u ziet. U zult 

nooit een beter hart in uzelf zien. U zult nooit vinden dat u in 

staat bent één enkele zonde te overwinnen die in dat hart is, noch 

enige van de bedrieglijkheden van uw hart overwinnen. Het zal u 

verlokken, het zal u in slaap sussen, het zal u geweldig aanvallen. 

Het zal indringen in iedere gedachte en voornemen dat u in uw 

gemoed heeft. Het zal uw ogen naar binnen doen zien en met u 

twisten, ten nadele van uw hoop. Het zal u vertellen dat er geen 

God is, of indien u dat niet kunt geloven, dan zal het u vertellen 

dat de God in Wie u moet en wilt geloven, uw vijand is, en dat 

Hij hier tegen u zal strijden en u hierna vervloeken in de hel. U 

weet nu niet, dat uw benauwdheden, droefheid en tranen 

vanwege uw verdorven hart en het gezicht waardoor u in uzelf 

ziet, is vanuit een rein hart, een reine geest. U beseft niet dat de 
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rechtvaardiging, die God ontvangt in uw consciëntie, voortkomt 

vanuit een reine geest. U weet het niet, dat uw verlangens om 

goed te zijn voor Hem en uw vele gebeden die u tot Hem opzendt 

met zuchten en kreunen, voortkomen van de reinheid van geest. 

Eens zal God het u tonen, ik heb hoop dat Hij dat wil doen.  

 

Deze reinheid wil God hebben, en niets dat verontreinigt of 

leugens spreekt zal ooit de hemel binnenkomen. Bedenk dit. Het 

moge een soort van doding in uw geest veroorzaken, het moge u 

beklemmen en iedere hoop die u voelt vernietigen, en toch bent u 

al die tijd uzelf aan het verontreinigen. 

 

Een ander grondbeginsel is – eeuwig leven. Er moet en er zal in 

Gods kerk eeuwig leven zijn. God is een God der levenden, en 

niet van de doden. Een levend Hoofd in en van Zichzelf moet een 

levend volk ontvangen. Christus kwam om dit leven te geven. Ik 

ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. En 

dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 

Dit is dat heerlijke grondbeginsel wat eenmaal ingekomen de ziel 

nimmer zal verlaten. Eeuwig leven! Zij zullen niet verloren gaan 

in der eeuwigheid. Hun vertroostingen vergaan, hun kracht 

vergaat, hun zicht op God, hun zoete gevoelens van vrede die zij 

soms hebben, die raken zij weer kwijt. Sommige zonden maken 

die teniet, sommige verzoekingen schijnen die te verwijderen, ja, 

zij zelf schijnen te worden uitgerukt gelijk een boom; maar het 

gegeven leven blijft in stand. Het is een grondbeginsel, een leven 

in de ziel wat een voortdurende beweging maakt tot God en wat 

een strijd aanbrengt tussen een verdorven hart en zichzelf, dat is 

een grondbeginsel. God is een God der levenden en niet van de 

doden. 

 

