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MEDITATIE

Henoch weggenomen
“ Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, 
opdat Hij de dood niet zou zien.”

Hebreën 11 : 5a.
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Van Henoch wordt een mooi getuigenis 
gegeven: hij wandelt met God. Hij mag 
leven door het geloof. Zijn levenswan-
del staat in het teken van de omgang 
in het geloofsvertrouwen met de Heere. 
Is er bij ons die levenswandel? Van 
nature wandelen we naar het vlees. 
Dankzij het wonder van de vernieuwen-
de genade mag het worden een wande-
len door de Geest. Maar hoe zullen 
twee samengaan als ze niet eerst tot 
overeenstemming zijn gekomen? Als je 
samen gaat wandelen moet je wel het 
zelfde doel voor ogen hebben. God 
trekt in Zijn opzoekende zondaarsliefde 
de zondaar uit de duisternis en Hij leidt 
op Zijn weg naar het einddoel.
Wandelen doe je op je gemak, voor 
ontspanning. Henoch wandelt met God. 
Hij loopt aan Gods Vaderhand, wordt 
geleid als een kind. Dat is een mooie 
typering van het christen-leven. 
Als je met elkaar wandelt, kun je veel 
vertellen. Je leert elkaar kennen. In de 
tere geloofsomgang met de Heere komt 
er meer kennis van God en Zijn werk. 
En de gelovige mag zijn hart uitstorten 
voor God! Hoe verder je wandelt, des 
te meer gaat dit leven in de vreze des 
Heeren je beheersen en wordt het 
bepalend voor je levensrichting. In de 
geloofsoefeningen van vertrouwen en 

LICHT IN LIJDEN

verwachten, vergeven en vernieuwen 
wordt het geloof verdiept. 
In dit nabije leven met God mag je 
merken dat Hij van je af weet. 
Henoch krijgt getuigenis dat 
hij God behaagt! De Heere 
kent degenen die de Zijnen 
zijn. Dat wil zeggen dat Hij 
weet wat Zijn kinderen nodig 
hebben. Hij voorziet in hun 
noden en behoeften. De Heere 
laat Zich niet onbetuigd voor ieder 
die het heil van Hem verwacht. Het 
gelovig vluchten tot de Heere en het 
aannemen van Zijn beloften, is God 
welbehagelijk. Zoals de Heere Jezus tot 
de Kananese vrouw spreekt: “Groot is 
uw geloof; u geschiede gelijk gij wilt.” 
Van het geloof van de hoofdman te 
Kapernaüm zegt Jezus: “Ik heb zelfs in 
Israël zo groot een geloof niet gevon-
den!” De Heere bezegelt Zijn eigen 
werk. 
Wat een wonder als je zo mag merken 
dat de gunst van de Heere er op rust! 
De Heere verzegelt het geloof en 
bevestigt in de staat van de genade. 
Wie in het ware geloof mag léven, zal 
daarin ook sterven. De Heere doet geen 
half werk. Zijn verlossende genade in 
Christus Jezus is zowel voor het leven 
als voor het sterven genoeg. 
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In dit nummer vindt u weer de 
gebruikelijke vervolgartikelen. Daarin 
komen allerlei aspecten van het gees-
telijke leven maar ook van het licha-
melijk welzijn naar voren. 
We danken alle medewerkers voor 
hun bijdragen. Ook van andere scri-
benten zijn bijdragen welkom, als ze 
passen in de doelstelling van onze 
stichting. Voor inzenden van copij zie 
mijn mailadres onder de colofon. 
Wellicht leven er bij onze lezers vra-
gen van geestelijke of medische aard. 
U kunt ze gerust aan ons doorgeven 
waarna wij proberen om er op in te 
gaan. Het kan best zijn dat meerde-
ren met dezelfde vragen bezig zijn. 
De Heere zegene alles wat in deze 
uitgave is geschreven.

Uw eindredacteur
ds. J.P. Boiten 
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e En Henoch heeft dat ervaren. Want door 
het geloof werd hij weggenomen. God 
Zelf nam hem weg zodat hij de dood 
niet heeft gezien. Wat een machtig 
wonder! In Genesis 5 lezen we vele 
namen in het boek van Adams geslacht. 
En telkens klinkt het refrein: en hij 
stierf…. Maar bij Henoch wordt het 
doorbroken. Hij was niet meer want God 
nam hem weg. Zo groot is de genade 
van God. Een zondaar die in het boek 
van Adams nageslacht wordt vermeld, 
kan sterven zonder dat hij de dood ziet. 

