En Jezus zeide: ‘Vader, vergeef het
hun, want ze weten niet wat zij
doen.’
Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de
overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen
vieren. Jezus overwon dood en graf en overwon satans macht.
Wat een glorie! Wat een triomf! Maar ook: Wat een beloftes!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan!
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

Lukas 23 : 34
En Jezus zeide: ‘Vader, vergeef
het hun, want ze weten niet wat
ze doen.’

En toch, toch wil ik in gedachten noch even terug naar Goede
Vrijdag. Terug naar het moment waarop Jezus, hangend aan het
kruis riep:

‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet
wat ze doen.’
Nog even wil ik, met jou, terug naar dat groots(t)e moment in de
geschiedenis. Terug naar de voet van het kruis.
Daar, bij het kruis, daar staan de Romeinse soldaten.
Daar staan de Sadduceeën en de Farizeeën.
Daar staan de meelopers.
Daar staan ook al de bekenden van Jezus, ook de vrouwen.
En, in onze gedachten staan ook wij daar!
En tussen alle rumoer van de beschimpingen en de bespottingen
door klinkt daar de stem van Jezus.
•
•
•
•

Hij
Hij
Hij
Hij

bidt!
bidt niet voor zichzelf!
bidt voor alle aanwezigen!
bidt daar ook voor jou en mij!

Ook wij staan daar, jij die dit leest en ik!
We staan daar op het meest cruciale KRUISPUNT van ons
leven!
Een kruispunt waar we de aller belangrijkste beslissing uit ons
leven moeten nemen:
Gaan we links- of rechtsaf of lopen we onverstoord door?
Of, knielen we neer aan de voet van Het Kruis, aan de
voeten van Jezus?

In deze Bijbelstudie wille we nadenken over:

•
•
•
•
•
•

www.bekering.nl

Jezus bidt!
Het kruis zegt mij niets, dus loop ik
gewoon door!
Ik geloof wel, maar sla linksaf!
Waarom blijft je daar, rechts van het
kruis, staan kijken?
Ik kniel aan uwe voeten neer!
Gij zult mijn getuigen zijn!

1

Jezus bidt!
Hebreën 10 : 7
Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in
het begin des boeks is van Mij
geschreven), om Uw wil te
doen, o God!

Jezus is gekruisigd en Hij bidt tot Zijn Vader. Dat deed Hij
trouwens ook op de avond hieraan voorafgaand. Toen, in de Hof
van Gethsémané, was Hij in grote angst. En desondanks erkende
Hij in dat noodgebed de wil van Zijn Vader. Hij respecteerde die
wil. Hij had het vreselijk moeilijk en toch: De wil van Zijn Vader
was ook Zijn wil. Aan die wil moest worden voldaan. En wat was
dan die wil?

Johannes 10 : 9
Ik ben de Deur; indien iemand
door Mij ingaat, die zal
behouden worden; en hij zal
ingaan en uitgaan, en weide
vinden.

God had de mens zo lief dat Hij in Jezus Christus het enig
mogelijke offer bracht om de deur van het Vaderhuis, die de
mens eenmaal zelf had dichtgegooid, weer te openen. Daarom
zegt Jezus van zichzelf: Ik ben De Deur! Maar nu, ondanks de
vreselijke pijnen, de ondragelijke vernedering, nu geen gebed
voor zichzelf.

Liefde! Enkel liefde!

Johannes 6 : 38-40
38 Want Ik ben uit den hemel
nedergedaald, niet opdat Ik
Mijn wil zou doen, maar den wil
Desgenen, Die Mij gezonden
heeft.
39 En dit is de wil des Vaders,
Die Mij gezonden heeft, dat al
wat Hij Mij gegeven heeft, Ik
daaruit niet verlieze, maar
hetzelve opwekke ten uitersten
dage.
40 En dit is de wil Desgenen,
Die Mij gezonden heeft, dat een
iegelijk, die den Zoon
aanschouwt, en in Hem gelooft,
het eeuwige leven hebbe; en Ik
zal hem opwekken ten uitersten
dage.
Lukas 3 : 38
Den zoon van Enos, den zoon
van Seth, den zoon van Adam,
den zoon van God.