Het derde grondbeginsel in de tekst is – rechtvaardigheid. U 

moet rechtvaardig zijn of verloren gaan. Er is geen tussenstaat. U 

bent een van beide: een onrechtvaardig of goddeloos persoon, of 

rechtvaardig. U moet een rechtvaardig mens zijn. Laat ons daar 



 4 

eens op letten, het is van groot belang voor ons. Ik ben een 

verdorven man, u bent verdorven mensen. Wij zijn allen 

onrechtvaardig, daar is niemand die gerechtigheid werkt, niet tot 

een toe. Dit is een vaste waarheid en toch is het altijd waar, dat 

indien wij naar de hemel gaan, indien wij God vrezen, indien wij 

een hart hebben gericht naar Christus, dan zijn we rechtvaardige 

mensen. Er is een norm van rechtvaardigheid in de natuur en in 

het gedrag. Mensen hebben hun eigen normen. Er is een maat 

voor alles en er is een norm van rechtvaardigheid onder de 

mensen. Pas deze natuurlijke norm nu niet toe op God. Hij heeft 

Zijn eigen norm van rechtvaardigheid. Deze gaat dwars door alle 

dingen. Dit betekent dat een persoon die zal staan in de 

tegenwoordigheid van God en altijd met Hem zal zijn, geen 

onvolkomen deeltje zal hebben van welke soort ook dat hem 

aankleeft. Hij behoort, als onderwerp van het onderzoekende 

licht van Gods wet en van Gods Evangelie, aan beide te 

beantwoorden: geen enkele onvolkomenheid welke de wet zou 

verdoordelen, en geen enkel gebrek waarin het Evangelie niet in 

zou kunnen voorzien. Dit is de norm, en God is de Rechter van u, 

van mij, van alle mensen; en Hij beoordeelt naar Zijn norm, 

hoeveel te kort wij ook mogen gevoelen. Hoe bedroefd wij ons 

mogen gevoelen dat wij niet zijn wat wij moeten zijn, en wat 

Zijn Woord verklaart dat wij moeten zijn indien wij naar de 

hemel gaan.  

 

Rechtvaardigheid in gehele volmaaktheid 

Moet worden gebracht, zonder gebrek, 

Onbevreesd voor verwerping. 

 

Bedenk dit. U moet voor God een gerechtigheid brengen zo 

zuiver, zo volmaakt, dat het onbevreesd is voor verwerping door 

Hem, Die ieder ding stelt in de weegschaal en dat weegt, Die 

ieder ding stelt onder het onderzoekend licht van Zijn eigen reine 

natuur en oordeelt het naar dat licht. God is een Licht, in Hem is 

gans geen duisternis. Stelt dat sommigen van ons niet op de 

proef? Wij zouden in staat gesteld kunnen zijn om dit onderzoek 
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te verdragen, maar, o hoever kunnen wij ons daar vandaan 

gevoelen. 

 

Ik zal spreken van de gerechtigheid die hier genoemd is op 

tweeërlei wijze. Ten eerste, dit is een toegerekende 

gerechtigheid, zonder enig werk door de persoon gedaan aan 

wie ze is geschonken; zonder zelfs een zodanige gedachte 

daaraan toe te voegen waarvan u mocht denken dat God die zou 

willen aanvaarden. Het is volkomen gerechtigheid van buiten de 

zondaar, voor hem uitgewerkt door een ander Persoon namelijk 

de Heere Jezus Christus. Zo naadloos, onbevlekt, en heerlijk is 

deze, dat Gods ogen daarin alles kunnen aanschouwen dat 

overeenkomt met Zijn eisen, Zijn wet, Zijn natuur en met Zijn 

hemel. Ja zondaar, dit is de gerechtigheid waarmee u bekleed 

moet zijn indien u een aanspraak wilt hebben op de hemel, en 

een geschiktheid daartoe. Dit is de rechtvaardigheid die 

onbevreesd is voor verwerping. Gods eisen, Gods licht, Gods 

waarheid ziende op deze gerechtigheid zal zeggen: het is 

volmaakt. Dit verkrijgt de zondaar langs twee wegen – ten eerste, 

door toerekening en ten tweede door het geloof. Door 

toerekening, daar het de kerk werd toegerekend toen Christus 

zeide: Het is volbracht. Er was dus niets meer voor de kerk om te 

doen; geen plicht om te vervullen, geen gerechtigheid om uit te 

werken voor de rechtvaardigmaking. De kerk had geen vlek, 

niets verkeerds, maar volmaakte gerechtigheid in deze 

toegerekende gerechtigheid. Het wordt tot de zondaar eigen door 

het geloof als het de Heilige Geest behaagt het te openbaren aan 

degene die met schaamte, pijn en vrees op zijn lompen ziet, die 

grote benauwdheid in zijn hart heeft door zijn ongerechtigheid en 

zijn vuile klederen. Wanneer dit aan hem wordt geopenbaard, 

dan zegt hij: Ik ben verloren, ik zal vergaan in mijn zonden. 

