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  Ebenezer Erskine 
 
 
 

Christus als de Doorbreker, opent alle toegangen naar de heerlijkheid, die 

ontoegankelijk waren 

 
Micha 2 vs 13 - De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort 

gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in 

hun spits. 

 
In hoeverre ook deze woorden letterlijk mogen zien op de terugkering van de kinderen Israël uit 
hun Babylonische gevangenschap door middel van Cyrus, toch wordt algemeen aangenomen 
niet alleen door Christelijke, maar ook zelfs door sommige Joodse uitleggers, dat zij 
voornamelijk zien op de heerlijke Messias, en het grote werk van de zaligheid, dat Hij in de 
volheid des tijd zou komen volbrengen. 
De profeet zegt ons in het voorafgaande vers, dat Christus, als de grote Herder Israëls, de 
verloren schapen van het huis Israëls zou verzamelen, en dat Hij Zich een Nieuw 
Testamentische Kerk zou vergaderen; en dat wegens de menigte bekeerden, die tot de eeuwig 
gezegende Silo zouden toevloeien, het gerucht en de tijding van hun vergadering ver en nabij 
over de aarde zou worden gehoord. Doch verstand en rede zouden dit als iets geheel 
ondoenlijks beschouwen, vanwege de sterke sluitbomen, die in de weg stonden, en de grote 
tegenstand, die de hel en de aarde zouden bieden tegen de oprichting en vergadering van de 
Nieuw Testamentische Kerk. Daarom profeteert de Profeet hier, dat Christus de weg zou 
banen, en de toegang zou vrij maken, en bergen zou maken als een vlak veld. 
In deze woorden komen drie dingen voor: 
1e De weg van de vrijgekochten des Heeren geopend door de grote Verlosser: De doorbreker zal 
voor hun aangezicht optrekken. 

2e De ontkoming van de vrijgekochten door deze weg, of het gebruik, dat zij daarvan maken 
door het geloof. Dit wordt voorgesteld in deze drie uitdrukkingen: zij zullen doorbreken — zij zullen 
door de poort gaan — zij zullen door dezelve uittrekken. 

3e De heerlijke tocht van de vrijgekochten onder de leiding van de Verlosser, als hun beroemde 
Veldoverste: hun Koning zal voor hun aangezicht heen gaan, en de Heere in hun spits. 
 
1e Hier komt voor: de opening van de weg door de grote Verlosser: De Doorbreker zal voor hun 
aangezicht optrekken. Hierin hebben wij weer: 
1. De benaming, die aan de heerlijke Messias wordt gegeven. Hij wordt de Doorbreker 

genaamd. Cyrus was een instrument in Gods hand om het Babylonische juk te verbreken, 
en zo de weg te banen, dat Israël naar zijn geboorteland kon terugkeren. Hierin was hij een 
type van Christus, door Wie het juk van onze geestelijke gevangenschap onder de zonde en 
de duivel verbroken, en een weg gebaand is om op te gaan tot het land van de rust en van 
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de heerlijkheid, dat boven is, waarvan het aardse Kanaän een vergankelijke type was. Er zijn 
er, die denken dat in deze uitdrukking gezinspeeld wordt op de ram, die in een storm 
voorop gaat voor de overigen van de kudde, om de wind te breken. Christus is "gegeven tot 
een Leider en Gebieder der volken;" Hij opent de toegang tot de heerlijkheid voor ons door 
de stormen en orkanen van mensen en duivels. Waar ook in de naam op gezinspeeld mag 
zijn, dit is allerduidelijkst, dat Christus bedoeld wordt. Hij toch, Die in het begin van het 
vers de Doorbreker wordt genoemd, wordt in het slot van het vers hun Koning en Heere 
genoemd: "Hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan, en de Heere aan hun spits; en 
wie anders kan die Naam dragen dan Hij, Die "een Naam boven allen naam heeft." 

2. Wij hebben hier de kloekmoedige verschijning van de heerlijke Verlosser in Zijn 
doorbrekend werk. Hij komt op, Hij verschijnt in het veld met onverschrokken 
heldenmoed. om de vijanden en de tegenstand, die in de weg stonden, tegemoet te treden, 
Hij gaat recht op hen af, en is niet bevreesd om de vijand op het slagveld te ontmoeten. 

3. Dan is hier de partij, die Hij het hoofd biedt, of zij welken hun twist de Doorbreker 
verschijnt: Hij trekt voor hun aangezicht op. Dit een betrekkelijk voornaamwoord zijnde, 
leidt ons terug tot het voorafgaande vers, waar zij worden voorgesteld onder het begrip van 
een kudde schapen: onnozele, zwakke en beschroomde schepselen, die niets kunnen doen 
om zich te verdedigen; het geblaf van een hond zal er tienduizend van hen op de vlucht 
drijven. Zulke zwakke hulpeloze schepsels zijn wij, wanneer Christus verschijnt tot onze 
hulp: De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Wat de andere bijzonderheden 
betreft, wij zullen in het vervolg van de verhandeling wel gelegenheid krijgen die te 
behandelen.  

 
Ik trek nu de volgende leer uit de woorden: 
"Dat, gelijk Christus de Doorbreker is op onze weg naar de heerlijkheid, Hij zo ook, tot onze bemoediging, 

als de vermaarde Overste leidsman der zaligheid voor ons aangezicht optrekt." 

In het verhandelen van deze leer zal ik met de bijstand Gods trachten te onderzoeken,  
I. Waarom Christus de Doorbreker wordt genaamd. 
II. Zal ik over het optrekken van deze Doorbreker spreken. 
III. Onderzoeken wat dit optrekken voor het aangezicht van Zijn volk betekent. 
IV. Aantonen waarom Hij als een Doorbreker optreedt. 
V. Toepassing maken. 
 
I. Ons eerste punt is, dat ik naar de reden van deze Naam zal onderzoeken. Waarom wordt 
Christus de Doorbreker genaamd? 
1. Hij wordt in het algemeen zo genoemd wegens de grote tegenstand, daar Hij door moest 
breken in het heerlijk werk van onze verlossing, dat Hij op Zich had genomen, zowel wat de 
verwerving als de toepassing betreft. De eeuwige Zoon van God zou een geestelijk koninkrijk In 
deze benedenwereld oprichten onder het verloren geslacht van Adam, doch voordat Hij zijn 
voornemen kon uitvoeren moest Hij op de machten van de hel inbreken en het koninkrijk 
omverwerpen, dat met geweld verkregen was door de duivel, die wegens de algemeenheid van 
zijn rijk de god van deze eeuw genoemd wordt. Het is dan ook het eerste werk, dat de Zoon van 
God onderneemt de kop van de slang te vermorzelen of te verbreken, dat is, zijn macht te 
vernietigen of hem de regering te ontrukken. Wanneer Hij dan ook het werk van onze 
verlossing aan het kruis had volbracht wordt van Hem gezegd, dat Hij "de overheden en de 
machten uitgetogen hebbende, die in het openbaar ten toon gesteld en door hetzelve over hen 
getriomfeerd heeft" 
 
2. De kop van de slang verbroken hebbende breekt Hij ook zijn gevangenis open, en roept de 
gevangenen bevrijding en vrijheid uit. Als die vraag aan alle engelen in de hemel, en alle 
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mensen op aarde gedaan was: (Jes. 49:24) "Zou ook een machtigen de vang ontnomen worden? 
Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen?" dat zou hen hebben doen zwijgen 
en eeuwig in verlegenheid gebracht hebben. Doch, wie beantwoordt deze vraag? De gezegende 
Doorbreker, Die voor ons aangezicht optreedt, treedt te voorschijn: (vers 25) "Alzo zegt de 
Heere: Ja de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal 
ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal Ik verlossen." O vrienden! 
Wij zouden eeuwig gevangenen van de duivel zijn gebleven, als niet de Zoon van God op Zich 
had genomen ons te verlossen en de ketenen van onze gevangenschap te verbreken: (Zach. 9:11) 
"U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil daar 
geen water in is, uitgelaten." 
 
3. Hij wordt zeer gepast de Doorbreker genaamd omdat Hij een verse en levende weg aanlegt 
waarlangs wij toegang hebben tot God en de heerlijkheid. De oude weg van het verbond der 
werken was door sluitbomen, doornen, weeën en vloeken afgesloten zodat die onbegaanbaar 
was geworden. Langs die weg kon niemand van het gevallen geslacht van Adam toegaan; maar 
onze gezegende Goël, onze goedertieren Losser komt, en opent door Zijn gehoorzaamheid tot 
de dood een nieuwe toegang of doorgang, waardoor wij toegang tot God hebben. Christus Zelf 
is die Weg; (Joh. 14:7) "Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de 
Vader dan door Mij." Van deze nieuwe weg, die gemaakt is door de Doorbreker, Die voor ons 
aangezicht optrekt, spreekt de Profeet Jesaja: (Hoofdstuk 35:8-10) "En daar zal een verheven 
baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal daar niet door 
gaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Daar 
zal geen leeuw zijn, noch verscheurend gedierte zal daarop komen, noch daar gevonden worden, 
maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heeren zullen terugkeren, 
en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en 
blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden." 
 
4. Hij wordt de Doorbreker genoemd, omdat Hij door de stormen van goddelijke toorn en de 
grimmigheid van mensen en duivels heen breekt, om onze verlossing uit te werken. De 
rechtvaardigheid Gods stond in Zijn weg met een vlammend zwaard, gereed om in Zijn 
ingewanden gestoken te worden; de vloek van de verbroken wet rolde bergen in Zijn weg; de 
heirlegers van de hel verenigden zich om Hem in Zijn werk tegen te staan, "vele varren 
omsingelden Hem, sterke stieren van Basan omringden Hem;" een zee van bloed en lijden 
vertoonden zich in hetgeen Hij zou ondernemen; doch zodanig was de liefde van Zijn hart, dat 
Hij door alles heen breekt, Hij gaat voort in Zijn weg, Hij stelt Zijn aangezicht als een keisteen 
tegen alle ontmoedigingen. 
 
5. Hij mag de Doorbreker genoemd worden, omdat Hij in een dag van Zijn heirkracht de 
vijandschap van onze harten tegen Hem verbreekt; "de sterkten der ongerechtigheid, " die de 
duivel in onze harten heeft opgeworpen "terneer werpt, en alle gedachten gevangen leidt tot de 
gehoorzaamheid van Christus." De harten van de kinderen der mensen zijn van nature zo hard 
als van de Leviathan, (Job. 41:15) "zijn hart is vast gelijk, een steen, ja vast gelijk het onderste 
des molensteens, " maar Hij verbreekt ze door de hamer van Zijn wet. Het hart is tegen Hem 
gegrendeld met vijandschap, ongeloof, hoogmoed en vooroordelen, maar Hij breekt die 
grendelen aan stukken door de kracht van Zijn overwinnende, alles veroverende genade. 
 
6. Hij mag de Doorbreker genoemd worden, omdat Hij hen, die niet onder Zijn koninklijk 
gezag willen buigen in stukken breekt: (Psalm 11:9) "Gij zult ze verpletteren met een ijzeren 
scepter, Gij zult ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat"; (Psalm 63:22) "Voorzeker zal God 
de kop van Zijn vijanden verslaan, de harige schedel van degene, die in zijn schulden wandelt." 
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De trotse Farao weigert voor Zijn woord en bevel te buigen, en de Heere verbreekt hem en zijn 
talrijk heir, en doet hem zinken als lood in geweldige wateren. Hij heeft vele verbrekende 
oordelen tot Zijn beschikking, waardoor Hij gehele volken en koninkrijken kan vernielen, 
wanneer zij tegen Hem opstaan, gelijk wij kunnen zien in de tien plagen van Egypte. 
 
7. Hij mag de Doorbreker genoemd worden, wegens de verbrekende beproevingen. die Hij 
dikwijls in deze wereld over Zijn volk en kinderen doet komen. "Hij heeft mij gebroken met 
breuk op breuk", zegt Job. (Hoofdstuk 16:14); "Hij is tegen mij aangelopen als een Geweldige." 
(Psalm 44:20) "Gij hebt ons verpletterd in een plaats der draken, en ons met een doodsschaduw 
bedekt." En waarlijk, wie ook ontkomt, zij zullen niet ontkomen, indien zij Hem ergeren: "Uit 
alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend; daarom zal Ik al uw 
ongerechtigheden over ulieden bezoeken. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten, en in mijn 
rechten niet wandelen; indien zij Mijn inzettingen ontheiligen, en Mijn geboden niet houden, 
zo zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen." O! Hoe 
verbrekend is de roede van een vader voor zijn lieve kinderen. wanneer zij hem door de zonde 
vertoornd hebben! David was zo verbroken door het gevoel van Gods toorn over hem, dat het 
hem deed klagen, dat zijn beenderen gebroken waren: (Psalm 51:10) "Doe mij vreugde en 
blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt." 
 
8. Hij mag de Doorbreker genoemd worden, vanwege Zijn verbrekende oordelen en rampen, 
die Hij over een zondig land of een Hem beledigende Kerk brengt; zoals het zwaard, 
hongersnood, pestilentie, verwoesting door vuur of water, de inhouding van Zijn Geest, en de 
onttrekking van de middelen der genade. Ziet in Jesaja 5 hoe de Heere Zijn wijngaard tot 
woestheid maakt en verbreekt. 
 
II. Ons tweede punt was, dat ik zal spreken over het optrekken van deze Doorbreker. Ik versta 
dat van Zijn optrekken om de twist van Zijn kinderen en Zijn volk te wreken. Als een geweldige 
Kampvechter komt Hij in het strijdperk en bindt de strijd aan met de machten van de hel en 
van de aarde, om de twist van Zijn Israël te wreken. 
Van deze beroemde Kampvechter en van Zijn optrekken in de zaak en de twist van Zijn Kerk 
hebben wij een beschrijving in Jes. 59:16-18: "Omdat Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette 
Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn 
gerechtigheid, die ondersteunde Hem. Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantsier, en de 
helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en 
Hij deed de ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even daarnaar zal Hij vergelden, 
grimmigheid aan Zijn vijanden; de eilanden zal Hij het loon vergelden." Ik zal u hier spreken 
over enige tijdige optrekkingen van deze gezegende Doorbreker tot hulp en bijstand van 
verloren zondaren, en dan verder spreken over de wijze van Zijn optrekken. 
 
