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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

EEN UITERMATE GOED LAND 

 

„En zij spraken tot de hele vergadering van de kinderen Israëls, zeggende: Het land, door hetwelk 

wij getrokken zijn, om hetzelve te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de HEERE een 

welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen, en zal ons dat geven; een land, 

hetwelk van melk en honig is vloeiende.” (Numeri 14 : 7, 8). 

 

Toen de kinderen Israëls aan de grenzen van het beloofde land kwamen, zond Mozes, 

op Gods bevel, twaalf mannen uit, om het goede land te verspieden. Zij doorzochten het 

veertig dagen lang van het ene eind tot het andere, en keerden toen terug, 

medebrengend een tros druiven en droegen die met hun tweeën op een draagstok, 

vanuit het vruchtbaar dal Eskol. Maar tien van de verspieders brachten een kwaad 

gerucht uit het land. Het land, zeiden zij, was een goed land, maar de inwoners waren 

reuzen en de steden zijn vast en zeer groot. Het besluit derhalve was: „Wij zullen tot dat 

volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.” (Num. 13 : 31). Jozua en 

Kaleb alleen trachtten het volk te bedaren. Zij ontkenden niet, dat de mannen groot en 

de steden vast waren; maar zij wezen op de wolkkolom, om alle tegenbedenkingen te 

weerleggen: „De Heere is met ons,” en wij zullen het volk ten onder brengen, want zij 

zijn ons brood. „Het land, door hetwelk wij getrokken zijn, om hetzelve te verspieden, is 

een uitermate goed land.” 

Onderwerp. Indien de Heere een welgevallen heeft aan een zondaar, zal Hij hem in 

een goed land brengen. 

 

1. Aantonen wie zij zijn waarin God een welbehagen heeft. 

1. God heeft geen welgevallen in een natuurlijk mens. „Indien u de ongerechtigheden 

wilt gadeslaan, o Heere, wie zal dan bestaan?” „Gij bent niet een God, die een 

welgevallen hebt in goddeloosheid, noch zal het kwaad bij U wonen.” „Gij bent te rein 

van ogen om het kwaad te aanschouwen en kunt de ongerechtigheid niet aanzien.” 

„Zeker, u zult de goddelozen slaan, o God!” De zonen Eli's hoorden de stem huns vaders 

niet, want de Heere wilde hen doden. (1 Samuël 2 : 25). Het is de natuur Gods om 

Zich af te keren van een ieder die zondig is. Iemand met een fijn muzikaal gehoor kan 

geen behagen scheppen in een krassend wangeluid. Dit is wegens zijn natuur 

onmogelijk. Zo ook is het onmogelijk dat God een welgevallen heeft in een naakte 
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zondaar. En wanneer naakte zondaars God in het oordeel ontmoeten, zal de Heere 

geen genade hebben, noch Zijn oog sparen. Hij zal zeggen: „Bindt hen aan handen en 

voeten en werpt hen uit in de buitenste duisternis.” 

O, die met zonde bedekt bent, denkt hieraan. U, die ontbloot bent van het reine 

kleed van de gerechtigheid van Jezus, schikt u om uw God te ontmoeten. Hoe zult u 

komen in de tegenwoordigheid van Hem die de zonde verfoeit, als Hij uw geheimste 

zonden in het licht van Zijn aanschijn stelt als Hij al de verborgen werken der 

duisternis in het licht brengt, als u van ieder woord rekenschap zult geven? ach! waar 

zult u verschijnen? 