Wanneer de gerechtigheid van Christus wordt geopenbaard, dan 

eigent zijn geloof zich dat toe, hijbekleed zich ermee. Dit is het 

zich bekleden met die gezegende gerechtigheid waarvan we 

lezen: Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben 

vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus.  
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Dit is de enige weg van bevindelijke rechtvaardigmaking die van 

God aan de mensen gegeven is door de Heilige Geest. Zij 

ontvangen deze kleding, zij dragen ze, zij eigenen zich dit toe 

door het geloof; zij zien het en de Heilige Geest overreedt hen 

om zich ermee te bekleden, en het wordt hunner. Het is zodanig 

het hunne alsof zij het voor zichzelf hadden uitgewerkt; zodanig 

hunner dat hun rechten en aanspraken op de hemel, in het te 

dragen, nimmer zullen worden betwist, of de aanspraak van de 

zondaar zou tenietdoen en zou afkeuren. Zodanig volmaakt is de 

persoon die dit kleed der gerechtigheid draagt, dat God in hem 

niets ziet dat laakbaar is. Hij is zonder vlek of rimpel of iets 

dergelijks, en hij is zodanig gerechtvaardigd dat hij zegt: In den 

Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Is dit het niet waar 

sommigen onzer naar uitzien, naar hijgen en om bidden? Dat wij 

ons ermee mogen bekleden door het geloof en staan voor de 

Heere en wandelen onder hen die volmaakt zijn gelijk Jozua 

deed, die deze gerechtigheid was gegeven en had ontvangen.  

 

Ten tweede is het een meegedeelde gerechtigheid. Het wordt 

ingeplant of meegedeeld door de Heilige Geest als Hij in een 

zondaar de verbondsbelofte volbrengt: Ik zal het stenen hart uit 

uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. Ik zal hun 

een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben. Dit 

wordt genoemd een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

zie, het is alles nieuw geworden. Het is de inplanting van een 

Goddelijk beginsel. Het maakt een zondaar een zondaar in zijn 

eigen waarneming en gevoel. Het is een grondbeginsel dat God 

zeer groot en heerlijk doet zijn als Hij gezien wordt. Tevens 

maakt het de zonde zeer hatelijk, het maakt de wereld een leeg 

ding, gelijk een schaal die omgekeerd wordt en afgeveegd, niets 

daarin overlatend, niets daarin zijnde dat de ziel goed doet, om 

bevrediging te geven aan het vernieuwde gemoed. Het is gelijk 

aan Christus; het is een deel van Hem. Het leven dat Hij geeft is 

heilig, het is Hemzelf: Ik ben het Leven. Daarom is het zo heilig 

als dat Christus is. Christus als de Plaatsvervanger, als het Hoofd, 
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als het Leven van de kerk is niet meer heilig in Zijn leven, dan 

iemand die dit reine leven bezit, deze ingeplante en meegedeelde 

gerechtigheid. Daarom, hoewel het u op dit ogenblik niet mag 

voldoen, dit is het geheim van alle ware oefening, alle honger 

naar God, alle haten van de zonde, alle strijd tegen de zonde, alle 

strijd met de vijand, met verontreinigingen, met afwijkingen, met 

terugval en met alles wat verkeerd is. Zondaren dood in zonden 

hebben geen strijd met de zonden. Wedergeboren zondaren 

bezitten een rein leven, een ingeplante en heerlijke gerechtigheid: 

Gelijk Hij (dat is Christus) is, zo zijn wij in deze wereld. 

 

Dit brengt mij tot het volgende punt, om te letten op wat de 

Heere zegt: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. 

