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Meditatie

“De Knecht des Heeren”
(n.a.v Jesaja 42:1-3).

STICHTING EVANGELISEREND LECTUURFONDS VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

no. 6 • Maart 2015 • 72ste jaargang

Heere Jezus een Ondergeschikte 
geweest; en Hij is de Minste van de 
minsten geweest. En de wet heeft Hij 
tot in de finesses gedaan. En de straf 
heeft Hij gedragen voor ons overtre-
den. Wij vonden er ons te goed voor 
om knechten te zijn, maar wij wilden 
koningen zijn. Maar de Heere Jezus 
werd Gods Knecht bij uitstek. Maar 
dat woord “Knecht” slaat niet alleen 

Onze punten zijn:
1. Wat Zijn aanstelling is.
2. Wat Zijn optreden is.
3. Wat Zijn werk is.

1.  Lang geleden stond in Middelburg 
een predikant, die wel 145 keer over 
het gekrookte of geknakte riet heeft 
gepreekt. Het is niet zo, dat hij al die 
preken achter elkaar heeft gehouden, 
maar zo tussen de andere preken 
door kwam hij altijd bij die stof weer 
terug. Die preken zijn na zijn sterven 
door zijn vrienden samengebracht. 
Zij hebben daar een boek van 
gemaakt. Daar staat veel leerzaams 
in van wat God in het hart van Zijn 
kinderen doet. In de genoemde ver-
zen gaat het over de Knecht des 
Heeren. Deze naam heeft al vele 
pennen in beweging gebracht. En dan 
ging het altijd over de kwestie: “Wie 
zou dat zijn?” Men heeft aan de 
Perzische koning Kores gedacht, die 
Israël uit de ballingschap verloste. 
Men heeft aan Israël als zodanig of 
ook aan de kleine, arme rest van de 
Israëlieten gedacht. Maar bevredi-
gend zijn die antwoorden niet. Maar 
het is met het oog op de grote en 
volmaakte Dienaar, Jezus Christus, 
dat hier wordt gesproken: “Ziet, Mijn 
Knecht.” En dat “Ziet” betekent, dat 
er niets van wat hier wordt gezegd 
ons moet ontgaan. Als Knecht is de 

EEN NIEUW BEGIN

Het Kruis is Hem niet overkomen…
Hij ging de dood niet willoos in!
Maar maakte zo een nieuw begin,
waar  slechts de hemel van kon 
dromen…

Hij gaf Zichzelf…niet voor de vromen,
niet voor de mens vol zekerheid,
maar voor degeen die lijdt en strijdt,
liet Hij Zijn bloed en leven stromen….

Hun leven mag opnieuw beginnen!
Omdat Hij stervend overwon,
rijst vrede aan hun horizon,
gaan zij Gods Koninkrijk weer binnen…

Dat is wat Christus heeft gewild…
Zijn liefde heeft Gods toorn gestild!

Joke van Sliedregt uit DOELGERICHT 

LICHT IN LIJDEN
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op de straat laten horen.” Vindt u dat 
niet fascinerend?  Hij is niet gekomen 
met roerende trom en met veel 
lawaai, maar zomaar stil en eenvou-
dig ging Hij Zijn weg. De kantteke-
ningen van de Statenvertaling zeg-
gen, dat dit betekent: “Hij zal niet 
roepen en tieren. Hij bluft niet (dus 
Hij schept niet op, maar Hij doet wat 
Hij zegt). En Hij maakt geen tumult. 
Hij is stil, beleefd en deemoedig.” En 
dan sluiten de kanttekeningen af met 
wat wel heel ontroerend de weg van 
de Heere Jezus beschrijft: “Hij duldt 
de onvolmaaktheden van Zijn uitver-
korenen. Hij heeft geduld met de 
zwakheden van de arme zondaar.” 
Vindt u dat niet mooi? Hij heeft 
medelijden met een arme zondaar. 
Hij blaft hem niet af. Hij kijkt hem 
niet weg. En wij kunnen niet zo arm 
zijn en ellendig, of wij mogen bij 
Hem komen. Nee, Hij zal Zijn stem 
niet op de straat laten horen. Dat 
maakt ons beschaamd. Want wij zet-
ten steeds onszelf op de kaart. En 
“De brutalen hebben de halve 
wereld”; dat is veler levensdevies. 
Maar de Heere Jezus heeft geen 
ophef gemaakt. Die heeft voor zich-
zelf geen reclame gemaakt. Maar die 
heeft zondaarsharten veroverd door 
de kwetsbare kracht van Zijn Heilige 
Geest. Hij ging stil Zijn weg. En Hij 
bad voordat Hij stierf zelfs voor Zijn 
moordenaren. Maar Zijn stille stem 
spreekt met macht. Ik bid, dat u er 
zich gewonnen aan geeft. Opdat dit 
voor u ook moge klinken: “Kind, uw 
zonden zijn u vergeven” (vgl. Mk.2:5).

