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LICHT IN LIJDEN

Bede voor de koning
Men zal geduriglijk voor hem bidden
Psalm 72:15
Psalm 72 is een gebed van
David voor zijn opvolger, zijn
zoon Salomo. Het koninkrijk
zal met hem verder gaan. Het
is het laatste lied dat David
gemaakt heeft. Zijn psalmbundel sluit
er mee af. Deze Psalm is een gebed.
Daarom lezen we: Voor Salomo. David
bidt:O God! Geef de koning Uw rechten.
Hij bidt dat God zijn zoon Salomo wil
geven overeenkomstig het vastgelegde
recht voor de koningen over Israël, het
erfdeel des Heeren, te regeren. God
had deze rechten en plichten vastgelegd
in de koningswetten, die we vinden in
Deuteronomium 17. De koning van
Israël moest altijd een kopie van de
koningswetten bij zich hebben. Door die
koningswetten werd de koning van
Israël er gedurig aan herinnerd, slechts
koníng te zijn bij de gratie van God. De
koning van Israël kon immers nooit
meer dan onderkoning, koning onder de
Heere zijn. In werkelijkheid was God de
koning van Israël. God had dit volk uit
de slavernij verlost en Zich tot een bijzonder eigendom gemaakt. Hij was de
Koning van Israël!
Wanneer de koning zich aan de voorgeschreven koningswetten hield, zou hij
het volk richten met gerechtigheid en
de ellendigen met recht. Het zou voor
de onderdanen goed leven zijn onder
een koning, die zich aan Gods voorschriften voor het koningschap hield.

Het recht zou dan in de poorten niet
struikelen of om vuil gewin verdraaid
worden. Vooral de ellendigen en verdrukten zouden er wel bij varen. Hun
rechtszaak zou een eerlijke behandeling
ontvangen. Vrede en welvaart zou er in
de poorten zijn, geweld en onderdrukking zouden verdwijnen. Kortom, het
zou een zegen zijn onder zo’n koning te
mogen leven. David bidt dat Salomo op
die wijze als een koning, die God vertegenwoordigt, over Israël zal heersen.
Dan zouden de bergen het volk vrede
dragen en de heuvelen bedekt zijn met
gerechtigheid. De ellendigen en nooddruftigen zouden worden verlost en de
verdrukker verbrijzeld.
Zo was het koningschap over Israël
bedoeld. Salomo moest in zijn persoon
en regering naar de Messias heenwijzen. Zijn regering moest een afschaduwing zijn van het koningschap van
Christus.
Psalm 72 gaat dan ook niet alleen over
Salomo, maar over de meerdere
Salomo, Jezus Christus. De koning, die
David in deze Psalm tekent gaat ver uit
boven Salomo en welke koning ook.
Reeds Joodse schriftverklaarders vonden
in deze Psalm de regering en het rijk
van de Messias afgebeeld. De
Christelijke kerk belijdt dat Psalm 72
spreekt van Jezus Christus, de
Vredevorst, de vorst uit het huis van
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Inhoudsopgave

Dit nummer verschijnt na de
Koningsdag, voor de Hemelvaart en
de herdenking van onze doden en
bevrijdingsdag. Hemelvaartsdag en
Bevrijdingsdag vallen dit jaar op
dezelfde dag. Een mooie gelegenheid
daarover eens na te denken wat voor
ons het belangrijks is. Ook vieren we
in mei het Pinksterfeest.
In de meditatie van ds. C. Harinck
wordt aandacht besteed aan het
koningschap.
We feliciteren onze vorst en bidden
hem Gods rijke zegen toe.
Ds Jongkind besluit zijn serie over de
zegeningen van de zonen van Jakob;
ds Van Amstel begint aan een serie
over beleefde psalmen en Marianne
A. Tanis schrijft opnieuw over ons
geheugen.
Er is volop gelegenheid en stof tot
gedenken en vieren. Ik bid u allen
de Zegen van de Heere toe.
J. Oosterbroek
Eindredacteur

David en Zijn eeuwig vrederijk.
Aardse vorsten en regeerders moeten in
hun regering het beeld van Christus’
koningschap voor ogen hebben. Vooral
als het gaat om armen, nooddruftigen,
onderdrukten en vervolgden. Zij moeten
lijken op wat deze Psalm van Christus
zegt: Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders de
ellendige en die geen helper heeft. Hij
zal de arme en nooddruftige verschonen, en de ziele der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en
geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
Wanneer we dan met koningsdag in
onze gedachten, terug kijken naar de
voorvader van onze koning Willem
2

