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 Meditatie 
 

ZEGENEND OPGEVAREN     

 
En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd 
opgenomen in de hemel. (Lukas 24 : 51) 

 

Bij de hemelvaart valt er niet alleen te gedenken, dat Christus is opgevaren, 
maar ook hoe Hij is opgevaren. Het laatste is niet minder groot dan het 

eerste. 

Op de vraag hoe Christus is opgevaren, mag het antwoord zijn, dat Hij 
zegenende heenging. Hij kwam onder de vloek. Hij ging heen met de zegen. 

Wat ligt er dan een groot verschil tussen Zijn komen en Zijn heengaan. 

Zegenen, dat was het werk van de hogepriester. Als deze zijn werk gedaan 

had in het heiligdom, dan zegende hij het volk. Maar hier is de enige en 
eeuwige Hogepriester, Die Zijn borgwerk gedaan heeft en Die Zijn volk 

achter laat onder de zegen, die Hij voor hen heeft verdiend. 

Het is aan die zegenende handen te zien, dat Hij de zegen bij God verdiend 
heeft, want in die handen staan de littekenen van het kruis, dat is van de 

vloek, die Hij nu veranderd heeft in de zegen. Die handen spreken voor 

zichzelf, want zij zeggen, dat Hij Dezelfde is, Die is neergedaald onder de 

vloek, maar Die ook uit die vloek is opgestaan. En was Hij niet Dezelfde, Hij 
zou een zondaar uit zijn vloekwaardigheid niet kunnen optrekken met Hem. 

Eens waren die handen uitgestrekt aan het kruis om de vloek te dragen, nu 

strekt Hij Zijn handen weer uit om te zegenen. 
Dat is de enige troost voor een vloekwaardig zondaar. Hij nam zegenend 

afscheid. Daarom was dit afscheid voor Zijn kerk eigenlijk geen afscheid. 

Het was alleen maar afstand. Want die littekenen waren er het bewijs van, 
dat zij toch in Zijn beide handpalmen gegrift stonden, zodat Hij hen nu van 

de hemel uit zou vasthouden met die zegen. 

Naar Zijn mensheid is Hij nu niet meer op de aarde, maar met Zijn zegen 

blijft Hij bij hen. Hij zal ze niet vergeten noch verlaten. Hij leeft aan de 
rechterhand des Vaders om altijd voor hen te bidden. Altijd, ook als zij niet 

meer bidden kunnen. Die zegenende handen hebben een eeuwige 

verzoenende kracht bij God de Vader, omdat er bloed uit gevloeid is. Zijn 
zegen ligt gegrond in Zijn bloed. 

En wat is dan zegen? Is het dan zegen, als het Zijn kerk gaat zoals zij dat 

willen? Ach neen, dat is het niet. De discipelen moesten juist het tegendeel 
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ervaren. Na de hemelvaart moesten zij terug naar het aardse Jeruzalem en 

daar kwamen ze in de gevangenis of werden gemarteld of gestenigd. Die 

zegen spaart het vlees niet. Maar dit is de zegen, dat die zegenende handen 
overal meegaan, waar zij ook zijn. En waar dan die handen gevoeld worden, 

daar worden lofzangen gezongen, zelfs in de gevangenis. De zegen, dat is 

dus God méé te hebben. Dat is tenslotte toch het voornaamste. Dat is alles. 
Lezers, vallen wij ook onder die zegenende handen? Hebt ge die handen in 

uw leven nodig gekregen, die doorboorde handen, om de vloek weg te 

nemen? Of weet ge het nog niet, dat we zonder die handen God tegen 

hebben? Och, dat de dag van hemelvaart dan eens een dag van hellevaart 
voor u worde. Anders zullen die handen nooit waarde voor u hebben. Bedenk 

uw vloekwaardigheid voor God, want het zal buiten Christus een eeuwige 

vloek moeten worden. 
Kind van God, dat is voor u een zaak om al kleiner onder te worden. Hebt ge 

het mogen ervaren wat het is om God mee te hebben, dan kunt ge er nooit 

genoeg bij stilstaan dat dit alleen een vrucht is van de wonden in die handen. 
Niet een vrucht van uw handen, zelfs niet van uw smekende handen. Ge zult 

ook door Zijn handen moeten worden vastgehouden en uit Zijn handen 

bediend moeten worden. Als die handen zouden loslaten, dan was het een 

verloren zaak. 
Deze handen zijn echter getrouw om uw ledige handen te vervullen. Die 

handen zullen ook eens een zondaar optrekken om eeuwig bij Hem te zijn en 

alle tranen van de ogen te wissen. 
Ds. F. Bakker 

 