Johannes 1 : 29
Des anderen daags zag
Johannes Jezus tot zich
komende, en zeide: Zie het
Lam Gods, Dat de zonde der
wereld wegneemt!
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Hoe zit het nu met de wil van Zijn Vader?
Jezus hoeft in dit gebed de wil van Zijn Vader niet aan de orde te
stellen. Zijn gebed IS DE WIL van Zijn Vader! Er is dan ook geen
twijfel mogelijk dat dit gebed VERHOORD is door de Vader! Want
de Vader en de Zoon met de Heilige Geest zijn één van zin! Ja
juist waar het Gods liefste schepsel (de mens) betreft, daar
voeren ze als één ‘Drie-enige God’ het van eeuwigheid besloten
plan uit.
Voor wie en wat bidt Jezus?
Jezus bad voor iedereen die Hem kruisigde! Hij bad voor iedereen
die Hem bespotte! Hij bad ook voor iedereen die er bijstond! Hij
bad ook voor ons! Kan je jezelf dat voorstellen? Daar stonden de
religieuze machthebbers, de Sadduceeën en de Farizeeën. Daar
waren politieke machthebbers, de Romeinen. Daar waren de
misdadigers die met Jezus gekruisigd waren. Daar waren ook de
van verre staanden. Daar stonden al Zijn bekenden inclusief de
vrouwen.
Hij bad voor hen allemaal!
Daar staan ook wij, bij het kruis van Golgotha!
En Jezus, Hij bad ook voor ons, voor al zijn broers en zussen. Als
je het geslachtsregister van Jezus leest in Lukas 3, dan zie je dat
Adam de zoon van God genoemd wordt. Adam had zijn
levensadem van God ontvangen en was geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis. In die zin was hij, en daardoor zijn wij,
kinderen van God. Echter, wij zijn kinderen, die het huis van God
hebben verlaten! Wij zijn verloren zonen en dochteren. En Hij,
onze oudste broer, wil ons terug naar huis halen. En nu is Hij hier
aan het kruis om voor ons te lijden en te sterven! Hij wil ons, net
als Zijn en onze Vader, thuis hebben en daarom zet Hij De Deur
weer open.
Zie je hier de tegenstelling tussen God en satan, tussen liefde en
macht? Satan gebruikt zowel de religieuze- (of zoals wij zouden
zeggen de kerkelijke-) als de politieke machthebbers om Hem te
kruisigen. En daar tegenover staat God die, door Zijn liefde en
het liefdevolle offer van Zijn Zoon, de verlossing teweeg brengt
en dat zichtbaar maakt in het Goddelijke gebed. Liefde die
sterker is dan de vloek des kruises en de macht van satan! Liefde
die vraagt om vergeving voor allen die Hem kruisigden en
bespotten. Jezus bidt, op Golgotha, in Jeruzalem, in het centrum
van deze wereld, met Zijn handen zegenend uitgestrekt over de
gehele wereld, om de vergeving en om de wegneming van alle
zonde der wereld. Hij, Het Lam Gods, heeft door Zijn offer en
door Zijn gebed vergeving verkregen voor alle zonden der
wereld. Hij vroeg vergeving voor elke zonde die, als een
hamerslag, Hem aan het kruis nagelt! Onze zonden, mijn en jouw
zonden, die Hem aan het kruis brachten, zijn door Zijn offer en
door Zijn gebed om Jezus wil en om Vaders wil vergeven!
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Het kruis zegt mij niets, dus loop ik gewoon
door!
Lukas 23 : 39-43
39 En een der kwaaddoeners,
die gehangen waren, lasterde
Hem, zeggende: Indien Gij de
Christus zijt, verlos Uzelven en
ons.
40 Maar de andere,
antwoordende, bestrafte hem,
zeggende: Vreest gij ook God
niet, daar gij in hetzelfde
oordeel zijt?
41 En wij toch rechtvaardiglijk;
want wij ontvangen straf,
waardig hetgeen wij gedaan
hebben; maar Deze heeft niets
onbehoorlijks gedaan.
42 En hij zeide tot Jezus:
Heere, gedenk mijner, als Gij in
Uw Koninkrijk zult gekomen
zijn.
43 En Jezus zeide tot hem:
Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult
gij met Mij in het Paradijs zijn.

