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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

DE BRONNEN VAN ZALIGHEID 

 

„En te dienzelven dage zult gij zeggen: Ik dank u, Heere, dat Gij toornig op mij geweest zijt. 

Maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij. Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet 

vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot heil geworden. En 

gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils.” (Jesaja 12 : 1-3). 

 

 

Deze woorden hebben in de eerste plaats betrekking op Gods volk, de Joden. Maar zij 

zijn niet minder toepasselijk voor ons. 

1. Bemerk de tijd waarvan gesproken wordt: „En te dien dage.” De dag waarvan in het 

voorgaande hoofdstuk gesproken wordt: ,,Want het zal geschieden te dien dage, dat de 

Heere ten andere male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel 

van zijn volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, 

en van Moorenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden 

der zee. En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen 

van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des 

aardrijks.” Het is in die dag wanneer God de Joden naar hun land zal doen wederkeren 

en hun ziel bekeren." 

2. Bemerk wat zij doen zullen. „Ik dank u, Heere.” Zij zullen dan een dankend volk 

zijn. Nu zijn zij een bedrukt volk. Er is geen vreugde in hun werk, zij zijn gelijk droge 

beenderen, maar te dien dage zullen zij de Heere loven. 

3. Bemerk de oorzaak er van. „Gij was toornig op mij, maar Uw toorn is afgekeerd en 

u vertroost mij. Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere 

Heere is mijn sterkte en mijn Psalm en Hij is mij tot heil geworden.” De grond van hun 

vreugde is, dat Gods toorn van hen gekeerd is. Zij hebben een Goddelijke Zaligmaker 

gevonden: „Zie, God is mij tot heil geworden.” Zij hebben een Goddelijke Heiligmaker 

gevonden: „De Heere Heere is mijn Sterkte en mijn Psalm.” O, dit is ware grond van 

vreugde in de wereld. 

4. Bemerk de gevolgen. „En gijlieden zult met vreugde water scheppen uit de 

fonteinen des heils.” De fonteinen des heils zijn de Goddelijke instellingen, Gods 



 2 

Woord en de sacramenten. De zalige Joden zullen dan hun vreugde vinden in Sion; zij 

zullen met blijdschap Gods Woord horen; zij zullen met vreugde aanzitten aan des 

Heeren avondmaal. Met vreugde zullen zij water scheppen uit de fonteinen des heils. 

 

Onderwerp. Gezaligde zielen scheppen met vreugde water uit de fontein des heils. 

 

Velen onder ons vinden geen lust in instellingen; velen verachten ze en storen er zich 

volstrekt niet aan. De zondagmorgen brengen zij in het bed door en de avond in nietige 

vermaken. De meesten in deze gemeente hebben geen behoefte aan levend water. 

Sommigen gaan naar de kerk, maar vervelen zich. Ach, wanneer zal dit niet meer zijn! 

Indien het kaartspelen of een vrolijk gezelschap was, dan zou ge u niet vervelen, maar u 

weet niet wat het is met vreugde water te scheppen. Velen komen tot de tafel des Heeren 

uit gewoonte, uit plicht of om het recht te hebben om hun kinderen te laten dopen. 

Maar ach, het is hun vreemd om met vreugde water te scheppen. Enige vermoeide 

zielen, die beangst zijn voor de eeuwigheid, gaan van de ene preek naar de andere en van 

het ene sacrament naar het andere, zoekend rust maar die niet vindend. Zij gaan naar de 

ene bron, maar zij vinden haar bitter; tot de andere, maar die is droog; tot een derde, 

maar die is diep en zij kunnen geen water scheppen. Deze leren altijd door 

ondervinding, maar komen nooit tot de kennis van de waarheid. Zij scheppen nooit met 

vreugde water uit de fonteinen des heils. Hierin is de dwaling, dat zij niet komen als 

gezaligden; dat zij niet tot Christus gaan om Gods toorn te ontvlieden. Gezaligde zielen 

alleen scheppen met vreugde water. 