Bron: Het eeuwige woord - Deel III, Ds. F. Bakker, 8e druk Uitgeverij De 

Banier (Utrecht) 
 

Diensten des Woords 
 

zondag    5 juni 2022 10.00 & 16.30 uur   ds. A.J.T. Ruis 

    1e Pinksterdag 
maandag    6 juni 2022 10.00 uur   ds. A.J.T. Ruis 

    openbare geloofsbelijdenis 2e Pinksterdag 

zondag 12 juni 2022 10.00 & 16.30 uur    ds. A.J.T. Ruis 
zondag  19 juni 2022 10.00 & 14.30 uur    ds. A.J.T. Ruis 

    afscheidsdienst 

zondag  26 juni 2022 10.00 & 16.30 uur    ds. A. van Heteren 

donderdag 30 juni 2022 14.30 uur Huwelijksdienst  ds. A.J.T. Ruis 
zondag    3 juli 2022 10.00 & 16.30 uur    ds. A.A. Egas 
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 Collecterooster 
 

datum  1e collecte 2e collecte   3e collecte 

  5 juni 2022 eredienst buitenlandse zending  algemene kosten kerk 
  6 juni 2022 eredienst  buitenlandse zending  2e pinksterdag 

12 juni 2022 eredienst diaconie    algemene kosten kerk 

19 juni 2022 eredienst kerkelijke kassen   algemene kosten kerk 
26 juni 2022 eredienst ond. kerk & pastorie  algemene kosten kerk 

   3 juli 2022 eredienst diaconie    algemene kosten kerk 

 

 
 

Nieuw prijsoverzicht van de  collectebonnen die beschikbaar zijn : 

 
1 vel van 20 stuks x €  0,20 = €     4,00    

1 vel van 20 stuks x €  0,50 = €   10,00   
1 vel van 20 stuks x €  1,00 = €   20,00  

1 vel van 20 stuks x €  2,00 = €   40,00   

1 vel van 20 stuks x €  5,00 = € 100,00   
 

Data om te onthouden 
 
 7 juni 2022 Psalmzangavond, aanvang 19.45 uur in de kerk  

15 juni 2022  Bijbelkring Jongvolwassenen, aanvang 19.00u bij Fam. Muit 

18 juni 2022 Afscheid  van de Fam Ruis in de Revius, aanvang 15.00 uur 
25 juni 2022 Reisje zondagsschool 

28 juni 2022 Psalmzangavond, aanvang 19.45 uur in de kerk 

30 juni 2022 Trouwdienst Bert & Joanne, aanvang 14.30 uur, ds. Ruis 
 

Uitzending kerktelefoon, aanvang 19.30 uur  www.kerkomroep.nl 

 

donderdag   2 juni 2022 ds. M.C. Tanis Handelingen 16: 25,27-29  

donderdag   9 juni 2022 ds. P. Sneep  Johannes 20: 24-29 

donderdag 16 juni 2022 ds. J.M.J. Kieviet 1 Johannes 3: 2 en 3 
donderdag 23 juni 2022 ds. W.L. v.d. Staaij Johannes 3: 14 en 15 
donderdag 30 juni 2022 Prof. dr. A. Baars Openbaring 1: 8 

donderdag   7 juli 2022 ds. W.E. Klaver Markus 7: 31-37 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Schoonhouden kerkgebouw 
 
Week   23   6 juni  -      11 juni Marlies/Bertine/Machteld 

Week   24 13 juni  -      18 juni Geke/Celia/Willemieke 

Week   25 20 juni   -     25 juni Marlena/Joke/Cobie 
Week   26 27 juni  -        2  juli Janneke/Marjan/Anneke 

Week   27    4 juli     -      9 juli Gerdine/Elise/Melissa 

 

Crèche 
 
Beste gemeenteleden, 

 

Vanaf D.V. zondag 12 juni zal er weer gebruik gemaakt kunnen worden van 

de crèche. 
 