We staan bij het kruis. We moeten nu kiezen: Waar gaan we
heen? Wat is ons einddoel? We kunnen net doen als die ene
moordenaar aan het kruis. Hij verlangt van Jezus een teken van
Zijn macht, maar Jezus verlost door Liefde. Dus gelooft hij niet in
Jezus, al bad Jezus ook voor hem. Hij doorziet niet de diepgang
van wat er gebeurt. Doelloos en onverschillig gaat hij door op zijn
nog korte levensweg. Oppervlakkigheid ten top. Het kruis van
Jezus en het gebed van Jezus waren voor hem niet te loochenen
en toch: het had voor hem geen waarde. Was er dan geen
alternatief? Ja natuurlijk wel! Kijk naar de andere gekruisigde
misdadiger. Deze man geloofde in Jezus, in Zijn offer en in Zijn
gebed. Hij boog zijn hoofd voor Hem en smeekte: Heere gedenk
mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn? Hij erkende
Jezus als Koning over zijn leven. En Jezus antwoord hem met de
belofte voor een eeuwig gelukzalig leven!
Er zijn er die gewoon doorlopen. Ze slaan geen acht op het kruis
van Jezus. O ja, ze weten er van en toch willen ze er niet van
weten. Ze noemen zich atheïst. Ben jij een atheïst? Dan heb je
een heel groot geloof! Als je de schepping en de natuur ziet en
gelooft dat al die wonderen uit puur toeval zijn ontstaan, dan heb
je veel meer te geloven dan mensen die in God geloven! Ik wil je
uitdagen om de Bijbel te gaan bestuderen zodat je de onwaarheid
daarvan kunt bewijzen! Als je dat doet, dan neem je jouw
bestaan tenminste serieus! Ik kan je verzekeren: Je zult niet de
eerste atheïst zijn die tot de heel verrassende ontdekking komt
dat Jezus ook voor jou heeft geleden en gebeden!
Ik hoor ook mensen zeggen: Ik geloof wel dat er ‘Iets’ is, een
hogere macht. Als ik dat mag vertalen in het licht van deze
Bijbelstudie: je staat even stil bij het kruis en loopt vervolgens
onverstoorbaar verder. Het zet je wel voor een moment aan het
denken, maar vervolgens loopt je weer rustig door. De vraag is:
Waar loop je naartoe? Waarheen leidt de weg? Als je echt gelooft
dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’, en als je met mij van
mening bent dat in dit leven ‘Liefde’ belangrijker is dan ‘Macht’,
dan wil ik jou vragen om niet te ver door te lopen. Kijk nog eens
naar het Kruis van Jezus. Als je ‘Liefde’ wilt, dan kan je het daar
vinden. Hij gaf Zijn bloed, ook voor jou en Hij bad voor je, lang
voordat jij naar Hem keek.
Nog een reactie: Jezus die alles voor mij heeft volbracht? Dat is
te gemakkelijk! Ik moet het zelf oplossen! Ik geloof wel, maar
niet in Jezus. Dus dat kruis, daar loop ik aan voorbij.
Vanzelfsprekend wil ik dat respecteren. Jij neemt je leven in elk
geval serieus en je gelooft in een leven na dit leven! Toch een
enkele vraag. Vraagt jouw god van jou om jezelf te verheffen en
je leven op een hoger level te brengen? Lukt het je echt om een
beter mens, een beter en liefdevoller persoon te worden? En hoe
zit dat met de mensen in je directe omgeving? Zie je vorderingen
of moet je toegeven: Het gaat helaas van kwaad tot erger? Als
het je teveel wordt: Zie dan om naar het kruis! Daar is
onvoorstelbare liefde in overvloed!
Misschien dien je een god die van jou, of van je geloofsgenoten
vraagt, om je voor hem op te offeren? Voordat je op die weg
verder gaat, wil ik je vragen om nog eens naar het kruis te
kijken. Kijk nog één keer naar Jezus Christus. Hij offerde zichzelf
op, ook voor jou en jouw geloofsgenoten. Hij heeft gebeden voor
ons allemaal. Hij heeft door Zijn offer alles weggenomen wat jij
en ik, wat wij in ons leven verkeerd deden en doen. Hij is de
enige en waarachtige en betrouwbare God van Liefde! Hij is
Liefde.
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Ik geloof wel, maar sla linksaf!