1e De gezegende Doorbreker trok tijdig op, en verscheen in onze twist, in de Raad des vredes. 
Toen de vraag gesteld werd: Wie zal de strijd aanbinden tegen de oude slang en zijn zaad, om 
verloren zondaren van het geslacht van Adam te helpen en bij te staan? verscheen de gezegende 
Doorbreker terstond in onze twistzaak, zeggende: Zie, Ik kom, zend Mij en Ik zal de kop; van de 
slang vermorzelen, " en de gevangenen bevrijden, tot verheerlijking van de goddelijke 
rechtvaardigheid, en tot eeuwige eer van Zijn wet. 
 
2e Hij trok tijdig op ten strijde, terstond na de val van de mens. Niet zodra was de prooi in de 
tanden van de machtige gevallen, of de machtige Verlosser trad op de vijand toe, en gaf hem 
een dodelijke houw. Met het Woord Zijns monds verslaat Hij de boze, zeggende: "datzelve zal u 
de kop vermorzelen, en Gij zult het de verzenen vermorzelen"; waardoor Hij de vijand ineens 
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een dodelijke wond toebracht, en de arme gevangenen verloste uit de kuil daar geen water in 
was." Al de verschijningen van Christus voor zijn Kerk gedurende de Oud Testamentische 
bedeling waren op de genade van deze eerste belofte gegrond. 
 
3e Hij trok wezenlijk en persoonlijk op in Zijn vleeswording. Wat was Zijn ganse leven in deze 
wereld anders dan een voortdurend bestormen en afbreken van het koninkrijk van de 
duisternis? Dit was het doel van Zijn leer, wonderen, leven en dood. Door het prediken van 
Zijn Evangelie in de steden Israëls zag Hij "de Satan als een bliksem uit de hemel vallen"; door 
een gesproken woord wierp Hij hem op een wonderdadige wijze tegelijk uit de zielen en 
lichamen van de mensen, en "door de dood heeft Hij teniet gedaan degene, die het geweld des 
doods had, dat is de duivel." Met het oog hierop zegt Hij tot Zijn discipelen: "Nu is het oordeel 
dezer wereld; nu zal de Overste van deze wereld buiten geworpen worden." Door Zijn 
opstanding uit de doden en Zijn hemelvaart trok Hij, als een overwinnende en vermaarde 
Veroveraar, van het slagveld op, die de buit van zonde en duivel, hel en dood met zich 
meevoerde: God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin; tienduizend wagenen, 
de duizenden verdubbeld, vergezelden Hem evenals op Sinaï. Hij is opgevaren in de hoogte en 
heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd." 
 
4e Men kan zeggen, dat Hij optrekt of de strijd aanbiedt tegen de vijand, wanneer Hij in de 
uitdeling van het Evangelie in de kracht van Zijn Geest verschijnt, wanneer Hij Zijn zwaard aan 
Zijn heup gordt, en voorspoediglijk rijdt in Zijn heerlijkheid op Zijn wagen van het Woord der 
waarheid; als Hij een deel ontvangt van velen, en de machtigen als een roof deelt. O, hoe 
verschrikkelijk is deze Doorbreker voor de machten van de hel, wanneer Hij de scepter van Zijn 
sterkte zendt uit Sion, en Zich een zeer gewillig volk maakt op de dag van Zijn heirkracht! 
Wanneer de heirlegers in de hemel Hem volgen, Wiens Naam is: "het Woord Gods!" Wanneer 
Hij de volkeren slaat met het scherpe zwaard, dat uit Zijn mond gaat!" Terwijl een ieder, die 
voorbij loopt Zijn Naam kan lezen, "die op Zijn kleed en op Zijn dijen geschreven is: Koning 
der koningen en Heere der heren." 
 
5e Men kan zeggen, dat Hij optrekt in de uitwendige bedeling van Zijn voorzienigheid tot hulp 
en bevrijding van Zijn gemeente en volk, wanneer zij in hun tijdelijke of geestelijke voorrechten 
worden gekweld of onderdrukt, door boosaardige mensen, die over hen heersen. Zo trok de 
Doorbreker tijdig op tot verlossing van Israël in Egypte, toen zij zuchtten onder hun Egyptische 
drijvers, en verbrak Hij hun onderdrukkers en vijanden met plaag op plaag. Zo trok Hij dikwijls 
op tot hun hulp gedurende de regering van de richters en koningen van Israël. Zo trok Hij op 
na de zeventig jaren van ballingschap, en brak het Babylonische rijk aan stukken, opdat Zijn 
volk naar hun geboorteland zou kunnen terugkeren. 
 
6e Hij trekt op als een machtige Doorbreker, wanneer Hij de godsdienst ziet ten onder gaan, en 
lust heeft Zijn Eigen werk in een afwijkend land en in een kwijnende Kerk te verlevendigen. Hij 
komt eerst afbreken, voordat Hij begint te bouwen. Er gaat gewoonlijk een doen-beven-der-
volken vooraf, voordat de Wens aller heidenen komt om Sion op te bouwen. Ziet in wat een 
ontzaglijke majesteit de Doorbreker verschijnt, als Hij komt om Zijn werk te verlevendigen in 
het midden der jaren: (Hab. 3) De Profeet zendt een gebed op: (vers 2) "Uw werk, o Heere, 
behoudt dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren, in 
de toorn gedenk des ontfermens." Dit gebed wordt verhoord, God komt om Zijn werk 
verlevendigen, maar Zijn heerlijk optrekken was zo ontzaglijk, dat het de Profeet zelf deed 
beven: (vers 16) "Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn 
lippen gebeefd: verrotting kwam in mijn gebeenten, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zeker, ik 
zal rusten ten dage der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk dat hij het met 
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benden aanvalle." En toch, hoe zoet en heerlijk het slot is van die ontzaglijke bedeling, kunt u 
in het volgende vers zien. 
 
7e Men kan zeggen, dat Hij optrekt in de betoning van Zijn genade en liefde aan een gelovige 
persoonlijk, wanneer Hij tijdig tussenbeide komt tot ondersteuning van een arme ziel, die 
bezwijkt onder de last van zonde, verzoeking, benauwdheid en verlating. De Doorbreker trekt 
tijdig op, wanneer Hij wolken verdrijft, en het licht Zijns aanschijns verheft: wanneer Hij de 
briesende leeuw bestraft en zijn vurige pijlen verstompt en verbreekt: wanneer Hij tot de arme 
ziel zegt: "Vrees niet, Ik ben met u": wanneer Hij de arme gelovige aanmoedigt of bezielt voor 
zijn werk of zijn strijd, zeggende: Vrees niet, gij wormpje Jacobs - Ik heb u tot een scherpe 
nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Mijn genade is u genoeg." 
 
8e O hoe tijdig trekt Hij op bij de dood, wanneer de arme ziel beeft bij de gedachte, dat zij door 
de Jordaan moet, die haar in de wijde eeuwigheid overbrengt. Wat een lieflijk optrekken is dat 
wanneer Hij tot de ziel zegt: "Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste: en Die leef, en Ik ben 
dood geweest: en zie Ik ben levend in alle eeuwigheid." Zo heb ik u iets gesproken over enige 
van de tijdige optrekkingen van de gezegende Doorbreker. 
 
Vraagt u: Op welke wijze trekt Hij op in onze twist, tot hulp van de zwakken tegen de sterke? 
Ik antwoord: l. Hij trekt tijdig op. Al Zijn verschijningen tot hulp en ondersteuning van Zijn 
volk zijn altijd juist op tijd geweest. O hoe tijdig tred Hij tussenbeide terstond na de val, toen de 
brullende leeuw op het punt stond de roof te verscheuren, evenals Farao in een ander geval, 
zeggende: "Ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen!" Toen trad Hij inderdaad op, 
en vermorzelde de kop van de slang. Hoe tijdig verloste Hij Israël uit Egypte! Hoe tijdig wendde 
Hij hun gevangenis! Hoe tijdig trad Hij tussenbeide in ons land bij de jongstleden plaats gehad 
hebbende revolutie toen wij op het punt stonden door de antichristelijke tirannie en duisternis 
verslonden te worden! O hoe tijdig trekt Hij op om de arme ziel te helpen en bij te staan, 
wanneer zij op het punt is van door verzoeking, verlating en verdrukking te worden verslonden! 
(Deut. 32:36) "De Heere zal Zijn volk recht doen, en het zal Hem over Zijn knechten berouwen: 
want Hij zal zien, dat de hand is weggegaan, en de beslotene en verlatene niets is." 
 
2. Hij trekt alleen op tot hulp van Zijn Kerk en Zijn volk, Zijn arm beschikt Hem heil, Hij stond 
alleen in het heerlijk werk van de verlossing: "Hij heeft de pers alleen getreden, en er was 
niemand van de volkeren met Hem, " en daarom moet Hij er alleen de eer van hebben: "Niet 
ons, o Heere, niet ons, maar Uw Naam geef eer." Wanneer Hij optrekt, om Zijn Kerk en Zijn 
volk van dwingelandij en onderdrukking te bevrijden, van welke instrumenten Hij Zich daartoe 
ook bedient, moet Hij nochtans alleen de eer hebben, omdat zij maar instrumenten zijn, en 
niets meer kunnen doen dan het gereedschap zonder de hand van de timmerman: (Psalm 44:4) 
"Want zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil 
gegeven: maar Uw rechterhand en Uw arm, en het licht uws aangezichts; omdat Gij een 
welbehagen in hen had." 
 
3. Hij trekt in onze twist op met de grootste opgewektheid en vrolijkheid: "Hij was spelende in 
de wereld Zijns aardrijks, en Zijn vermakingen zijn met der mensen kinderen." De Zon der 
gerechtigheid is vrolijk als een held om het pad te lopen; en als een reus of een held, die 
verkwikt is met nieuwe wijn, juichte Hij toen Hij in het strijdperk trad: "Ik moet met een doop 
gedoopt worden," zegt Hij, "en hoe wordt Ik geperst, tot dat het volbracht zij." 
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4. Hij trekt met spoed op, Hij talmde niet, noch vertoefde Hij toen Hij optrok in Zijn 
verlossende en zaligmakende onderneming: neen Hij vloog als het ware op vleugelen: (Hoogl. 
2:8) "Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen." 
 
5. Hij trekt kloekmoedig op om Zijn doorbrekend werk te doen, en daagt als het ware alle 
machten van de hel uit tot de strijd. Met welk een onverschrokken kloekmoedigheid zag Hij de 
zaak onder de ogen, toen Hij het strijdperk intrad: (Jes. 50:8, 9) "Hij is nabij, Die Mij 
rechtvaardigt, wie zal met Mij twisten? Laat ons tezamen staan: wie heeft een rechtszaak tegen 
Mij? Hij kome herwaarts tot Mij. Ziet, de Heere HEERE helpt Mij, wie is het, die Mij zal 
verdoemen? Ziet, zij zullen allemaal als een kleed verouden, de mot zal ze eten." 
 
6. Hij trekt overwinnend op. Hij deelt dood en verderf uit onder alle vijanden van Hem en van 
Zijn gemeente. De overwinning volgt Hem overal waar Hij gaat; Zijn vijanden zijn voor Hem 
niet anders dan doornen en distels, die de strijd aanbinden met een verterend vuur. "Wanneer 
Hij Zijn glinsterend zwaard wet, en Zijn hand ten gerichte grijpt, zal Hij de wraak op Zijn 
tegenpartijen doen terugkeren, en Zijn haters vergelden." 
 
7. Zijn optrekken tot Zijn doorbrekend werk is onweerstaanbaar. Wie kan Zijn hand afslaan, of 
Hem tegenhouden in Zijn optrekken? Toen Rode zeeën en Jordanen van toorn en wraak in Zijn 
weg lagen, brak deze Doorbreker er door heen; toen de heirlegers van de aarde en van de hel 
voor Hem lagen, "heeft Hij ze getreden in Zijn toorn, en vertrapt in Zijn grimmigheid, en al Zijn 
gewaad met hun bloed bezoedeld." Hieruit volgt 
 
8. Dat het optrekken van de Doorbreker met veel ontzaglijke majesteit en verbazende grootheid 
geschiedt. Toen Hij optrok op het slagveld van deze wereld werden de machten van de hel met 
verschrikking bevangen. Toen zij Zijn goddelijke majesteit en grootheid zagen, riepen zij uit: 
"Wat hebben wij met u te doen, Jezus, Gok Zoon van God des Allerhoogsten; zijt Gij hier 
gekomen om ons te pijnigen voor de tijd?" Wanneer Hij optrekt om de twistzaken van Sion te 
bepleiten, zouden de trotsen en goddelozen van de aarde, die hun hand tegen Zijn gemeente en 
volk hebben opgeheven, blij zijn als zij zich in de spelonken van de steenrotsen en in de holen 
van de aarde konden verbergen, "vanwege de schrik des Heeren, en vanwege de heerlijkheid van 
Zijn majesteit" (Jes. 11:19). En wanneer worden zij zo met verschrikking bevangen? Wij kunnen 
dat in het slot van dit vers zien, het is dan, wanneer de Heere optrekt om Zijn doorbrekend 
werk te doen: "wanneer Hij Zich opmaken zal om de aarde te verschrikken." 
 
III. Ons derde punt was, dat ik zal onderzoeken wat dit optrekken voor hun aangericht te 
kennen geeft. 
Doch voordat ik hiertoe overga, zal ik de vraag beantwoorden: wie dat zijn, voor wie Hij 
optrekt? 
1. Als de Herder Israëls trekt Hij op voor de schapen van Zijn weide, om hen te bewaren of te 

verlossen van wolven of vossen, die hen zouden verscheuren. 
2. Hij trekt op als een Overste voor Zijn krijgsknechten, om voor hen uit te gaan en hen te 

leiden tegen de legers van de bondgenoten; want "Hij is gegeven tot een Vorst en Gebieder 
der volken." 