Er is hier voor een nieuwe locatie gevonden: 

Huis van de Wijk – De Nieuwe Plantage (Aafje) 
Weteringstraat 225 

3061 PN Rotterdam 

 

Alle kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom tijdens de ochtenddienst.  
 

Omdat de nieuwe locatie beperkte ruimte heeft en er na 2 jaar nieuwe ouders 

en kinderen zijn bijgekomen de vraag of u zich van te voren wil aanmelden 
bij mij als u gebruik wil maken van de crèche.  

Wanneer nodig zal er rooster komen met een verdeling van de kinderen. 

 
Als ouder draait u automatisch mee met het oppasrooster. Naast 1 ouder 

maken we gebruik van 1 andere oppas per zondag. 

Mocht u of jij hierbij willen helpen dan hoor ik dat graag via een app of 

mail.  
Via de whatsapp groep die er is van de crèche, zal het rooster om op te 

passen en eventueel welke kinderen er aan de beurt zijn worden gedeeld.  

 
Bij vragen neem gerust contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Maaike Jongenelen 
0653985722 

maaikevdzwan@live.nl 

tel:0653985722
mailto:maaikevdzwan@live.nl
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Zondagsschool “Timotheüs 

 
Beste kinderen van de zondagsschool, 

Deze maand zijn 2 kinderen van de zondagsschool jarig geweest: Jaira en 

Loïs. Gefeliciteerd allebei! Ik hoop dat jullie erg genoten hebben van jullie 
verjaardagen. 

 

Het seizoen van de zondagsschool is ondertussen alweer bijna voorbij. Wat 
is het snel gegaan! Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zullen we D.v. 

nog 3 keer zondagsschool hebben: 29 mei, 12 juni en 3 juli.  

Het uitje van de zondagsschool komt ook steeds dichterbij: deze staat 

gepland op D.v. zaterdag 25 juni. Hebben jullie er al zin in? Ik wel! Maar 
eerst nog een paar keer zondagsschool. 

 

Groetjes van de juffen en meesters van de zondagsschool! 
 

Jeugdvereniging -16 “Jonathan” 
 

Ha jongens en meiden, 

 

Zondag 15 mei hadden we een mooie en leerzame preekbespreking samen 
met dominee Ruis.  Het was goed om zoveel jongeren te ontmoeten deze 

avond.  

Het jv-kamp ligt op het moment van schrijven net achter ons. Wat was het 
fijn om na 2 jaar geen jv-kamp, weer met elkaar op pad te gaan.  Samen 

dachten we na over het thema ‘Waar ligt je hart?’ Ligt je hart hier in de 

wereld, in de tijdelijke dingen zoals vrienden  plezier maken, school, 
vrienden enz. Of heb je een kostbare schat in de hemel? Vrijdagochtend 

kwam Johan Vreugdenhil spreken over hetzelfde thema. Hij vertelde hoe zijn 

leven is veranderd na zijn bekering. Van housemuziek draaien als DJ op 

grote feesten, naar spreker voor jongeren over de invloed van de duivel via 
muziek. Dhr. Vreugdenhil was zeer duidelijk. Alle muziek die tegen God is, 

is niet goed. Vraag jezelf iedere keer af of het tot eer van God is of niet. 

Enige vraag waar het om gaat is of je de Zaligmaker al kent. Het was een 
indringende boodschap die ons allen weer op scherp zette, maar tegelijkertijd 

mocht hij ook laten zien dat Gods werk doorgaat!   

Verder was er natuurlijk genoeg ruimte voor ontspanning en gezelligheid, 
zoals kanoën, bbq, zingen rondom het kampvuur en zeskamp.  
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Met het einde van het jv-kamp komt ook het verenigingsseizoen tot een 

einde. We kijken met z’n allen terug op een mooi seizoen. We namen ook 

afscheid van Anne-Mirte en Alexandra. We wensen jullie nogmaals al het 
goede en Gods zegen  in alles.  