3.  Ten behoeve van de “gekrookte rie-
ten” komt de Heere Jezus niet met 
kabaal, maar Hij spreekt tot de 
armen Zijn vriendelijk woord. Zomaar 
zondermeer een riet is al niet zoveel 
waard. Maar een riet, dat geknakt is, 
stelt al helemaal niets voor. En Gods 

We zijn de lijdensweken ingegaan. De 
Kerk staat dan stil bij het lijden en 
sterven van Christus. Een periode 
waarin we het steeds moeten bidden: 
“Leer mij, o Heere, Uw lijden recht 
betrachten. In deze zee verzinken 
mijn gedachten”. Door middel van de 
meditatie en de gekozen gedichten wil 
ik uw aandacht vragen en u tot medi-
tatie leiden.
De meditatie is ditmaal geschreven 
door ds J.A.H. Jongkind uit Brandwijk, 
ons nieuwe bestuurslid.
Ook mogen we in de komende perio-
de stilstaan bij onze Biddag voor 
gewas, visserij en arbeid. Staat u er 
ook bij stil? Tel uw zegeningen….

Verder is mevrouw Willeke 
Breederveld weer actief geweest in 
haar rubriek “Draagt elkanders 
lasten”en “De puzzelhoek”, vervolgt ds 
C Harinck zijn serie over de discipelen 
van de Heere Jezus – DE TWAALVEN 
en laat ds J Van Amstel ons duidelijk 
zien waar onze enige troost in leven 
en in sterven te vinden is.
Een hartelijke groet aan u allen,

ds. J. Oosterbroek 
eindredacteur
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maar op zijn nederigheid. Maar het 
betekent ook “Vertrouweling”, 
“Gunsteling”, “Kind” en “Geliefde”. 
Vergelijk dat maar met het 
Zeeuwse dialect waarin men bijv. 
“M`n Knachtje” kan zeggen 
tegen zijn kind. “Mijn Knecht” wil 

dan ook zeggen, dat God helemaal 
achter Hem staat. Als Jezus mijn 
zonden vergeeft, is de Vader het 
daarmee hartelijk eens.

2.  “Want Hij zal niet schreeuwen, noch 
Zijn stem verheffen, noch Zijn stem 
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Belijden en Beleven

volk in de ballingschap wordt daar-
mee vergeleken. En het is ook het 
beeld voor Gods uitgeschudde, ont-
redderde kerk. Wat wil dit beeld nu 
zeggen? Het wel zeggen, namens 
God, de Heere, zeggen: “Het uitge-
schudde en ontredderde en schuldige 
dank Ik niet af.” Er zit een “kniek” in 
uw leven misschien. Niemand weet 
het. Maar uzelf weet het. En God 
weet het. Want in dat gebrokene en 
gebogene is de Heere Jezus zelf 
gekomen. Hij is er in thuis. En Hij 
weet uw stervensangst en levenspijn 
wel. Want in al onze benauwdheden 
was Hij benauwd. Wie zijn nu die 
“gekrookte rieten”? Dat zijn zij, die 
met de zonde hebben geleefd en die 

God vermoeiden met hun ongerech-
tigheden. Zij  hebben de zonde 
gediend, maar er geen verzadiging in 
kunnen vinden. Wie zijn die 
“gekrookte rieten”? Dat zijn zij, die 
onder de gerichten van God erg ver-
drietig zijn geworden. Zij kunnen 
zichzelf niet meer helpen. Maar God 
moet dat doen. En wie is Hij? Hij is 
de Knecht des Heeren. Zijn 
Gezondene en Beminde en die tot de 
ongelukkigen vriendelijk spreekt. Wij 
zeggen: “Mijn Heere!” En God 
spreekt: “Mijn Knecht!” 

Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind

ZIEKENTROOST (65) 
Wij zijn bezig de grote lijn van de 
Ziekentroost te volgen; een boekje uit 
1571, geschreven door ds. Cornelis van 
Hille. U vindt dit geschrift afgedrukt 
achter in uw psalmboekje. Wanneer u 
daarin de berijmde psalmen en enige 
gezangen hebt gevonden, komen de 
belijdenisgeschriften aan de orde. 
Tenslotte ziet u een gedeelte LITURGIE. 
De laatste onderdelen daarvan zijn het 
Kort Begrip en De Ziekentroost. 
Waarom werd dit geschrift van ds Hille 
opgenomen in de liturgie? Toen wij als 
Nederland nog een grote zeevarende 
natie waren naar Oost en West, werd 
dit geschrift door velen gebruikt. Niet 
iedereen die uit Nederland vertrok, 
kwam veilig aan of weer terug in het 
vaderland. Ook werden er onderweg tij-
dens de lange zeereizen mensen ziek. 
Zij vonden dan dikwijls troost in dit 
geschrift dat toe veel gelezen werd en 
ook vandaag waard is om gelezen en 

zorgvuldig behandeld te worden.
De Ziekentroost wil een korte 
onderwijzing zijn in het ware 
geloof en in de weg der zaligheid, 
om gewillig te sterven.
We zijn toegekomen aan de behande-
ling van een nieuw gedeelte uit De 
Ziekentroost dat speciaal spreekt over 
de verrijzenis der doden : “Insgelijk 
zegt Jesaja, dat de aarde en de zee 
hun doden geven zullen, die in haar 
geslapen hebben, want Christus is 
de Opstanding, de Eersteling derge-
nen die ontslapen zijn”