3. Hij trekt op als een Koning voor Zijn onderdanen, of aan het hoofd van Zijn leger, om hen 
te leiden en te verdedigen, om al Zijn en hun vijanden te bedwingen en te overwinnen; 
zoals het slot van het vers luidt, "Hun Koning zal voor hun aangezicht heen gaan, en de 
Heere in hun spits." Zo ziet u, dat de Doorbreker voor Zijn schapen, krijgsknechten en 
onderdanen optrekt; en de Doorbreker trekt op tegen allen, die niet onder hen behoren, 
want die staan niet aan de zijde van de Heere. 
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Om nu tot de vraag te komen, wat dit te kennen geeft, dat Hij voor hun aangezicht optrekt? 
1e Het geeft te kennen, dat zij en hun zaak hem zeer ter harte gaan, dat Hij hun twist van hart 
op Zich heeft genomen; hoe zou Hij anders als een Doorbreker voor hun aangezicht optrekken? 
Velen, die in onze tijd de naam dragen van herders van de kudde, nemen de zaak van Christus’ 
schapen, Zijn kleinen, zo weinig ter harte, dat zij er zich niet veel van aantrekken hoe het met 
hen gaat, als zij de groten van de wereld en de beschermheren maar kunnen behagen. Doch hoe 
weinig rekening zij houden met hen, en hun rechten en voorrechten, toch liggen zij de grote 
Herder zo na aan het hart. dat Hij verklaard heeft, dat het voor zulken beter was, dat het "hun 
nutter ware, dat een molensteen aan hun hals gehangen, en zij in de diepte van de zee 
verzonken waren, dan dat zij een van deze kleinen, die in Hem geloven, ergeren, " Als de 
Doorbreker optrekt zal het gewicht van dit wee gevoeld worden, hoe weinig sommigen er zich 
nu van aantrekken, terwijl zij de kudde van Christus verscheuren en hen noodzaken, dat zij 
menige zware aanklacht naar de hemel opzenden. 
 
2e Zijn optrekken voor hun aangezicht geeft te kennen, dat hun doortocht zwaar en moeilijk is, 
dat zij op hun weg met vele ontberingen, vijanden en zwarigheden te kampen hebben; want 
waarom zou Hij anders voor hun aangezicht optrekken? Sommigen menen, dat hier gezinspeeld 
wordt op wegbereiders, die het leger vooruit gezonden worden, om de weg te banen, en oneffen 
plaatsen vlak te maken, opdat de opmars van het leger niet vertraagd wordt. Vrienden, de weg 
naar de hemel is een weg, die bergop gaat; het is een doornig en ruw pad, waar wij op vele 
moeilijkheden en beproevingen moeten rekenen. Christus zegt: "In de wereld zult gij 
verdrukking hebben." Het is niet een misschien, maar het zal zo zijn: (Openb. 7:14) "Deze zijn 
het, die uit de grote verdrukking komen." Doch hier ligt uw vertroosting, de Doorbreker is voor 
uw aangezicht opgetrokken; Hij heeft de onoverkomelijke bergen van de wet en de 
rechtvaardigheid, zonde en toorn, uit de weg gerold, en Hij heeft niets ongedaan gelaten, dat 
onze opgang naar de heerlijkheid zou kunnen verhinderen, want, een paar lichte 
verdrukkingen, die zeer haast voorbijgaan, zullen (door Zijn albesturende voorzienigheid) ons 
werken een "gans zeer uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid." 
 
3e Dat Hij voor hun aangezicht optrekt geeft Zijn gezag en recht te kennen om hen te besturen 
en over hen te heersen, evenals een veldoverste macht en gezag in het leger heeft. Hij komt in 
de gedachte, wat de Heere tot Jozua zeide toen Hij hem in de gedaante van een man verscheen: 
(Joz. 5:14) "Jozua zeide tot Hem: zijt Gij van ons of van onze vijanden? En Hij zeide: Neen, maar 
Ik ben de Vorst van het heir des Heeren, Ik ben nu gekomen." Zo ook hier, de Doorbreker 
komt tot hen: dat geeft te kennen, dat Hij hun tot een Vorst is, gelijk het ook in het slot van 
het vers wordt te kennen gegeven: Hun Koning zal voor hun aangezicht heen geen, en de Heere 
in hun spits. God heeft Zijn Christus gezalfd als Zijn Koning over Sion, de berg Zijner 
heiligheid; "Hij heeft Hem de gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen, " en Zijn 
Naam is Koning der koningen en Heere der heren. Daarom erkennen zij de ook Zijn gezag, 
zeggende: "De Heere is onze Rechter, de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning, Hij 
zal ons behouden." 
 
4e Het geeft niet alleen gezag te kennen, maar ook sterkte en bekwaamheid. De Doorbreker, Die 
voor hen optrekt, is de machtige, ja, almachtige God. De naam van Hem Die in hun spits is, is 
HEERE. Niemand is er gelijk God, Die op de hemel vaart tot hulp van Zijn Israël en met Zijn 
hoogheid op de bovenste wolken. Hij is het "Die de bergen weegt in een waag, en de heuvelen 
in een weegschaal; die van de hemelen met de span de maat genomen heeft, en met een 
drieling het stof van de aarde heeft begrepen." O wie kan voor deze machtige Doorbreker 
bestaan, Die voor hun aangezicht optrekt? 
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5e Het geeft hun onwetendheid en onbekwaamheid te kennen om zelf hun weg te banen. Er 
zijn twee dingen waarin de gelovigen ten hoogste gebrekkig zijn op hun reis naar Immanuëls 
land. 
1. Zij zijn onkundig van de weg, gelijk Thomas zeide: (Joh. 14:5) "Hoe kunnen wij de weg 

weten? Het is een weg, die in God verborgen lag, en die niemand had kunnen ontdekken 
als Christus het niet gedaan had. De Doorbreker is die Leeuw uit Juda’s stam, die de zeven 
zegelen van het boek van de raad Gods aangaande onze verlossing heeft opgebroken. Hij 
verbreekt de zegelen van het boek leerstellig, door de wil van God te openbaren, en het 
leven en de onsterfelijkheid aan het licht te brengen; en werkdadig, als Hij door de 
krachtige werking van Zijn Geest ons het verstand geeft om Hem te kennen, dat Hij de weg, 
de waarheid en het leven is; en "die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen, " 
wanneer de Doorbreker voor hun aangezicht optrekt. 

2. Onbekwaamheid is een ander ding, waaraan de heiligen onderhevig zijn zolang zij op weg 
zijn. Zij missen sterkte om de weg te bewandelen, wanneer die hun geopenbaard is. Wel, de 
Doorbreker trekt voor hun aangezicht op, en "Hij geeft de moede kracht, en Hij 
vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft." 

 
6e De Doorbreker trekt voor hun aangezicht op; dat geeft te kennen dat Hij de weg gebaand 
heeft, en dat Hij voor hen, als hun Vorst en Gebieder, de weg bereisd heeft. Er zijn 
voornamelijk vier dingen waarin Christus voor het aangezicht van Zijn volk optrekt. 
1. In gehoorzaamheid.  
2. In lijden.  
3. In door de dood in de heerlijkheid in te gaan. 
 
1. Hij gaat voor ons in gehoorzaamheid, want Hij is Zelf onder de wet geworden. Hoewel Hij, 

wat Zijn Persoon betreft boven de wet was, want Hij was de grote Wetgever, nochtans heeft 
Hij Zich onderworpen haar te gehoorzamen: als Borg heeft Hij Zich onderworpen haar als 
een verbond te gehoorzamen, en als een Voorbeeld van heiligheid en gehoorzaamheid heeft 
Hij Zich aan haar als een regel onderworpen. Daarom vermaant Hij ons van Hem te leren, 
Zijn juk op ons te nemen, voornamelijk het juk van gehoorzaamheid aan de wet; "want, zegt 
Hij, Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." Een nieuw juk is voor het vee kwellend en 
ongemakkelijk, totdat het een poosje gedragen en gebruikt is. Wel, zegt Christus; Ik heb het 
juk van Mijn wet zacht gemaakt, door het voor u te gebruiken of te dragen; Ik heb het als 
een verbond vervuld, en als een regel gehoorzaamd, opdat het u niet zwaar zal vallen. 

2. Hij gaat voor ons in lijden. De apostel Petrus zegt; dat "Christus voor ons geleden heeft, ons 
een voorbeeld nalatende, opdat wij Zijn voetstappen zouden navolgen (1 Petrus  2:21). En, 
zegt hij verder (Hoofdstuk 4:1) "Omdat dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo 
wapent gij u ook met dezelfde gedachte", namelijk, opdat u Hem mag navolgen in dezelfde 
weg van lijden. Daarop ziet ook wat de apostel zegt: (Hebr. 12:2, 3) "Ziende op de Overste 
Leidsman en Voleinder des geloofs Jezus, Die voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het 
kruis heeft verdragen en schande veracht. Want aanmerkt Deze, Die zodanig een 
tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en 
bezwijkt in uw zielen." 

3. De Doorbreker trekt voor ons op door de dood, en door als onze Voorloper in de 
heerlijkheid in te gaan. De dood, de koning van de verschrikkingen, ziet er soms zo 
ontzaglijk uit, dat zelfs de gedachte aan Zijn nadering genoeg is om ons met vrees en 
verschrikking te overstelpen; en de apostel zegt ons, dat er zijn, "die met vrees des doods 
door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen zijn." Maar hoe kan een arme ziel van de 
vrees van de dood verlost worden? Wel, hier is het tegengif, de Doorbreker is voor ons door 
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het dal van de schaduw des doods opgetrokken; Hij heeft zijn kracht verbroken, en de 
prikkel van die geduchte alles overwinnende koning uitgetrokken door Zijn dood en Zijn 
opstanding uit de doden. Hij heeft ons aangetoond, dat de dood niet het einde van onze 
loopbaan is, maar een doorgang tot een zalige onsterfelijkheid. Hij belooft dan ook, "dat 
een iegelijk, die in Hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven." Ja, hij zal niet zodanig 
door de dood en het graf verslonden worden, of "Hij zal hem opwekken ten laatsten dage." 
Zo redeneert de apostel in ‘t brede; in 1 Kor. 15:12-21, "dat Christus voor ons in de dood 
gegaan is, en Eersteling is geworden dergenen, die ontslapen zijn." Indien Christus evenals 
Henoch en Elia naar de hemel was overgegaan, voordat Hij gestorven was, dan hadden wij 
het grote onderpand en bewijs van onze onsterfelijkheid gemist. Doch Christus heeft als de 
grote Overste Leidsman van onze zaligheid geleden, is gestorven, en daarna in Zijn 
heerlijkheid ingegaan, om ons te verzekeren, dat wij Hem op de dat pad moeten volgen, 
opdat wij met Hem mogen zijn. 

 
7e De Doorbreker is voor hun aangezicht opgetrokken; dit geeft te kennen, dat Hij al die 
vijanden, die onze zaligheid in de weg stonden in verwarring op de vlucht gedreven en 
verstrooid heeft. 
De voornaamste vijanden, met welke de gelovige heeft te worstelen, zijn:  
1. Satan;  
2. de zonde;  
3. de wereld; en  
4. de dood.  
Nu, de Doorbreker heeft, door voor ons aangezicht op te trekken, al deze vijanden op de vlucht 
gedreven en hun sterkte verbroken. 
1. Hij heeft de duivel de kop vermorzeld en hem door de dood te niet gedaan. 
2. Wat de wereld aangaat, Hij heeft zowel haar toelachende als haar fronsende dingen 

overwonnen; Hij zegt: "Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen." 
3. Wat de zonde betreft, Hij heeft "de zonde veroordeeld in het vlees." Door Zijn offerande op 

het kruis heeft Hij haar als een aartsverrader tegen de hemel veroordeeld. 
4. Hij is in het gebied van het graf, of de hel, ingegaan en heeft de dood van zijn macht en 

sterkte beroofd: (Engelse overzetting van Hoséa 13:14) "O dood, Ik zal uw pestilentie zijn; o 
graf, Ik zal uw verderf zijn." Deze vijanden deden een aanslag op de Zoon van God, maar zij 
werden allen in die onderneming verijdeld. 

 
De Doorbreker, Die voor ons aangezicht heenging, heeft ze verbroken en verpletterd, zodat wij 
geen reden hebben voor hen te vrezen. Aan hetgeen Christus heeft gedaan kunnen wij zien, dat 
deze vijanden niet onoverwinnelijk zijn, dat hun macht niet onbedwingbaar is. Zij werden door 
hem als ons Hoofd en onze Plaatsbekleder. in onze twistzaak overwonnen, en daarom mogen 
wij door het geloof aanpakken en de buit delen, zeggende: "God zij dank, Die ons alle tijd doet 
triomferen in Christus;" want wat door het Hoofd in Zijn Eigen Persoon gedaan is, zal eerlang 
in al de leden geschieden. 
Christus heeft deze vijanden, doordat Hij de strijd tegen hen heeft aangebonden, geheel 
verminkt en ontwapend, en hun het recht ontnomen Zijn vrienden en volgelingen enig letsel 
toe te brengen. Door de verbreking van het werkverbond hadden deze vijanden een wetsrecht 
over al de kinderen der mensen; de vloek van de verbroken wet gaf de duivel een wetsrecht om 
te heersen; de wereld om te kwellen; de zonde om tot slavernij te brengen; de dood om te 
vernielen en ons aan de hel over te geven. Dit alles was vervat in "dat handschrift, dat tegen ons 
was, hetwelk enigerwijze ons tegen was." Doch nu heeft Christus aan het kruis dat handschrift 
verscheurd en vernietigd, door voor ons een vloek te worden en de rechtvaardigheid te voldoen, 
en van die tijd af heeft de duivel geen wetsrecht om ons te verzoeken of kwaad te doen; de 
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wereld heeft geen wettig recht om ons te verontrusten of te kwellen; de zonde heeft haar wettige 
heerschappij verloren, en de dood heeft geen recht meer om een lid van Christus te prikkelen 
of te verschrikken. De inbreuken, die deze vijanden op de gelovige maken, zijn, recht 
beschouwd, niets anders dan onwettige invallen en overweldigingen. Wanneer een gelovige in 
Christus op de dood en de voldoening van Christus ziet, waardoor Hij dat handschrift heeft 
vernietigd, mag hij, wanneer een van die vijanden hem aanvalt, hem wettig in het aangezicht 
zien, en zeggen: Waar is uw wettig recht om mij moeite aan te doen of lastig te vallen? U hebt 
uw wetsrecht verloren, toen mijn Hoofd en Borg het handschrift, dat tegen mij was, verscheurd 
heeft. U weet, dat, welke macht of sterkte een vijand ook mag hebben, dit hem ten zeerste 
verzwakt en ontmoedigt wanneer zijn wetsrecht vernietigd is, en hij dat niet kan tonen; omdat, 
in dat geval, zijn handelingen slecht boosaardige indringingen zijn, en hij als een dief en rover 
behandeld mag worden. Daarom, leer met uw vijanden op een rechtsgrond te handelen, op de 
grondslag van de dood en de voldoening van Jezus Christus; dat zal u in uw tegenstand met 
moed bezielen, en hen in hun aanvallen ontmoedigen. 
 