Kracht naar Kruis no. 8 • Mei 2016

Alexander, de bekende Willem van
Oranje, zien we daar met alle gebrek
toch iets van het door God bedoelde
koningschap terug. Door Gods genade
heeft Willem van Oranje de zijde gekozen van een verdrukt en geplaagd volk.
In een tijd van zware beproeving
schreef hij aan Marnix van Sint
Aldegonde:’Laat men ons vertrappen
Aldegonde! Zo wij slechts hulp mogen
bieden aan Gods verdrukte kerk!’. God
verwekte liefde in het hart van Willem
van Oranje om de zijde te kiezen van
een volk dat verdrukt, vervolgd en uitgemoord werd omdat het God naar Zijn
Woord wenste te dienen. God heeft het
huis van Oranje in de loop der eeuwen
willen gebruiken om Gods kerk te
beschermen en de ware religie te verdedigen. We denken hierbij ook aan Jan
van Nassau, de lijn waarvan Willem
Alexander afstamt, genoemd de
Calvinistische Oranje, die de Noordelijke
gewesten verenigde in de Unie van
Utrecht, als tegenhanger tegen de
Roomse Unie van Atrecht. Vooral komt
in dit opzicht de naam van Willem 3,
onze stadhouder-koning naar voren, die
door zijn optreden Nederland heeft
bewaard voor de opkomende macht van
Spanje en Frankrijk en daarmee voor de
macht van Rome. De grote betekenis
van het huis van Oranje is altijd
geweest, dat zij beschermheren voor
Gods kerk waren.
Hoe gaarne zouden we dit ook wensen
te zien in de regering van onze koning
Willem Alexander. God heeft immers op
een bijzondere wijze het huis van
Oranje met ons volk verbonden. Niet
veel mensen staan daar nog bij stil,
maar het christelijke volksdeel gevoelt
dit nog steeds.
Wat is in dit opzicht onze roeping? Wat
kan er gedaan worden? Het lijkt of de
band tussen God, Nederland en Oranje
steeds losser wordt. Er wordt door ons

Psalm 72
Vers 1
Geef, HEER, den Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan ‘s Konings zoon om Uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.
Vers 8
“Zo moet de Koning eeuwig leven.”
Bidt elk met diep ontzag;
Men zal Hem ‘t goud van Scheba geven,
Hem zeeg’nen, dag bij dag.
Is op het land een handvol koren,
Gekoesterd door de zon,
‘t Zal op ‘t gebergt’ geruis doen horen,
Gelijk de Libanon.
huidige koningspaar een heel andere
invulling aan het koningschap gegeven
dan door vorige geslachten. Toch is hun
roeping veel meer dan de weg openen
voor handelsmissies, ons volk vertegenwoordigen bij sportmanifestaties en in
nood naast de slachtoffers te staan. We
zouden zo gaarne in de nakomelingen
van Oranje weer iets terug zien van liefde tot de ware dienst des Heeren. Hun
voorbeeld in kerkgang en hoog houden
van Gods geboden zou ons volk tot
zegen zijn.
Maar de onderdanen hebben hierin ook
een taak te vervullen. David begeerde
niet alleen dat men Salomo zou toeroepen: de koning leve! Hij begeerde vooral: en men zal geduriglijk voor hem bidden. Onze koning heeft ons gebed
nodig. Het gebed voor overheden wordt
ons in de Bijbel bevolen. Zo bidt David
in deze Psalm voor zijn zoon Salomo en
leert Israël hem hierin na te volgen. En
op die manier heeft de Christelijke
gemeente alle eeuwen door voor haar