De vorige maal hoorden we Job zijn 
geloof in de opstanding belijden:”Ik weet 
mijn Verlosser leeft”. Job verlangde heel 
sterk naar het moment dat hij, als ziel en 
lichaam weer verenigd zullen zijn, zal zien 
hoe God ten gunste van hem optreedt. 
Het geloof in God als Losser leidt tot het 
geloof in de opstanding, hoe de omstan-
digheden dat alles ook weerspreken.
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De opsteller van de Ziekentroost, ds 
Hille, wijst nu ook op het loflied der 
verlosten in Jesaja 26. Ook daarin wordt 
de zalige opstanding uit de doden 
bezongen. We horen daar zingen:  
“Uw doden zullen leven, ook mijn dood 
lichaam, zij zullen opstaan (Jes 26: 19).

In het boek Openbaring ziet Johannes 
op Patmos de vervulling van die profetie 
bij het laatste oordeel. Op die dag zul-

len de rechterstoelen worden geplaatst 
en de boeken zullen worden geopend. 
Dan zal de zee en de aarde hun doden 
geven en zij zullen allen, klein en groot, 
staan voor de rechterstoel van God. 
Openbaring 20: 13 zegt: “En de zee gaf 
de doden, die in haar waren, en de 
dood en de hel gaven de doden, die in 
hen waren; en zij werden geoordeeld, 
een ieder naar zijn werken”.

De grond waarop dat mogelijk is, ligt in de 
opstanding van Christus. Hij heeft het 
gezegd: Ik ben de Opstanding en het 
Leven; die in Mij gelooft, zal leven; al 
ware hij ook gestorven (Joh 11: 25). In 
de opwekking van Lazarus heeft Christus 
het ook bewezen dat Hij machtig is ook de 
doden op te wekken. De kortste tekst in 
de Bijbel is Joh 11: 35: “Jezus weende”.
De Heere Jezus heeft dus wenend aan 
het graf van Zijn vriend Lazarus gestaan. 
Hij was zelfs zeer verbolgen toen Hij zag 
wat de dood van Lazarus in het leven 
van zijn zusters Martha en Maria te weeg 
had gebracht. Maar even later klinkt Zijn 
machtswoord: “Lazarus, kom uit”.
En Lazarus kwam naar buiten.
Duidelijk spreekt ook Paulus over de 
betekenis van Christus ‘opstanding in 
1 Corinthe 15.
Zijn opstanding is een feit. Hij is de 
Eersteling en de Zijnen zullen Hem vol-
gen. De dood is door de zonde van 
Adam in de wereld gekomen en tot alle 
mensen doorgegaan. De opstanding van 
Christus is gegrond in Zijn kruisverdien-
ste. Zoals alle mensen in Adam stier-
ven, zo zullen al de Zijnen in Christus 
levend gemaakt worden.
We eindigen met Paulus Paasjubel in 
1 Cor 15: 20: “Maar nu, Christus is opge-
wekt uit de doden en is de Eersteling 
geworden van hen, die ontslapen zijn”
Hallelujah!

Harderwijk
ds. J. Oosterbroek

HET GROOTSTE LIJDEN

Nee, ’t waren niet de nagels door Zijn 
handen,
ook niet de lichaamspijnen die Hij leed;
’t was niet de kruisiging op zich, de 
schande,
’t was zelfs de doodsstrijd niet, die Hij 
doorstreed.

Maar ’t was de schùld, die Hij, de 
schuldeloze,
van heel de mensheid op Zijn  
schouders droeg.
Die zondelast, de werken van de boze…
dàt was de dodelijke angst die Hem 
versloeg.

Was ’t door die schùld, dat God Hem 
moest verlaten;
dat Hij in eenzaamheid Zijn lijden 
droeg?
Het Zoon-zijn van de Vader mocht niet 
baten, 
totdat de Vader zei: Het is genoeg.

En zo stierf Hij; in volle overgave,
Vader, in Uw hand leg Ik nu Mijn Geest.
Zijn lichaam was geteisterd en  
gehavend:
het offer, dat Hij bracht – dat ons 
geneest.