8e De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. 
Dit geeft te kennen, dat de weg naar de tremel openbaar is, en dat er geen wettige sluitboom of 
hinderpaal is, om hun doortocht te verhinderen naar het land van de heerlijkheid, waarheen de 
Doorbreker is opgetrokken. Christus is als een Borg en Plaatsbekleder tot ons gekomen, en 
heeft door Zijn gehoorzaamheid tot de dood aan de wet en de rechtvaardigheid volkomen 
voldoening gegeven en zodoende de weg vrij gemaakt van alle wettige beletselen, die ontstaan 
zijn uit de verbreking van het eerste verbond. De gelovigen zijn dan ook door de dood en de 
opstanding van Christus bevoegd geworden, alle tegenstanders en beschuldigers uit te dagen, 
zeggende (Rom. 8:33, 34) "Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? 
God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, 
ja, dat meer is, Die ook opgewekt is; Die ook ter rechterhand Gods is: Die ook voor ons bidt." 
Alsof de apostel zeide: "De Doorbreker is voor ons aangezicht opgetrokken; wat zouden wij dan 
te vrezen hebben van de hel of de aarde, als de grote Rechter bevredigd is?" 
 
9e De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Dit geeft te kennen, dat welke gevaren, of 
moeilijkheden, of tegenstand in hun weg staan, zij nochtans onder Zijn leiding volstrekt veilig 
zijn. Wanneer hun Koning voor hun aangezicht heengaat, en de Heere aan hun spits is, wat 
hebben zij dan te vrezen? Want wanneer Hij opstaat zullen al Zijn vijanden verstrooid worden. 
Hierom berispt de Heere Zijn volk zo gedurig over hun ongelovige vrezen, wegens die gevaren 
en vijanden, die hen op hun weg bedreigen: (Jes. 41:10) "Vreest niet, want Ik ben met u, zijt 
niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de 
rechterhand Mijner gerechtigheid." Wanneer het geloof dan ook de tegenwoordigheid van een 
verzoende God in Christus ziet, veracht het de meest dreigende gevaren: (Psalm 23:4) "Al ging 
ik ook door een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met 
mij." 
IV. Ons vierde punt was, dat ik zal onderzoeken naar de gronden en redenen van deze bedeling, 
waarom Christus voor Zijn volk de weg baant? Waarom trekt Hij in hun twist naar het slagveld 
op? 
1e Omdat zij Hem van de Vader waren geschonken, tot een erfdeel en een bezitting (Psalm 2:8); 
"Zij waren Uwe en Gij hebt Mij dezelven gegeven" (Joh. 17:6). Nu, Christus schat de gift van 
Zijn Vader hoog, zij zijn van Hem geliefd om Zijns Vaders wil, en om Zijns Vaders wil, Die ze 
Hem gaf, zal Hij hun de weg bereiden 
 
2e Omdat zij met Zijn bloed gekocht zijn. Hij heeft hen tot een dure prijs uit de hand van de 
rechtvaardigheid gekocht. De gezegende Doorbreker werd in hun twist gebroken; "Hij is om 
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onze overtredingen verwond, en onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld;" daarom is het geen 
wonder, dat Hij in hun zaak optrekt en de weg voor hen ontsluit door de heirlegers van de hel 
heen. 
 
3e Omdat Zijn getrouwheid verbonden is hen door al de moeilijkheden van hun pelgrimsreis 
heen te leiden: "Ik zal de blinden leiden door de weg die 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. 
Ik zal u nooit begeven, en Ik zal u nooit verlaten. Met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen 
zal Ik verlossen." 
 
4e Omdat Hij rekenschap van hen moet geven aan Zijn Vader, Die ze Hem gegeven heeft. De 
dag komt, wanneer Christus het koninkrijk aan "God en Zijn Vader zal overgeven, opdat God 
zij alles en in allen." Wanneer de tegenwoordige bediening van Christus, als Middelaar, ten 
einde is, zal Christus "al Zijn uitverkorenen bijeen vergaderen, " en zeggen: "Ziet daar, Ik en de 
kinderen, die Mij God gegeven geeft." Nu opdat Hij getrouw rekenschap van hen zal kunnen 
geven, zal Hij hun weg voor hen doorbreken. 
 
5e Christus baant hun weg, omdat zij het zelf niet kunnen doen: "Want Christus, als wij nog 
krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven." De gelovigen zijn een 
machteloos volk, onbekwaam om uit zichzelf iets te denken of te doen, Nu, de Heere houdt er 
van Zijn kracht in hun zwakheid te volbrengen, uit zwakheid krachten te doen verkrijgen; want 
Hij is de arme een sterkte geweest, een sterkte voor de nooddruftige, als hem bang was. 
 
6e Hij baant hun weg en trekt voor hen op, omdat zij op Hem als hun Vorst en Gebieder 
vertrouwen; en Hij zal niet verraden wat zij hem toevertrouwen; neen, Hij zal aan de 
verwachting van de ellendige beantwoorden. "Deze ellendige riep, en de Heere hoorde. Zij 
hebben op Hem gezien, ja Hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet 
schaamrood geworden." 
 
7e Hij trekt voor hen op als een machtige Doorbreker, "om de vijand en wraakgierige te doen 
ophouden"; om Zich op de duivel te wreken, omdat hij de schepping Gods in wanorde heeft 
gebracht, Zijn werken verstrooid heeft, naar het beeld van Zijn Vader heeft geslagen, en een 
aanslag heeft gedaan op de mens, die Hij als Zijn onderkoning in deze benedenwereld had 
geplaatst. Daarom zei de Heere die vijand, terstond na de val, dat Hij zijn kop vermorzelen, hem 
en al zijn werken in stukken breken zou, en zo onze twist op die overweldigende vijand zou 
wreken. Hij zegt: "de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was 
gekomen." 
 
8e Hij trekt als een Doorbreker op in hun twist, wegens de nauwe verwantschap tot hen, onder 
welken Hij gekomen is. Hij is hun Verlosser, en zal Hij niet optrekken in de twistzaak van Zijn 
vrijgekochten? Hij is hun eeuwige Vader, en zal Hij het niet opnemen voor Zijn kinderen, Zijn 
zaad, dat de Heere Hem gegeven heeft? Ja, want gelijk een Vader zich ontfermt over de 
kinderen, ontfermt Zich de Heere over degenen, die Hem vrezen." Hij is hun Herder en zal Hij 
de weg niet banen voor zijn kudde, die achter Hem aan komt? Ja, gewis, want "Hij leidt Jozef als 
schapen; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden 
zal Hij zachtkens leiden." Hij is hun Man en Bruidegom, en zal Hij niet door alle tegenstand 
van de hel heen breken voor Zijn geliefde Bruid, die Hij Zich in eeuwigheid ondertrouwd heeft? 
Hij is hun Koning, Vorst en Krijgoverste, en zal Hij niet verschijnen in de twist van Zijn 
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soldaten, en in hun tocht naar de heerlijkheid voor hen heen trekken? Ja hun Koning zal voor 
hun aangezicht heen gaan. 
 
V. De woorden leerstellig open gelegd hebbende zal ik nu over gaan tot de toepassing. 
Het eerste gebruik zal zijn tot onderrichting. 
Uit hetgeen gezegd is kunnen wij zien 
1. Hoe het komt dat de ware gemeente van Christus "schrikkelijk is als slagorden met banieren." 
Wel, de Doorbreker is in het midden van haar, en trekt voor haar op. Wanneer de Heere aan 
haar spits is, kan het niet anders of zij is een verschrikking voor de poorten van de hel en al 
haar bondgenoten. Dit blijkt onder andere ook uit Psalm 76:2, 3, vergeleken met vers 4, 6, 7 en 
8: "God is bekend in Juda; Zijn Naam is groot in Israël; en in Salem is Zijn hut; en Zijn woning 
in Sion. Daar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild, en het zwaard, en de 
krijg, Sela! De stouthartigen zijn beroofd geworden; zij hebben hun slaap gesluimerd, en geen 
van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Van uw schelden, o God Jacobs, is 
samen wagen en paard in slaap gezonken. Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht 
bestaan, van de tijd Uws toorns af?" 
 
2. Ziet hieruit hoe het komt, dat het Jeruzalem van God een lastige steen zal zijn, en dat allen, 
die zich daarmede beladen, gewis zullen doorsneden worden. In deze tijd zijn enkele stoute 
slagen gegeven op de graveerselen van de tempel Gods; op de grondrechten en voorrechten van 
Gods gemeente en volk wordt inbreuk gemaakt, in het bijzonder in het verkiezen van hun eigen 
herders; beschermheren en bedorven geestelijken, met hun volgelingen plunderen en beroven 
de Bruid van Christus, en "nemen haar sluier van haar." Doch wacht een weinig, totdat de 
Doorbreker optrekt, tot de Heere in het strijdperk treedt, en dan zullen wij breuk voor beuk 
zien. Ik zal u een woord hierover voorlezen uit Jes. 41:11, 12, 13 en 16: "Ziet, zij zullen 
beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, 
en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; 
de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een 
nietig ding. Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, 
Ik help u. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; 
maar gij zult u verheugen in den HEERE; in den Heilige Israëls zult gij u roemen." 
 
3. Ziet hieruit hoe het komt, dat de ware kerk van God soms in de handen van de vijand valt, 
hoewel de Heere haar Hoofd, Beschermheer en Beschermer is. De verborgenheid daarvan is 
hierin gelegen, dat zij haar Doorbreker wegzondigt, door Hem niet te volgen in de weg, die Hij 
voor haar gebaand heeft. Christus heeft de weg gereisd, Hij heeft ons de weg aangewezen, zowel 
wat de leer, als de tucht, dienst en regering betreft. Nu, wanneer een zichtbare Kerk Hem niet 
volgt, maar, evenals Israël, beslist andere leidslieden wil volgen, en naar de geboden van mensen 
wandelt, en de zaken van Christus’ koninkrijk naar het plan van wereldse staatslieden inricht, 
waarnaar de koninkrijken van deze wereld bestuurd en geregeerd worden; dan volgt zij in dat 
geval haar Koning niet, maar verloochent zij inderdaad de Heere als haar Hoofd, en daarop 
worden haar "muren des heils doorgebroken, haar wagens en ruiters zijn weg, en, het zwijn uit 
het woud wroet haar uit, en het wild gedierte des velds weidt haar af." De Kerk van Christus 
kan nooit bloeien, dan door in de voetstappen te wandelen van Christus, de Doorbreker, Die 
voor ons is opgetrokken, en "ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij Zijn voetstappen 
zouden navolgen." 
 
4. Ziet hieruit hoe de koers van afvalligheid, die wij nu reeds zo lang tijd gevolgd hebben, het 
krachtigst gestopt kan worden, wanneer de godsdienst kwijnt en laag afgelopen is. Wanneer een 
bedorven partij of kerk de overhand heeft; wanneer de dwaling doorwerkt als het koudvuur, en 
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de fondamenten waggelen; wat is dan de beste wijze om de vijand tegen te houden, die komt 
gelijk een stroom? Wel, in dat geval moeten wij tot de machtige Doorbreker roepen, dat Hij tot 
ons wederkeert, want zodra Hij verschijnt zal de vijand, die gelijk een stroom komt, 
teruggedreven worden: (Psalm 114:3, 4) "De zee zag het, en vlood; de Jordaan keerde 
achterwaarts; de bergen sprongen op als rammen; de heuvelen als lammeren." Ja, dan "beeft de 
aarde voor het aangezicht van de God Jacobs (vers 7 en 8), Die de rotssteen verandert in een 
watervloed, de keisteen in een waterfontein." 
 
5. Ziet hieruit hoe het komt, "dat de rechtvaardige zijn weg zal vasthouden, en in sterkte zal 
toenemen, " niettegenstaande hij met de machten van de hel, de wereld en de inwonende 
verdorvenheid heeft te worstelen. Wel, de reden is, dat de Doorbreker voor Zijn aangezicht is 
opgetrokken; Hij heeft zijn weg ontsloten, de Heere is aan zijn spits, als de Overste Leidsman 
van zijn zaligheid. Zo komt het, dat hoewel "de schutters hem wel bitterheid aangedaan, en 
beschoten, en gehaat hebben, zijn boog toch in stijfheid is gebleven, en de armen van zijn 
handen gesterkt zijn geworden door de handen des Machtigen Jacobs." 
 
Een tweede gebruik is tot beproeving. 
Is het zo, dat de heerlijke Verlosser de Doorbreker is van de weg naar de heerlijkheid, en dat 
Hij als een machtige Krijgsoverste optrekt, om hun strijden te strijden tegen de machten van de 
hel en van de aarde? Mogen wij dan bij deze gelegenheid niet uitroepen: Wie is met de Heere? 
Bent u voor deze Doorbreker, of bent u tegen Hem? Het gehele geslacht van Adam is verdeeld 
tussen Christus en de duivel, zij zijn òf van het zaad van de vrouw, òf van het zaad van de slang. 
Dat u de naam van Christenen draagt, bewijst niet, dat u aan de zijde van de Heere staat, want 
velen, die deze naam dragen, werden nooit met Zijn Geest gezalfd, en "zo iemand de Geest van 
Christus niet heeft, die komt Hem niet toe." Het zal niet bewijzen, dat u aan Zijn zijde staat, dat 
u aan de Avondmaalstafel bent toegelaten, want velen zullen in de dag van het oordeel zeggen: 
"Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken"; ja sommigen zullen in staat zijn 
meer te zeggen, namelijk: "Hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in uw Naam vele 
krachten gedaan?" tot wie Hij nochtans openlijk zal aanzeggen: "Ik heb u nooit gekend. Gaat 
weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt." U hebt dan ook wat anders nodig, om u te 
onderscheiden van anderen, of te bewijzen, dat u aan de zijde staat van deze machtige 
Doorbreker, Die optrok voor het aangezicht van de legerscharen van Israël. 
 