Het duurt nog heel even, maar we willen jullie alvast een hele fijne vakantie 

wensen.  D.V. na de zomervakantie hopen we jullie weer te ontmoeten. Elke 
jongere vanaf 12 tot en met 16 jaar hartelijk welkom!  

 

Hartelijke groeten, Jaco, Mark en Eunice  

 

Jeugdvereniging +16 “Benjamin” 
 
Beste Jongeren, 

 

In de afgelopen maand (mei) hebben we het JV-seizoen afgesloten. Op 1 mei 
hebben we nagedacht over de tekst uit Spreuken 1: 12 - 2: 13. We hebben 

met elkaar nagedacht over de zoektocht die Salomo in zijn leven heeft 

afgelegd, op zoek naar geluk.  Salomo heeft het gezocht in de wijsheid, maar 

de conclusie daarvan was: 'Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die 
wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart'. Daarna is Salomo het gaan 

zoeken in de plaatsen van vreugde in de genietingen van deze wereld, maar 

ook dat bevredigde hem niet. De conclusie daarvan luidde: het was 'Al 
ijdelheid en kwelling des geesten, en daarin was geen voordeel onder de 

zon'.  

Het onderzoek wat Salomo heeft uitgevoerd hoeven wij niet meer uit te 
voeren. De wijze Salomo heeft het al voor ons gedaan, en zijn conclusie zou 

er toe moeten leiden dat wij het geluk niet meer hier beneden zoeken, in 

Wijsheid of Dwaasheid, maar in 'de dingen die boven zijn'. Doen wij dat? 

Op 15 mei hebben we samen ds. Ruis, de jongeren van de JV-16 en andere 
jongeren van de gemeente een preekbespreking gehad over de middagpreek: 

de dochters van Zeláfead. Wij hopen dat jullie net zoals de dochters van 

Zeláfead vroegen om een stuk land in Kanaän, zullen jullie  de Heere bidden 
om een erfdeel/een plaats in de hemel. Hij wil daar nog om gebeden zijn! 

 

Bij de preekbespreking zijn ook aan aantal jongeren aangesloten die tot nu 
toe nog niet de JV+16 bijgewoond hebben. Hierbij van harte uitgenodigd om 

volgend seizoen een keer een avond bij te wonen! 
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Op het moment van schrijven van dit stuk, moeten we nog met de JV 

afreizen naar Nunspeet voor het JV-weekend ter afsluiting van het seizoen. 

We hopen dat dit een ontspannen afsluiting zal zijn van het seizoen. 
 

Groet, Chris en Willem 

 

Bijbelkring Jongvolwassenen 

 
Beste Bijbelkring, 

 

Het einde van dit bijbelkringseizoen nadert. De afgelopen keer was de laatste 

keer dat we met elkaar een geschiedenis uit het leven van Abraham 
behandelden. Het ging over Abraham die zijn knecht de opdracht gaf om een 

vrouw voor Izak te zoeken. Wat een mooie lessen konden we hieruit halen; 

Eliëzer die biddend en in afhankelijkheid zijn weg ging, Rebekka die volgde 
zonder vragen en Izak die we biddend in het veld vonden. 

De volgende keer is op woensdag 15 juni en gaan we met elkaar eten. Vanaf 

19.00 uur zijn we van harte welkom in de tuin van Otto en Bertine. Meer 

informatie volgt via de mail. Tot dan! 
 