Jelly Verwaal uit Leven van dag tot dag
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Brievenbus
Mevr. W.J. Kannegieter, Donker 
Curtuisstraat 119, 
9602 PN Hoogezand

De heer J.W. Viskil, Sluiskreek 544, 
3079 BE Rotterdam

Fam. J. Koppert, Beelstraat 43, 
2672 AB Naaldwijk

Draagt elkanders lasten
Beste lezer,

Wat is waarheid? Ja, bij het hele proces 
rond Christus’ veroordeling is dat de 
vraag waar Pilatus wel een antwoord op 
geeft: ‘Ik vind geen schuld in deze 
Mens’. Toch moest de Heiland sterven, 
voor uw, jouw en mijn zonden. Tijdens 
de Lijdenstijd nodig ik u/jou uit om 
deze diepe weg van de Heere Jezus 
ernstig te overdenken. Wie in ontzag 
naar Christus als zijn of haar Redder 
komt, is door Hem gered, deelt in Zijn 
zorg en liefde. Dat wil de Heilige Geest 
in uw en jouw hart werken.

Genade 

Als ik het woord ‘genade’ hoor, 
dan stel ik me mijn Heiland voor, 
die als mens onder de mensen kwam 
en mijn zee van zonden op zich nam. 

Hij stierf onschuldig als een offerlam 
en dronk mijn beker, overvol met gram. 
Zijn leven gaf Hij, Zijn kostbaar bloed. 
Ik zie Hem gaan, Zijn sterven tegemoet. 

Ik zie Hem, in Zijn eenzaam lijden. 
gehoorzaam, om mij te bevrijden. 
Hij bad, Vader vergeef haar maar, 
Ik draag die schuld immers voor haar. 

Nu kniel ik neer bij ‘t kruis van Hem 
en snikkend roep ik met gebroken stem, 
Heer' bent U die weg voor mij gegaan? 
mijn Heiland, dat dit zo moest gaan’ 

Ontferm U Heer', ontferm U over mij, 
maakt dus Uw lijden mij weer vrij? 
Doe weg mijn schulden en hun schade, 
laat mij toch leven dankzij Uw Genade! 

Truus Bijzet-Pullen

Verjaardagskalender

4 april  Mevr. Veldman, De 
Klenckestraat 10, 9402 JK 
Assen 

5  april  Mevr. H. Pleijsier-Bennink, 
Redemptoristenpark 14, 7503 
AA Enschede

10 april  Mevr. D. Goudkamp, 
Schoolstraat 38, 6828 GT 
Arnhem

19 april  Mevr. T. de Haan, v. 
Artsemastraat 4, 9101 CB 
Dokkum

23 april  Metsje Wijnja Dijkstra, De 
Cingel 26, 8618 NK Oosthem

26 april  Mevr. H. v.d. Meer, Bizet 173, 
2671 XW Naaldwijk

28 april  Aleida Jansen, Kooikerweg 
263, 3069 WP Zevenkamp

Noyt heeft ‘et iemand 

hier soo klaer,

Of ’t hapert noch al 

hier of daer.

Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al 

hier soo klaer,

Of ’t hapert noch al 

hier soo klaer,

Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al 

hier soo klaer,

Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al Of ’t hapert noch al 

hier soo klaer,hier soo klaer,hier soo klaer,hier soo klaer,
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Noyt heeft ‘et iemand Noyt heeft ‘et iemand Noyt heeft ‘et iemand Noyt heeft ‘et iemand Noyt heeft ‘et iemand 
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Puzzelhoek
De antwoorden voor deze puzzel 
zijn te vinden in Lukas 22, 23 
en 24. In het dik omlijnde 
gedeelte leest u de oplossing 
van deze puzzel, die kunt u naar 

mij opsturen.

1.  Welk ‘beroep’ had Jozef van 
Arimathea?

2.  Met hoeveel kwaaddoeners werd 
Jezus gekruisigd?

3. Waaruit was het graf gehouwen?
4.  Welk oor van de dienstknecht werd 

afgehouwen?
5.  Naar welke landvoogd werd Jezus, 

door Pilatus, gezonden?
6. Andere naam voor Judas 
7.  Wat werd er van Jezus, door het 

lot, verdeeld?
8. Uit welke landstreek kwam Petrus?
9.  Andere naam voor Hoofdschedelplaats.

1          

2     

3     

4           

5        

6         

7         

8        

9         

10         

11            

12             

13         

14     

15      

16     

17       

18         

10. Welke moordenaar werd losgelaten?
11.  Wat scheurde, vlak voor Jezus stierf, 

middendoor?
12.  In wiens huis verloochende Petrus 

zijn Heere?
13.  Herodes had bij Jezus een kleed 

omgedaan. Wat voor een kleed was 
dat?

14.  Wat gaven de krijgsknechten Jezus 
aan het kruis te drinken?

15.  Wie moest het kruis van Jezus dra-
gen?

16.  Welk dier liet Petrus weten dat hij 
verkeerd had gedaan?

17.  Met hoeveel discipelen at Jezus het 
Pascha?

18. Op welke berg ging Jezus bidden?

De oplossing van de puzzel uit het 
februari-nummer is: Boaz is de losser

Vriendelijke groeten van: 
Willeke Breederveld
Capellerij 3
3252 CG GOEDEREEDE
telefoon: 0187-492281
email: wbreederveld@solcon.nl
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De twaalven (VI)