 

Dit heilig leven dat iedere wedergeborene leeft voor Gods 

Aangezicht, maakt hem verlangend te zijn zoals God wil dat Zijn 

volk zal zijn. Indien u wedergeboren bent zult u mij begrijpen. U 

verlangt te zijn zoals God wil dat Zijn volk zal zijn. Hoe wil Hij 

dat ze zullen zijn? Rechtvaardig. Hij wil dat zij rechtvaardig zijn 

in deze twee opzichten, ten eerste, in de gerechtigheid van 

Christus; dus toegerekende gerechtigheid. Verlangt u hiernaar? 

Het verlangen van het hart wordt uitgedrukt door de woorden 

honger en dorst. Natuurlijkerwijs verstaan wij wat honger en 

dorst is. Honger en dorst zijn geen ziekten. U kunt soms denken 

dat u niets dan ziekten heeft omdat u weinig of niets gewaar 

wordt dan zonden, maar honger en dorst zijn geen ziekten, noch 

zonden, zij zijn een natuurlijke en gepaste begeerte. Zo zijn ook 

geestelijke honger en dorst geen ziekten, zij zijn ook geen 

zonden, zij zijn een natuurlijke begeerte overeenkomstig de 

natuur van het nieuwe leven hetwelk de Heere Zijn volk heeft 

geschonken. Het is natuurlijk voor hen te hongeren en dorsten 

naar gerechtigheid. Dit wordt zeer nadrukkelijk en treffend 

uitgedrukt in de Psalmen. Zoals: Gelijk een hert schreeuwt naar 

de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Ja, 

schreeuwt u soms niet naar de Heere Jezus, zodat u tot en van 
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Hem zegt: “Hij is de HEERE mijn Gerechtigheid. Gewisselijk in 

den Heere heb ik gerechtigheid”. Bunyan riep het uit: “Mijn 

Gerechtigheid is in de hemel". Het was Christus. Dat is Zijn 

gezegende Naam. Dat is de eretitel aan Hem gegeven: De 

HEERE ONZE GERECHTIGHEID, en iedere nieuwgeboren ziel 

hongert en dorst daarnaar. Dat is de godsdienst die hij wil 

hebben, dat is de plaats waarnaar hij hongert en dorst voor God 

en voor de eeuwigheid. Dat is de aanspraak op de hemel waarom 

hij bidt dat het hem mag gegeven worden en vastgelegd in zijn 

hart; dat is de vrijmaking van de wet en haar vloek, de enig 

mogelijke vrijheid die een zondaar bezitten kan. Dat is de weg 

der waarheid die God ons voorhoudt.  

 

Er is een toegerekende gerechtigheid aan allen die geloven. De 

apostel zegt in de brief aan de Romeinen: Wij besluiten dan dat 

de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de 

werken der wet. In dezelfde brief zegt hij dat God om niet de 

goddelozen rechtvaardigt die in Jezus geloven. Dit is die 

gerechtigheid welke geopenbaard is zonder de wet, hebbende 

getuigenuis van de wet en de profeten, en wat u hierover vindt 

opgetekend in de Schrift, daar voelt u dat uw hart om schreeuwt. 

O, om te worden gerechtvaardigd! Dat is het grootste en 

voornaamste keerpuntin de bevinding van een zondaar, en dit is 

het waarom u nooit een wedergeboren mens zult vinden, die op 

een rechte wijze overtuigd is van zijn zonden en zondigheid, die 

gerustgesteld kan worden voordat hij deze gerechtigheid 

ontvangt. Hij moge er jaren naar hongeren en dorsten. Hij moge 

veel kentekenen ten goede hebben ontvangen, veel lieflijke 

kentekenen in verborgen gebeden en vaak gemakkelijk geluisterd 

hebben, waardoor hij werd opgebeurd en hem verteld werd te 

hopen en zijn aangezicht op te heffen tot God omdat er hope is in 

Israël aangaande het einde van zulk een. Veel, veel liefelijke 

ogenblikken moge hij hebben gehad in het lezen van de Schrift 

en in de werken van oprechte mannen, maar totdat deze 

gerechtigheid inkomt, zegt hij: Ik wens iets dat ik nog niet heb 

verkregen. Ik zou tot hem willen zeggen: Dank God dat u niet 
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gerustgesteld kunt zijn zonder deze gerechtigheid. Wanneer u het 