overheden gebeden, zelfs voor overheden die hen verdrukten en vervolgden.
In de dagen van de regering van
Wilhelmina, verscheen er een preek,
met de titel: Wie neemt ons koningin
mee? Bedoeld was: wie neemt haar
mee naar zijn binnenkamer om voor
haar te bidden? Er zijn veel bidders
voor het huis van Oranje weggevallen.
Het uitzien naar waarachtige bekering in
het huis van Oranje is ver verdwenen.
Laat Davids opwekking ons weer leren
om het allerbeste te doen wat voor
onze koning gedaan kan worden: en
men zal geduriglijk voor hem bidden.
We willen in het licht van deze Psalm
niet eindigen in een aardse koning. Voor
ons verschijnt in deze Psalm de figuur
van de Messias, de Knecht des Heeren,
de Koning van het vrederijk. In Hem is
het volle werkelijkheid:Hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper
heeft. Hij is de rechtvaardige Koning,
Die heerst in gerechtigheid. Dit toont
Hij vooral door zich te ontfermen over
ellendigen, armen en nooddruftigen. Dit
was te zien tijdens Zijn omwandeling op
aarde en wordt nog steeds ervaren door
allen die in hun zonden en ellenden, tot
Hem zich ter genezing wenden.
Christus wordt als koning het meest
geëerd door schuldige en verslagen harten, die onder de aanklachten van satan
en hun eigen geweten tot Hem en Zijn
gerechtigheid de toevlucht nemen.
David besluit de Psalm met van de
Messias en Zijn rijk te zeggen: Zijn
naam zal zijn tot in eeuwigheid, zo lang
als er de zon is, zal Zijn naam van kind
tot kind voortgeplant worden. Het
koninkrijk van Christus is er ook vandaag en zal er zijn tot op de laatste
dag. Daarom zijn zij welgelukzalig die
deze Koning erkennen voor hun Heer’.
Kapelle (Zld)
Ds. C. Harinck
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Belijden en Beleven
ONS BIDDEN EN DE HEMELVAART VAN CHRISTUS (6)
We hebben in de vorige artikelen
nagedacht over ons bidden in de
lijdenstijd en kwamen toen uit
bij de gebedsstrijd van Christus
in Gethsémané.
We zagen dat die worsteling van
de Borg en Zaligmaker, van deze
bestreden Bidder en Aanbidder
Gods volk en kinderen buitengewoon
lief en dierbaar is geworden. Hij voor
ons, daar wij anders de eeuwige dood
zouden sterven. Wat heeft het U, Heere
Jezus, gekost. Duizend, duizend maal, o
Heer’, zij U daarvoor dank en eer.
Met het oog op het heilsfeit van de
Hemelvaart is het bijzonder troostrijk na
te denken over de betekenis voor ons
gebedsleven nu Christus op de
Hemelvaart naar Zijn Vader is gegaan
en nu gezeten is aan de rechterhand
van God. Daarvoor is het nuttig art 26
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis te
lezen: van de enige voorbidding van
Christus.
De zaken worden dus omgekeerd:
Christus voorbede is van groot belang
voor ons gebedsleven.
Art. 26 van de Nederlandse Geloofsbelij
denis is het laatste artikel in dit
Gereformeerde Belijdenisgeschrift over
Christus en Zijn werk als Zaligmaker. Hoe
ontroerend getuigt dit geloofsartikel van
Christus. Het vertolkt een heerlijk
Schriftgetuigenis. Hier vindt u hartverblijdend nieuws.
Ik denk aan de jonge dominee uit
Schotland, Robert Murray McCheyne.
Ds. J. Van Amstel schreef onlangs een
serie artikelen over hem en zijn broer.
De prediking van deze predikant was
4

Kracht naar Kruis no. 8 • Mei 2016

een voortdurende aansporing om tot
Jezus te komen Hij schrijft in een
preek:
‘Hoe velen blijven in duisternis, doordat
zij verkeerde verwachtingen hebben
betreffende dit komen tot Jezus. Zij
menen, dat het iets is boven het geloof
in de beloften Gods uit. Maar komen tot
Jezus, is oprecht geloven, wat God van
Zijn Zoon getuigd heeft. ‘God is zo goed
als Zijn Woord. Hem kunnen we daarom
onze zaak wel toevertrouwen.’
In Christus mag u de enige toegang
vinden tot het paradijs dat eenmaal
achter Adams rug gesloten werd. Dat
paradijs is in beginsel te vinden in Jezus
Christus. Hij is de God- mens en
Middelaar die ons met God verzoent. Hij
is groot. Maar niet zo groot, dat u voor
Hem zou moeten schrikken. Zoek het
bij Hem en niet naar een ander naar uw
eigen goeddunken. Zoek het niet bij
Maria of een ander heilige, zo wordt ons
in dit geloofsartikel voorgehouden.
In de Middeleeuwen schijnt er een schilderij te hebben bestaan, waarin Christus
en Maria tegenover elkaar zijn afgebeeld, ieder aan een eind van de hemel.
Tussen Christus en de aarde staat een
ladder opgericht. Maar slechts weinigen
proberen deze te beklimmen en vallen
in schrik terug. Maar er is ook nog een
andere ladder; tussen Maria en de aarde. Wie daarlangs opklimt, wordt gastvrij ontvangen. Zo’n schilderwerk
spreekt boekdelen over de dwalingen
van de Rooms- Katholieke kerk.
Geheel hieraan tegenovergesteld wordt
dit beleden in artikel 26 NGB. Zie de