Johannes 3 : 1-3
En er was een mens uit de
Farizeeën, wiens naam was
Nicodemus, een overste der
Joden;
2 Deze kwam des nachts tot
Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi,
wij weten, dat Gij zijt een
Leraar van God gekomen; want
niemand kan deze tekenen
doen, die Gij doet, zo God met
hem niet is.
3 Jezus antwoordde en zeide
tot hem: Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u: Tenzij dat iemand
wederom geboren worde, hij
kan het Koninkrijk Gods niet
zien.
1

Je staat vandaag (in gedachten) aan de voet van het kruis. Je
kent de Bijbel, en je denkt: Oké, Jezus heeft voor ons geleden en
gebeden. Zijn gebed is verhoord. Ik leef netjes. Het zit nu wel
goed. Als je zo bij het kruis staat, realiseer je jezelf dan wel dat
ook jouw zonden Hem aan het kruis brachten? Als dat niet zo is,
dan heeft Jezus voor niets voor jou gebeden! Want er valt jou
dan toch immers niets te vergeven? Jezus liet zich niet voor
NIETS aan het kruis nagelen! Misschien zeg je: Nou ja, er is wel
het een en ander misgegaan in mijn leven, maar goed, Jezus
heeft nu voor mijn zonden betaald, dus is alles toch in orde? Doe
nou niet alsof je het grootste geschenk, wat maar denkbaar is,
kunt aanvaarden, zonder je handen uit te strekken en in eeuwige
dankbaarheid en verwondering voor Hem neer te knielen! Zonder
Hem daarvoor dank en eer en lof toe te brengen! Dan besef je
toch de waarde niet van Zijn offer aan het kruis? Dan keer je
jezelf af van het kruis en van Jezus! O ja, je gelooft wel, maar
niet in jouw zonden en schuld. Jij kunt ook niets met de woorden
van Jezus als Hij tegen Nicodemus zegt: Tenzij dat iemand
wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien!
Als dat wel het geval was dan had je Jezus nodig en zou je voor
Hem knielen. Je staat op het punt om linksaf te slaan bij het
kruis. Denk nog één keer na? Als je echt verder gaat op de weg
linksaf, dan brengt je jezelf steeds verder onder Zijn zegenende
handen vandaan. Kijk nog één keer naar Hem! Zie zijn Liefde.
Houdt dat vast! Wie weet wordt de herinnering aan de Liefde, die
Hij uitstraalt, toch nog eens te sterk en keer je alsnog terug om
voor Hem te knielen! Wacht niet te lang!
Laat Zijn liefde niet onbeantwoord!
Bij het kruis staan ook de Sadduceeën. Deze groep (veelal)
elitaire mensen waren priester en nakomelingen van Zadok, die
hogepriester was ten tijde van koning David en Salomo. Zij
hielden zich alleen aan de geschreven wetten. De mondelinge
overleveringen van de Vaderen hadden voor hen geen waarde.
Zij geloofden niet in het bestaan van engelen en al helemaal niet
in de opstanding uit de doden. Ook de toekomstige vergelding en
de verkiezing werden door hen ontkend. Ze waren belangrijk in