eens ontvangt zult u een bevinding leren kennen die u zich nu 

nauwelijks kunt voorstellen, een vrijheid die u nog nimmer heeft 

gevoeld, een gevoel waarvan u tot heden een vreemdeling bent, 

een toegang, een gezicht op God, een vreugde in God en een 

gelukzaligheid in uw hart waarvan u tot heden vreemdeling zijt. 

Indien u nog vreemdelingen van deze dingen bent, betekent dat 

niet dat u nog dood bent in de zonden. Het bewijst alleen wat 

Joseph Hart zegt: 

 

Tot zover is hij goed, maar laat hem weten,  

Verder dan dit moet hij nog gaan. 

 

Gezegend is de mens die hongert en dorst naar deze 

gerechtigheid – de toegerekende gerechtigheid van onze Heere 

en Heiland Jezus Christus.  

 

Deze gerechtigheid is zonder geld en zonder prijs. Breng geen 

goede daden, geen goede natuur, geen aangename gestalten. U 

mag vaak denken: had ik maar goede gevoelens, want dan zou ik 

hopen op Gods barmhartigheid. Maar God zal u van tijd tot tijd 

tonen dat uw goede gestalten geen grond zijn; zij zijn vruchten, 

maar zij zijn de wortel niet; zij zijn een gift van de Geest, maar 

zij zijn de gerechtigheid niet die rechtvaardigt van alle dingen 

waarvan u niet kunt worden gerechtvaardigd door de wet van 

Mozes. Dank God voor de vrucht van de Geest. Dank Hem Die 

de vrucht geeft, maar dit is het waar het om gaat, om te zoeken 

om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid van de Heere 

Jezus Christus.  

 

Ten tweede, ieder wedergeborene wenst die toegerekende en 

meegedeelde gerechtigheid te ondervinden, als het werk van de 

Heilige Geest. Een recht werk van de Geest kan nooit overdreven 

worden, nee dat kan niet. Het is zo goedgunstig van de Heilige 

Geest om in het hart van een zondaar te komen, om zijn ogen te 

openen voor zijn verdorvenheid en goddeloosheid. Het is Zijn 
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goedgunstigheid om een geest der genade en der gebeden te 

geven, van smeking, en om de ogen te besturen, vaak nat van 

tranen en droefheid vanwege de zonden, op het kruis van 

Christus. Het is Zijn genade om te geven geloof, hoop en liefde, 

en om al de genaden te werken die wij vermeld zien in de 

Schrift. Als deze komen, wordt dat genoemd: Vervuld te worden 

met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot 

heerlijkheid en prijs van God. Nu, wat een genade is het om niet 

tevreden te zijn wanneer dit gemist wordt. Wat een genade is het 

bedroefd te zijn over de zonden, over een hard hart, een 

ondankbaar gemoed, een onvernederde geest, een wereldse 

gezindheid, een gezindheid om steeds weer van God af te wijken. 

Wat is het een grote genade, en het is vanuit deze grote en 

heerlijke wortel van leven in de ziel, een heilig leven, dat een 

rechtvaardige geest ontspringt. Daarom wordt het volk Gods 

rechtvaardigen genoemd: Zijn kinderen zullen rechtvaardigen 

worden genaamd. O HEERE, zegt de kerk vanouds, Gij hebt ons 

ook al onze zaken uitgericht. Al de werken der bekering, al het 

werk des geloofs, al de handelingen der liefde, al de lijdzaamheid 

der ziel, al de arbeid om het Koninkrijk Gods te mogen ingaan 

door de enge poort en te wandelen in de nauwe weg; al deze 

dingen komen van de Heilige Geest. Gezegend zijn de zondaren 

die hongeren naar dit inwendige werk. Het kruis van Christus 

openbaart die volkomen gerechtigheid die Jezus heeft uitgewerkt 

voor Zijn volk; die Hij voltooide toen Hij zei: Het is volbracht. 