 

I. Bemerk in deze woorden: De toestand van de onbekeerde. „Gij was toornig op 

mij.” Iedere verloste ziel kan terugzien op een tijd toen God toornig op haar was. God 

is nu toornig op iedere onbekeerde ziel. Bemerk: 

1. Wiens toorn het is: „Gij.” Het is Gods toorn. Indien al de mensen over een ziel 

toornig waren, zou zij in een ellendige toestand zijn. Indien iedereen, die u ontmoette, 

vol van haat en nijd tegen u was, zowel de rijken en armen, als koningen en vorsten, 

dan zou ge u ongelukkig gevoelen. Indien al de wilde beesten van het woud, leeuwen, 

tijgers en beren, verwoed op u waren en u in hun macht waart, dan zou uw toestand 

hopeloos zijn. Maar deze zijn nog maar schepselen. Iedere onbekeerde ziel onder u ligt 

onder de toorn van God. Hij, die u gemaakt heeft, is toornig op u. 

2. Hij is altijd toornig: „God is ten allen dage toornig op de bozen.” Welke dag het 

ook zijn mag, een gewone werkdag of een rustdag, God is toornig op onbekeerde zielen. 

Haar zonden zijn gedurig voor Hem, en daarom wordt Hij gedurig door haar gelasterd. 

De rook van haar zonden stijgt tot Hem op. Die in de Zoon niet gelooft, op die rust 

Gods wraak. God is niet alleen iedere dag toornig op haar, maar ieder ogenblik. Gods 

wraak rust ieder ogenblik van de dag op een onbekeerde ziel. Wanneer zij werkt of 

spreekt, slaapt of waakt, wanneer zij in de kerk of op de markt is, altijd hangt het 

zwaard van Gods wraak over haar. Onbekeerde zielen zijn gedurig aan de rand van de 

afgrond. 

3. Het is toenemende toorn. Onbekeerde zielen vergaderen wraak tegen de dag van 

toorn. Sommigen denken dat zij vele zonden van zich werpen, door tot des Heeren 
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tafel te gaan, maar indien zij de waarheid kenden, zouden zij zien dat zij de wrake 

vermeerderen. Gods toorn is gelijk een bedijkte rivier. Het gaat iedere dag al hoger en 

hoger, dieper en dieper tegen iedere ziel die niet in Christus is. Iedere rustdag wordt 

uw maat voller; eindelijk zal zij geheel vol zijn. 

4. Het is ondraaglijke toorn. Onbekeerden zeggen somtijds, dat, indien zij naar de hel 

moeten gaan, zij dan die straf rechtvaardig zullen ondergaan. Maar het kan niet 

verdragen worden. Als u een spin zag, die gevaar liep van onder een grote rots 

verpletterd te worden, en zij haar lichaam groter maakte om de slag te kunnen 

verdragen, dan zou u dit zeer dwaas vinden. Zo is ook de dwaasheid van onbekeerde 

lieden, die zeggen dat zij de toorn van God kunnen verdragen. Hoe kunt u de toorn 

van uw Schepper dragen, en de hel van de Almachtige? „Zal uw hart bestaan? Zullen uw 

handen sterk zijn, in de dagen als Ik met u handelen zal?” (Ezech. 22 : 14). 

 

a. Leer hieruit om te vlieden van de toekomende toorn. O, broeders, indien u uw 

toestand kende, zo zou u opstaan en vlieden. Ik verklaar u, dat ik mij dikwijls 

ontrouw gevoel als ik denk aan de koude wijze, waarop ik tot onbekeerde zielen 

spreek. Dit is de toestand van een iegelijk onder u, die nog niet wedergeboren is. 

Hoe lief en vriendelijk, hoe onberispelijk u voor de ogen van de mensen mag wezen, 

wat al ondervindingen u mag gemaakt hebben, indien u nauwkeurig Gods 

inzettingen houdt en uw hart onbekeerd is, dan is God ten allen dage toornig op u. 

b. Leer hieruit dat bekommerde zielen meer bekommerd zouden moeten zijn. Dit is de 

wel aangename tijd, dit is de dag van zaligheid. God heeft nog medelijden met u. 

Zijn toorn is oneindig, maar Zijn ontferming ook. Hoe groter Zijn toorn is, hoe 

groter ook Zijn ontferming. Hoewel Zijn gerechtigheid wraak eist voor uw ziel, 

hoewel Zijn heiligheid verlangt dat u in de buitenste duisternis zou geworpen 

worden, roept Zijn grote genade: Laat hem dit jaar nog staan. Daar is nog plaats voor u 

onder de vleugelen van Christus. “Kust den Zoon opdat Hij niet toorne en gij op de 

weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden; welgelukzalig zijn 

allen die op Hem vertrouwen.” (Psalm 2 : 12). 