Hartelijke groet, 

Arjan en Elise  
 

Van de vrouwenvereniging 

Beste dames, 

De achterliggende maand kwamen we twee keer bij elkaar. In een gewone 
verenigingsochtend bespraken we Bijbelstudie 6 over Josia. Een week later 

gingen we met elkaar lunchen, in de vorm van een high tea en we bezochten 

de dijksynagoge van Sliedrecht. Het was leuk om op een informele manier 

samen te zijn. Ook stonden we kort stil bij het achterliggende seizoen. Veel 
heeft ons ontbroken, maar de Heere is trouw en Zijn Woord en werk gaat 

altijd door. Het gaat niet om ons of om onze daden, het gaat niet om onze 

ervaringen, het gaat niet om onze rechtvaardigheid. In Filippenzen 3 staat: 
Opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding. Niet dat ik het alrede 

gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag er naar, of ik het ook 

grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Die 

gezindheid en verlangen wensen we elkaar en de gemeente van harte toe. 
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In juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van de vrouwen-

vereniging. DV woensdagochtend 7 september hopen we de draad weer te 

mogen oppakken. 

Marjan en Elselien 

Evangelisatie Jeruzalemkerk 
 

Zo rijk als Job 
Wij die in de positie van voorspoed en betrekkelijke rijkdom waarin we 

leven, kunnen ons nauwelijks indenken hoe het is als je niets hebt. Werkelijk 

niets hebt hier op aarde dan de kleding die je aan hebt. Hoe, ja hoe kan je dan 

blij zijn en een lach op je gezicht krijgen.  
Hij liep langs de Bijbelkraam en vroeg naar de kerk. Iemand zoals je ze wel 

eens ziet lopen. Mensen die op straat leven om wat voor reden dan ook. 

Slapen ergens onder een brug of in de bosjes in een geïmproviseerd 
onderkomen. Mensen die we, en laten we eerlijk zijn, liever niet te dichtbij 

laten komen. Er zit letterlijk een luchtje aan dit soort mensen. Vergis u niet 

want we kunnen ons danig vergissen. Wij zien slechts de buitenkant van 
deze mensen.  

Deze mens liep dus langs de Bijbelkraam en vroeg naar de kerk. De kerk was 

juist weer voor het eerst open op die zaterdag. Hem werd de weg gewezen en 

even later kwam hij aan bij de kerk. Hij groette, verontschuldigde zich voor 
zijn vuile handen. Ik heette hem welkom, vroeg wat ik voor hem kon 

betekenen en bood hem een stoel en koffie aan. De man sprak zeer gebrekkig 

Engels en ik moet zeggen dat mijn eigen talenkennis ook niet veel verder 
gaat dan wat basis Engels. Toch lukte het om de conversatie op gang te 

brengen. Wonderlijk genoeg hoefde ik zelf niet zo heel veel te zeggen. 

Gelukkig maar want evangeliseren in het Nederlands is al niet zo makkelijk, 

laat staan in het gebrekkige Engels van mij. De man vroeg wat we hier deden 
en wat mijn taak was. Na hem dat uitgelegd te hebben stak hij van wal. Hij 

bleek te komen uit Finland en zwierf door Europa. Was overal geweest en 

kwam nu laatstelijk uit Amsterdam. Ondertussen nam ik hem wat op en zag 
dat hij werkelijk erbarmelijk gekleed en zeer vuil was. Schoenen zonder 

veters met daarin voeten zonder sokken. Voeten die werkelijk zó vuil waren, 

zelden heb ik voeten zo vuil gezien. De man leek ook wat ongenode gasten 
met zich mee te dragen want hij krabde zich dan weer hier en dan weer daar, 

ja overal. Hij lichtte zijn jas wat op omdat daar ook blijkbaar wat zat of liep. 

Onder zijn jas droeg hij niets en zijn huid was begroeid van vuil. Het leek 
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hem allemaal niet te deren. De man genoot van zijn koffie en koek, vroeg en 

vertelde ondertussen gewoon door. Hij had alles verloren en leefde op straat. 

Maar zei hij, en op zijn gezicht vertoonde een blijde lach, Ik heb God over 
gehouden. En uit die vieze vuile jas haalde hij een even vies en beduimeld 

Bijbeltje tevoorschijn. Hij stak het triomfantelijk in de lucht. Hierin heb ik 

alles. God is mijn redder en heeft mijn zonde vergeven. Kent u hem? zo 
vroeg hij mij. Hoe heeft u Hem leren kennen en hoe lang mag u hem al 

kennen? Onder deze vuile kleren en in dat vuile lichaam klopte een hart. Ja 

klopte een vernieuwd hart. Niets bezittende op aarde maar een schat in de 

hemel. Arm maar wat een rijkdom! Het ene nodige gevonden. Hij was zo rijk 
als Job. Het hoe en wat precies ben ik allemaal niet achter gekomen. De taal 

barrière was te groot maar ten diepste spraken we door genade dezelfde taal. 