GEEN WEZEN MEER
Nu is de Heiland in de hemel
Zijn werk op aarde is volbracht,
Hij bracht verzoening voor de zonden
Dat blijft ons leven lang van kracht.
Maar in het hart van Zijn discipelen
Is naast de blijdschap ook verdriet,
Al hadden zij wel Zijn belofte:
Als wezen laat Ik u hier niet.
Ik zend u immers toch de Trooster
Hij wil u leiden, elke dag,
Blijf Hem maar biddende verwachten
Weet, waar u op vertrouwen mag.
Ze deden wat hun Heiland wilde
Verwachten biddende hun Heer’,
Zo werd bewaarheid Gods belofte,
Ik laat u niet als wezen meer.
Wij mogen nu ook Jezus volgen
En zijn op weg naar ’t Vaderhuis,
God haalt dan eenmaal al Zijn kinderen
Voor eeuwig, veilig bij Hem thuis.
M. Koffeman- Zijl uit “ONBEWERKT
HOUT”, uitg J H Kok, Kampen, 1987.

eerste zin van art.26. Guido de Bres
schreef in zijn Geloofsbelijdenis: ‘Anders
hebben wij geen toegang (tot God), niet
meer dan (als de doornen en de distelen)
tot het vuur.’ Neem hierbij wat Alexander
Comrie(1706 - 1774) – een van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie - in zijn Catechismusver
klaring schrijft: ‘Hier is de toets voor ons
gemoed: Wie God nooit in Zijn wraakverterende en wraakoefenende gerechtigheid net zo liefgehad hebben als in Zijn
barmhartigheid, hebben nooit de ware
God gekend noch liefgehad.’ Ik voeg
daar graag aan toe: Maar wie God zo
ooit heeft leren kennen, is hartstochtelijk

verlegen geworden om een Middelaar als
die van artikel 26 NGB.
Geen toegang. Wij hebben de deur van
het paradijs achter ons in het nachtslot
dichtgetrokken . Nu kunt u zich alleen
maar grote zorgen maken over de
vraag, hoe het ooit weer goed komt
tussen de Heere en u. U zou misschien
wat graag gelovig van Christus gebruik
willen maken. Maar het lukt u niet. Uw
liefdeloze hart, uw dorre gebedsleven,
de leegheid van uw gevoelens, als u de
Bijbel leest. Het slaat u allemaal neer
en maakt u bedroefd. U krijgt geen toegang tot Christus vanwege Zijn grootheid en ook vanwege uw onwaardigheid.
Hoe heerlijk getuigt het geloofsartikel 26
van de NGB echter van Christus. Luister
goed. Ambrosius heeft van Hem
gezegd: ‘Hij is onze mond, waardoor wij
tot de Vader spreken, ons oog waardoor
wij de Vader zien, onze rechterhand,
waardoor wij ons(zelf) de Vader aanbieden, zonder Wiens tussenkomst noch wij
noch een van de heiligen met God enige
gemeenschap hebben. ‘Hoe lief had Hij
zondaars, dat Hij voor hen stierf.’
Hij werd mens in slavengestalte, legde
de heerlijkheid die Hij had bij de Vader
om onzent wil af. Welk een vernedering!
Zo lief had Hij zondaars. Art.26 getuigt
van Hem: ‘Er is niemand die ons liever
heeft dan Hij.’ Hoe bestaat het? Voor
vrienden kan mogelijk iemand zijn leven
geven. Maar Hij stierf voor vijanden,
zonk weg in de oordelen van God die wij
verdienden. Om ons te verzoenen met
Zijn Vader. Weet u wat u het beste kunt
doen? Al uw grootheid en braafheid
inruilen voor Zijn gerechtigheid.
Zoekt u misschien een tussenpersoon
die een goed woord bij de Vader voor u
spreken kan? U kunt bij Christus
terecht. Bij wie kunt u immers beter
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terecht dan bij Hem Die Koning is van
hemel en aarde? Er is nergens in hemel
of op aarde die ons liever heeft. Wie
heeft ons meer bemind dan Hij? Hij gaf
Zijn leven voor vijanden. Zoekt u een
Middelaar Die macht en aanzien heeft?
Wie heeft daar zoveel van als Hij Die
aan de rechterhand van God is. Wie
hoort God liever dan Zij eigen beminde
Zoon? Zo getuigt artikel 26.

Wij vieren het Hemelvaartsfeit. Vol eer
steeg de verhoogde Christus naar de
hemel. Op grond van Zijn verdiensten
kreeg Hij de ereplaats aan de rechterhand
van Zijn Vader. Daar is Hij bezig om altijd
voor Zijn volk te bidden. Wat een gepaste,
noodzakelijke en onmisbare Voorbidder!
Harderwijk
ds. J. Oosterbroek

Draagt elkanders lasten
Beste lezer,
Bent u een dromer - een dromer waarvan Joël spreekt?
Het zijn geen oppervlakkige
dromen, maar dromen met
een heerlijk perspectief, geïnspireerd door Gods Geest. We
lezen van de Pinksterdag dat de
mensen boodschappers van God worden. Mensen, geïnspireerd door de
Geest, worden boodschappers van God.