Henoch werd verplaatst. Van deze 
wereld is hij overgebracht naar de 
heerlijkheid van God. Overgezet van de 
aarde in de hemel. Die overgang was 
niet zo groot. Want tijdens zijn leven 
had Henoch de hemel al in zijn hart. 
Voor zulken is het sterven een overge-
plaatst worden. Kennen we die genade 
van de zalige vrede in ons hart? Al 
wandelend je hart ophalen aan de wel-
dadigheid van Jezus Christus. Hij is de 
lijdensweg gegaan, ten einde toe. Voor 
Christus werd het een sterven onder de 
toorn van God. Als Borg heeft Hij zo de 
schuld en zonden weggedragen. In de 
verdienste van de Gekruisigde Jezus 
ligt de zaligheid van de vergeving. 
Vrede door Zijn kostbaar bloed. En 
deze Jezus is opgestaan uit dood en 
graf. In die overwinning ligt de garantie 
dat allen die in Hem geloven de dood 
niet zullen zien. Ze moeten wel ster-
ven, maar dat is een doorgang tot het 
eeuwige leven. De dood heeft niet 
meer de macht om hen in zijn greep te 
houden. Wat een heerlijk uitzicht! 
Machtige troost in leven en in sterven. 
We mogen kracht putten uit Christus 
en Zijn werk, in alle tegenspoed. De 
Heere wil het heiligen aan ons hart. 
Wandel maar stillekens achter Hem 
aan. Hij gaat vooraan! 
Wie Jezus mag blijven volgen zal weg-
genomen worden voor de verschrikking 

ARMEN EN RIJKEN

Er moet eens een predikant geleefd 
hebben die in zondagse eredienst de 
gemeente het volgende voorlegde:
“Gemeente, als ik u hier zo zie zitten, 
op z’n zondags gekleed, dan vraag ik 
mij af: “Waar zijn de armen?”
Maar als ik straks, na afloop van de 
dienst in de collectezak kijk, vraag ik 
mij af: “Waar zijn de rijken?”
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van de doodsmacht. Die jaagt geen 
angst meer aan want alles is voldaan. 
Dat eigendomsrecht van Christus ver-
dienste geldt voor leven en sterven. 
Daarom wordt het steven voor Gods 
kinderen een ontslapen in Jezus. 
Er kan veel strijd zijn. Wat een 
benauwdheid komt er soms in nood en 
pijn. Hoe kunnen we opzien tegen het 
sterven. De dood blijft een vijand, 
maar heb goede moed, Ik heb de 
wereld overwonnen, zo roept de Heere 
ons toe. Voor Henoch is het niet een 
totaal vreemde zaak om bij God in Zijn 
heerlijkheid te zijn. Het beginsel van de 
hemelvreugde was hier in zijn hart. In 
die kracht het ongeloof er onder bren-
gen en de begeerten van het vlees 
kruisigen. 

Al biddend raak je meer aangewezen 
op Gods hulp. Heere houdt Gij mijn 
handen vast ! Trek mij en leid mij in 
Uw spoor. Al wandelend kom je steeds 
dichter bij huis. Je ziet er soms met 
verlangen naar uit. 
Eerst levensgenade en dan stervensge-
nade. De Heere doet geen half werk 
maar een volkomen werk tot behoud. 
En wanneer je met Christus tot de 
ervaring van het sterven en de opstan-
ding bent gekomen, ontvangt de gelo-
vige aldus Luther, een bovenmenselijke 
vreugde. Want dit steven is … erven!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

HERFSTBOS

Ik ben het herfstbos door gegaan.
Behoedzaam ging ik laan na laan
tussen glooiende hoge wallen
vol bladeren, bij duizendtallen.
En links van mij en rechts van mij
rezen de stammen zij aan zij
fier, recht en statig als pilaren
met pruiken die vol goudgloed waren.
En verder op de achtergrond
voorbij het geel en roodbruin bont
leken de dennen en de sparren
wel in hun groenheid te verstarren.