Hij had een schat in de Hemel. 
Ondertussen was de man wel sterk vervuild en had duidelijk een wasbeurt en 

schone kleding nodig. Dan mogen we blij zijn dat we hier in Rotterdam 

stichting Ontmoeting hebben. Daar kon hij terecht en zij wilden hem verder 
helpen.   

Gemeente wat is er veel ellende op de wereld om ons heen. Deze man was 

arm maar had alles. Wat leven er veel mensen zonder God en zonder hoop. 

Er is veel werk te doen voor ons allemaal. We mogen delen van onze 
rijkdom maar bovenal mogen we het Woord verspreiden in de stad. 

Eenvoudig uitdelen. Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; 

want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft. Rom 1:16 
Doet u mee? We zijn dringend verlegen om extra mensen voor dit mooie 

werk! Volgende data 4 juni, 2 juli, 6 aug. 

 

Namens de Evangelisatiewerkgroep Nico Weerheim 
 

ZIE OP EEN GEKRUISIGDE CHRISTUS (R.M. MACCHEYNE) 

 
"Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik 
uitstorten de Geest der genade en der gebeden, en zij zullen Mij 

aanschouwen die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen 

als met de rouwklage over een enige zoon. En zij zullen over Hem bitterlijk 
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dage zal 

er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van 

Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid." 

 
(Zacharia 12: 10, 13: 1). 
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Vervolg: 

 

O, ik verbeeld mij dat de Heilige Geest in het hart van enigen van u ziet, 
zeggende: "Waarom zou Ik tot zo’n ziel komen? Zij heeft mij niet nodig om 

zich te bekeren; zij wil liever alleen blijven. Zij wil liever haar lusten volgen, 

waarom zou Ik haar dan storen? Ik wil haar alleen laten." Blijf, blijf, Geest 
van genade! Kom, uit vrije genade. Kom, niet omdat wij u nodig hebben, 

maar omdat u liefderijk zijt. Kom en maak dat deze droge beenderen opstaan 

en de naam van Jezus aanroepen. Sommigen onder u weten dat Hij op deze 

wijze tot u kwam. Hij vond u in opstand en Hij heeft u gehoorzaam gemaakt. 
O, zult u nu nog aan iets wanhopen, nu Hij uw hart veranderd heeft? Er zijn 

sommigen onder u, waarde vrienden, wier toestand voor de mensen hopeloos 

is; mannen en vrouwen, die lang in zonden geleefd hebben formalisten, voor 
wie het verraden van de Heere aan Zijn tafel een oude gewoonte is. O, laat 

ons niet wanhopen over dezulken! De Geest is de Geest van vrije genade. 

Nodig Hem uit om tot u te komen, u arme, dorre ziel. 
 

2. De Geest van verzuchtingen, omdat Hij leert bidden. 

 

Van een natuurlijk mens kan ternauwernood gezegd worden dat hij bidt. Het 
is waar, hij heeft dikwijls de gewoonte om in tijden van benauwdheid een 

gebed te doen, maar zal hij altijd God aanroepen? Een ziel, waarin God 

begint te werken, kan niet uit gewoonte bidden, want zij zegt: er is niemand 
gelijk ik. Maar een mens bidt in waarheid, wanneer de Geest tot zijn ziel 

komt. Hij droeg een goddeloze Manasse met zich om. Manasse had in zijn 

jeugd dikwijls aan de schoot van zijn vrome vader gebeden. Hij had dikwijls 

zijn knieën voor de bloedige afgoden gebogen en de duivel aangebeden, 
maar nu bad hij werkelijk door de Heilige Geest. Hij droeg een vloekende 

Paulus met zich om. Zonder twijfel had Paulus dikwijls gebeden aan de 

voeten van Gamaliël. In de synagogen en op de hoeken van de straten had hij 
dikwijls lange gebeden gedaan om gezien te worden, maar nu ontwaakt 

zijnde door de Geest Gods. "Zie, hij bidt." (Hand. 9: 11). 