De Geest van Christus werkt al de genade in het hart die een 

zondaar verlangt te hebben. Hij zou willen geloven: 

 

O kon ik maar geloven. 

Dan zou alles gemakkelijk zijn. 

 

Niets is meer rechtvaardig in de ziel dan geloof. Niets is meer 

heilig dan geloof. Niets is meer moedig voor God, komt meer 

oprecht en gedurig voor Hem op, is meer gekrenkt om iedere 

kleinering van Zijn Naam of enige verdachtmaking van Zijn 

Woord, dan het geloof. Geloof is een heilig grondbeginsel, een 
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gezegend beginsel, een geest van zodanige leiding, dat iedere 

blaam die door uw verdorven hart op God mag worden 

geworpen, u zal bedroeven. Zo ook is de liefde, de langst levende 

van alle genaden; liefde, deze zal geloof en hoop overleven. Het 

is een heilige genade, een zoete genade, een krachtige genade. 

Het zal u bewaren, wanneer u beproefd wordt, van te twisten met 

de Heere; het houdt u wachtende aan Zijn voetbank; het zal altijd 

het geloof aanmoedigen,want deze liefde gelooft alle dingen, 

hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen, werkende door en met 

het geloof. Liefde zal altijd goed van God spreken en van Hem 

denken, zij hoopt op alles van Hem, dat goed is. Hoop is ook een 

rein beginsel. Hoop ziet op God, wijst alle aardse gronden af en 

bouwt alleen op Hem; ziet voor alle goeds naar Hem uit, 

verwacht te bevinden dat Zijn beloften waarheid zijn. Bijzonder 

ziet hij uit naar die beloften, die de Heere aan de ziel heeft 

gegeven door Zijn goede Geest. Zo ook ootmoed; verlangt u bij 

ogenblikken niet naar een waarlijk vernederd gemoed? Niet om 

aan iedereen te vertellen dat u nederig bent, maar een geest die 

zichzelf zo zal bewijzen waar zij ook is. Een tedere consciëntie, 

een geest om God te vrezen, die geest van vreze die Christus had, 

en welke Hij in zekere mate geeft aan al Zijn kinderen. Deze 

dingen vormen die toegerekende gerechtigheid, in het hart 

gewerkt door de Heilige Geest. En daarom, ieder kind van God 

verlangt, hongert en dorst. Kunt u voldaan zijn zonder geloof? 

Zonder liefde? Zonder hoop? Zonder ootmoed? 

 

Zie nu, ten slotte, op de belofte: zij zullen verzadigd worden. Het 

is een zeer hartversterkende belofte, een grote belofte en een 

waar woord van God: zij zullen verzadigd worden, ten eerste, 

met de toegerekende gerechtigheid van Christus. Ik wens dat 

voorop te stellen. Het andere is belangrijk, maar dit is het meest 

noodzakelijk. Ik zou het voor u willen houden. Zij zullen 

verzadigd worden, met de rechtvaardigmaking. “Zijnde om niet 

gerechtvaardigd van alle dingen”. Van alles, waarvan wij niet 

gerechtvaardigd konden worden door de wet van Mozes. Deze 

rechtvaardigmaking verlost van de wet.  
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De verschrikkingen van de wet en van God 

Hebben niets meer met mij van doen 

 

als deze gerechtigheid is aangedaan, en u het ontvangt door 

geloof en ermee bekleed bent. Het geeft een stand en een 

vrijmoedigheid aan de ziel die Gode aangenaam is: 

 

Vrijmoedig zal ik staan in die grote dag, 

Voor wie mij iets ten laste zal leggen, 

Daar ik door Uw bloed ben vrijgesproken, 

Van de geduchte vloek en schande van de zonde! 