Verjaardagskalender
12 mei
Alma Siereveld,
Vuurpijlstraat 20b,
3053 EZ Rotterdam
13 mei
De heer J. Koppert,
Beelstraat 43,
2672 AB Naaldwijk
16 mei
De heer J. Koelewijn,
Scheepsvaart 85,
6846 LT Arnhem
25 mei
Mevr. M.S. van EsseveldtDonker, `Ronssehof` app.
322, Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda
11 juli
Mevr. V. Visserman-Boes,
`Hof van Smeden`,
Kamer 323,
8301 XG Emmeloord
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Brievenbus
Mevr. A. Hofland,
Westduinweg 1385,
2583 AZ Den Haag

Evangelie
Evangelie is als wind
die overal op aarde adem vindt,
en over bergen en in dalen
haar blijde boodschap zal vertalen.
Die soms in stilte, dan in kracht
verschijnt, waar men haar nog verwacht.
Evangelie is als vuur
dat levens kan verwarmen, ieder uur,
in tongen die wel moeten spreken,
in vlammen die de weerstand breken.
Het vuur dat leven geeft en gloed
en koude harten nieuwe moed.
Evangelie is het woord,
het nieuwe licht in taal gehoord,
in woorden over eeuwig leven,
een lied dat wind en vuur kan geven.
Het woord dat over d’aarde zwerft
en levens voor Gods rijk verwerft.
Evangelie, grote kracht,
door Gods Geest op aarde rond
gebracht.
Gevangen steeds in nieuwe woorden,
lofzangen in aloude akkoorden.
Het Woord dat leven geeft en gloed,
een levend vuur God tegemoet.
Dichter: Diny Beijersbergen-Groot,
www.gedichtensite.nl

Puzzelhoek
Bij deze puzzel moet u gaan bladeren
door de psalmen. De vindplaatsen staan
bij de vragen. De eerste letters van de
antwoorden geven de oplossing voor deze
puzzel, die kunt u naar mij opsturen.
1. Dit huis zegt dat Zijn goedertierenheid in der
eeuwigheid is. (118)
2. Op deze bergen groeien cederbomen (104)
3. Deze dieren zijn briesende om den roof (104)
4. De letter “e”
5. De afgoden hebben een mond maar kunnen
niet …….. (135)
6. Deze grote vissen moeten samen met de
afgronden de Heere loven (148)
7. Dit is niet in de mond van de afgoden (135)
8. De afgoden hebben handen maar kunnen
niet …… (115)
9. Dit is werk van mensenhanden (135)
10. Deze koning heeft deze psalm geschreven
(103)
11. De letter “e”
12. Dit hemellichaam is gezet tot de gezette tijden (104)
13. Deze mensen moeten de Heere loven (117)
14. De letter “e”
15. De letter “e”
16. Dit moet met touwen aan het altaar gebonden worden (118)
17. Hier maakten de Israëlieten de Heere zeer
toornig (106)
18. Wat zal ik doen omdat de Heere mijn verhoord heeft (118)
19. Deze kostelijkheid daalt neer op Aarons
baard (133)
20. Waar moeten we ingaan met een lofgezang
(100)
21. De letter “e”
22. Wat vermeng ik met mijn tranen (102)
23. De letter “e”
24. In dit dagdeel staan de knechten in ’s Heeren
huis (134)
25. Waak op gij luit en ……. (108)
26. De letter “e”
27. De letter “e”
28. Wat doen de bergen als de Heere ze aanroert (104)
29. De letter “e”

1
2
3
4

e

5
6
7
8
9
10
11

e

12
13
14

e

15

e

16
17
18
19
20
21

e

22
23

e

24
25
26

e

27

e

28
29

e

De oplossing van de puzzel uit het april-nummer is: Paulus van T

De
oplossing van de puzzel uit het aprilheidenen.
nummer is:
Vriendelijke
van: de apostel der heiPaulus
vangroeten
Tharsen,
Willeke Breederveld
denen.
Capellerij 3
3252 CG GOEDEREEDE

Vriendelijke groeten van:
Willeke Breederveld
Capellerij 3, 3252 CG GOEDEREEDE
telefoon: 0187-492281
email: wbreederveld@solcon.nl
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De zegeningen van de zonen
van Jakob
Benjamin.
“Benjamin zal als een wolf verscheuren;
des morgens zal hij roof eten, en des
avonds zal hij buit uitdelen” (Genesis
49:27).
Benjamin is “Een kind van vele gedachten”. En je ziet het een beetje voor je,
als je deze lijn trekt: 1. Een dubbele

naam. 2. Een dubbel leven. 3. Een dubbele zegen.
1. Iedereen kent zijn naam. Want de
“Benjamin” is de jongste. Maar hij heette ook Benoni. Benjamin staat voor
“Zoon van mijn zegen” en Benoni is
“Zoon van mijn verdriet”. Moeders
krachten stroomden weg toen hij werd
geboren. Zij stierf. En ze noemt op de