de Joodse Godsdienst van die tijd als (hoge)priesters en hadden
zetels in het Sanhedrin. Hun interesses waren meer politiek- en
maatschappelijk gericht dan theologisch. Hoe waren zij dan
betrokken? Wel, Jezus had de tafels van de wisselaars omver
gegooid en de kooplieden de tempel uitgejaagd. En dat was nou
net één van hun belangrijke broodwinningen. Daarnaast was
Jezus geliefd bij een niet onbelangrijk deel van het volk. Hij werd
zelfs de Messias genoemd, de Verlosser. En dat bracht de
stabiliteit van hun politieke relatie met de Romeinen in gevaar.
Dat konden ze er nou net niet bij hebben. Jezus was voor hen
dus een sta in de weg geworden. En als machthebbers iemand zo
gaan zien, dan gaat het recht van de sterkste gelden. Weg ermee
dus! Kruist hem! Ook zij slaan linksaf richting hun eigenwillige
godsdienst. Ze zien weldra het kruis niet meer en Jezus al
helemaal niet. Herken je jezelf hierin? Erger jij je aan Jezus?
Irriteert al dat gepraat en gezang over Jezus je? Staat Jezus je
soms in de weg?
En toch, Jezus heeft ook voor jou en voor hen geleden! Hij heeft,
ondanks alles, ook voor jou gebeden! Hij heeft jou lief! Al geloof
je niet in Hem, Hij gelooft in jou! Keer toch terug naar de voet
van het kruis en kniel neer aan Zijn voeten en onder Zijn
zegenende handen! Hij heeft Zijn bloed vergoten voor alles wat
er in jouw leven misging en nog misgaat en ook nog mis zal
gaan! Hij wacht op jou!
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Waarom blijf je, daar rechts van het Kruis,
staan kijken?
Ook jij staat bij het kruis. En je weet dat Zijn offer de enige
mogelijkheid is om met de Vader verzoend te worden. Je weet
dat het ook jouw zonden zijn die Hem aan het kruis nagelden. Je
ziet wat het Hem kost en je hoort ook Zijn gebed!
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Waarom blijft je staan, daar rechts van het kruis?
Waarom kijk je alleen maar? Je loopt niet weg, je
blijft staan, maar je komt niet dichterbij?
Waarom kniel je niet aan Zijn voeten en buig je
jezelf niet onder Zijn zegenende handen?
Je hebt nog niet voldoende besef van zonde en
schuld?
Je zegt: Ik kan toch zo maar niet knielen en
aannemen dat Jezus ook voor mij is gestorven?
Je moet nog de bevestiging krijgen dat Jezus ook
voor jou geleden en gebeden heeft?
Je zegt: Het geloof in de verdiensten van Jezus
moet me toch door de Heilige Geest geschonken
worden?
Je ziet daar wel een hele boel mensen knielen,
maar daarvan zijn er volgens jou een hele boel, die
met een ingebeelde hemel naar de hel gaan?
Je weet niet of je uitverkoren bent?
Je bidt dagelijks of het de Heere nog eens behagen
mocht om je te bekeren?