De invloed van de opstanding
Van het begin af heeft de kurios-titel bij 
de Christusbelijdenis gehoord. Petrus 
getuigt reeds op de Pinksterdag van 
Jezus:Zo wete dan zekerlijk het ganse 
huis Israëls, dat God Hem tot een 
Heere en Christus gemaakt heeft, 
namelijk deze Jezus, Dien gij gekruist 
hebt. Hand. 2:36. 
Wat een licht is er na Pasen over de 
persoon van Jezus gevallen! 
Jezus heeft gedurende de veertig dagen 
tussen Pasen en Hemelvaart Zijn disci-
pelen vooral ook onderwezen. Eén zaak 
wordt met nadruk genoemd. Hij sprak 
met hen over de dingen die het 
Koninkrijk van God aangaan. Bij iedere 
verschijning sprak Hij met hen over het 
koninkrijk van God. Uit enkele korte 
verslagen van die gesprekken weten 
wij, dat het vooral dingen zijn geweest, 
die in verband stonden met hun ver-
keerde gedachten over het rijk van de 
Messias en hun aanstaande taak, name-
lijk om het Evangelie van het Koninkrijk 
in de wereld te verkondigen.
Jezus had al vele malen met hen over 
het Koninkrijk Gods gesproken. Hij leer-
de dat vanaf de tijd van Johannes de 
Doper het koninkrijk van God geweld 
wordt gedaan. Hij predikte dat met Zijn 
komst het koninkrijk van God gekomen 
was en riep: Bekeert u en gelooft het 
Evangelie, want het koninkrijk der 
hemelen is nabij gekomen. Matth. 4:17. 
Hij sprak over de sleutelen van het 
koninkrijk der hemelen die zij zouden 
ontvangen en over tronen waarop zij 
eens zouden zitten in Zijn koninkrijk. 
Zelfs aan het Avondmaal sprak Hij met 
Zijn jongeren over Gods koninkrijk. Dit 
onderwerp had een belangrijke plaats in 
Jezus onderwijs. Jezus spreekt zelfs zes-
tig maal in de vier evangeliebeschrijvin-

gen over het koninkrijk van God. 
De discipelen waren door de dood van 
Jezus nergens zo over in verwarring 
geraakt als over het Messiaanse rijk. Zij 
dachten daarbij aan een aards konink-
rijk, heerlijker dan van David en 
Salomo. Een rijk van vrede waarin 
Israël met hun koning Messias op de 
troon een leidende rol zou spelen in de 
wereld van de volken. Deze droom was 
niet uitgekomen.
Jezus heeft gedurende de veertig dagen 
tussen Pasen en Hemelvaart, hun aard-
se en verkeerde gedachten over het 
koninkrijk Gods gecorrigeerd. Hij heeft 
hen de ware natuur van het Koninkrijk 
van de Messias uitgelegd. Hij maakte 
allereerst duidelijk dat Zijn dood en 
opstanding voor de komst van dat rijk 
Gods onmisbaar waren. Zo sprak Hij tot 
Emmausgangers: Moest de Christus niet 
deze dingen lijden en alzo in Zijn heer-
lijkheid ingaan? Luk. 24:26. Hij heeft 
hen de noodzakelijkheid van Zijn ver-
zoenend sterven aangetoond. Het rijk 
van God zou niet komen zonder dat de 
Messias eerst de zondeschuld zou ver-
zoenen; satans kop zou vermorzelen en 
de dood overwinnen. Het was van de 
Messias voorzegd, dat Hij eerst Zijn ziel 
tot een schuldoffer zou geven en daarna 
de vruchten van Zijn verzoenend lijden 
en sterven zou zien. Als Zijn ziel zich 
tot een schuldoffer gesteld zal hebben, 
zo zal Hij zaad zien. Hij zal de dagen 
verlengen en het welbehagen des 
Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk 
voortgaan. Jes. 53: 10. 
Naast deze correctie omtrent hun 
gedachten over het koninkrijk van God, 
heeft Jezus over nog meer zaken betref-
fende het koninkrijk van God gesproken. 
Lukas heeft het over de dingen die het 
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Koninkrijk Gods aangaan. Welke dingen 
zullen dit geweest zijn?  Enkele van die 
dingen weten wij.  Allereerst dat zij de 

wereld in moesten om te prediken. 
En in Zijn Naam gepredikt worden 
bekering en vergeving der zon-
den, beginnende van Jeruzalem. 
Luk. 24:47.  Het koninkrijk zou 
niet meer beperkt blijven tot de 

nakomelingen van Abraham. De 
boodschap van het koninkrijk 

Bekeert u en gelooft het Evangelie, 
moest onder alle volken verkondigd 
worden. Er was een nieuw tijdperk aan-
gebroken. De belofte aan Abraham 
gedaan zou in vervulling gaan. De 
Messias zal tot zegen worden voor alle 
volken. De dag waarnaar  hun vaderen 
hadden uitgezien en waarvan de profe-
ten gesproken hadden zou aanbreken. 
En het zal geschieden dat de heidenen 
naar de Wortel van Isaï, Die staan zal 
tot en banier der volken, zullen vragen 
en Zijn  rust zal heerlijk zijn. Jes. 
11:10. Jood en heiden zouden samen 
buigen voor de Messias van Israël. 