DE LAST
Een last ligt op elk mens in zijn verloren
staat.
Een last, drievoudig. Maar toch
onbewogen
doet hij op aard’ wat recht is in zijn
eigen ogen
en peinst niet over waar hij bij het
sterven henen gaat.
De last van zonden drukt hem nauwelijks
terneer,
Hij ziet het niet. Hij is gelijk de lijken,
die ook niet onder lasten meer
bezwijken.
Hij leeft zijn leven; denkt aan ’t einde
nimmermeer.
De last van gramschap, van Gods
ongunst over hem,
die kent hij niet. Hij voelt zich goed en
aardig,
hij vindt zichzelf de gunst van mensen
waardig
en luistert niet, al waarschuwt men met
klem.

De last van de verdoemenis die op hem
wacht,
Die kent hij niet. De satan sluit zijn oren,
Zodat hij niet naar ’s Heeren stem wil
horen
en sleept hem mee in de eeuw’ ge,
donk’re nacht…
O Heere, ik ben een zondig
mensenkind!
Ik weet de weg, maar ga toch telkens
dwalen.
Wilt U mij uit de macht van satan
halen?
Geeft U dat ik ook eens het Leven in U
vind!
Dan gaan de lasten drukken, o zo
zwaar,
dat zullen al Uw kind’ren ondervinden.
O Heer’, wil mij in gunst aan U
verbinden,
dan word ik naast de last, Uw liefde
ook gewaar.

Hanneke Schoonebeek uit “HEIMWEE NAAR HUIS”, uitg De Banier, Utrecht
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valreep het kind naar haar tranen:
“Zoon van mijn verdriet”. Het was ook
heel verdrietig. Want ze dacht: “Wie
zal hem leren lopen?” En Jakob heeft
zijn jongste nooit aan kunnen kijken
zonder te denken aan haar, die bij haar
leven de vreugde van zijn hart was en
na haar sterven zijn grootste verdriet.
Maar terwijl de moeder zei: “Benoni”,
zei de vader: “Nee, Benjamin!” En hij
drukte zijn hoop daarmee uit. Maar die
twee namen geven wel iets aan van het
dubbele waaronder het kind zelf en zijn
vader leefden.
2. Wie aan Benjamin kwam, kwam aan
Rachel. Er kwam daarom ook niemand
aan hem. De broers zouden wel een
bruut geweest zijn, als ze niet van hem
gehouden hadden. Maar er ging ergens
wat fout. Een man, die zijn moeder
vroeg had verloren, zei eens : “Ik kan
eigenlijk niet echt warm iets zeggen;
want dat leerden wij vroeger thuis niet”.
Het is moeilijk om een kind te geven
wat het moet hebben, als er geen moeder meer is. Omdat er dan geen echte
uitwisseling van geven en nemen meer
is. Een oppasoma zei: “Ik vind het zo
fijn, als ze komen; maar grootbrengen
kun je ze op mijn leeftijd niet meer”.
Daar ben je dan te teer voor. Een kind
zonder eigen moeder kan een verlegen
kind worden. Maar het kan zich ook
ontpoppen als een vals kind. Valsheid is
de wraak van de zwakke. Benjamin
heette de liefste; maar dat was hij niet
echt. Hij was een wolf, die als hij eenmaal bloed geproefd heeft, van geen
ophouden weet. De bekende koning
Saul, een Benjaminiet, was eerst, net
als David, de publiekslieveling. Maar hoe
onbarmhartig heeft hij David later nagezeten. En zijn naamgenoot Saulus heeft
de gemeente boosaardig vervolgd. Dat
wrede en dubbele; zit dat ook in ons?
Ja, dat zit ook in ons. Dat komt door de
zonde. Niemand is zo lief als hij er uit