 

Rechtvaardigmaking is een stand, een recht, een schoonheid en 

een gelukzaligheid. Het is een sterkte in benauwheid als het 

beseft wordt. Het geeft hoop in bezoekingen als het beseft wordt. 

Het zegt de zondaar dat, hoewel Gods hand tegen hem is in de 

voorzienigheid, in de weg van bezoekingen en tegenspoed, God 

hem echter niet zal beschamen. Jezus wist wat Hem te wachten 

stond en Hij zei: Ik weet dat Ik niet zal beschaamd worden. Hij is 

nabij Die Mij rechtvaardigt. Als deze gerechtigheid op u ligt, 

zult u in zekere mate dezelfde zekerheid hebben, en u zult in 

bezoekingen zeggen: ik weet dat ik niet zal beschaamd worden.  

 

Zij zullen verzadigd worden. Dit wil zeggen: zij zullen zulk een 

blijdschap in hun zielen hebben van gerechtvaardigd te zijn, zulk 

een heilig vertrouwen in de gerechtigheid van Christus, dat zij 

daarmee volkomen vergenoegd zullen zijn. Dan zal men niet 

wensen dat daaraan een draadje zal worden toegevoegd, zij 

zullen het als zo volkomen zien, zij zullen het zien als zijnde hun 

enige rechtvaardigmaking, recht en aanspraak op Gods gunst en 

op de hemel, dat zij bijzonder hierin niets anders wensen. Het 

vergenoegd hen, vervult hen met gelukzaligheid, vervult hen met 

heerlijkheid; het vervult hen met alles dat nodig is voor de 

hemel, en tot een aanspraak op de hemel.  
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Zij zullen ook vervuld worden met het werk van de Heilige Geest 

Zelf. Wordt vervuld met den Geest; de vruchten van de 

gerechtigheid welke zijn door Jezus Christus. De gezegende 

vruchten van geloof, hoop en liefde, vurige genegenheid tot de 

Heere; een dicht Hem aankleven, zoekende te hebben waar in het 

gezang om gevraagd wordt: 

 

O, om een meer nabije wandel met God.  

 

Er is een verwantschap tussen iemand in wie de Heilige Geest 

woont en de heilige God van de hemel. Er is een gelijkenis 

tussen een wedergeboren zoon en Jezus Christus. Er is een 

vereniging tussen een zondaar in wie de Geest van God woont en 

God Zelf, en wanneer dit beseft wordt, of wanneer het wordt 

waargenomen als datgene wat gegeven zou kunnen worden, het 

doet de ziel daar om schreeuwen. Zij zullen verzadigd worden, 

hiermee, en dit is verzadigd te worden met alle blijdschap en 

vrede in het geloven door de kracht van de Heilige Geest.  

 

Zegt u dat u leeg bent? Er is een volheid in Christus, zoals wij 

soms zingen: 

 

Een volheid woont in Jezus ons Hoofd, 

En blijft er altijd om onze nood te beantwoorden; 

(...) 

Hij heeft een overvloed voor allen die geloven. 

 

Waarom wanhopen aan genezing en vergaan? Waarom zou u dit 

nimmer krijgen? Heeft iemand het ooit gekregen daarom omdat 

hij het verdiende? Nee. Vraag allen in de hemel hoe zij daar 

gekomen zijn. Met één stem zullen zij zeggen: Christus werkte 

onze gerechtigheid uit, de Heilige Geest werkte ons geloof, hoop 

en liefde. Zij schrijven alles toe aan de Drie-eenheid, de Drie-

eenhheid in eenheid, de Drie-eenheid in het verbond, de Drie-

eenheid bekend gemaakt in de ziel. Het gezang in de hemel is, 

wat hier bij ogenblikken gebruikt wordt door Gods volk: Hem 
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Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in 

Zijn bloed. 