 

2. Hij heeft een welgevallen in hem, die besprengd is met het bloed van Christus. 

Wanneer een zondaar, die de hel verdiend heeft, door de kennis van Christus verlicht 

is, wanneer hij het getuigenis gelooft, dat God van Zijn Zoon gegeven heeft, en 

blijmoedig toestemt dat Jezus zijn zaligheid is, dan heeft het bloed van Christus, als het 

ware, die zondaar besprengd. Toen Aaron en zijn zonen tot het priesterschap werden 

verkoren, werd het bloed van de ram op het lapje gelegd van hun rechteroor, en op de 

duim van hun rechterhand, en op de grote teen van hun rechtervoet, om te betekenen 

dat zij gedoopt waren in bloed van het hoofd tot de voeten. Zo ook als God een ziel 

aanschouwt, die in Christus is, ziet Hij haar gedoopt in het bloed van de Zaligmaker. Hij 

ziet zo’n zondaar aan als alles geleden hebbende wat Christus geleden heeft; daarom 

heeft Hij een welgevallen in hem. Zijn lust naar gerechtigheid is voldaan. Zijn ogen 

aanschouwen de dingen die recht zijn. Als Hij het bloed van Zijn Zoon aanschouwd 

heeft, besprengd over een zondaar, dan ziet Hij, dat de gerechtigheid in die ziel ten volle 

bevredigd is, dat de zonden van die mens volkomener zijn gestraft geworden, dan 

wanneer hij ze eeuwig gedragen had. 

Zijn lust naar genade is bevredigd. Hij heeft een welgevallen in genade. Zelfs toen de 

gerechtigheid uitriep: „Gij zult zeker de goddelozen doden,” jammerde Zijn 

barmhartigheid over zondaars, en Hij voorzag in een rantsoen. En als de zondaar dit 

rantsoen heeft aangenomen, wordt de barmhartigheid in schuldvergeving uitgestort. 

God heeft welgevallen in barmhartigheid. Hij heeft een lust om te vergeven. Het is 

liefelijk op te merken hoe graag Jezus vergeeft. Dit blijkt vooral in de geschiedenis van de 

vrouw, die Zijn voeten waste. „Haar zonden, die vele zijn, zijn vergeven.” En wederom 

zeide Hij tot haar: „Uw zonden zijn u vergeven.” En wederom ten derde maal: „Ga heen 

in vrede.” Zo ook vergeeft God graag: „Er is vreugde in de hemel over een zondaar, die 

zich bekeert.” 

Bevende zondaars, komt tot Jezus. Enigen onzer zijn bevend onder een gevoel van 

blootgesteld te zijn aan de toorn van God. Welk van Zijn geboden hebt u niet 

verbroken? Uw toestand is, inderdaad, een zeer treurige uw vreze rechtvaardig en billijk, 

en indien u uw toestand ten volle kon inzien, zou uw vrees nog tienduizend maal groter 

zijn. Nochtans is hier een fontein geopend voor zonde en voor onreinheid. Indien u 

slechts tot Christus wilt komen, behoeft u geen ogenblik buiten Gods welgevallen te 

zijn. U ziet, hoe volkomen behouden u bent, als u dat bloed aanneemt. Een rechtvaardig 

en barmhartig God heeft er blijdschap over uw zonden te vergeven. U zult tevergeefs 

beproeven uw eigen rechtvaardigheid te bewerken dit zal nooit Gods welgevallen over u 

uitlokken, het is een wegwerpelijk kleed in Zijn ogen. Maar het bloed van verzoening, 
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het bloed des Lams spreekt van vrede. 

 

3. De Heere heeft een welgevallen in de geheiligden. U herinnert u uit het boek van 

de Openbaring, hoe dikwijls Jezus zegt: „Ik weet uw werken.” Hij zegt het met 

welgevallen van de gemeente van Smyrna: „Ik weet uw werken, en verdrukking, en 

armoede; maar u bent rijk.” Wanneer God een ziel tot Christus brengt, maakt Hij van 

haar een nieuw schepsel, zodat God het nieuwe schepsel liefheeft. Zo ook toen God de 

wereld schiep, zag Hij alleen wat Hij gemaakt had en zag met welgevallen op haar neer, 

want alles was zeer goed, als de Heere een nieuwe schepping in het hart teweeg brengt, 

heeft Hij er een welgevallen in. Hij zegt: alles is zeer goed. 