 

II. De weg van de zaligheid. „Uw toorn is afgewend.” 

1. Vergeving. Er is overvloedig genade en vrede voor de zondaar, want Gods toorn is 

van hem afgewend op Christus. Wat het geweten van ontwaakte zielen bezwaart, is 

Gods toorn. Dit doet hen nacht en dag vrezen, zowel in het openbaar als in het geheim. 

Een ontwaakte ziel gevoelt, dat zij Gods wet overtreden heeft en elke dag aan Zijn wraak 

blootgesteld is. Zij kan geen rust smaken, zij heeft geen vrede bij haar maaltijden, zij 

vindt geen vreugde bij haar vrienden, de hemel is zwart voor haar, de aarde is bereid om 

zich voor haar te openen en haar te verslinden. Indien God een rechtvaardig en heilig 

God is, zal Hij Zijn toorn doen gevoelen. Indien Hij een waarachtig God is, zal Hij al 

Zijn bedreigingen ten uitvoer brengen. Indien zo’n ziel Christus als haar Borg wilde 

aannemen, dan zou zij overvloedig vrede hebben. Gods toorn is reeds van haar 

afgewend op Christus. Al de wolken van de wraak hebben zich gelijk een hoos op dat 

ene hoofd samen gepakt.  

1ste Indien u Christus als uw Borg wilt aannemen, dan behoeft u niet te vrezen. De 
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wet is volbracht en God eist geen tweede straf. U hebt geen reden om te vrezen, 

wanneer er zo’n vergeving bestaat. Christus biedt zich voor een iegelijk van u als een 

Borg aan, en indien u Hem aanneemt, zo zal de wraak in alle eeuwigheid niet over u 

komen.  

2e. Dit zal u duidelijker worden als u Christus als een Goddelijke Persoon 

beschouwt: „God is mijn zaligheid.” Indien beangste zondaars Hem kenden, die zich als 

Zaligmaker gegeven heeft, dan zou al hun vrees verdwijnen. Hij is de heerlijkheid Gods 

en het uitgedrukte Beeld van Zijn Zelfstandigheid. Hij is de gadeloze Zoon van God, die 

in onze plaats bestaan heeft. Hij heeft de wereld gemaakt, Hij die het einde van het 

begin ziet. „Door Hem zijn alle dingen gemaakt.” Hij maakte de zon, maan en sterren. 

Hij maakte de aarde vast en onderhield alle dingen door het Woord van zijn macht. 

Denkt u dat Hem een onderneming niet slagen zou? Denkt u dat, indien Hij beloofde 

een schild voor zondaars te zijn, Hij hen niet zou kunnen bedekken? O, schaam u over 

uw ongeloof en verberg u onder dit schild. „Want God is mij tot heil geweest, ik zal 

vertrouwen en niet vrezen.” Kom onder dit Goddelijk schild, beangste ziel, en u zult 

vrede vinden. Vertrouw op deze Rots, en u zult rust vinden voor uw vermoeide zielen. 

Het komt er niet op aan welke zonden u gedaan hebt; indien u tot Christus komt, zult 

u vrede hebben. 

 

II. Heiligheid: „Gij vertroost mij.” „De Heere Heere is mijn Sterkte en mijn Psalm.” 

Wanneer iemand tot Christus komt, weet hij nog niet dat hij nog meer vertroost moet 

worden. Hij gevoelt zo’n vreugde dat hij denkt nooit meer droefheid te zullen hebben. 