De hemelvaart
Aan het eind van de veertig dagen is 
Jezus ten hemel gevaren. Lukas vertelt 
ons, dat Jezus met hen vergaderd was. 
Hand. 1:4. De discipelen zijn waar-
schijnlijk vanwege een bevel van Jezus 
vanuit Galiea teruggekeerd naar 
Jeruzalem. Het is het laatste samenzijn 
hier op aarde van de Meester met Zijn 
volgelingen. Ieder van de drie synopti-
sche evangelisten hebben enkele van 
Jezus laatste woorden voor ons 
bewaard. Zij hebben allen betrekking op 
hun apostolische taak. Mattheüs deelt 
ons mee, dat Jezus opgedragen heeft: 
Gaat dan henen, onderwijst al de vol-
ken, dezelve dopende in de Naam des 
Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes, lerende hen onderhouden alles 
wat Ik u geboden heb. Matth. 28:19. 
Markus geeft een wat bredere samen-

vatting van dezelfde opdracht: En Hij 
zeide tot hen: Gaat heen in de gehele 
wereld, predikt het Evangelie aan alle 
kreaturen. Die geloofd zal hebben en 
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar 
die niet zal geloofd hebben zal ver-
doemd worden. Mark. 16:16. Lukas ves-
tigt er de aandacht op, zowel in de 

TROOST IN LEVEN EN STERVEN

Troost…
dat is toch wanneer een moeder
als haar kleintje schreit van pijn
kust de traantjes van de wangen?
Dat moet echte troost wel zijn.

Troost….
dat is toch als men een zieke
met een hartelijk woord begroeten,
en, al is het maar voor even
alle pijn vergeten doet?

Troost….
dat kan ontzaggelijk veel zijn
in het menselijk bestaan,
maar daarna, ook in het sterven.
Hoe vaak denkt men daar wel aan?

Troost…
dat vinden wij bij Jezus
Die ons met Zijn dierbaar bloed
vrijkocht, waardoor nu de Vader
alles ons vergeven doet.

Troost….
dat maakt het hart gewillig
tot Zijn lof en dienst bereid.
Zo wordt het leven, met de Vader,
troost tot in der eeuwigheid!

A.J. Blonk-Quak uit “GLAS IN LOOD”, 
uitg. ECHO, Amersfoort
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De discipelen hebben beseft dat er gro-
te dingen stonden te gebeuren. Het 
bracht hen tot de vraag: Heere, zult Gij 
in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk 
weder oprichten? Het schijnt dat zij nog 
steeds vasthielden aan een aards 
koninkrijk dat tot Israël was beperkt. 
Toch is dit maar gedeeltelijk waar. Er 
klinkt in deze vraag vooral een verlan-
gen door naar de vervulling van al de 
heerlijke dingen, die de profeten over 
het rijk van de Messias hadden gezegd. 
Het was het vurigste verlangen van de 
vrome Jood. Het toont ook hoe vol 
gespannen verwachting zij waren. Zij 
vroegen: Gaat nu gebeuren waarover de 
profeten en  ook U met ons hebt 
gesproken. Zal nu het beloofde rijk van 
God komen en Israël uit zijn vernede-
ring worden verhoogd?. Jezus heeft het 
verlangen naar het herstel van Israël 
niet bestraft, maar wel hun vraag om te 
willen weten wanneer en langs welke 
weg dit zou gebeuren. Hij zei tot hen: 
Het komt u niet toe, te weten de tijden 
of gelegenheden, die de Vader in Zijn 
eigen macht gesteld heeft. Hand. 1:7. 
Jezus zet hen op hun plaats en eist van 
hen geduld. Zij moeten de tijden en 
gelegenheden, dat is:de gang van de 
tijd en het juiste tijdstip van het herstel 
van Israël aan God overlaten. In plaats 
van hun nieuwsgierigheid te bevredigen 
omtrent het herstel van Israël, wees Hij 
hen op de taak die zij zouden moeten 
vervullen. Hij sprak: Maar gij zult ont-
vangen de kracht des Heiligen Geestes, 
Die over u komen zal; en gij zult Mijn 
getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in 
geheel Judea en Samaria en tot aan het 
uiterste der aarde. Hand.1:8. Getuigen 
zullen zij worden. Getuigen van de dood 
en opstanding van Jezus Christus. Een 
getuigenis dat niet beperkt zal blijven 
tot Israël. De grote opdracht is: Gaat 
heen in de gehele wereld, predikt het 
Evangelie aan alle kreaturen.
Mark.:16:15. Zij zullen op Zijn Woord 

