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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

TROOST 

„Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept 

haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des 

Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.” (Jesaja 40 : 1, 2). 

 

Deze woorden zijn de galmen van de zilveren bazuin van het Evangelie. Welgelukzalig 

is het volk, hetwelk het geklank kent. Zij zijn als de woorden van de engel te Bethlehem: 

„Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.” Dit is de stem des 

Herders, die Zijn schapen kent en liefheeft. 

 

1. De gelovigen hebben een dubbele bestraffing voor al hun zonden ontvangen. „Zij heeft van 

de hand des Heeren dubbel ontvangen voor al haar zonden.” (vs. 2). Op tweeërlei wijze 

kunnen zondaars de straf hunner zonden dragen. 1ste. Aan zichzelf aan hun eigen 

lichaam en hun ziel voor eeuwig. Dit is de straf van de zonden van alle onbekeerde 

mensen, die ten laatste verloren gaan. „Deze zullen ingaan in de eeuwige pijn.” „Gaat 

weg van mij, u vervloekten in het eeuwige vuur.” Zij kunnen hun straf niet dragen: 

„Mijn straf is groter dan dat ik ze zou kunnen dragen.” „De grote dag van Zijn wraak is 

gekomen en wie zal daartegen bestaan?” Zij zullen tot elkaar zeggen: „Wie is er onder 

ons, die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwige 

Gloed wonen kan?” (Jesaja 33 : 14). En de Heere zal zeggen: ,,Kan uw hart uitstaan, of 

kunnen uw handen sterk zijn in de dag dat Ik met u zal richten?" Dit is echter niet de 

mening van onze tekst; want:  

1ste zou het een boodschap van wee zijn en niet van vertroosting. Wee! wee! wee! en niet: 

troost, troost! Indien God werkelijk voorneemt zondaars te straffen, dan zal er in die dag 

geen troost zijn. Het hart van de zondaars zal in onverdragelijke duisternis wegzinken.  

2e. Zondaars kunnen nooit een dubbele bestraffing verdragen. Als een arme zondaar 

zonder Christus sterft, en heengaat om de bestraffing van zijn zonden te dragen, kan hij 

nooit genoeg verdragen, Hij heeft gezondigd tegen een eeuwige God en zijn straf, indien 

er rechtvaardig met hem gehandeld wordt, moet ook eeuwig zijn zijn striemen moeten 

eeuwig zijn de knagende worm moet nooit sterven het brandende vuur moet nooit 
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uitgeblust worden. Arme zielen, die zonder Christus zijn, kunnen aldus nooit aan de 

gerechtigheid Gods voldoen. God zal nooit zeggen, het is genoeg. Hij zal nooit water 

gieten op de vlammen van de hel, noch een druppel water zenden voor de brandende 

tongen, die daar smarten lijden. In plaats van dubbel te lijden, zullen zij nooit genoeg 

van des Heeren hand ontvangen voor al hun zonden. O, lieve vrienden, wij kunnen er 

nu gemakkelijk over spreken. Maar velen van u zullen het waarschijnlijk spoedig voelen. 

2. In Christus de schuilplaats en veiligheid. Het is overeenkomstig de gerechtigheid, 

dat zondaars hun zonden in Christus als hun schuilplaats en veiligheid kunnen dragen. 

 1ste. Dit was juist het doel, waartoe Christus kwam. Hieraan dacht Hij van alle eeuwig-

heid. Hiertoe kwam Hij in de wereld en werd mens. „Hij zelf droeg onze zonden in Zijn 

eigen lichaam op het hout.” Als het niet billijk en rechtvaardig geweest was, dat 

zondaars hun zonden in een ander en niet in zichzelf gedragen hadden, dan zou 

Christus dit nooit ondernomen hebben. En hiervan wordt in onze tekst gesproken.  