De stilte die ik stil doorliep
raakte mij onuitspreeklijk diep.
O nee, ik wou die niet verstoren
maar in mij werd een lied geboren:
Mijn God, wat hebt Gij uitgedacht!
Wat weidse en verheven pracht!
Zelfs dit verdorren laat Gij juichen
en gloedvol van Uw macht getuigen.
Van zwevend, warr’lend blaad’ren-spel
Maakt Gij een koloriet vaarwel.

Zou ik, klein mensenkind, te midden
van zoveel schoons, U niet aanbidden?

Jo van Veen-Nusmeijer uit “RIJPEND 
ALS HET GRAAN”, uitg Den Hertog, 
Houten, 1985.
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Maarten Luther en 
500 jaar reformatie (6)
Theologische professor in Wittenberg

Maarten Luther begint in 1513 te 
Wittenberg zijn voorlezingen om de bij-
belboeken uit te leggen. De Psalmen 

behandelt hij vanaf het eerste 
gedeelte van het jaar 1513, 

gevolgd door de Romeinenbrief 
in het voorjaar van 1515. 
Vanaf oktober 1516 tot 1517 
de Galatenbrief, daarna de 
Hebreeënbrief en vanaf het 

begin van 1519 nog een keer 
de Psalmen. Wat in deze verkla-

ringen opvalt is zijn omvorming van 
de middeleeuwse uitlegkunde, herme-
neutiek. Daaruit spitst Luther de leer 
van de Schriftzin toe tot een dubbelper-
spectief. Enerzijds de woordelijke-, de 
‘letterlijke’ zin. En anderzijds de tekst 
als onmiddellijke aanspraak voor de 
gelovigen, de ‘geestelijke’ zin van de 
tekst die we als het christologische 
‘voor ons’ of ‘voor mij’ kunnen samen-
vatten. Hierdoor buigt Luther de vorm 
van het middeleeuws verstaan van de 
tekst om naar het verstaan in een 
eschatologisch perspectief. Hij richt zich 
op een tekstuitleg met de focus op 
Christus (typologische zin), in bijzonder 
Christus’ reddingsdaden om deze in his-
torische zin te plaatsen. In dit licht wor-
den de Psalmen uitgelegd en verklaard 
met het oog op Jezus Christus. ‘Elke 
Psalm en heel de Schrift roept om 
genade, zoekt Christus en looft alleen 
het werk van God, maar zij verwerpen 
ieder menselijk werk.’ Luther wil zijn 
Schriftuitleg met het oog op de gelovi-
gen verklaren. Op zichzelf was dat niet 
nieuw, dat gebeurde ook al in de mid-
deleeuwen, hele bijbelboeken werden 

met het oog op de gelovigen praktisch 
besproken. Nieuw bij Luther was de ver-
binding van de academische Schriftuitleg 
in wetenschappelijke zin met het ver-
kondigende element van de preek aan 
de gelovige mens. De Schriftuitleg in de 
academische hoorzaal zal de stichting 
van het geloof dienen. Voor Luther was 
het uitlegkundig concept van de 
Schriftuitleg wetenschap en prediking 
tegelijk, hij was professor maar ook 
prediker, tolk en gids. ‘In de bijbel als 
een uitgebreide bibliotheek vinden we 
van alles: hij zit vol van de schoonheid 
van God en zijn verlangen om met de 
mensen een relatie aan te gaan.’

In de tijd vanaf 1514 werd Von Staupitz 
een steeds belangrijker persoon in 
Luthers opvatting over zijn strenge 
Godsbeeld. Hij werd voor Luther een 
helper in zijn geloofsleven bij alle angst 
en aanvechting. Von Staupitz gaf als 
biechtvader aan Luther troost in zijn 
angstige aanvechtingservaringen door 
hem uit zijn eigen bevindelijkheid te 
bevrijden. Uit de gesprekken die zij 
voerden komen drie angstelementen 
van Luther naar voren: a) de verschrik-
king voor het sacrament, b) de worste-
ling om de eigen begeerten en c) de 
uitverkiezingsvrees. In al die angsten 
wijst Von Staupitz Luther steeds op de 
barmhartigheid van Christus. In 1516 
draagt Von Staupitz zelfs met de vol-
gende opmerking bij tot de aanzet van 
Luthers reformatie: ‘Het is niet Christus 
die je verschrikt, omdat Christus niet 
verschrikt, maar troost.’ Met deze 
troostvolle opmerking komt er een ver-
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andering in Luthers vanuit zijn jeugd 
meegedragen strenge Christusbeeld 
naar een meer troostend, bemoedigend 
Christusbeeld. Zo vormt zich hier wat 
later als ‘Christus alleen’, een centraal 
reformatorisch getuigenis wordt. 