ziet en als waar de mensen hem
voor houden.
3. Benjamin had dat dubbele
zowel van Jakob als van Rachel.
Ook bij Rachel zat het er in. Ze
verborg onder haar zadel een
beeldje van haar god van vroeger. Je
zag de god van haar oude leven niet.
Maar hij was er toch wel. Welke god zit
er bij ons altijd nog verborgen? Wat
heeft u weggestopt? Maar die weggestopte god maakt ons leven vlak en
ongelukkig. Dit is een groot verdriet
voor Jakob geweest. Maar daar klinkt
ook een zegen. “Maar des avonds zal hij
buit uitdelen”. Dan is er wel wat
gebeurd. Dan is Benjamin toch ook weer
Benoni geworden. “God, ik ben zo vriendelijk niet. U weet het wrede van mijn
hart wel. En ik weet van geen ophouden
waar het de zonde betreft, net als een
verwend, jongste kind. Ik ben er niet
vanaf te krijgen, als U me er niet vanaf
brengt”. Ik bid, dat Benjamin voor Juda,
dat is Jezus, zich diep buigt. Dat wij
alleen in Christus roemen. Saulus had
dat ook geleerd.Tenslotte mag hij blij in
Christus roemen: “Ik heb meer gearbeid
dan zij allen” (vgl. 1 Korinthe 15:10). In
het nieuwe Jeruzalem zal er geen zonde
of wrevel of iets dubbels meer zijn. En
Jezus zegt tot wie met berouw tot Hem
komt: “Je heet geen Benoni; je heet
Benjamin!” En hij zal, als het lieve, jongste kind, aan de laagste trede van de
troon spelen!
Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind
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Beleefde psalmen (1)
Wanneer we psalmen lezen en
vooral wanneer we deze zingen,
kunnen we de kinderen van
God in het hart kijken. Zo
wordt het verwoord en dat is
ook helemaal waar. Daarom zijn
de psalmen zo geliefd bij allen
die de HEERE vrezen. Op allerlei
momenten doet dit gedeelte uit het
Woord van God dienst. In het vertolken
van het beleven van onze ellende, in de
roep om verlossing en niet minder in
het aanbidden van God en Hem zo de
eer geven, die Hem toekomt.
We kunnen en mogen de psalmen van
deze kant benaderen en op diverse
momenten van het geestelijk leven deze
werkelijk uit-zingen.
Toch moeten we daarbij niet blijven
staan. Dan zouden we teveel van de
mens uit deze liederen benaderen en
alleen kunnen letten op hoe wíj met de
psalmen omgaan.
In de eerste plaats zijn de psalmen niet
een uiting van de diverse dichters
ervan. Ze zijn vooral openbaring van
God. Hij gééft psalmen. Ze komen uit
de hemel, om het nu zo maar te
omschrijven. God maakt Zich bekend,
ook in dit deel van Zijn Woord. Zoals
van heel de Schrift geldt, moet ook van
de psalmen worden beleden dat de
Heilige Geest de schrijvers ervan heeft
geïnspireerd. Heel de Schrift is door
God ingegeven. Het zijn de psalmen
van de Heilige Geest en daarom is het
geestelijk leven er temeer mee gediend
wanneer deze liederen ‘klinken’. Niet
zozeer als uitingen van een godvrezend
leven, maar vooral als openbaring en
onderwijzing van de Heere Zelf.
Wanneer we zó met de psalmen
omgaan, leren we deze dieper verstaan
10
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en hemelhoog zingen! Dan klinkt hetzelfde lied voor Gods troon en hier
beneden. Dan wordt het lied van de
engelen in de kerstnacht op aarde
voortgezet door allen die vanuit de
hemel zijn ingezet om Gods liederen uit
Zijn liedboek stem en toon te geven.
Zelfs te toonzetten. Zo zingen we op
hoger toon. Werkelijk op toonhoogte.
Op de hoogte van het heil!
Op deze manier willen we met elkaar
letten hoe op aarde door mensen in
heel verschillende omstandigheden
gezongen wordt. Soms met een prachtige solostem, meer dan eens in een
samenzang. En zelfs, wanneer mensen
geen wijs kunnen houden, de hemel
hun ‘lied’ hoort, omdat ze ook met een
gebroken en wellicht onzuivere stem
voor het oor van mensen, zingen van
God en tot God. Want God woont en
troont op de lofzangen van Israel, zoals

EENZAAM MAAR NIET ALLEEN
Er is zoveel wat ik niet kan,
hoe graag ik het zou willen,
In levenshonger, niet te stillen,
een zwakte dragend met elan.
’k Zie mensen om mij heen bewegen,
zij doen hun werk en vaak nog meer.
’k Heb op hun vragen geen verweer,
hun onbegrip maakt mij verlegen.
Ik zit gevangen binnen grenzen
van zwakte en van eenzaamheid
En niemand weet hoezeer ik lijd,
Ik ben ongrijpbaar voor de mensen.
Maar God ziet daag’lijks in mijn hart,
Hij kent mijn nood, Hij stilt mijn smart!