 
Hebt u door de Geest Gods leren bidden? Eenmaal deed u het uit gewoonte 

of om gezien te worden, of u bad afgoden aan. Maar bent u door de Geest 

gedrongen om te bidden? Dan mag u zeker zijn dat Hij een goed werk in u 

begonnen heeft. Indien enigen onder u niet geleerd hebben om in het geheim 
te bidden, dan kunt u er zeker van zijn dat u nog bent "in een gans bittere gal 

en samenweefsel van ongerechtigheid." Een ziel, die niet bidt, is een 

onbekeerde ziel, zij staat op de rand van het verderf. Sommige stukken hout 
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branden gemakkelijker dan andere; sommige zijn groen en branden niet 

dadelijk, maar een droog stuk hout is gauw verbrand. Zij, die niet bidden, 

zijn gelijk aan droge stukken hout; zij zijn goed om verbrand te worden. 
 

III. Op wie een bekeerde ziel ziet. 

 
"Zij zullen Mij zien, die zij doorstoken hebben." Wanneer de Geest Gods 

werkelijk in het hart werkt, dan doet Hij de mens op een gekruisigde Christus 

zien. Christus, die hij gekruisigd heeft, zweeft hem altijd voor ogen waar hij 

ook gaan mag. Satan zou een mens liever op alles wijzen dan op Christus. 
Daar is niets erger dan een valse bekering. De duivel wekt de mensen soms 

op om over hun toestand na te denken. Hij wijst hen op leraars, op boeken, 

op verenigingen, op plichten, op gevoelens of op vermeerdering van gebed, 
hij zal hen op alles wijzen behalve op "het kruis van Christus." Het enige, dat 

hij voor hen verbergt, is het evangelie, het heerlijke evangelie van Christus. 

Maar wanneer het de Geest van God is, dan zal hij de ziel op niets anders 
wijzen dan op Christus op een gekruisigde Christus. Wat ziet een ontwaakte 

ziel in Hem? 

 

1. Dat zij de Zoon van God door haar zonden gekruisigd heeft. Dit doet haar 
de zonde in al haar grootheid inzien. De natuurlijke mens denkt er licht over. 

Een leugen of een eed drukt zo licht als een veer op uw geweten. U voelt er 

de last niet van, zelfs al lagen er miljoenen op uw ziel. U kunt gerust slapen 
met al die zonden. Maar indien uw ogen geopend waren voor een 

gekruisigde Christus, dan zou u zien dat de last van de zonde groot is. O, zie 

hier God spaarde Christus niet. Hoewel Hij geen zonde had niets dan Hem 

opgelegde zonde zie welk een toorn op Hem rustte! Zie welke pijlen Zijn 
heilige ziel doorstaken! De nagels verwondden Zijn onbevlekte handen en 

voeten, maar al de pijlen van God drongen tot in Zijn ziel door. Zal God u 

dan sparen, indien u onder uw eigen zonden sterft, als u deze zonden zelf 
bedreven hebt? Denk er aan dat Christus God was. Die stervende lijder is, 

"de Almachtige God, de Vader van de Eeuwigheid, de Vredevorst." Zie hoe 

Hij onder de last bezwijkt. Ga naar Gethsémané en zie Hem daar beven en 
grote droppelen bloed zweten. Ga naar Golgótha en zie hoe Zijn beenderen 

vaneen gescheurd zijn en hoe Hij stervend het hoofd buigt. U bent slechts 

een worm. Kunt u deze wraak verdragen? "Kan uw hart bestaan of kunnen 

uw handen sterk zijn in de dag wanneer Ik met u richten zal?" O, zondaars, 
ziet op Christus, ziet op een gekruisigde Christus en weent over uw zonden. 