Von Staupitz leerde Luther ook omgaan 
met andere geloofsbronnen, zoals in de 
eerste plaats de bijbel zelf lezen en 
daarna de mystiek van Johannes Tauler 
(ca.1300-1361). Von Staupitz was een 
volgeling van Tauler en leerde Luther 
dat de boete een gehele leven lang een 
Christusgewijde bestemming moest heb-
ben. Van hieruit is ook zijn conflict met 
Tetzel en zijn aflaathandel te begrijpen. 
‘Wie denkt dat hij door aflaatbrieven 
zeker gered wordt, zal naar de hel 
varen met hen die hem daarin onderwij-

zen.’ In deze tijd leerde hij Paulus beter 
verstaan in samenhang met Augustinus. 
Luthers stellingname werd op die 
manier duidelijker: tegen alle menselijke 
mogelijkheden wordt de redding 
bewerkt in het volledige aangewezen 
zijn op Gods genade. Alleen de genade 
van God maakt de bevrijding voor de 
mens mogelijk. Het was deze genade 
van God die centraal stond in de 95 
stellingen van 31 oktober 1517 tegen 
de aflaathandel, daarin legt Luther een 
fundamentele vernieuwing voor de theo-
logie. Luther zegt ook tegen ons: ‘God 
wil geen prestaties, Hij wil eenvoudig 
alleen geliefd worden.’ 

Benschop
ds. C. Bos

schat het aantal ‘slachtoffers’ als 
gevolg van verkeerd toegepaste 
mogelijkheden op niet minder dan
60.000 personen per jaar. Daarbij zijn 
de kosten zeer hoog, waarbij de techni-
sche vaardigheden naast de talrijke 
zegeningen de nodige zorgen baren. 
Denk alleen maar aan abortus, waarbij 
in ons land elke week 600 kinderen, die 
zich niet kunnen verweren in de moe-
derschoot worden gedood.

Kwalen blijven
Ondanks alle enorme inspanningen blij-
ven kwalen en duiken andere ziekten 
op. Denk alleen maar aan kanker, reu-
ma en spierziekten. De geneeskunde 
verliest ondanks haar hoge vlucht de 
pretentie: wij kunnen alles. Vandaar dat 

Waarom ergens anders 
heil zoeken? (5)
Het is onmiskenbaar dat de gezond-
heidszorg een grote vlucht heeft geno-
men, dankzij de enorm toegenomen 
wetenschappelijke en medische moge-
lijkheden. Laat het ons (allen) maar wat 
kosten, ook al worden we erdoor aan-
zienlijk ‘belast’. Het geld moet ergens 
vandaan komen!
Maar, bij al de ‘zegeningen’ waarin wij 
vooral in de westerse wereld delen, 
moeten toch een aantal schaduwzijden 
onder onze aandacht worden gebracht.
Ik noem in het kort het volgende;

Slachtoffers
In het verkeer ‘vallen’ veel slachtoffers, 
maar schakel niet uit wat medicijnen 
kunnen teweegbrengen. Of een combi-
natie ervan of allerlei complicaties. Men 
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de vraag wordt gesteld: zijn de alterna-
tieve geneeswijzen niet de onbetaalde 
rekeningen van de gewone?

Aandacht
De tijd die een homeopaat besteedt aan 
patiënten, die uitgedokterd zijn is aan-
vankelijk beduidend langer: een eerst 
consult kan zomaar meer dan een uur 
duren. 
Tegenover de verzakelijking in een 
(vooral academisch) ziekenhuis wekt het 
‘optreden’ van genezers vertrouwen. 
Zelfs blijken fopmiddelen in beide 
geneeswijzen hun werking te doen. 
Alternatieve mensen, zowel uiterst links 
als uiterst rechts maken de gang naar 
andere genezers vaker dan anderen.

Romantiek
Er is onmiskenbaar een hang nar 
romantiek, zoals velen in de ban geko-
men zijn door oosterse godsdiensten 
van de macro/microgedachte. 
Verbindingslijnen zijn zichtbaar in oos-
terse meditatie, yoga, acupunctuur, 
magie den astrologie, om iets te noe-
men.