Vraagt u: Hoe zal ik weten of ik voor Hem, of tegen Hem ben? Dan zal ik, in mijn antwoord, 
slechts kenmerken geven die in de tekst voorkomen. 
1e Ik vraag u dan ter beproeving, of u uit uw natuurlijke dienstbaarheid en gevangenschap bent 
uitgegaan? Ieder zondaar is van nature in gevangenschap, een gevangene in ketenen, gebonden 
"in een geheel bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid." Nu, Christus met Zijn bloed 
vrijgekocht hebbende, komt in de uitdeling van het Evangelie, en "roept den gevangenen 
vrijheid uit, en den gebondenen opening der gevangenis." Nu vraag ik u: Heeft de Heere u ooit, 
door de kracht van de Geest, tot het vast besluit gebracht uw geestelijke boeien te verbreken en 
af te schudden? Is de keten van geestelijke duisternis ooit verbroken geworden, doordat de 
Heere met Zijn licht in uw harten heeft geschenen? Is de keten van vijandschap verbroken 
geworden, doordat de liefde Gods in uw harten is uitgestort door de Heilige Geest? Is de keten 
van ongeloof verbroken geworden, zodat u nu wel duizend werelden zou willen geven, om 
bevrijd te worden van een boos en ongelovig hart, dat u doet afwijken van de levende God? 
Hebt u afscheid genomen van al de onvruchtbare werken van de duisternis, zodat u met Efraïm 
kunt zeggen: "Wat heb ik meer met de afgoden te doen?" 
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2e Ik vraag u ter beproeving: Bent u door de poort gegaan? Want gelijk zij, die de Doorbreker 
volgen, doorbreken, zo ook gaan zij door de poort. Ik zal u over tweeërlei poort spreken, die u 
doorgegaan bent, als u volgelingen van Christus bent. 
(1.) De poort van de wet, en  
(2.) de poort van het Evangelie. 
 
(1.) Velen gaan door de wetspoort van overtuiging, die nochtans nooit door de Evangeliepoort 
van het geloof in de Zoon van God gaan. Ik geloof niet, dat er ooit volwassen mensen door de 
poort van het Evangelie gaan, zonder dat zij door de poort van de wet zijn gegaan; "want de wet 
is onze tuchtmeester tot Christus." Ik vraag u dan: bent u door de wetspoort van overtuiging, 
verschrikking en vernedering gegaan? Heeft Christus, de machtige Doorbreker de hamer van 
Zijn wet genomen, en de steenrots in stukken geslagen? Heeft Hij u met de stokbewaarder 
bevende doen uitroepen: "Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" Ik bepaal de Heilige Israëls 
niet tot een bepaalde mate van het werk van de wet. Hij handelt als een Soeverein, zowel in de 
bedeling van de verschrikkingen van de wet, als van de vertroostingen van het Evangelie. Maar 
mij dunkt, dat ik veilig mag zeggen, dat een zondaar nooit tot de Zaligmaker de toevlucht zal 
nemen, zolang hij niet ziet, dat als God Zijn ongerechtigheden gadeslaat naar de inhoud van de 
wet, hij niet voor Hem kan bestaan. Doch zoals ik zeide, velen gaan door de poort van 
verschrikkingen van de wet en overtuiging, die nooit verder komen. Kaïn, Judas, Felix en vele 
anderen staan als getuigen van deze waarheid aangetekend. 
 
(2.) De hoofdzaak is daarom, of u waarlijk door de enge poort en de nauwe weg van het geloven 
in de Zoon van God bent gegaan? Christus is de enige Poort en Deur van de zaligheid voor een 
verloren zondaar. In Hem geloven is een ingaan door Gods deur, een ingaan in Gods rust, een 
staat van vrede, gunst en gemeenschap met God, Daarom vraag ik: Bent u door deze deur 
ingegaan, door in de Heere Jezus te geloven? Christus zegt: "De poort is eng en de weg is nauw, 
die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelve vinden." 
 
Als u onder die weinigen behoort, hebt u twee of drie dingen achtergelaten; "want het is lichter, 
dat een kemel ga door het oog van een naald, " dan dat iemand die dingen niet aflegt, wanneer 
hij door deze poort gaat van het geloven in de Heere Jezus Christus. 
1e U hebt dan de eigendunk achtergelaten. Want, zegt Christus, "zo iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelf"; in het bijzonder, eigengerechtigheid of de werken van de wet, 
in het stuk van rechtvaardigheid of aanneming. Dit kan nooit door de poort ingaan; neen, 
neen, Christus zegt tot de eigengerechtige Farizeeën: "voorwaar Ik zeg u, dat de tollenaars en de 
hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods." Hoewel Paulus eertijds, naar de rechtvaardigheid, 
die in de wet is, onberispelijk was, toch achtte hij die drek te zijn, zodra hij door deze poort was 
gegaan. 
 
2e U hebt dan uw zonden en begeerlijkheden achtergelaten. De enge poort van de zaligheid laat 
geen van deze dingen door; zodra iemand deze poort ingaat, roept hij met Efraïm: "Wet heb ik 
meer met de afgoden te doen? Heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen." Ja, al waren 
zij hem zo lief en na als zijn rechterhand en zijn rechteroog, hij zal ze niet sparen; neen, hij 
werpt ze alle voor de mollen en vleermuizen, en voert voor altijd strijd tegen elke bekende 
zonde. 
 
3e U hebt dan de liefde van de wereld verlaten; want "zo iemand de wereld liefheeft, de liefde 
des Vaders is niet in hem. De vriendschap van de wereld is een vijandschap Gods." De liefde 
Gods en de liefde van de wereld kunnen niet in hetzelfde hart heersen: "Niemand kan twee 
heren dienen; wij kunnen niet God dienen en de Mammon. Zodra iemand door deze poort 
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ingaat worden de ogen van zijn verstand geopend om te zien, dat het oordeel, dat God daarover 
heeft uitgesproken, waarachtig is, dat het al ijdelheid is en kwelling des geestes. Gelijk hij dan 
zijn dunk van de dingen van de wereld kwijt raakt, zo verlaat hij ook de wegen en gedragingen 
van de wereld, volgens die vermaning van de apostel: "Wordt dezer wereld niet gelijkvormig, 
maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds" In het bijzonder verlaat hij de 
vleselijk rede en het vleselijk beleid als zijn leidsman in de dingen van Christus, en de zaken, die 
de heerlijkheid Gods en de zaligheid van zijn ziel betreffen. U ziet in de apostel Paulus, dat hij 
zodra "het Gode behaagde Zijn Zoon in hem te openbaren, terstond niet te rade ging met vlees 
en bloed." 
 
4e Hier wordt ook gezegd, dat zij, die Christus, de heerlijke Doorbreker volgen, door de poort 
uittrekken, die Hij voor hen heeft doorgebroken. Wij hebben een dergelijke uitdrukking in Joh. 
10:9: "Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal 
ingaan en uitgaan, en weide vinden." Zodra de arme ziel door deze poort gaat, vindt zij buiten 
de poort, als het ware, enige dingen, die zij tevoren niet kon vinden. Ik zal u onder vele dingen 
enkele tot voorbeeld geven, tot welke hij uitgaat, wanneer "hij door de poort gaat." 
1. Hij gaat uit van de duisternis tot het licht: "eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht 

in de Heere." Hij krijgt "verlichte ogen zijns verstands, opdat hij moge weten welke zij de 
hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de 
heiligen, " Die mens begint dingen te zien, die tevoren niet door hem gezien werden. Hij 
ziet de heiligheid van de wet; de majesteit van de Wetgever; de bovenmatige zondigheid van 
de zonde, de heerlijkheid van Christus; de schoonheid van de heiligheid; de nietigheid van 
de tijdelijke en het gewicht van de eeuwige dingen. 

2. Hij gaat uit van de dood tot het leven. Voordat die mens door deze poort ging was hij dood, 
wettig dood, geestelijk dood, en ieder ogenblik in gevaar van de tweede dood in te gaan; 
doch nu gaat hij in het leven, in een leven van rechtvaardigmaking, het handschrift is 
uitgewist en doorgehaald door het bloed van het Lam. "Er is geen verdoemenis voor 
degenen, die in Christus Jezus zijn." Neen, zij zijn Gode levend door Christus. Hij gaat in 
een leven van heiligmaking en heiligheid. Hij, die tevoren tussen de potten woelde, wordt 
nu bekleed met de heerlijkheid van de Heere Zijn God, waardoor hij blinkt als de vleugelen 
ener duif. Hij gaat een leven van vertroosting in, dat ontstaat uit de omgang en de 
gemeenschap met de Heere, die hij nu ondervindt. Het licht van Gods aanschijn geeft meer 
blijdschap in zijn hart, dan "wanneer koren en most vermenigvuldigen." In één woord, 
iemand gaat niet zodra door deze poort uit, of hij gaat in het eeuwige leven in. Want "die de 
Zoon heeft, heeft het leven, Die in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven." En, als een 
erfgenaam van zo'n erfenis gedraagt hij zich als een vreemdeling op aarde, verwachtende de 
stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. 

3. Die mens gast uit de dienstbaarheid uit; de dienstbaarheid van de zonde, de duivel en de 
vloek, tot "de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods." Die mens beschouwt het 
niet langer als een soort van slavernij, evenals Doëg, opgehouden te zijn voor het aangezicht 
des Heeren in Zijn ordinanties, neen, hij zal zeggen: (Psalm 27:4) "Één ding heb ik van de 
Heere begeerd dat zal ik zoeken, dat ik alle dagen mijns levens mocht wonen in het huis des 
Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel; 
(Psalm 84:11) "want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever 
aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der 
goddeloosheid." Het is voor hem geen slavernij in de nauwgezette en zuivere wegen van de 
heiligheid te wandelen. Neen, hij bevindt, dat de zonde en haar wegen hem onder een geest 
van de dienstbaarheid brengen; maar wat de wegen des Heeren betreft, die worden zijn lust. 
Hij verheugt zich in gerechtigheid te werken, en zal met David zeggen: "Och, dat mijn 
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wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren! Mijn ziel is verbroken vanwege het 
verlangen naar uw oordelen te aller tijd." 

 
Een derde gebruik van deze leer zal zijn tot verschrikking van de boze en goddeloze wereld, die in een 
staat van zonde en opstand tegen God leeft. 

Deze machtige Doorbreker zal de strijd tegen u aanbinden, en o, wanneer Hij "Zijn glinsterend 
zwaard wet, en Zijn hand ten gerichte grijpt, zal Hij de wraak op Zijn tegenpartijen doen 
terugkeren, en Zijn haters vergelden." 
 
Vraag. Wie mogen onder het getal van de vijanden van Christus geteld worden, die Hij als met een ijzeren 

roede zal verbreken?  
Ik antwoord: 
1e De grote machthebbers van de aarde, die hun macht niet gebruiken ten diepste van Zijn 
koninkrijk, of die hun macht aanwenden, om Zijn zaak en zijn belang in de wereld te 
benadelen of afbreuk te doen. Zij zijn niet van Zijn gezag uitgezonderd, neen, zij staan voor deze 
machtige Doorbreker op gelijke voet met anderen: (Psalm 2:9) "Gij zult ze verpletteren met een 
ijzeren scepter, Gij zult ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan gij koningen, 
handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde." Wanneer mannen van macht en 
gezag tegen Hem beginnen achteruit te slaan, kan Hij Zich met het grootste gemak aan hen 
wreken, want "Hij snijdt de geest der vorsten als druiven af; Hij is den koningen der aarde 
vreselijk. Hij giet verachting over de prinsen uit; Hij zal koningen verslaan ten dage zijns 
toorns." 
 
2e Deze machtige Doorbreker zal te zijner tijd de strijd aanbinden tegen alle ontrouwe leraars en 
herders, die, in plaats van de schapen van Christus te weiden. het vette eten; en die in plaats 
van de schapen des Heeren te vergaderen, over hen heersen met strengheid en wreedheid. Leest 
thuis op uw gemak Ezechiël 34, van het begin tot het einde, en ziet of die woorden niet op 
enige van onze toepasselijk zijn, die op de huidige dag herders genoemd worden. 
 
3e De Doorbreker zal strijden tegen alle onwetenden, die temidden van het licht in duisternis 
leven; "want het is geen volk van enig verstand, daarom zal Hij, Die het gemaakt heeft Zich 
erover niet ontfermen, en Die het geformeerd heeft, zal aan hetzelve geen genade bewijzen." 
 
4e Tegen alle ongelovigen, die de aanbiedingen van Zijn genade door Christus verwerpen: "Die 
niet gelooft is reeds veroordeeld, en de toorn Gods blijft op hem." Hij zal komen "met 
vlammend vuur, wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het 
Evangelie van onze Heeren Jezus Christus niet gehoorzaam zijn." 
 
5e Tegen alle naamchristenen, die zich tevredenstellen met een naam, dat zij leven, terwijl zij 
dood zijn in zonde. 
 
6e Hij bindt de strijd aan tegen alle verbondsbrekers, die inzake plechtige geloften, hetzij die 
nationaal of persoonlijk zijn, bedrieglijk handelen met God of mensen. Een zware 
beschuldiging, die wij in dit land op onszelf mogen toepassen, en waarvoor, naar te vrezen is, 
God Zich aan ons zal wreken: "Zal hij het verbond breken en ontkomen?" Neen, zegt de Heere: 
"Want Ik zal een zwaard over u brengen", dat de wraak des verbonds wreken zal. 
 
7e Hij zal als een Doorbreker optrekken tegen alle afvalligen en afwijkers, die de wegen Gods 
wel schenen te lopen, maar, evenals een bedrieglijke boog, haast afwijken en zich neigen tot 
hun kromme wegen. Velen van u hebben aan een avondmaalstafel uw handen opgestoken, en 
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plechtig belijdenis gedaan voor God, engelen en mensen, dat u de Heere zult volgen overal waar 
Hij heengaat. O wacht u om ‘s Heeren wil, dat u trouweloos met God zou handelen gelijk deze, 
(Psalm 78:35) "die gedachten, dat God hun rotssteen was, en God de Allerhoogste hun 
Verlosser", doch (vers 37) "van welken het hart niet recht was met Hem, en zij waren niet 
getrouw in Zijn verbond." Want "die afkerig van hart is, zal van zijn wegen verzadigd worden." 
Niemand, die zijn hand aan Gods ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het 
koninkrijk Gods. 
 
8e Tegen alle onreine personen, die zich wentelen in de modderpoel van hun afschuwelijke 
lusten: (Hebr. 13:4) "Hoereerders en overspelers zal God oordelen." U wordt bij naam en 
toenaam uitgesloten van het koninkrijk der hemelen. 
 