Spoedig gevoelt hij, echter wat hij nodig heeft. Hij gevoelt dat hij vijanden heeft van 

binnen en van buiten. Hij erkent nu dat zijn hart een hel binnen in hem is; allerlei 

zonden stellen zich voor hem en bijten als slangen. Hij beeft nu hij zichzelf aanziet. Hij 

ziet dat hij op de rand van de afgrond staat en dat de kleinste verleiding hem in het 

verderf zal storten. In zijn wanhoop ziet hij op tot Jezus, zittende ter rechterhand Gods, 

en bereid om tot het laatste toe te behouden. Het was des Vaders welbehagen dat in 

Jezus al de volheid wonen zou. Hij zond de Trooster; de Heilige Geest komt in het hart 

van de bevende zondaar. „Ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere Heere is 

mijn Sterkte en mijn Psalm.” O, kent u deze Trooster, deze sterkte, deze Psalm? Zeg mij, 

waarop rust uw heiligheid? Steunt u op uw goede voornemens? Dit is als Hazaël: „Ben 

ik een hond dat ik zulke dingen zou doen?” En toch was hij de hond die hij zo 

verachtte. „Hoogmoed van geest gaat voor de val.” Steunt u op uw belofte jegens God 

en de mensen? Dit is gelijk Petrus: „Hoewel zij u allen verloochenen, zal ik u niet 

verloochenen,” Toch was zijn belofte gelijk wind. Nee, geen verkorting van de Heere 

kan de sterkte van uw ziel zijn. Schepselen kunnen geen schepselen staande houden. De 

hand, die de sterren bestuurt, kan alleen u voor struikelen bewaren. Is Hij uw sterkte? 

dan kan Hij u ook bewaren. Hoewel de wereld u meer verleiding aanbood dan zij doet; 

hoewel uw hart tienduizendmaal meer lust in haar genoegens had en hoewel satan en 

zijn engelen nog meer macht hadden, zo kunnen zij de ziel, die op Jehovah steunt, niet 

schaden. Wacht op de Heere, wees goedsmoeds en Hij zal uw hart versterken. Dezelfde 

hand, die de zon haar loop doet gaan, behoedt ook de ziel van Zijn volk. Roep vrolijk 

uit, zwakke, bevende en verzochte discipel des Heeren: „Ik zal vertrouwen en niet 
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vrezen!” 

 

III. Vreugde en inzettingen. „Daarom zult gijlieden met vreugde water scheppen uit 

de fonteinen des heils.” Hoe worden de bronnen van zaligheid veranderd voor een 

arme zondaar, die tot Christus komt! 

1. De Bijbel. Eenmaal was het een vervelend boek voor u; wanneer u een hoofdstuk 

begon te lezen, dan zag u reeds naar het einde. Maar bent u tot Christus gekomen? Nu 

is die fontein een fontein van zaligheid, een bron van levend water. 

2. Het gebed. Eenmaal werd het door u verwaarloosd, of het was slechts een 

gewoonte die u spoedig volbracht; nu is het een bron van vreugde. O, er is geen betere 

proef voor de ziel dan vermaak te scheppen in het stille gebed, onbemerkt en ongezien 

voor de mensen. 

3. Het huis des gebeds. Eenmaal verachtte u het of kwam alleen uit lust tot schijn, 

om uw beste klederen te tonen of om uw vrienden te zien; nu kunt u zeggen: „Ik was 

verblijd wanneer zij tot mij zeiden: Laat ons opgaan tot het huis des Heeren.” (Jesaja 2 : 

3). 

4. Des Heeren avondmaal. Eenmaal kwam u daar gelijk een andere Judas met een 

verhard hart. Nu vindt u het een bron van zaligheid. Het is een onderpand dat Christus 

de uwe geworden is. Wanneer u de sacramenten ziet, brandt uw hart binnen in u; 

wanneer u ze aanraakt, worden uw ketenen los; wanneer u ze smaakt, worden uw ogen 

verlicht; wanneer u ze eet, wordt uw gehele ziel versterkt. Zo zeker als dat brood en die 

wijn het uwe is, zo behoort u ook Christus toe.  

O, zondaars! kom dan in eenvoud des geloofs tot Christus, en u zult met vreugde wa-

ter scheppen uit de fonteinen des heils. Maar ach, is uw hart niet veranderd, gelooft u 

niet in Christus, bent u niet in Hem verenigd, hebt u geen Trooster? O, dan zal het een 

treurige dag voor u zijn. U zult aan deze tafel aanzitten, terwijl de toorn van God op u 

rust. De bron van zaligheid zal bitter, het brood des levens de dood en de beker van de 

zaligheid de beker van de vervloeking voor u zijn. 
 

 

 