2e. Het gehele lijden van Christus was van de hand van zijn Vaders: „Het behaagde de 

Heere Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt. De Heere heeft onzer aller 

ongerechtigheden op Hem doen aanlopen.” Wij zien gewoonlijk op de goddeloze 

handen neer, die Christus kruisigden en doodden; maar wij moeten niet vergeten, dat 

dit door de bepaalde raad en de voorkennis Gods was, en dat zij geenszins macht tegen 

Hem zouden gehad hebben, als die hun niet van boven gegeven ware. Door de gehele 

schare van spottende overpriesters en bloedige krijgsknechten heen, moet u des Heeren 

hand zien, die Zijn ziel gaf als een offer voor de zonde. Dit bewijst dat Christus een 

Zaligmaker is door de Vader aangewezen. Zielen, die een gezicht hebben in hun 

zonden, zijn bevreesd voor de wrekende hand Gods; maar in Christus is er een 

schuilplaats. En u behoeft niet bevreesd te zijn, dat Christus u niet zal willen verbergen; 

want er was een overeenkomst tussen hen, dat Christus zou sterven voor zondaars en in 

Zijn heerlijkheid ingaan. Christus volbracht het werk, dat de Vader Hem te doen 

gegeven had.  

3e. Wanneer zondaars hun toevlucht in Christus nemen, dan volbrengt de wet haar 

loop tegen hun zonden niet op hun zielen, maar op Christus. Al hun zonden, of zij vele 

of weinige zijn, worden Hem toegerekend, en Hij is verantwoordelijk gemaakt. Hij 

heeft reeds dubbel voor hen gedragen. Hoe, was het rechtvaardig dat Christus dubbel 

zou dragen? Antwoord. Hij kon niet anders dan dubbel voor al onze zonden dragen, 

wegens Zijn uitnemendheid en heerlijkheid. Het lijden van Christus voor een tijd was, 

in Gods oog, het dubbele van het eeuwige lijden van de zondaars, wegens de eeuwige 

hoogwaardigheid van Zijn Persoon. De gerechtigheid Gods is uitnemend voldaan; want 

Hij verheerlijkte de wet, en gaf haar ere. In de dood van Christus aanschouwden de 

engelen Gods heiligheid, oneindig beter dan wanneer alle mensen voor eeuwig verloren 

waren gegaan. 

Kom derhalve vrijmoedig, o, ontwaakte zondaar, tot Jezus Christus. Daar zult u een 

schuilplaats vinden voor de toorn, die op uw zonden neerkomt. Uw zonden zijn 

inderdaad oneindig en de toorn van God ondragelijk; maar in Jezus zult u een 

schuilplaats vinden. Hij kwam juist tot dit doel. U behoeft niet te vrezen of Hij u wil 

ontvangen; Zijn hart en Zijn armen zijn voor u open. Zijn Vader wil graag dat u komt. 

Al zijn uw zonden vele of weinige, het is alles hetzelfde; in Christus zijn zij alle gedragen 
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en geleden, ter ere Gods en tot uw zaligheid. 

 

II. Alle gelovigen zijn derhalve in een werkelijk gezegende toestand. 

1. Hun ongerechtigheid is vergeven.  

Een ziel, die in Christus is, heeft vergeving ontvangen. Het doet er niet toe hoe vele 

haar zonden geweest zijn. De ongerechtigheid van Jeruzalem was zeer groot. Het volk 

van Jeruzalem had tegen licht en liefde gezondigd. Alle profeten waren tot hen 

gezonden, maar zij waren gestenigd of gedood. De Zoon van God kwam tot hen; zij 

wierpen Hem buiten de wijngaard en sloegen Hem dood. Hun zonden waren tot de 

hemel gestegen: nochtans, nauwelijks hadden zij zich aan Christus overgegeven, of 

God zeide: „hun ongerechtigheden zijn vergeven.” Merk op:  

 1ste. Het is een dadelijke vergeving. Hij zegt niet: hun ongerechtigheden zullen 

vergeven worden, maar: „hun ongerechtigheid is vergeven.” Niet zodra neemt een 

schuldige en met zonden beladen ziel de toevlucht tot Jezus, of dit liefelijk woord 

wordt in de hemel gehoord: „haar ongerechtigheden zijn vergeven.” „Zo is er dan nu 

geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn.” O, de vergeving, die in het 

Evangelie aangeboden wordt, is geen toekomstige of onzekere, maar, een vaste en 

dadelijke vergeving een vergeving nu in dit ogenblik, aan allen die in Jezus geloven. 

Uw zonden zijn in het ogenblik, dat u gelooft, zo volkomen vergeven, als dit in 

eeuwigheid mogelijk kan zijn. O, haast u en ontvang de vergeving van Christus. O, dat 

u de dag van u bezoeking bekende.  