Kwakzalvers
In alle tijden zijn er kwakzalvers 
geweest. Telkens kunnen we daarvan 
lezen. Iemand heeft gezegd dat het 
meer een kunst is dan een kunde. 

Doorgaans is er een vaste klantenkring 
en blijft deze in stand (want je bent 
niet zomaar voor genezen verklaard) en 
doet een gift in plaats van een honora-
rium de nodige wonderen.
Een geraadpleegde arts zei hierover dat 
homeopathie voornamelijk afgaat op 
symptomen, maar geen (verantwoorde) 
diagnose stelt.

Een gevarendriehoek
Wanneer we onderweg de auto aan de 
kant moeten zetten, is het wel zo heil-
zaam een gevarendriehoek te plaatsen. 
Dit geldt ook hier.
Want je kunt op het terrein van de 
alternatieve geneeswijze ondoordacht 
terecht komen op de weg van het spiri-
tisme of occultisme. Sommigen kunnen 
een vertrouwde houding uitstralen (zelfs 
een Bijbeltekst in de wachtkamer heb-
ben hangen) en de naam natuurgenezer 
ten onrechte gebruiken. Daarbij is ook 
te denken aan wat men aan aanverwan-
te artikelen verkoopt.
Velen ontdekken (te laat) tot hun scha-
de dat zij misschien wel op een bepaal-
de wijze ‘genezen’ maar er niet ‘beter’ 
op zijn geworden. Integendeel.
Je kunt beter met de Heere ziek zijn 
dan zonder de Heere beter zijn, als ik 
het zo mag zeggen.

Daarom zullen we op onze hoede zijn, 
wanneer wij genezing zoeken, niet in de 
strikken van de satan te geraken.

Wat hebben we, vooral als wij langdurig 
ziek zijn en niemand ons kan ‘helpen’, 
het gebed nodig om geleid te worden 
door de Heilige Geest en voortdurend te 
vragen: leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Laten we daar een volgende keer verder 
over nadenken.

Ede 
ds. J. Van Amstel
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“Levend geloven.” 
Van de hand van ons bestuurslid 
ds. C. Bos te Benschop verscheen een 
boek. De titel is “Levend geloven”. 
Graag vestigen we in ons blad de aan-
dacht op deze publicatie. De predikant 
beschrijft en bespreekt het leven en 
werk van Dietrich Bonhoeffer. Deze 
Duitse Lutherse predikant leefde van 
1906 – 1945. Vanwege zijn betrokken-
heid bij een groep die het nazi-regime 
omver wilde werpen, werd hij ter dood 
gebracht. Bonhoeffer heeft meerdere 
werken geschreven. We vinden bij hem 
o.a. een meditatieve omgang met de 
disciplina arcani (discipline van het 
geheim). Wat wil dat zeggen? In de 
kerk van de eerste eeuwen hadden de 
gelovigen een geheimhoudingsplicht. 
Over het ritueel van het heilig avond-
maal mocht men niet spreken. Alleen zij 
die in Christus geloven, kunnen het 
avondmaal begrijpen. Dit wordt het 
geloofsgeheim genoemd en is als een 
meditatieve omgang met God. 

Deze aandacht voor het christologische 
geheimenis raakt de kern van de chris-
tologie van Bonhoeffer. De meditatieve 
omgang met God moet christenen toe-
rusten om omwille van Christus de 
geloofstaal te spreken tegenover onge-
lovigen. De kerk leeft met Christus in 
een levend geloof en stelt zo Christus 
present in de wereld. Deze meditatieve 
leef- en leesregel ontdekte Bonhoeffer 
bij de oude kerk en bij Luther. Zo gaat 
het Bonhoeffer om de levende ontmoe-
ting met Christus, dat Hij in het leven 
van de ‘gewone’ mens doordringt. 

In zijn boek laat ds. Bos zien hoe 
Bonhoeffer om gaat in deze meditatieve 
omgang met de disciplina arcani. Want 
dat kan ons helpen als pastorale lees- 
en leefregel bij het geloofsverstaan en 

bij geloofsverdieping. Bonhoeffer heeft 
uit ervaring geleerd wat een levend 
geloof is in een postmoderne tijd. 
Daarmee kunnen we vandaag op onze 
levensreis onze winst doen. 