 

Tegenwerping. Mijn goede hoedanigheden zijn alle onvolkomen. Zij behagen mij niet 

hoe kunnen zij dan God behagen? Ik kan de dingen niet doen, die ik wilde. 

Wederlegging. Dit is waar; nochtans bemint God Zijn eigen werk in de zondaar. Zijn 

Geest bidt in u leeft in u wandelt in u. God bemint het werk van Zijn eigen Geest. 

Evenals u de bloemen liefhebt, die jezelf geplant hebt; evenals u een plekje bemint dat 

jezelf aangelegd hebt; zo bemint God Zijn kinderen. Niet om iets dat van hen is, maar 

om datgene, wat Hij in hen gelegd heeft. Zij zijn duur gekocht Hij heeft ze gekocht met 

Zijn eigen bloed. Hij besprengt ze ieder ogenblik, opdat niemand ze zou beschadigen. 

Hij behoedt ze bij dag en bij nacht, hoe kan Hij anders doen dan hen beminnen? Hij 

bemint de plaats waar Zijn Geest woont. Evenals God de tempel liefhad: “Dit is Mijn 

rust; hier wil Ik wonen, want Ik heb het begeerd;” niet om enig goed dat er in was, maar 

omdat het de plaats was van Zijn voeten omdat Hij er zoveel voor gedaan had. Zo ook 

bemint God Zijn Christenen, juist omdat Hij in hen woont, en zoveel voor hen gedaan 

heeft. Zo ook was het met Aärons staf. Het was een verdroogde stok, als iedere andere 

staf; maar God deed haar uitspruiten, en bloeien, en rijpe amandelen voortbrengen. 

Daarom moest zij in de heilige plaats bewaard worden. Zo is het met een Christen van 

nature is hij een dorre boom; maar God doet hem vruchten voortbrengen, en Hij 

bemint het werk van Zijn handen.  

Lieve Christenen, wandelt naar de Geest, en zoekt meer en meer uw welgevallen in de 

Heere. Hij behoudt degenen die berouw hebben over hun zonde. Zijn aanschijn verlicht 

de oprechten: „Ik heb lief, die Mij liefhebben.” 

 

II. De Heere zal al Zijn volk tot heerlijkheid brengen.  

Er doen zich vele moeilijkheden voor.  

1. Zo was het met Israël. De steden waren vast en zeer groot; de inwoners waren reuzen 

en zeer sterk: zij waren in Israëls ogen als sprinkhanen.  

2. Zo is het met de kinderen Gods: Zij hebben vele en grote vijanden de duivel en zijn 

dienaren, eenmaal de heerlijkste en hoogste van de geschapen geesten en nu de grootste 

vijanden van de zielen. Zij zijn tegen de Christen. De wereld is vol reuzen, die tegenover 

de kinderen Gods staan. De vervolgingen van de goddelozen, de verlokkingen van de 

ijdelheid deze zijn de grote vijanden, die ons in de weg staan. Zij zijn reusachtige lasten 

in het hart: de begeerlijkheden van deze hof zijn: de lusten des vleses, de lusten van de 

ogen de hoogmoed des levens. Zij zijn voor de krachteloze zondaar als sprinkhanen: 

„Wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.” 
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Drangreden. Indien Hij een welgevallen in ons heeft, zal Hij ons in dat land brengen. 

Hij is daartoe bekwaam. „Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”  

1. God is sterker dan de satan. Satan is niets in Zijn hand. Het is de Heere lichter de 

satan onder onze voeten te verpletteren, dan u een vlieg te doden. God is oneindig 

sterker dan de satan. Satan kan evenmin God beletten ons tot de heerlijkheid te 

brengen, als dit een vliegje kan, dat u onder uw voet vermorzelt. „Hij zal satan welhaast 

onder uw voeten verpletteren.” Onderwerpt uzelf aan God wederstaat de duivel en hij 

zal van u vlieden.  

2. Sterker dan de wereld. De wereld komt dikwijls tegen ons op als gewapende mannen; 

maar zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? „Het volk is ons brood.” (Num. 14 : 9). 