Merk op 2e, het is een heilige vergeving. Uwe ongerechtigheden zijn vergeven, want 

een ander is voor uw zonden gestorven. O, uw vergeving is duur gekocht. „Bij de 

Heere is vergeving, opdat Hij gevreesd wordt.” Het is een vergeving, die u doet 

sidderen en de zonde haten met een volkomen haat. O, kunt u dat liefhebben, 't welk 

Hem aan het hout nagelde dat Zijn gezegend hoofd deed buigen? Wilt u de zonde 

weder opnemen, en aldus de speer opnieuw in de zijde van Jezus steken? Enigen 

zeggen, ik ben te onrein. Ach! bent u onreiner dan Jeruzalem? Wanneer u een 

keisteen neemt en die in de diepe zee werpt, dan verzinkt hij en wordt geheel bedekt; 

zo zijn de zonden dergenen, die de toevlucht tot Christus genomen hebben: „Gij zult 

al onze zonden in de diepte van de zee werpen.” 

2. Hun strijd is beslecht. 

 1ste. Met de wet. Een ziel, die tot inkeer is gekomen, heeft een schrikkelijke krijg te 

voeren met de wet Gods. De wet Gods wordt aan zijn geweten openbaar, gewapend met 

een vlammend zwaard. Zij vordert de gehoorzaamheid van hart en wandel. De zondaar 

tracht haar te gehoorzamen, hij tracht zijn leven naar haar eisen in te richten, maar 

tevergeefs. De wet heft haar zwaard op om hem te doden; zij spreekt haar vervloekingen 

tegen hem uit. Dit is een verschrikkelijke strijd in ieders ontwaakt geweten; maar als de 

zondaar tot Jezus Christus de toevlucht neemt, is zijn strijd beslecht. „De Naam des 

Heeren is een sterke toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek 

gesteld worden.” (Spr. 18 : 10). In Christus Jezus is aan de eisen van de wet voldaan, 

want Hij was onder de wet; haar vervloekingen zijn gedragen, want Hij was een vloek 
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voor ons gemaakt. Het vlammend zwaard heeft de zijde van Jezus doorboord. O, weet u 

wat het zeggen wil, dat deze strijd beslecht is?  

 

2e. Met de duivel. Wij hebben de strijd niet met vlees en bloed. Een ontwaakte ziel 

heeft een verschrikkelijke krijg met de satan. De satan strijdt tegen hem op tweeëerlei 

wijze: 

 1ste. Door haar bederf te vergroten, haar lusten te ontvlammen.  

2e. Door haar aan te klagen. Satan is de aanklager van de broederen. Hij klaagt de 

zondaar aan in zijn geweten, om hem van Christus af en tot wanhoop aan te drijven, 

opdat hij alle hoop op zaligheid zou opgeven. Hij zegt tot hem: „u bent onrein en godde-

loos, niet geschikt voor een heilige Zaligmaker zie, welke vlammende lusten er in uw 

hart zijn u zult nooit zalig worden.” ach! als de arme zondaar tot Christus de toevlucht 

neemt, vindt hij bij Hem rust zijn krijg is dan beslecht. Hij ziet al de aanklachten des 

satans opgelost in het bloed des lams.  

3e. Met zonde. De ontwaakte zondaar heeft een verschrikkelijke strijd met zijn verderf. 

Zijn hart schijnt vol van blakende lusten, die hem verscheuren. Hij wordt heren 

derwaarts gedreven, maar wanneer hij tot Christus komt, is deze krijg beslecht. In een 

zekere zin is de strijd niet over, maar juist begonnen; maar de overwinning is nu zeker. 

God is nu voor hem. Hij, die voor hem is, is groter dan allen, die tegen hem zijn. „Zo 

God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?” De Geest van God is nu binnen in hem, en zal 

voor altijd in hem blijven. De Geest heerst nu in hem, Christus strijdt nu voor hem 

bedekt zijn hoofd en draagt hem op Zijn schouder. Hij is zo zeker van de overwinning, 

alsof hij reeds in heerlijkheid was. Hij zegt tot hem: „vreest niet, u wormke Jakobs! vrees 

niet, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen; gij zijt de Mijne. Ik zal u niet 

begeven noch verlaten.” Dit woord, u niet begeven, gaat door de donkerste uren van de 

verzoeking heen door de diepste wateren van de droefheid door het heetste vuur van de 

vervolging; het gaat door dood en graf tot in eeuwigheid. 