Bonhoeffer heeft veel van Luther 
geleerd. “Met Luther gaat Bonhoeffer er 
van uit dat God zich verbergt in 
Christus in zijn lijden en zich juist open-
baart in die gestalte aan ons.” Christus 
is de kern van Gods geheim aan ons. In 
de praktijk wordt dit beleefd in gebed, 
meditatie en aanvechting. Al deze 
aspecten worden uitgewerkt in een pas-
torale handreiking. Daarbij komen o.a. 
aan de orde: onverhoorde gebeden, 
geloofsstrijd, beproeving en geloofs-
groei. Zo kan ook in onze postmoderne 
tijd pastorale zorg worden verleend. 
Zoals in Hebreën 4 wordt gesproken 
over Jezus Christus, onze medelijdende 
Hogepriester. Hij belooft alle levensda-
gen met ons te zijn. We feliciteren onze 
mede ambtsbroeder met dit boek en we 
zijn dankbaar voor dit onderwijzend en 
bemoedigend geschrift. 

Hendrik Ido Ambacht 
Ds. J.P. Boiten
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Draagt elkanders lasten
Beste lezer,

Heeft u weleens nagedacht over de grote liefde van de HEERE? Het is goed om 
daar eens de tijd voor te nemen. Op een rustig plekje in de kamer, of buiten in de 
natuur. Overdenk dat de Vader Zijn Zoon zond naar deze aarde, Hij handelt naar 
het plan van de Vader. En denk telkens wanneer u aan Jezus denkt, aan de eeuwig 
liefhebbende Vader die Hem zond. Laat Gods Geest je leiden, elke dag opnieuw. En 
leef uit de liefde van de Heer.

Een nieuwe dag is aangebroken

Een nieuwe dag is aangebroken
met 't gouden zonnelicht omstraald.
En elke dag opnieuw ontstoken
door 't scheppingswoord van God 
bepaald.

De vogels die vol vreugde fluiten
zingen tesaam in harmonie.
Zij gaan in blijdschap zich te buiten
met steeds een andere melodie.

Op aarde weet ook 't groen van wanten
en kleurt en fleurt er bloem en plant.
Hier toont zich rijk van alle kanten
't almachtig werk van God Zijn hand.

Die aanblik laat ons hart bezinnen
hoe prachtig alles is gemaakt,
Ons dankbaar loflied klinkt van binnen 
voor schoonheid die ons heeft geraakt.

Justus A. van Tricht,
www.gedichtensite.nl

Brievenbus
U kunt de hier genoemde dames 
verblijden met een kaartje:
Carla Thoen, Fresiastraat 1, 
2685 XJ Poeldijk
Mw. F. de Visser-Wijkhuijs, 
Lepelstraat 16, 
4354 KK Vrouwenpolder

Verjaardagskalender
26 september  Mevr. W. v.d. Laan, 

H. Muntinglaan 10, 
9751 PW Haren

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

5 oktober  Mevr. M. Koppert, 
Beelstraat 43, 
2672 AB Naaldwijk

3 november  Marjolijn-Petersen-
Boekholt, Kamperweg 
1, 3774 LG 
Kootwijkerbroek
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Een lied Hammaälôth: 
Psalm 130.
Door de wereld trekt er een stoet van 
pelgrims naar het veelbelovende land 
aan de andere kant van de tijd. 
Onderweg zingen zij de liederen 
Hammaälôth, de psalmen die wij ken-
nen als de psalmen 120 t/m. 134. 
Psalmen waarin het hele leven met zijn 
hoog en diep en met zijn mooi en moei-
lijk aan u voorbij trekt. Psalm 130 is 
een van de bekendste psalmen van 
deze cyclus. Het is een lied in de nacht. 
Je leeft bij de dag en je hoopt op het 
licht; maar er is in ons leven veel 
nacht. Maar dit is een psalm in de 
nacht. Dat helpt om de reis te volbren-
gen: zo’n psalm in de nacht. 

“Uit de diepten roep ik tot U, o Heere!” 
Het zijn diepten, in het meervoud, waar 
de dichter zich in bevindt. De diepten 
van zijn desoriëntatie en verwarring, de 
diepten van dat hij geen uitweg meer 
ziet, de diepten van zijn zonden. Dat 
meervoud zegt, dat het heel heftig is. 
“Ongerechtigheden” worden die zonden 
genoemd. “Als U, Heere, op de onge-
rechtigheden let, Heere, wie zal 
bestaan?” “Ongerechtigheid” noemt de 
Bijbel als je er niet bent, terwijl men 
wel op je had gerekend en ook op je 
rekenen mocht. Het is: verstek laten 
gaan. Als God in de hemel dat koeste-
ren zou. Je kon wel inpakken als Hij dat 
zou doen. Zo zijn wij wel. Iemands 
schuld dragen wij hem soms een leven 
lang na. Maar God doet dat niet. Hij 
wist onze zonden uit. Hij bedekt die. 