Het is even gemakkelijk alle tegenstand te overwinnen, indien God met ons is, als het 

voor een hongerige man gemakkelijk is brood te eten. Het was God die Cyrus gordde, 

hoewel hij Hem niet kende. Zo doet Hij nog: wereldse mensen zijn een staf in Gods 

hand. God slaat met hen deze of gene weg in om naar Zijn welbehagen te doen, en als 

Hij het gedaan heeft, breekt Hij de staf in stukken en werpt die in 't vuur. „Vreest u dan 

niet voor hen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.” ,O, 

Christenen, indien u door het geloof wilde leven, zou u een gelukkig leven leiden. 

3. Sterker dan uw eigen hart. Er is menig Jericho in uw eigen hart toegemuurd tot in de 

hemel menige vaste stad van de zonde menige grote begeerlijkheid, die onze zielen 

bedreigen. „Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” „Indien 

de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen.” „Door het 

geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren 

geweest.” (Hebr. 11 : 30). God deed de muren van Jericho omvallen door een blote 

ademtocht een gedruis; hiertoe is Hij nog in staat. Prent het in uw harten: er is geen 

Jericho in uw harten dat God niet in een ogenblik kan doen vallen. U hebt gezien hoe 

een herder een schaap op zijn schouder draagt. Er liggen vele stenen op zijn weg vele 

doornen vele rivieren; nochtans ondervindt het schaap geen moeilijkheid; het wordt 

boven deze alle gedragen. Zo is het met iedere zondaar, die zich aan God overgeeft; de 

enige moeite is op Zijn schouder te liggen. 

 

Toepassing voor jonge Christenen.  

Leert waar uw heiligmaking ligt in God: „Bij U is de fontein des levens.” „Uw leven is 

met Christus verborgen in God.” Uw heiligmaking berust niet in u, maar in Hem. Het 

is een moeilijke les om te leren, dat u uzelf niet kunt heiligen dat u die reuzen niet kunt 

overwinnen, en die muren beklimmen. U hebt een verootmoedigende les geleerd, dat u 

geen gerechtigheid bezit dat u niets gedaan hebt of kunt doen om u te rechtvaardigen. 

Welnu, leert dan nog een verootmoedigende les: dat zelfs, al zijn uw zonden vergeven, u 

geen kracht hebt. Het is allervernederendst als een schaap op Zijn schouders te liggen; 

maar o, het is liefelijk! Wees als Aärons staf een droge stok in u zelf tot Hij van u een 

knop en bloesem maakt, en doe u vruchten dragen. Zegt, als Efraïm: „Ik ben als een 

groenende dennenboom;” en hoort wat God zegt: „ Uw vrucht is uit Mij gevonden.” 

Aan gevallen Christenen.  

Enigen onder u zijn in de zonde teruggevallen. De reden lag hierin, dat u vergat waar uw 

kracht lag. U bent niet gevallen door de kracht van u hartstochten, noch door de macht 

des satans, noch door de verlokking van de wereld nee, door ongeloof; u lag niet in Zijn 
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hand. 

 

Aan bejaarde Christenen.  

U bent gekomen aan de grenzen van het beloofde land, en nog schijnen u uw vijanden 

als reuzen, en de steden als vast, en u vreest voor hen als sprinkhanen. Nochtans, indien 

de Heere een welgevallen aan u' heeft, zal Hij u in de liefde Gods bewaren. Hij, die u uit 

de muil van de leeuwen verlost heeft, en uit de klauwen van de beer, zal u ook verlossen 

uit de hand van deze Filistijn. Vertrouwt op God ten einde toe. 

Zelfs in de vallei van de schaduwen des doods ziet achterwaarts op al uw verlossingen; 

ziet terug op al de Eben-Haëzers die u opgericht hebt en zegt: „Kunt u mij, na zoveel 

bewezen weldaden, zinken laten?” 
 

 

 

 

 

 

 