Niets zal uw hart meer vertederen, dan te zien op Christus, die voor uw 

zonden gekruisigd is. 
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2. Dat hij de Zoon Gods door ongeloof gekruisigd heeft. Wanneer de Geest 

Christus aan de ziel leert kennen, dan ondervindt zij een bittere strijd. Een 
onbekeerd mens denkt niet aan ongeloof. Hij geeft er niet om dat hij Christus 

van alle eeuwen af verworpen heeft. Leraars hebben tot het laatst van hun 

leven toe hem bezworen om zich te bekeren en te leven. Christus hield Zijn 
armen naar hem uitgestrekt. God heeft nog medelijden met deze mens gehad, 

en hem nog niet in de hel geworpen, en toch is hij een even verharde 

zondaar. O, wanneer de Geest zo’n aan zichzelf doet kennen, wat ziet hij dan 

niet in een gekruisigde Christus! Sommigen van u zeggen heden: ‘Ik heb 
deze heerlijke Ene veracht. Hij wilde mij dikwijls tot zich trekken, maar ik 

heb niet gewild. God heeft lange jaren op mij gewacht. Jezus heeft aan mijn 

deur geklopt en ik wilde Hem nooit binnenlaten; nu vrees ik dat Hij voor 
altijd van mij is weggegaan’. 

 

Sommigen van u mogen gevoelen dat uw hart onwillig is om Hem aan te 
nemen, het is zo verhard en dor. Hoe liefelijker Hij u tegenkomt, des te 

bedroefder is uw smart omdat u Hem verworpen hebt. O, er is geen groter 

smart dan te zien op een doorstoken Christus! 

 
1ste. Het is een bittere smart. Zag u ouders over de dood van hun 

eerstgeboren zoon treuren? Het is een ontzettende droefheid. Zo is ook de 

droefheid van hen, die op een gekruisigde Christus zien. Sommigen hebben 
groter droefheid dan anderen, maar allen, die in waarheid op Christus zien, 

zijn in droefheid. 

 

2e. Het is een eenzame droefheid. Het is waar, zij zal nergens beperkt 
worden en zij, die grote smart dadelijk veroordelen, zelfs daar waar zij 

openbaar wordt, handelen niet goed. Maar deze droefheid zoekt het licht 

niet; de gewonde ziel wil alleen met God zijn of met dezulken die Hem 
zoeken. 

 

David Brainerd vertelt dat, toen hij een gekruisigde Christus aan de Indianen 
verkondigde, de kracht Gods zich machtig onder hen vertoonde gelijk een 

sterke wind: "Hun eigen belangstelling was zo groot, dat niemand zich 

bekommerde over degenen die om hen heen waren. Zij waren zo met 

zichzelf bezig alsof zij geheel alleen in de grootste woestijn waren. Ieder bad 
voor zich en toch baden zij allen samen." 
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O, lieve vrienden, indien u werkelijk op een gekruisigde Christus wilde zien, 

dan zou ge u benaarstigen om belang in Hem te stellen. O, ziet hoe u Hem 

veracht hebt in de voorbijgegane dagen, hoe u geweigerd hebt Hem aan te 
nemen in uw jeugd, op de zondagsscholen en toen u nog kleine kinderen 

waart. 

Wordt vervolgd 
 

 
 

 

 

Presentatie psalmboek Datheen met uitgebreide muzieknotatie 

 
Lunteren - De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) houdt op D.V. vrijdag 1 

juli 2022 een presentatie van een psalmboek in de berijming van Datheen met 

notenschrift bij alle verzen: ‘Met psalmen wilt Hem lof bewijzen.’ Plaats van 
samenkomst is het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te 

Lunteren, De Haverkamp. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De opening 

en sluiting worden verzorgd door ds. A.C. Rijken, voorzitter van de GBS. 
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Ds. C. Hogchem hoopt te spreken over: ‘Gij geeft mij oorzaak van zingen 

verblijd. Petrus Datheen, hervormer in de Noordelijke Nederlanden.’ Dr. J. 

van der Knijff hoopt te spreken over: ‘Het psalmboek van Datheen: ontstaan 
en gebruik in de 16e eeuw.’ De samenzang zal begeleid worden door organist 

Pieter Heykoop.  

 

Colofon 
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