Ja, wij hebben liever een leven met 
allemaal licht. Maar zo zit het niet in 
elkaar. Door het donker moeten wij 
heen. “Uit de diepten roep ik tot U, o 

Heere; Heere, hoor naar mijn stem”. 
Dat is een gebed. Dit lied roept God 
aan. Onze woorden vinden vaak maar 
weinig weerklank bij de mensen. Maar 
er is er Een die alles weet van onze 
diepten. En Die er zelf in is gekomen: 
onze Heere Jezus Christus. God zegt 
niet: “U zit lager dan dat Ik bij u kan 
komen. Ik kan u niet horen”. Maar Hij is 
door Christus in onze diepten bij ons 
geweest. Bij de mensen van een ver-
brijzelde geest is Jezus komen wonen. 
“Ik woon in de hoogte en in het heilige 
en bij dien die van een verbrijzelde en 
nederige geest is” (Jes.57:15). Wie zijn 
die verbrijzelden en nederigen? Dat zijn 
mensen met een geknakt en kwijnend 
leven. Vooral innerlijk zijn zij gebroken. 
Dat is een gevolg van de nood waarin 
zij terecht zijn gekomen door Gods 
slaande hand. Zij weten, dat zij voor 
God niet kunnen bestaan. En dat is een 
zware toestand. 

Hebben wij het wel eens te kwaad met 
onze zonden? Hebben wij al wel eens 
geroepen: “Is er enig middel om de 
straf te ontgaan?” Als dat waar is, is 
Jezus dichtbij. Hij is onder ons komen 
wonen. Is dat niet het grootste wonder 
dat ooit is geschied? Toen zijn de gor-
dijnen van Gods eeuwige liefde hele-
maal open gegaan. Christus nam het 
leven van de verbrijzelden aan. Je kunt 
niet dieper dan in de diepte van de hel 
zinken waar zelfs God er niet meer voor 
je is. Maar daar is de Heere Jezus ook 
gekomen. En nog woont Hij bij de 
armen die God niets hebben aan te bie-
den dan hun schuld en zonde. “Uit de 
diepten roep ik tot U, o Heere!”
 (Lees verder op pagina 11)
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Puzzelhoek
Voor u ligt weer een puzzel. Deze keer een puzzel uit het Bijbelboek Genesis, de 
eerste 17 hoofdstukken. De oplossing kunt u naar mij opsturen tot 30 oktober. 
Succes ermee!

1.  Welk dier kwam met een olijftak in 
zijn bek naar de Ark? (8)

2.  Waar stief Terah? (11)
3.  Wie was een geweldig jager? (10)
4.  Hoeveel jaar na de zondvloed werd 

Arfachsad geboren? (11)
5.  Welke bijzondere mensen waren er 

voor de zondvloed op de aarde? (6)
6.  Beroep van Kaïn (4)
7.  Bij welke stad zijn de eikenbossen 

van Mamre? (13)
8.  Welk teken van verbond gaf God 

aan Noach, na de zondvloed? (9)
9.  Welke rivier omloopt het ganse land 

van Cusch? (2)
10.  Welk dier was listiger dan al het 

gedierte van het veld? (3)
11.  Hoeveel jaar was Noach toen de 

zondvloed begon? (7)
12.  Van welk hout moest Noach de Ark 

maken? (6)
13.  Hoe heet de huisvrouw van Abram? 

(12)
14.  Wat schiep God op de eerste dag? 