evangeliebeschrijving als in de 
Handelingen, dat zij niet alleen bekering 
en vergeving van zonden tot alle volken 
moeten prediken, maar in de wereld 
getuigen moeten zijn van alles wat 
Jezus gesproken en gedaan heeft.  
Vooral moeten zij getuigen van de 
opstanding van Jezus uit de doden. 
Jezus had echter niet alleen bevelen 
voor hen. Hij wist dat zij deze taak niet 
in eigen kracht zouden kunnen volbren-
gen. Hij verzekerde hen, dat zij er niet 
alleen voor zouden staan. Hij beloofde: 
En ziet, Ik  ben met ulieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld. 
Matth. 28:20. 
Hij bond hen op het hart gebonden 
Jeruzalem niet te verlaten, maar ver-
wachten de belofte des Vaders, die gij 
van Mij gehoord hebt. Hand.1:4. Het 
ziet op wat Jezus hen eerder had 
beloofd, namelijk dat Hij Zijn Vader 
voor hen zou bidden opdat zij in Zijn 
plaats een andere Trooster zouden ont-
vangen. Zij zouden niet alleen in de 
wereld achterblijven. De Heilige Geest 
zou op hen worden uitgestort. Hij 
beloofde: Want Johannes doopte wel 
met water, maar gij zult met de Heilige 
Geest gedoopt worden, niet lang na 
deze dagen Hand. 1:5. Het ziet op de 
overvloedige uitstorting van de Heilige 
Geest. Zoals zij eens, toen Johannes de 
Doper hen doopte, overstort werden 
met water, zo zullen zij gedoopt worden 
met de Heilige Geest. God zal hen Zijn 
Geest in grote overvloed schenken. 
Door deze overvloedige mededeling des 
Geestes zouden zij in staat zijn hun 
apostolische roeping te vervullen. Maar 
de Trooster, de Heilige Geest, Welken 
de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die 
zal u alles leren en zal u indachtig 
maken alles, wat Ik u gezegd heb. Joh. 
14:26. De Heilige Geest zou hen ook in 
al de waarheid leiden Joh. 16:13. Zo 
heft Hij hen voorde laatste maal voor-
bereid op Zijn heengaan.
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het net van het Evangelie uit moeten 
werpen, zoals bij de wonderbare vis-
vangst enkele dagen geleden. 
Zo heeft Jezus hen tot op de laatste 
dag van Zijn verblijf op aarde onderwe-
zen in de zaken van Gods koninrijk. Na 
dit laatste onderricht, hief Jezus Zijn 
handen op om Zijn jongeren te zege-
nen. En het geschiedde als Hij hen 
zegende, dat Hij van hen scheidde en 
werd opgenomen in de hemel. Luk. 
24:51. Zo beschrijft Lukas met eenvou-
dige woorden de hemelvaart van 
Christus. In het boek Handelingen voegt 
Lukas er aan toe: werd Hij opgenomen, 
daar zij het zagen. Hand. 1:9. Het 
wordt met weinig woorden gezegd wat 
er voor de ogen van de discipelen 
gebeurde. Maar wat een dipe indruk zal 
dit op hen hebben gemaakt. Jezus werd 
opgeheven. Zijn lichaam raakte los van 
de aarde; Hij steeg hoger en hoger, tot 
een wolk Hem wegnam uit hun gezicht. 
Wat een ongelofelijk gebeuren! 

De discipelen waren gewoon aan het 
wonderbaarlijke. Het buitengewone had 
voor hen geen geheimen meer. Zij had-
den Jezus talloze wonderen zien verrich-
ten. Zij waren zelfs getuige geweest van 
doden die door Jezus werden opgewekt. 
Maar wat zij zagen, vervulde hen met 
verbazing. Zij zagen hoe de voeten van 
Jezus losraakten van de aarde en Zijn 
lichaam steeds hoger steeg, totdat een 
wolk Hem wegnam uit hun gezicht. 
De discipelen hebben beseft waar Jezus 
heenging. Hij keerde terug tot Zijn 
Vader. Hij had hen geleerd dat Hij van 
de Vader  was uitgegaan. Zij wisten dat 
God de Vader Hem met een opdracht in 
de wereld had gezonden. En zij beseften 
dat die opdracht nu was vervuld. Jezus 
werd opgenomen in de hemel. Het is de 
afsluiting van Zijn aardse arbeid. Het 
werk is gedaan. De verzoening is aan-
gebracht, de dood en hel zijn overwon-
nen. Zijn jongeren zijn onderwezen en 
voorbereid op Zijn heengaan. De Heilige 
Geest zal komen, hen alle dingen leren, 
troosten en eeuwig bij hen blijven. Hij 
zal door hun dienst het koninkrijk Gods 
vestigen onder alle volken.
De apostelen zijn klaar voor hun taak. 
Er is licht gevallen over zaken, die tot 
hiertoe duister voor hen waren. Wat 
hebben zij veel geleerd uit de verschij-
ningen en het onderwijs dat Jezus daar-
bij gaf. Jezus heeft hun het program 
voor de komst van Gods koninkrijk ont-
vouwd. In het boek der Handelingen 
zien we vervolgens hoe dit is verwezen-
lijkt.
(wordt vervolgd)

Kapelle
ds. C. Harinck

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Het zaad is weer gezaaid in rechte 
voren,
de bomen staan te bloeien,  
rose en wit.
’t Wacht alles op de vrucht,  
die aanstonds wordt geboren,
wij wachten Heer’ op U, ’ 
’t is Uw bezit.
Strek nu Uw handen uit, en zegen 
onze landen,
Geef zon en regen, duisternis en licht.
En zegen ook de arbeid onzer handen,
ja, zegen ’t werk, het werk door ons 
verricht.