9e Tegen alle hovaardige pochers van de aarde, die zich onbeschaamd jegens anderen gedragen, 
alsof zij hun medeschepselen niet waren, of waardig om bij de honden van hun kudde gesteld te 
worden. Allen, die zich op hun rijkdom, versierselen, wijsheid, eerbewijzen of hoge 
betrekkingen verheffen, en van welken de harten over deze of dergelijke dingen verheven zijn; 
de Heere zal u met Zijn ijzeren roede bezoeken: (Jes. 2:11, 12) "De hoge ogen der mensen zullen 
vernederd worden, en de hoogheid van de mannen zal neergebogen worden, en de Heere alleen 
zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heeren der heirscharen zal zijn tegen alle 
hovaardigen, en hogen, en tegen alle verheven, opdat hij vernederd worde." 
 
10e De Doorbreker zal optrekken tegen overheidspersonen en ouderlingen, die des Heeren 
wijngaard onrecht aandoen, en Zijn arme volk van rechten of vrijheden beroven, die Hij hun 
gegeven heeft. Ziet hiertoe Jes. 3:14, 15: "De Heere komt ten gerichte tegen de groten", die de 
regering en het gezag in handen hebben; "want gijlieden hebt deze wijngaard verteerd; de roof 
des ellendigen is in uw huizen. Wat is ulieden, dat gij Mijn volk verbrijzelt, en de aangezichten 
van de ellendigen vermaalt? spreekt de Heere HEERE der heirscharen." Sommigen, die daaraan 
schuldig zijn, zullen zich misschien onder een of ander wetsartikel trachten te verschuilen; doch 
als er zulken nu onder mijn gehoor zien, dan waarschuw ik hen in de Naam van God, dat hun 
spinneweb-voorwendsels hen nergens zullen doen standhouden, wanneer de Doorbreker de 
strijd tegen hen aanbindt. 
 
11e De Doorbreker zal optrekken tegen alle zulken, die hun zonde vrij uitspreken, gelijk 
Sodom, en die in plaats van naar de bestraffingen van het Woord, van het geweten, en van de 
voorzienigheid te luisteren, hun harten verharden, alsof zij de hemel wilden uittarten, en die 
zich als zwijnen omkeren om diegenen te verscheuren, die hun het juweel van een bestraffing 
toewerpen: "Een man, die dikwijls bestraft zijnde de nek verhardt, zal schielijk verbroken 
worden, zodat er geen genezen aan zij. Verstaat dit toch, gij godvergetenden, opdat Hij u niet 
verscheure, en niemand redde." 
Omdat dit alles en vele andere kwaden in de tijd en het geslacht waaronder wij leven algemeen 
zijn en de overhand hebben, hebben wij reden te vrezen, dat ons de een of andere 
doorbrekende ramp te wachten staat, en laat niemand zichzelf straffeloosheid beloven, want er 
is geen ontkomen aan de slag van de ontzaglijke Doorbreker; neen, waar zult u heenvlieden 
voor Zijn aangezicht? (Amos. 9:2) "AI groeven zij tot in de hel, zo zal ze Mijn hand vandaar 
halen; en al klommen zij in de hemel, zo zal Ik ze vandaar doen nederdalen." 
 
Om, zo mogelijk, de harten van een boze en goddeloze wereld met schrik te vervullen, opdat zij 
mogen ontwaken en vlieden van de toekomende toorn, zal ik over enkele verbrekende 
werktuigen spreken, die deze geweldige Doorbreker in Zijn hand heeft, waarmee Hij hun slagen 
kan toebrengen. 
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1. Hij heeft een verbrekende arm. Wie heeft een arm gelijk God? "Zijn rechterhand en de arm 
Zijner heiligheid heeft Hem heil gegeven", over al Zijn vijanden, en dat zal zo zijn tot aan 
het einde van de wereld. 

2. Hij heeft een verbrekend aangezicht. Wanneer Hij iemand vriendelijk aanziet, of wanneer 
Hij Zijn verzoend aangezicht over een ziel verheft, geeft Hij meer blijdschap in het hart, dan 
wanneer koren en most vermenigvuldigd worden. Doch, O! Wanneer Hij Zijn aangezicht 
fronst, en het betrekt; wie zal dat kunnen verdragen? (Psalm 80:17) "Zij komen om van het 
schelden Uws aangezichts;" en geen wonder, want "de pilaren van de hemel sidderen, en 
ontzetten zich voor Zijn schelden." 

3. Hij heeft een verbrekend woord. "Is mijn woord niet alzo als een hamer, die een steenrots te 
morzel slaat? Zijn belovend woord is waarlijk vertroostend en is een reuk des levens; doch o! 
Zijn bedreigend en veroordelend woord is een vermorzelende hamer en een "tweesnijdend 
scherp zwaard, " en door dit zwaard Zijns monds zal Hij de goddelozen ombrengen: "Ik heb 
hen behouwen door de profeten; Ik heb hen gedood door de redenen Mijns monds." 

4. Hij heeft een verbrekende stem. "Wie kan gelijk Hij met de stem donderen? De stem des 
Heeren breekt de cederen; ja, de Heere verbreekt de cederen Libanons." O, wanneer deze 
machtige Doorbreker, op de laatste dag, "met een geroep, met de stem des archangels, en 
met de bazuin Gods zal nederdalen van de hemel, " hoe zullen dan de goddelozen er 
uitzien? Dan zullen zij wegens Hem "wenen, en beginnen te zeggen tot de bergen: valt op 
ons, en bedekt ons voor het aangezicht van Hem, Die op de troon zit en voor de toorn des 
Lams." 

5. Hij heeft een verbrekende wind: (Jes. 11:4) "Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns 
monds." (Psalm 18:9) "Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; 
kolen werden daarvan aangestoken." Door deze adem van de Almachtige wordt het vuur 
van de hel aangestoken, dat nooit geblust kan worden: (Jes. 30:33) "Want Tofeth is van 
gisteren bereid, ja, hij is ook voor de koning bereid, Hij heeft hem diep en wijd gemaakt; 
zijn brandstapels vuur en hout is veel, de adem des Heeren zal hem aansteken als een 
zwavelstroom." 

6. Hij beschikt over verbrekende donderslagen waarmee Hij de zondaar ieder ogenblik kan 
doodslaan; en wie kan Hem weerstaan als Hij één van deze bliksemen doet vliegen? (Psalm 
83:48) Hij zond vurige kolen onder de weerspannige Egyptenaren. 

7. Hij gebiedt over vele verbrekende heirscharen van engelen, sterren, en plagen, waarmee Hij 
een afwijkende Kerk of een weerspannig volk kan straffen. Indien Hij de vliegen, 
sprinkhanen, rupsen of dergelijke onaanzienlijke insecten maar oproept, hoe vaardig zijn zij 
om Zijn twistzaak te wreken, zoals u dat in het geval van Egypte kunt zien. Aan deze 
machtige Doorbreker ontbreken geen werktuigen. Laten daarom de afvalligen zichzelf niet 
verheffen, meer laten de goddelozen hun weg verlaten. 

 
Een vierde gebruik zal zijn tot vertroosting en bemoediging van gelovigen, onder alle 
ontmoedigingen en moeilijkheden op hun weg door de woeste huilende wildernis. Er is geen 
donkere of moeilijke stap in de weg, die Christus niet voor hem betreden en bereisd heeft, en 
daarom ook voor hem heeft geheiligd. Ik zal dit met een paar voorbeelden duidelijk maken. 
1e In het algemeen, is hier vertroosting onder een vermenigvuldiging van ellenden en smarten, 
die als zo vele baren over u heengaan. De Doorbreker is voor u in deze weg opgetrokken. 
Christus was een Man van smarten en verzocht in krankheid. "Als dezelve geëist werd, toen 
werd Hij verdrukt." Ziet daarom onder het dragen van uw kruis op Hem, en aanmerkt Hem, 
"opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen." Weet tot uw bemoediging, dat "onze lichte 
verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, ons werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der 
heerlijkheid." Christus heeft eerst geleden, en is toen in Zijn heerlijkheid ingegaan; zo moeten 
wij ook door vele verdrukking ingaan in het koninkrijk. 
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2e Meer bijzonder, is hier vertroosting in geval van verzoeking. Misschien schijnt de briesende 
leeuw op u losgelaten te zijn, zodat Zijn vurige pijlen van verzoeking u zonder ophouden om de 
oren vliegen, en u uitroept: "Nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen." Hier is 
vertroosting, de Doorbreker is in deze weg voor u opgetrokken; Hij is in alle dingen verzocht 
geweest gelijk als gij. U ziet in Matth. 4 welke woedende aanvallen van de verzoeker Hij had te 
doorstaan: en was hij stout genoeg om een aanval te doen op de Vorst en Gebieder, zouden dan 
de krijgsknechten, de volgelingen, het vreemd achten, dat hij hen met dezelfde en dergelijke 
verzoekingen aanvalt? Weet tot uw vertroosting, dat in de aanval die hij op Christus deed, de 
kop van de vijand vermorzeld is, en zijn koninkrijk en zijn sterkte vernietigd zijn. Hij heeft ook 
beloofd, (Rom. 16:20) "dat Hij de satan haast onder uw voeten zal verpletteren;" daarom wees 
goedsmoeds, en houdt uw weg vast. 
 
3e Ligt u onder een last van zonde en schuld? Zodat u misschien uitroept: "Mijn 
ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden, " Wel, 
hier is vertroosting, de Doorbreker is voor uw aangezicht opgetrokken, Hij kent dit gewicht bij 
Eigen ondervinding, want "de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen", 
en Hij heeft zo'n teer medelijden met de arme ziel, die onder een last van zonde en schuld loopt 
te zuchten, dat Hij u nodigt: Werpt uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden. Komt 
herwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." 
 
4e Hier is vertroosting in geval van verlating.  
O, zal misschien de een of andere arme ziel zeggen, ik heb met een verbergend God te doen, de 
Trooster, Die mijn ziel zou verkwikken, is ver van mij. 
Hier is ondersteuning: de Doorbreker is in deze weg voor uw aangezicht opgetrokken. Welke 
zwarte en donkere wolken omringden Hem, toen Hij uitriep: "Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten?" Hij heeft zoveel medelijden met Zijn arme volk, dat in die toestand 
verkeert, dat Hij een belofte tot hun bemoediging heeft nagelaten, dat Hij, al zou Hij ze voor 
een klein ogenblik verlaten, en in een kleine toorn Zijn aangezicht van hen een ogenblik 
verbergen, Zich nochtans met eeuwige goedertierenheid over hen zou ontfermen. "Des avonds 
vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. 
 
5e Hier is vertroosting onder smaad. Misschien wordt uw naam doorboord met de scherpe 
pijlen van smaad en laster. Wel, de Doorbreker heeft voor u die weg betreden; Hij werd "een 
godslasteraar, een wijnzuiper, en vriend van tollenaren en zondaren genoemd", en beschuldigd, 
dat Hij Beëlzebul had. Wat kan van u gezegd worden dat erger is? Doch bovendien, laat de 
wereld zwart maken zoveel zij wil, de dag komt, wanneer Hij u openlijk zal erkennen en 
vrijspreken, en uw naam zal bij Hem in eeuwige gedachtenis zijn; Hij zal eenmaal "uw 
gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de middag." 
 
6e Bent u verlaten en verraden, verlaten van vrienden en bekenden, op wie u vertrouwde? Wel, 
de Doorbreker heeft ook die weg voor u betreden. Hij werd door Judas verraden, en door al 
Zijn discipelen verlaten, zij, die Zijn brood aten, hebben de verzenen tegen Hem verheven." 
Doch Hij heeft tot uw bemoediging tot u gezegd, dat, wie u ook verlaat of verraadt, Hij het 
nooit zal doen. "Ik zal u niet begeven, noch verlaten"; vuurvlammen en watervloeden zuilen u 
en Hem nooit scheiden. 
 
7e Misschien wordt u naar recht hard behandeld, ja, van mensen met het grootste onrecht. Wel, 
de Doorbreker heeft ook deze weg voor u bewandeld; want "hoewel Hij geen onrecht gedaan 
heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is", nochtans is Hij onder de snoodste boosdoeners 
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geteld geweest, en evenals zulken veroordeeld. Hoewel Hij alle trouw betoonde aan de aardse 
machten, en daarvan het helderste voorbeeld gaf, toch werd Hij als een vijand van de keizer 
veroordeeld, en zo heeft Hij dat lot ook voor Zijn volgelingen geheiligd. 
 
8e Misschien bent u bevreesd de dood, de koning van de verschrikkingen, in het aangezicht te 
zien. Uw hart en uw vlees krimpen weg bij de gedachte, dat u door dat donkere dal een 
ongekende wereld, een bodemloze en ontzaglijke eeuwigheid zult ingaan. Wel, grijpt moed, de 
Doorbreker is voor uw aangezicht opgetrokken, en in Zijn optrekken heeft Hij de dood 
geplaagd, en het graf verdorven (Hos. 13:14); zodat de natuur daarvan, als het ware veranderd 
is. Die drinkschaal van de zwijmeling, Hem van de Vader gegeven, is in een beker van 
vertroosting veranderd, doordat Hij de dood gesmaakt heeft, en daarom mag u, gelovige, uw 
hoofd opheffen wanneer u ziet, dat de dood nadert, en die lemen tabernakel afbreekt, want dan 
is de dag van uw verlossing nabij. 
 
Zo ziet u, dat u op uw reis door deze vermoeiende woestijn geen weg kunt bereizen, die niet 
reeds door uw heerlijk Hoofd en uw Koning gebaand en doorgebroken is. De ondervinding, die 
Christus van deze dingen had, gaat onvermijdelijk met deze twee dingen gepaard: 
1. Een teer medegevoel met Zijn volk in dergelijke omstandigheden. Hij kent het hart van een 
vreemdeling omdat Hijzelf een vreemdeling op aarde was: In al hun benauwdheden is Hij 
benauwd; Hij heeft medelijden met onze zwakheden, want Hij is in alle dingen verzocht geweest 
gelijk als wij. O, hoe opbeurend is het voor een arm schepsel in de tijd van benauwdheid, als hij 
een tedere medelijdende vriend heeft, die zijn last met hem draagt! 
Zijn ondervinding van dit kwaad heeft spoedige hulp tot gevolg, want in hetgeen Hij Zelf 
verzocht zijnde geleden heeft, kan Hij degenen, die verzocht worden, te hulp komen. 
 