(1)
15.  Hoeveel dagen was een jongetje als 

hij besneden moest worden? (17)
16.  Hoe heet de vrouw van Nahor?(11)
17.  Uit welk land kwam de dienstmaagd 

van Saraï? (16)
18.  Welke rivier omloopt het ganse land 

Havíla? (2)
19.  Moeder van Ismaël (16)
20.  De slang werd vervloekt, wat moest 

hij eten? (3)
21.  Hoeveel verdiepingen had de Ark 

(6)
22. In welk dal is de Zoutzee? (14)
23. Wie leefde 905 jaar? (5)
24. Beroep van Habel (4)

25.  Hoe heet de knecht van Abram? 
(15)

26  Hoe noemde God de eerste mens? 
(2)

27  Wie wandelde met God? (5)
28  Wat bouwde Noach, na de zond-

vloed, voor de Heere? (8)
29  In welke stad stond een toren 

“welks opperste in de hemel zij”? 
(11)

30  In welk land moest Kaïn gaan 
wonen? (4)

31  In welk dal waren veel lijmputten? 
(14)

32  Welk beroep kreeg Noach na de 
zondvloed? (9)

33  Hoe noemde Adam zijn vrouw? (3)
34  Andere naam voor “het dal des 

konings”(14)
35  Op welke bergen kwam de Ark vast 

te zitten? (8)
36  Bij welke stad ging Lot wonen? (13)
37.  Van welke stad was Melchizédek 

koning? (14)

De oplossing van de puzzel uit het 
juni/juli nummer is: Vertrouw op den 
Heere met uw ganse hart.

Vriendelijke groeten van:  

Willeke Breederveld
Capellerij 3
3252 CG GOEDEREEDE
Telefoon: 0187-492281
E-mail: wbreederveld@solcon.nl
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Dan kan het niet dieper en erger; maar 
God is er toch. 

Dat is niet omdat wij dat verdienen of 
om ons gebed. Maar dat is alleen maar 
omdat Christus als de Pelgrim bij uitstek 
voor ons uit is gereisd. Dat is omdat 
het Lam onze zonden wegdroeg. Aan de 
ene kant gaan wij onder onze zonden 
gebukt. Maar wij koesteren onze schuld 
anderzijds niet. Want er is voor onze 
schuld in het Lam vergeving. Wie 
gelooft, is vrij van zijn zonden. De 
nacht is voorbij. Hij treedt in het licht. 
God zegt niet: “Met een deel van uw 
schuld zie Ik het eerst nog eens aan”. 
Hij doet geen half werk. Hij vergeeft 
onze schuld ons volkomen. Hij verlost 
ons niet van maar een deel van onze 
zonden, maar van al onze zonden. 

In het hart van deze psalm staat: “En ik 
hoop op Zijn Woord”. “Het boek dat 
praat”, zo noemt Spurgeon de Bijbel. De 
Bijbel praat met ons als een vriend die 
ons door en door kent. “Het boek dat 
praat”. Weet u dat niet? Heeft Gods 
Woord tegen u nog nooit iets gezegd? 
Met een mens moet je het altijd maar 
avonturen of hij je begrijpt en kan 
troosten. Maar het Woord van God ver-
staat ons en weet wat wij nodig heb-
ben. God spreekt ook als wij de Bijbel 
opslaan en die bij het eten lezen. Maar 
dit gaat nog wat dieper. Wat hier 
bedoeld wordt is Gods verlossende 
Woord. Ik kom er niet bovenop en ik 
kom er niet bovenuit; maar God maakt 
het weer helemaal licht door tot me te 
spreken. Ik zie het weer helemaal zit-
ten. God maakt me vrij. “En ik hoop op 
Zijn Woord”. 

“Hij zal Israël verlossen van al zijn 
ongerechtigheden”. Weet u enige schuld 
of ongerechtigheid te bedenken die daar 
niet onder valt?
 (Lees verder op pagina 12)
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“Van al zijn ongerechtigheden”. Van al 
die keren, dat er op je werd gerekend, 
maar dat jij er niet was. “Van al zijn 
ongerechtigheden”. Van alles wat de 
mensen wel en niet weten. Van alles 
wat jij zelf wel en niet weet. “Van al 
zijn ongerechtigheden”. 

Deze psalm is een psalm in de nacht. Je 
leeft bij de dag en je hoopt op het licht; 
maar er is in ons leven veel nacht. Maar 
dit is een psalm in de nacht. “`k Zal 
Zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar   
ik Hem verwacht!” (Ps.42:5; berijmd).

Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind

GESTEMD

Een instrument,
ongekend
wonderschoon,
zuiver van toon.

Een gouden klank, 
vol lof en dank.

Zo’n instrument,
door U gestemd,
is een mensenkind,
dat U vindt.

Uit: Tussen licht 
en donker van  
WIM PLOMP.