Enny IJsker-Kooger uit: “Op stille 
wegen”, 
uitg Buijten en Schipperheijn, 
Amsterdam, zj
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de middelen die God ons in Zijn 
genade geeft.
God kán op welke wijze dan 
ook geloofszekerheid geven. 
God is God. Ook in dit opzicht 
is Hij soeverein.
In Zijn Woord laat Hij ons echter 
weten dat Hij gebruik maakt van 
deze door Hem gegeven middelen om 
tot geloofszekerheid te komen en daarin 
te groeien.
Wanneer dan het Woord van God teveel 
dicht blijft, is er weinig zekerheid van het 
geloof te verwachten, omdat de oefenin-
gen ontbreken die zo heilzaam zijn.
Wanneer we niet op een geestelijke 
manier gebruik maken van de sacra-
menten moeten we er niet van opkijken 
dat het geestelijk leven arm blijft en 
zich niet ontwikkelt tot vastheid.

Daarom hebben wij er op toe te zien 
hoe we omgaan met de genademiddelen 
die God ons aanreikt in Zijn wijsheid.
Hoe meer we gebogen zitten over het 
Woord van God, des te meer zullen we 
toenemen in  de genade en kennis van 
de Heere, in vast geloofsvertrouwen.
Hoe meer we op een geestelijke manier 
bezig zijn met doop en avondmaal, des 
te krachtiger wordt het vertrouwen op 
God en op het heil dat Hij in Christus 
schenkt en door Zijn Geest deelachtig 
maakt.
Vastheid en zekerheid behoren wezenlijk 
tot het ware geloof.
Zo zullen we met Paulus belijden en 
beleven: 
Ik ben ervan verzekerd dat niets ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van 
God, die is door Jezus Christus, onze 
Heere.

Ede
J. Van Amstel

In een reeks artikelen hebben we nage-
dacht over wat zekerheid van het geloof 
is en hoe we tot deze zekerheid komen.
Daarvoor worden ons middelen aange-
reikt. En daarin willen we tenslotte ver-
diepen.

Genademiddelen
De zekerheid van het geloof wordt 
gewerkt door de Heilige Geest. Hij zou 
deze gave onmiddellijk kunnen geven. 
Niets staat de Heilige Geest in de weg.
Toch lezen we in de Bijbel dat het de 
Geest behaagt Zijn genade in de weg 
van de middelen te geven. Om zo tot 
het zeker weten te komen en ook te 
groeien in deze kennis.
De Heilige Geest werkt het geloof door 
het Woord van God en versterkt het ook 
door hetzelfde Woord en door de sacra-
menten, zo belijden we in zondag 25 
van de Catechismus.

Dit houdt in dat wij niet zonder deze 
genademiddelen kunnen om tot de 
gewenste en noodzakelijke zekerheid 
van het geloof te komen.
Levensmiddelen zijn broodnodig om 
dagelijks te leven. Wie niet eet onder-
vindt de gevolgen ervan.
Wanneer we ziek zijn hebben we 
geneesmiddelen nodig om weer gezond 
te worden. Hoe ernstiger we ziek zijn 
des te meer medicijnen worden voorge-
schreven en toegediend.
Genademiddelen heeft God ons gegeven 
om genade te ontvangen en evenzeer om 
zover  te komen dat we met Johannes 
kunnen getuigen: uit Zijn volheid hebben 
wij ontvangen genade op genade.
Omdat de Heilige Geest het geloof 
werkt door het Woord en dit geloof ver-
sterkt door ditzelfde Woord en door de 
sacramenten, groeit de zekerheid van 
het geloof door het gebruik maken van 

Zeker weten (7)
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Hij droeg onze smarten

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u 
kruisten,
Noch die verraderlijk u togen voor ’t 
gericht,
Noch die versmadelijk u spogen in ’t 
gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol 
puisten,
 
T’en zijn de krijgslui niet die met hun 
felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer  
opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha 
gesticht,
Of over uwe rok saam dobbelden en 
tuisten –

 
Ik ben ‘t, o Heer', ik ben ‘t die u dit  
heb gedaan,
Ik ben de zware boom die u had  
overlaân,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij  
ging gebonden,
De nagel en de speer, de gesel die u 
sloeg,
De bloed-bedropen kroon die uwe  
schedel droeg,
Want dit is al geschied, helaas! om  
mijne zonden.

Uit: Jacobus Revius, Over-Ysselsche  
sangen en dichten (Deventer 1630).