Maar, zegt u, de hulp blijft lang uit. 
Ik antwoord: Zij zal geen ogenblik langer vertoeven, dan Hij het tot Zijn eer en uw welzijn nodig 
oordeelt. Wees daarom goedsmoeds, zij zal op de rechte tijd komen, en wanneer zij komt zult u 
overtuigd zijn, dat het zo is: Het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, - zo Hij vertoeft 
verbeidt Hem; Hij zal het op het einde voortbrengen, en niet liegen; Hij zal gewis komen, Hij 
zal niet achterblijven." Zegt niet, dat de Heere vergeten heeft genadig te zijn, omdat Hij de 
beloofde hulp uitstelt; neen, Hij zegt: "Ofschoon een vrouw haar zuigeling vergat, zo zal Ik toch 
u niet vergeten." U bent in Zijn handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor Hem. 
 
Een vijfde gebruik van deze leer zal zijn een woord van vermaning. 
1. Tot zondaren, tot de gevangenen van de hel, die nog met de ketenen van hun geestelijke 
gevangenschap gebonden zijn. 
Is Christus op de machten van de hel aangevallen, heeft Hij de gevangenis van de satan 
opengebroken, en de weg naar de hemel en de heerlijkheid ontsloten? Heeft Hij alle wettelijke 
sluitbomen en hinderpalen uit de weg van de zaligheid weggenomen? O laat mij u dan 
vermanen, en u, die nog in verbond met de dood en in een voorzichtig verdrag met de hel bent, 
toeroepen, dat u de boeien van de zonde afschudt; want deze machtige Doorbreker nodigt u, 
tot Hem te komen in de weg, die Hij heeft ontsloten. Hij is gegeven tot een verbond des volks, 
om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven; (Jes. 49:9) "Om te 
zeggen tot de gebondenen, Gaat uit; tot die, die in duisternis zijn, Komt te voorschijn." 
 
Doch ik heb mij reeds lang met u beziggehouden toen ik een woord van verschrikking sprak tot 
alle boze en goddelozen, die nog in de staat van zonde, opstand en vijandschap tegen God 
leven; daarom wend ik mij nu van u af, om nog een woord van vermaning te spreken tot de gelovigen, 
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in het bijzonder tot gelovige avondmaalgangers, die het zegel des verbonds, de onderpanden van Zijn liefde, 

aan een Avondmaalstafel hebben ontvangen. 

Is het zo, dat Christus de weg naar de heerlijkheid heeft doorgebroken? Heeft Hij als onze 
vermaarde Krijgsoverste de strijd aangebonden, om onze strijden te strijden tegen alle weerstand 
biedende machten van de hel en van de aarde, en hun bondgenoten? 
Laat mij u dan vermanen uw bezwijkende geesten moed in te spreken; vat moed en houdt uw 
weg, en trekt voort naar de heerlijkheid. Strijdt de goede strijd van het geloof en volhardt 
daarin tot de einde toe; niettegenstaande allen tegenstand, die u ontmoet van uw geestelijke 
vijanden. 
Ik behoef van geen andere beweegreden gebruik te maken, om u te verbinden mijn vermaning 
gehoor te geven, dan wat de woorden van mijn tekst mij daartoe verschaffen: De Doorbreker zal 
voor uw aangezicht optrekken. Wilt u daarvan een geloofwaardige verklaring hebben, dan hebt 
u die in het slot van het vers: Hun Koning zal voor hun aangezicht heen gaan, en de Heere in 
hun spits. Er schijnt gezinspeeld te worden op de opmars van een leger, met de generaal aan het 
hoofd; of op de tocht van Israël door de woestijn, met de vuurkolom en wolkkolom voor hen 
uit gaande. Vier dingen kunnen hier worden opgemerkt tot uw moedgeving in uw tocht door 
de woestijn van deze wereld. 
1. Let op de naam van uw Overste; het is de Heere. 
2. Zijn koninklijk ambt en betrekking; Hij is hun Koning. 
3. Zijn nabijheid bij het leger, Hij is aan hun spits. 
4. Zijne majestueuze houding, leiding en gedrag, gepast voor Zijn ambt en Zijn betrekking. 
 
1e Ik zeg, tot uw bemoediging op uw tocht en reis naar Immanuëls land door de huilende 
wildernis, beschouwt de Naam van uw Overste, het is de Heere, of Jehovah, Die aan hun spits 
is, Dit is niet de naam van het een of andere mindere wezen; neen, het is een Naam, die alleen 
de allerhoogste, opperste en zelfstandige God Eigen is: (Psalm 83:19) "Opdat ze weten, dat gij 
alleen met Uw Naam zijt de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde." Het is bij deze Naam, 
dat Hij op de hemel vaart tot uw hulp, en met Zijn hoogheid op de bovenste wolken" (Deut. 
33:26). De naam van een voorspoedige en overwinnende Krijgsoverste zal het gehele leger met 
moed bezielen, en de vijand de schrik om het hart doen slaan. Wel, gelovigen, de Naam van uw 
Overste, de Oversten Leidsman van uw zaligheid, is de Heere, Jehovah, een Naam waarin zich 
zal buigen alle knie dergenen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
Alle duivels in de hel sidderen op de grootheid van deze Naam; daarom houdt moed, houdt uw 
weg, staat tot den bloede toe tegen, strijdende tegen de zonde onder de leiding van zo'n 
vermaarde naam, met de Kerk zeggende: "Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandels 
opsteken in de Naam onzes Gods." 
Omdat wij geroepen zijn en ons geboden wordt, in ons werk en onze strijd op de Naam des 
Heeren te vertrouwen, en op Hem, als onze God, te steunen; daarom zal ik, om het geloof in 
deze Naam aan te moedigen, twee of drie Toenamen noemen, die in de Schrift daaraan worden 
toegevoegd. 
 
1. Hij wordt genaamd Jehova Tsidkenu, de Heere onze Gerechtigheid: (Jer. 23:6) "Dit zal Zijn 

Naam zijn, waarmee men Hem zal noemen, de Heere Onze Gerechtigheid." Hij heeft door 
Zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid aan de wet een eeuwige gerechtigheid 
aangebracht tot onze rechtvaardigheid, waardoor gerechtigheid de wet groot en heerlijk 
gemaakt is, en door het geloof in Hem is het recht van de wet in ons vervuld. Daarom moet 
u, telkens wanneer de wet, als een verbond, de schuld van de gehoorzaamheid. als de 
voorwaarde des levens van u komt eisen, of u onder haar vloek besluit wegens de schending 
van haar geboden, door een toe-eigenend geloof gebruikmaken van de Naam van uw 
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Overste, zeggende: Hij is de Heere mijn Gerechtigheid; Hij Die geen zonde gekend heeft, is 
zonde voor mij gemaakt, opdat ik zou worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

2. Soms wordt Hij genaamd: Jehovah Rofè, de Heere uw Heelmeester (Exod. 15:26). Daarom 
moet u, wanneer u verwond bent door de vorige pijlen van de satan, of, de pestilentie of 
besmetting van de zonde, in welke vorm ook uw ziel met dodigheid, duisternis, ongeloof, 
vijandschap, of wat ook aantast, terstond de toevlucht nemen tot uw Overste, want Hij is de 
Overste Leidsman der zaligheid, en door op Hem te zien zult u genezen worden, gelijk Israël 
in de woestijn genezen werd door op de koperen slang te zien. 

3. Soms wordt Hij Jehovah Schammah genaamd, De Heere is aldaar (Ezech. 48:35), waardoor 
Zijn genadige tegenwoordigheid in Zijn Kerk en onder Zijn volk wordt aangewezen. "God is 
in het midden van haar, zij zal niet wankelen: God zal ze helpen in het aanbreken des 
dageraads." Naar Zijn wezenlijke tegenwoordigheid vervult Hij de hemel en de aarde, en is 
Hij in Zijn gemeente met bijzondere genade tegenwoordig, want Hij zegt van Sion: "Dit is 
Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen; de Heere is daar gezeten op het 
verzoendeksel, op een troon der genade, om naar zijn onderdanen te horen, hen te helpen 
en mild aan hen uit te delen. 

4. Soms wordt Hij Jehovah Jireh genaamd. De Heere zal het voorzien (Gen. 22:14). Deze Naam 
is een heerlijke bemoediging onder enigerlei gebrek of engte, hetzij het de ziel of het 
lichaam betreft; want hierdoor zijn wij verzekerd, dat wanneer "de ellendigen en 
nooddruftigen water zoeken en er is geen, en hun tong versmacht van dorst, de Heere hen 
zal verhoren, de God Israëls hen niet zal verlaten" (Jes. 41:17). 

5. Ook wordt Hij Jehovah Nissi genaamd, de Heere is mijn Banier (Gen. 22:15), omdat Hij 
dengenen, die Hem vrezen, een banier heeft gegeven, om die op te werpen vanwege de 
waarheid. Wanneer hun in de ordinanties de toegang tot Hem wordt vergund, zitten "zij 
met grote lust onder Zijn schaduw, en is de liefde Zijn banier over hen. Zijn Naam is een 
Banier van de wet, een Banier van de overwinning, een Banier van zegepraal over degenen, 
die op Hem vertrouwen. 

 
2e In de woorden komen niet alleen de Naam van Christus voor, maar ook Zijn ambt, en de 
betrekking tot Zijn volk. Hij is hun Koning, de Overste Leidsman van hun zaligheid; Hij is een 
Persoon van koninklijk gezag, en Hij is door Zijn Vader gezalfd tot Koning over Sion: (Psalm 
2:6) "Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid." Hij heeft op Zijn 
kleed en op Zijn dijen deze Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren: 
Opdat u Hem als een machtige Koning mag bewonderen, vertrouwen en eren 
1. Beschouwt de hoogte van Zijn troon: het is dezelfde troon waarop de Vader zit, die daarom 

de troon Gods en des Lams wordt genaamd. Toen Hij overwon was Hij gezeten met de 
Vader in Zijn troon, en troon van Hem is zo hoog en verheven, dat de engelen op het 
gezicht van Zijn hoogte en heerlijkheid zo verblind worden, dat zij hun aangezichten met 
hun vleugelen bedekken. 

2. Beschouwt de luister van Zijn woonplaats. Andere koningen hebben hun koninklijke 
paleizen; maar wat Zijn die met al hun pracht dan gebouwen van stof? Sions Koning 
bewoont de eeuwigheid; Hij woont in de hoogte, en in het heilige, en bewoont een 
ontoegankelijk licht; dewelke geen mens gezien heeft, noch zien kan. O, wie zal verkeren in 
zijn tent? Wie zal wonen op de berg Zijner heiligheid? 

3. Laat ons de pracht van Zijn hofstoet beschouwen. "De heirlegers in de hemel volgen Hem, " 
heirscharen van engelen, en heirscharen van heiligen. Zijn hof is vol dienaren, tienduizend 
maal tienduizenden en duizend maal duizenden dienen Hem. 

4. Beschouwt de grootheid van Zijn inkomsten; Hij heft schatting van de hemel, de aarde en 
de hel. Alle schepselen betalen Hem een schatting van lof als hun grote Heere. De 
triomferende Kerk roept: (Openb. 7:10) "De zaligheid zij onze God, Die op de troon zit, en 
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het Lam." De strijdende Kerk aanbidt Hem zeggende: "De ganse aarde worde met Zijn 
heerlijkheid vervuld." Ja, de hel zelf moet schatting van lof betalen aan Zijn rechtvaardigheid 
en de rechtheid van Zijn bestuur. 

5. Beschouwt de uitgestrektheid van Zijn heerschappij in betrekking tot alle personen en 
plaatsen: "Zijn koninkrijk heerst over alles." Zijn koninkrijk der genade strekt zich uit tot de 
heidenen, en de uiterste einden van de aarde. Ten opzichte van de duur, is Zijn koninkrijk 
een eeuwig koninkrijk. In één woord, Hij is de Koning der koningen en de Heere der 
heren, de Overste van de koningen van de aarde; "door Hem regeren de koningen, en de 
vorsten stellen gerechtigheid." O wie zou zo'n Koning niet volgen? Wie zou niet wensen een 
van Zijn onderdanen te zijn? Wie zou niet verlangen aan Zijn zaak verbonden te zijn tegen 
allen, die op Zijn koninklijke rechten inbreuk durven maken, zoals velen heden ten dage 
doen door de voorrechten en vrijheden van Zijn onderdanen te benadelen? Laat wie dat wil 
het doen, het zal hun tenslotte duur komen te staan. 

 
3e Nog iets, dat hier zeer bemoedigend is voor de onderdanen en volgelingen van deze 
machtigen Vorst is, dat Hij voor Zijn krijgsknechten uit gaat, of dicht bij hen is: "Hij is aan hun 
spits." Hij is niet alleen een Regeringshoofd, of een Koning, maar Hij is ook een Hoofd van 
inwerking, zo'n hoofd als dat van het natuurlijk lichaam voor de leden is, dat niet gescheiden 
kan worden, maar altijd zijn moet waar de leden zijn. "God heeft Hem de gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen, welke Zijn lichaam is." Hij en zij zijn "door één Geest 
samengevoegd’ (Kol. 2:19) "En het hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam door 
de samenvoegselen en samenbindingen voorzien samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke 
wasdom." 
O wat een grote zaak is dit! Hoe kan dat de gelovigen bezielen hun weg vast te houden en vol te 
houden in de strijd, dat de Heere aan hun spits is! Hieruit ontstaan twee of drie krachtige 
bemoedigingen. 
1. Indien de Heere aan uw spits is, weet Hij zeer goed hoe het met Zijn strijdende leden op het 

slagveld gesteld is. Zegt daarom niet: "Mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht 
gaat van mijn God voorbij; want Zijn ogen doorlopen de ganse aarde." Geen haar van uw 
hoofd kan op de grond vallen zonder Zijn kennis en toestemming. 

2. Indien de Heere aan uw spits is zal u niet ontbreken wat u nodig hebt om de kosten te 
dragen van uw reis en uw strijd. Het gehele leger wordt hier voorzien en onderhouden op 
kosten van de Overste. Meer in het algemeen: 

 
(1.) Het leger moet voorzien worden. Wel, de Heere, Die aan hun spits is, zal daarin 

voorzien: "Uw brood wordt u gegeven, uw wateren zijn gewis. Uw God zal naar Zijn 
rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid, door Christus Jezus." 