dit in Psalm 22 als evangelie tot ons
komt.
Laten we er een begin mee maken door
te luisteren naar de stem van iemand
die wel graag zong, maar niet alle gaven
had om voor het oor van mensen het
hoogste lied te zingen.
Ze was heel eenvoudig, had niet veel
woorden nodig in een gesprek met
anderen om haar heen. Zingen ging
haar beter af dan spreken, om het nu
zomaar te zeggen.
Toch kwam elke keer in het ‘gesprek’
naar voren hoe goed de Heere is. Je

kon er maar betrekkelijk over doorspreken. Maar elke keer werd je erdoor
getroffen dat haar hart bij de Heere
was. Daarom zong ze graag en waardeerde het als anderen om haar heen
meezongen:
God is goed!
Dan zeg je veel! Dat is dan een beleefde psalm, als je zo onder ander Psalm
135 kunt zingen. Tot eer van God. En
tot een getuigenis om je heen
Ede
ds. J. Van Amstel

Geheugen 2

‘Aandacht richten op ....’
Deze maand een logisch vervolg op het
vorige artikel. Want als we goed kijken
dan richten we ook onze aandacht
ergens op.
Maar hoe vaak werpen we snel een blik
in de krant of lezen we vluchtig het
kerkblad door. Van concentratie is dan
bijna geen sprake.
Het kan ook zijn dat we worden afgeleid
door muziek of doordat anderen in de
kamer praten. Ook kunnen onze gedachten zelf afdwalen... Dit zal ons allemaal
regelmatig overkomen als we naar een
preek luisteren of tijdens het autorijden.
De temperatuur kan ook een rol spelen
of misschien is de verlichting niet goed.
Misschien zijn we die dag moe of hebben
we verdriet. Soms kunnen we te weinig
tijd hebben om ons te concentreren op
iets of zijn we met een aantal zaken
tegelijk bezig. We verplaatsen de aandacht van het één naar het ander en
weer terug. We zullen allemaal wel dingen herkennen. Toch is het belangrijk
om regelmatig te oefenen om uzelf op
één ding te concentreren. Uw totale aan-

dacht wordt dan hierop gericht en u zult
het vast beter onthouden. Daarom hierbij wat oefeningen om bewust met de
concentratie bezig te zijn.
Oefening 1: Wat zijn voor u storende
elementen (dingen) die uw concentratie
beïnvloeden? Wat leidt u regelmatig af
als u de krant leest, een gesprek voert
of naar de kerkdienst luistert?
Als u hierbij stil staat, dan kunt u vast
wel enkele dingen opnoemen.
Oefening 2: Hoe kunt u in het dagelijks
leven uw concentratie verbeteren? Wat
zou u er aan willen en kunnen doen?
Bovenstaande vragen kunnen uzelf
inzicht geven. Niemand kan zich tijdenlang op hetzelfde concentreren. Probeer
hierin ook wat variatie te brengen. En
neem geregeld een pauze. U heeft misschien vroeger wel tegen uw kinderen
gezegd: leer een uur goed aan je huiswerk en kom dan naar beneden om wat
drinken. Ontspanning is, ook voor oudeMei 2016 • Kracht naar Kruis no. 8   11

ren, belangrijk. Maak er dagelijks
gebruik van en geniet. Even een rondje
in de frisse lucht.. heerlijk! Gaat het
lopen moeilijker of kunt u niet alleen
naar buiten? Misschien is het wel mogelijk om voor een open raam dagelijks
even wat frisse zuurstof in te ademen. Daarnaast is het voor ons
allen ook belangrijk om dagelijks minstens 15 minuten het
geheugen te oefenen. Vorige
maand hebben we al gewezen
op een ‘woordzoeker’ maar u
kunt natuurlijk ook een kruiswoordraadsel oplossen of een andere puzzel.

Colofon

Oefening 3: Lees de volgende woorden
langzaam en duidelijk op.
Gordijn, kozijn, vogel, potlood, ukkepuk, kastenwand, brein, stoel, kruik,
breed, gebak, potgrond, koffiepot,
bloembak, zeil, keukenkast, fornuis.
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Oefening 4: Streep alle k’s door in de
woorden van oefening 3.
Oefening 5: Neem een kort krantenartikel
of een stukje tekst uit een tijdschrift voor
u. Streep alle woordencombinaties met
‘ar’ en ‘ra’ door. Dus deze twee letters
moeten achter elkaar staan in het woord.
Oefening 6: Probeer voor uzelf samen
te vatten waar dit artikel over gaat.
Zodoende concentreert u zich op één
onderwerp en zal de samenvatting ook
langer in uw geheugen blijven. Gaat het
moeizaam? Geen probleem, u oefent
gewoon regelmatig de komende dagen
en weken!
Veel succes gewenst en een hartelijke
groet,
Goedereede
Marianne Tanis
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