 

III. De gelovigen moeten de troost van hun heerlijke toestand aannemen. 

1. God beveelt het. Enigen zeggen: het is gevaarlijk blij te zijn. Zij zijn bang voor te veel 

blijdschap. Zij zeggen: het is beter in veel strijd te zijn en door diepe wateren te waden; 

het is niet goed te veel blijdschap van de Geest te hebben. Wat zegt het woord van God? 

„Troost, troost.” Als uw blijdschap van het kruis van Christus afvloeit, kunt u niet te 

veel blijdschap hebben. „Verblijdt u in de Heere, wederom zeg ik u: verblijdt u.” Als 

Christus werkelijk over de ziel opgaat, moet Hij zijn als een morgen zonder wolken. Als 

het waar is dat Christus in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren 

was; indien u Zijn vrijwilligheid en dierbaarheid inziet, dan vraag ik hoe u anders kunt 

doen dan u verblijden en vertroosten? „Dewelke u niet gezien hebt, en nochtans 

liefhebt; in dewelke u nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.” (1 Petrus 1 : 8). Moge de God van de hoop u met 

vreugde en vrede des geloofs vervullen! 

 

2. Onderzoek vanwaar uw vertroosting komt. De ware troost van het Evangelie vloeit 

van het kruis van Christus van de Man van smarten. De vertroosting van de huichelaars 
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vloeit uit henzelf voort. Zij zoeken de troost hij zichzelf; zij zoeken een verandering huns 

levens! Zodra zij enige verbetering zien, berusten zij daarop of zij zoeken dieper in hun 

eigen belang hun treuren over de zonde, hun overwegingen, hun ijver voor Christus; of 

zij zoeken naar die troost in hun vroomheid, hun lust tot het gebed, hun genegenheid 

en goede woorden, of in Bijbelplaatsen die hen invallen, of in datgene wat hun vrienden 

en leraren van hen zeggen! Hierin zoeken zij troost. Dit zijn allen schuilplaatsen van de 

leugen valse Christussen, die uitgeroeid moeten worden, of hun zielen zullen verloren 

gaan. Christus' bloed en gerechtigheid, en niet enig werk in uw eigen hart moet uw 

rechtvaardiging zijn voor een heilig God; de ware vertroosting van het Evangelie vloeit 

voort uit een blik op Christus, die dubbel voor al onze zonden geleden heeft. „Zie het 

lam Gods!” De vertroosting van het Evangelie is een stroom, die rechtstreeks van 

Golgótha afvloeit. 

 

3. Zie hoe vals de vertroosting is van degenen, die Christus minachten. Het liefelijke 

woord dezer vertroosting is alleen voor degenen, die onder de vleugelen van Christus 

zijn. Die kleine kudde alleen heeft rust voor haar zielen. Maar de meesten geven geen 

acht op deze grote zaligheid. U gevoelt geen behoefte aan een verzoenende Zaligmaker, u 

meent dat u uzelf kunt rechtvaardigen voor God, u hebt geen behoefte aan een 

almachtige Heiligmaker. Christus is een tedere plant in uw ogen u hebt uw toevlucht 

niet tot Christus genomen. Ach! mijn vriend, wee, wee u! Uw strijd is niet beslecht! De 

wet, met haar vloek en haar vlammend zwaard staat op uw weg. Satan klaagt u ook aan, 

en u hebt niets waarmede ge u verantwoorden kunt. De zonde woedt in u, en u hebt 

geen macht tegen haar. Uw ongerechtigheden zijn niet vergeven niet één zonde is 

uitgewist. Alles is naakt en bloot voor de ogen van Hem, met Wie gij te doen hebt. Uw 

troost is een leugen uw vrede is de vrede des satans een sluimering die in de dood 

eindigt. U wilt uw eigen zonden nog dragen. Wanneer de grote dag van Zijn toorn 

gekomen is, zult u niet kunnen bestaan. O, toehoorders, u houdt het er voor dat het een 

geringe zaak is heden zonder Christus te zijn! U spreekt er lichtvaardig over en spot en 

schertst er mee, u kunt er rustig bij inslapen; maar de dag komt aan, wanneer uw bitter 

geroep door al de ruimten van de hel zal klinken: wee mij! ik ben zonder Christus, ik ben 

zonder Christus! 