(2.) Het leger moet gekleed worden. Wel, de Heere, Die aan hun spits is, zal ook daarin 
voorzien; Hij heeft voor een wapenhuis gezorgd, waarin de schilden van de 
oorlogshelden hangen. U ziet in Ef. 6 voor wat een veelomvattende volkomen 
wapenrusting voor Zijn krijgsknechten Hij heeft gezorgd. Het schild van het geloof, de 
helm der zaligheid, het borstwapen der gerechtigheid, de gordel der waarheid, het 
zwaard des Geestes; er ontbreekt niets om de vijand aan te vallen, of de ziel in haar 
strijd te verdedigen. 

(3.) Het leger moet zijn garnizoensplaats hebben voor winterkwartier, waar het voor 
stormwind en onweer beschut is. Wel, de HEERE, Die aan hun spits is, heeft ook 
hiervoor gezorgd, ja, Hijzelf is hun garnizoens plaats, hun woonplaats in alle geslachten. 
Hij is een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen de vloed; als waterbeken 
in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. 
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(4.) Het leger moet orders en besturingen hebben, voornamelijk wanneer het op mars is, 
welke weg zij moeten gaan. Nu de Heere, Die aan hun spits is, zal het hen daaraan niet 
laten ontbreken; "Zijn Woord is een lamp voor hun voet, en een licht voor hun pad. 
Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat recht is, en wat eist de Heere van u, als recht 
te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God?" 

(5.) Voor de zieken en gewonden in het leger moet gezorgd worden. Wel, de Heere, Die 
aan hun spits is, is een ervaren Heelmeester en een teerhartig Herder; Hij vergadert de 
lammeren in Zijn armen, en Hij verbindt de wonden van de verbrokenen van hart en 
de verslagenen van geest. Zo ziet u, wat een heerlijke bemoediging hieruit ontstaat, dat 
de Heere aan hun spits is. 

4e Wij hebben hier ook hun heerlijke en zegevierende optocht, onder de leiding des Heeren; 
Hij trekt voor hun aangezicht op; waarmee de volgende dingen worden te kennen gegeven: 
1. Dat de gelovigen hier op aarde niet thuis zijn, want zij zijn maar op reis. Zij zijn evenals 

Israël in de woestijn, waar zij geen stad ter woning vonden, geen plaats van de rust aan deze 
zijde van de Jordaan; neen. "zij zijn begerig naar een beter vaderland, dat is, naar het 
hemelse." 

2. Dat zij zich voortbewegen, of vooruitgaan naar hun rust, want zij gaan voort, gelijk van de 
reizigers naar Sion gezegd wordt: (Psalm 84:8) "Zij gaan van kracht tot kracht, een ieder van 
hen zal verschijnen voor God in Sion." 

3. Dat hun koning en Overste, die aan hun spits is, hun wegen zeer goed kent, want Hij trekt 
voor hun aangezicht op als hun Vorst en Gebieder. Hoe onkundig en onervaren zij ook in 
zichzelf zijn, in hun Hoofd zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen, en daarom 
zal Hij hun weg kennen, en in welke richting zij moeten gaan; Hij zal hen in de woestijn 
niet aan hun eigen leiding overlaten; neen; "Hij zal hen leiden naar Zijn raad, en daarna zal 
Hij hen in heerlijkheid opnemen." 

4. Dat de Heere, hun Koning, voorop gaat, om alle tegenstand het hoofd te bieden, en de 
doorgangen van hun weg vrij te maken. O welke vijanden zouden durven standhouden om 
hen tegen te staan, wanneer de Heere als hun Koning voor hun aangezicht heen gaat! In 
Hem zullen zij gewisselijk overwinnaars, ja, meer dan overwinnaars zijn. Hun boog zal in 
stijfheid blijven, want de Heere is Israëls overwinning; "ook liegt Hij niet, en het berouwt 
hem niet" (1 Sam. 15:29) 

5. Dat de Kerk en Gods volk, zolang zij Zijn weg houden, onder Zijn bijzondere bescherming 
zijn. Hij zal hen verbergen in het verborgen van Zijn tent: zij zullen vernachten onder de 
schaduw des Almachtigen; Hij zal hen dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen 
zullen zij hun toevlucht nemen; Zijn waarheid zal hun rondas en beukelaar zijn. 

6. Dat er iets van bijzondere grootheid en majesteit is in de verschijning van de Heere ten 
goede van zijn volk. Daarom werden zij vergeleken bij een leger met een onoverwinnelijke 
krijgsoverste aan hun spits, dat Bileam deed uitroepen: "Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! 
Uw woningen, Israël! Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich neergelegd gelijk een leeuw, en 
als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan?" 

 
Zo ziet u wat een heerlijke bemoediging uit dit woord ontspringt om de gelovigen in hun 
geestelijke strijd te bezielen en te versterken: Hun koning zal voor hun aangezicht heen geen, en 
de Heere in hun spits. Doch het oog van het geloof zal oneindig veel meer in hem zien dan iets, 
dat ik heb gezegd of kan zeggen. 
Ik zal sluiten met een paar raadgevingen. opdat u voorspoedig mag optrekken, onder het geleide 
van uw heerlijke Koning, Hem, Die voor uw aangezicht heen gaat als de Overste Leidsman van 
uw zaligheid. 
1e Benaarstig u dan om de heerlijke Doorbreker, Die voor uw aangezicht heen gaat, goed te 
kennen, en Hem altijd in het oog te houden; want het gezicht van de Overste bezielt de 
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krijgsknechten met moed en dapperheid, zodat zij, als Hij in hun gezicht is, hun weg met 
blijdschap gaan, al is het, dat hel en dood en gewapende legioenen van duivels en mensen in 
hun weg zijn. Vandaar worden de heiligen zo dikwijls vermaand in hun Christelijke loopbaan 
en in hun strijd op Hem te zien. Hij vermaant hen dat doen: (Jes. 45:22) "Wendt u naar mij 
toe, wordt behouden." Zij bemoedigen elkaar daartoe: (Hebr. 12:2) "Laat ons met lijdzaamheid 
lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des 
geloofs Jezus." Zo vertellen zij hun bevinding van het nut en voordeel, dat zij trekken uit zo te 
doen: "Zij hebben op Hem gezien, ja Hem als een waterstroom aangelopen, en hun 
aangezichten zijn niet schaamrood geworden." Een gezicht van Hem bezielde hen met zulke 
onverschrokken stoutmoedigheid, dat zij al hun vijanden in het aangezicht konden zien, zonder 
in het minste verschrikt te worden. 
 
2e Beijvert u goed bekend te worden met de weg, die Hij heeft doorgebroken. De Profeet Jesaja 
beschrijft ons die weg in hoofdstuk 35. "En daar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke 
de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal daar niet door gaan, maar hij zal voor deze 
zijn: die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen." Dit is geen andere dan de reine 
weg van rechtvaardigmaking en aanneming door het geloof in de Heere Jezus Christus, welke 
zich uitlaat en ontdekt in het staan naar heiligheid beide in hart en leven. Zodat de 
gebruikmaking van Christus door het geloof, beide tot rechtvaardigmaking en heiligmaking, tot 
gerechtigheid en sterkte, de gebaande weg is, die voor ons verhoogd is, om daarin te wandelen. 
"Ik ben de weg", zegt Christus, "niemand komt tot de Vader dan door Mij." Beijvert u dan, goed 
bekend te worden met deze weg van toegang, deze weg van de genade: "Want uit genade zijt gij 
zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken. opdat 
niemand roeme." Het is niet de vuile weg van de zonde, maar de reine weg van gehoorzaamheid 
aan de wet Gods; en wanneer u in de kracht Gods hebt gehoorzaamd, moet u Zijn 
gerechtigheid vermelden, de Zijne alleen. 
 
3e Aangezien de Heere aan uw spits is, doet dan ook de wapenrusting des Heeren aan. De 
apostel zegt: "Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods" (Ef. 6:13). U hebt daar een 
opsomming van de. verscheidene stukken van de wapenrusting van een Christen, zoals het 
schild van het geloof, de helm van de zaligheid, enz. Dit wordt soms "de wapenen des lichts" 
genaamd, omdat het van de Vader der lichten komt, van Wie alle goede gave en volmaakte gift 
afkomt; omdat alle stukken van de wapenrusting van de Christen, zoals geloof, hoop, 
oprechtheid en waarheid, alle gegrond zijn in het licht, namelijk "het licht van de heerlijkheid 
Gods in het aangezicht van Jezus Christus"; en omdat het, evenals blinkend wapentuig, schoon 
is in de ogen van de wereld. Hun licht schijnt voor de mensen, zodat anderen, hun goede 
werken ziende, hun Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. In het bijzonder, wil ik u een 
heilige vaardigheid aanbevelen in de behandeling van het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods 
Woord; omdat uw heerlijke opperbevelhebber met dit wapen de vijand afsloeg bij zijn 
ontmoeting in de woestijn. Benaarstig u dan ook, evenals de helden van de Koning Salomo, dit 
"zwaard aan uw heup te hebben, vanwege de schrik des nachts." 
 
4e Let zorgvuldig op de bevelen des Heeren, aangezien de Heere, uw Koning, in uw spits is. 
Volgens de krijgswet moet een krijgsknecht, die de orders van zijn vorst en gebieder niet 
gehoorzaamt, gedood worden. Wat een anarchie, of regeringloosheid, en verwarring zou er in 
een leger zijn als het anders was! O vrienden, zorgt er voor, aangezien uw Koning voor u heen 
gaat, en de Heere aan uw spits is, dat u alles doet wat Hij u gebiedt; Hij heeft zijn goede, 
welbehaaglijke en volmaakten wil bekendgemaakt; Hij heeft u bekendgemaakt wat goed is, en 
wat de Heere van u eist: Als koningen, parlementen, overheden, leraars, of wie ook, u bevelen 
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of van u eisen, dat u anders handelt als de Heere u heeft aangewezen, laat dan dit uw antwoord 
zijn: "Oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God." 
 
5e Draagt zorg, dat u in het volgen van uw vermaarde Koning en Krijgsoverste in het gelid blijft, 
en de standplaats inneemt, waarin Hij u gezet heeft; want de Heere is geen God van verwarring 
maar van orde. Zodra in de strijd de gelederen van een leger worden verbroken en in wanorde 
geraken, is het een bewijs, dat zij door de vijand verslagen worden. En daarom zal een ervaren 
generaal alles in het werk stellen om de soldaten in hun eigen gelid en orde te houden. Zo ook 
hier wil de Overste Leidsman van de zaligheid, dat een ieder blijft in de roeping met welke hij 
geroepen is; Hij wil, dat de overheidspersonen onder Hem in hun kring werken, leraars in de 
hunne, en gewone Christenen in hun bevoegdheid, en als iedereen de Heere in Zijn eigen 
standplaats zoekt te dienen, zal het gehele lichaam van de gelovigen worden gesticht en 
opgebouwd, en zullen ook de vrouwen, hoewel zij thuis blijven, de roof uitdelen. 
 
6e Wanneer u in nood verkeert door de aanvallen van de vijand, de zonde, de duivel, of de 
wereld, roept dan tot de Heere om hulp, want Hij is aan uw spits en trekt voor uw aangezicht 
heen. Dit hebben alle volgelingen van het Lam in alle eeuwen gedaan: (Psalm 34) "Deze 
ellendige riep, en de Heere hoorde, en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden." De Heere 
gebiedt u dat te doen: "Roept Mij aan in de dag der benauwdheid, Ik zal er u uithelpen, en gij 
zult Mij eren." Ik kan u verzekeren, dat het geroep van een van Zijn krijgsknechten, die in nood 
is vanwege de vijand, Hem ter harte gaat, en Zijn verbolgenheid opwekt; hoeveel temeer 
wanneer de ganse gemeente tot de hemel roept, wegens de beledigingen, die haar worden 
aangedaan, hetzij door de wilde zwijnen, of door de wolven in schaapsklederen? Ik verzeker u, 
dat de Doorbreker zal optrekken op het geroep van Zijn ellendig volk, wanneer zij in hun 
burgerlijke of geestelijke rechten en voorrechten worden onderdrukt. Leest tot dat einde Psalm 
18:6: "Als mij bang was aanriep ik de Heere", namelijk, wanneer (vers 4) beken van goddelozen 
hem verschrikten. Doch nu bindt de Doorbreker de strijd aan, en ziet (vers 8-15) hoe ontzaglijk 
Zijn werk is. 
 
7e Laat, aangezien de Heere aan uw spits is, als uw Koning en de overste Leidsman van u 
zaligheid, nooit Zijn banier vallen, als u die omhoog kunt houden. De Heere heeft Zijn 
standaard in ons land geplant, boven vele volken van de aarde, een standaard van zuivere leer 
tucht, dienst en bestuur; doch heden ten dage worden pogingen gedaan deze banier neer te 
halen, hoewel wij beide nationaal en persoonlijk met de sterkste banden gebonden zijn, er de 
wacht bij te houden. 
Sommigen trachten de banier van de leer neer te halen, voornamelijk door het zelfstandig 
bestaan en de allerhoogste Godheid van de Zoon van God, onze vermaarde Koning en ons 
Hoofd te loochenen. 
Anderen trachten de regering van de Kerk te treffen, door een tirannieke en heerszuchtige 
overweldiging van de rechten van Gods volk, in het verkiezen van hun eigen herders. 
Er wordt gesproken over het klaarmaken van een wetsontwerp in het Parlement, waardoor de 
Kerk van God in deze zaak nog dieper wond zal worden toegebracht. Doch wie het ook zijn, die 
zo willen optreden tegen de bekende rechten en voorrechten van de onderdanen van de Koning 
van Sion, ik geef mij niet voor een buitengewone profeet uit, doch ik meen hen in de Naam van 
God te mogen waarschuwen, dat de Doorbreker op Zijn Eigen tijd en wijze tegen hen zal 
optrekken, en verdrukking zal vergelden dengenen, die Zijn volk verdrukken. 
Laat mij ondertussen het volk van de Heere vermanen, "te staan in de vrijheid met welke hen 
Christus heeft vrijgemaakt, opdat zij niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen 
worden", dat mensen om hun halzen willen leggen. Als u dat doet dient tot uw bemoediging, 
dat de Doorbreker voor uw aangezicht zal optrekken; uw Koning zal voor uw aangezicht heen 
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gaan, en de Heere in uw spits: en indien de Heere voor u is, wie kan dan tegen u zijn? Bidt om 
de vrede van Jeruzalem. Rondom Jeruzalem zijn bergen: alzo is de Heere rondom Zijn volk, van 
nu aan tot in van de eeuwigheid. Amen. 
 
 
 

 