 

Zij zullen verzadigd worden overeenkomstig de wil van God, en 

het vermogen dat Hij in hen heeft aangebracht door het werk van 

de Heilige Geest. Hij zal al Zijn volk verzadigen. Zij zullen in 

deze wereld verzadigd worden met een Goddelijk beginsel, met 

Goddelijke liefde, met Goddelijke barmhartigheid, met 

Goddelijke tegenwoordigheid. Zij zullen verzadigd worden, 

genoeg om vergenoegd te zijn. Want Ik heb de vermoeide ziel 

dronken gemaakt, en Ik heb alle treurige ziel vervuld. Zij zullen 

verzadigd worden met een heilig vertrouwen dat God hun God is 

voor nu en altijd en dat Hij hun Leidsman wil zijn zelfs tot in de 

dood. Zij zullen verzadigd worden met ootmoed en met alle 

genade; zij zullen verzadigd worden tot hun vergenoeging dat 

God hun God is, en dat zij Zijn volk zijn. Zij zijn verzadigd met 

liefde tot God. Zij hebben Hem lief omdat Hij de hunne is en 

omdat Hij hen goed gedaan heeft. Deze volheid is een voorloper, 

een voorspel; een volheid die volgen zal als de vrijgekochte ziel, 

vrij van het gewicht van het lichaam der zonde en des doods en 

de beroering en donkerheid van de dood door de zonde 

teweeggebracht, met de Heere zal zijn. Dan zal er een volheid 

zijn die wij niet kunnen bevatten, op zijn hoogst alleen erg zwak; 

een volheid die zal voortduren zonder enige onderbreking; een 

volheid die zal worden ontleend aan de altijddurende 

aanwezigheid en altijdvloeiende fontein van het water des levens 

dat zal voortkomen uit van de Drie-eenheid en wordt gegeven 

door het Lam Die in midden is van Zijn verwonderlijk 

gezelschap. O, wat zal dat een volheid zijn! Het weinige dat wij 

hier ontvangen is lijkt snel voorbij. De geheiligde gevoelens die 

wij hebben verdwijnen in minder dan een uur; de tijden die wij 

krijgen in de nabijheid van de Heere zijn spaarzaam, 

vergelijkenderwijze gesproken, erg weinig vergeleken met de 

tijden van afwezigheid en duisternis. Maar de volheid die nog 

staat te komen, zal geen onderbreking kennen. De enige 

beperking zal zijn de beperking van een schepsel, zijn vermogen 
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om daarin te leven en om dat te ontvangen. Deze beperking zal er 

in de hemel zijn, maar het zal geen pijnlijke beperking zijn. Het 

zal geen beperking zijn met enig gevoel van gebrek. Daar zal een 

volheid zijn dat eeuwigdurend zal uitstromen in lofprijzing en 

verheerlijking van God. Zij zullen verzadigd worden.  

 

Dit moge tot bemoediging zijn voor ons die de Heere vrezen en 

die zich vaak zeer leeg van goed en vol van kwalen gevoelen. 

Het is zodanig van aard dat het ons uitdrijft in vurige wensen en 

innige gebeden dat God ons zou willen geven te hongeren en 

dorsten. Dan zal Hij ons, op Zijn eigen barmhartige tijd en in de 

mate die Hij geschikt acht, ons vervullen met Zijn gerechtigheid; 

beide met een toegerekende gerechtigheid, en met een ingeplante 

heiligheid, met de inwonende genaden van de Heilige Geest. 

Dring uw zaak aan, arme zondaar: 

 

Dring uw aanspraak aan ondanks alle ongeschiktheid; 

Smeek erom, verwerpende de twijfel; 

De Heilige Geest is uw Getuige. 

 

Amen.  

 

 

Uit: Sermons by J.K. Popham, volume 4. 