Mag ik je vragen om samen, biddend en aan de hand van het
Woord van God, naar antwoorden te zoeken op jouw vragen en
op jouw weerhouding om voor Jezus te knielen?
We staan bij het kruis en beseffen dat we Hem gekruisigd
hebben! Het zijn onze zonden en overtredingen die Hem die
striemen gebracht hebben en de doornenkroon. Het zijn onze
zonden die Hem aan het kruis nagelden.
Maar jij, wat doe jij nu?
Er zijn nu nog twee groepen mensen bij het kruis. Eén groep
knielt neer in aanbidding. En jouw groep staat daar maar! Jullie
kijken toe. Beide groepen geloven in Gods Woord als richtsnoer
voor hun leven. Beide groepen mensen geloven in de waarde van
het offer van Jezus. Er zijn zo veel overeenkomsten. Echter alleen
de mensen die knielen, die hebben het geschenk in ontvangst
genomen.
•

Lukas 6 : 37
En oordeelt niet, en gij zult
niet geoordeeld worden;
verdoemt niet, en gij zult niet
verdoemd worden; laat los, en
gij zult losgelaten worden.
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Ontvangen is: je afhankelijkheid laten zien aan de
Gever.

De groep waarin jij staat blijft toeschouwer. Jullie blijven aan de
rechterkant staan. De één is wat meer betrokken bij het kruis
dan de ander. Nee jullie zijn niet onverschillig. Maar veel van
jullie staan wel uit gewoonte te kijken. Jullie kijken naar Jezus en
het kruis en luisteren soms ook wel naar hen die knielen. Er is
ook wel respect voor sommigen die daar knielen. Ja, er zijn er
van jullie die jaloers zijn op die of gene uit die groep. Maar van
anderen vinden zij, dat die daar niet horen! Ja, daar aan de
rechterkant van het kruis vinden jullie dat je niet zomaar naar
het kruis mag gaan! Voordat je daar heen gaat moet je geloven.
Ja, geloven, maar dan wel zoals jullie denken dat het moet! Maar
het gekke is, dat jullie voor jezelf niet durven te geloven in Jezus,
als je Redder en Verlosser! Hoe durf je dan een mening te
hebben over het geloof van die anderen?

5

Jesaja 55 : 1
O alle gij dorstigen! komt tot
de wateren, en gij, die geen
geld hebt, komt, koopt en eet,
ja komt, koopt zonder geld, en
zonder prijs, wijn en melk!
Mattheüs 11 : 28
Komt herwaarts tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijt, en
Ik zal u rust geven.
Hebreën 10 : 29
Hoeveel te zwaarder straf,
meent gij, zal hij waardig
geacht worden, die den Zoon
van God vertreden heeft, en het
bloed des testaments onrein
geacht heeft, waardoor hij
geheiligd was, en den Geest der
genade smaadheid heeft
aangedaan?
Handelingen 13 : 46-47
46 Maar Paulus en Barnabas,
vrijmoedigheid gebruikende,
zeiden: Het was nodig, dat
eerst tot u het Woord Gods
gesproken zou worden; doch
nademaal gij hetzelve verstoot,
en uzelven des eeuwigen levens
niet waardig oordeelt, ziet, wij
keren ons tot de heidenen.
47 Want alzo heeft ons de
Heere geboden, zeggende: Ik
heb u gesteld tot een licht der
heidenen, opdat gij zoudt zijn
tot zaligheid, tot aan het
uiterste der aarde.
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Hoe lang blijven jullie daar staan?
Ik vrees levenslang! Tenzij jullie op een moment de nodigingen
van de nog steeds maar roepende Jezus niet langer kunnen
weerstaan. Nodigingen zoals: O alle gij dorstigen! komt tot de
wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet! En ook:
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik
zal u rust geven. In gedachten zien we Hem, hangend aan het
kruis, deze woorden roepend. En als Hij die woorden roept, dan
zijn die woorden ook geadresseerd aan iedereen die daar nog bij
dat kruis staat en nog niet aan Zijn voeten ligt. Hij roept je of jij
alsjeblieft ook wilt komen, zodat Hij ook jou onder Zijn
doorboorde handen kan zegenen! Hij smeekt je: Laat het toch
alsjeblieft niet zo zijn dat ik tevergeefs voor jou geleden
heb? Laat mijn woorden toch niet wegvliegen in het niets? Ik wil
je toch bijeen vergaderen onder mijn vleugels? Blijf daar toch
niet langer staan? Mijn woorden zijn toch ook voor jou bedoeld?

Ik moet toch besef hebben van zonde en ellende?
Heb je dat dan niet? Als je niet weet dat je een zondaar bent,
waarom ga je dan naar de kerk? Waarom blijf je dan bij het
kruis? Je weet toch en beseft toch dat je Jezus nodig hebt? Je wilt
toch een kind van God worden? Daar verlang je toch naar?
Maar zij die ondanks Jezus smekingen en Zijn Woord daar blijven
staan en niet de vrijmoedigheid nemen om in Hem te geloven als
hun Redder en Verlosser, en die dus niet wensen te buigen onder
de zegenende handen van de Middelaar Jezus Christus, die
komen om! Die komen voor eeuwig om! Ze komen om, vlakbij
de Enge poort, zoals Spurgeon dat ook zegt in het voorwoord van
zijn prachtige kleine boekje: ‘Rondom De Enge Poort’ (uitgeverij
– De Banier te Utrecht). Met toestemming van- en dank aan die
uitgever, wil ik enkele delen uit dat voorwoord citeren:
Miljoenen mensen leven in de afgelegen gebieden ver van God en
de vrede; voor hen bidden wij en wij waarschuwen hen. Maar op
dit ogenblik hebben wij te doen met een kleiner gezelschap, die
niet ver van het koninkrijk zijn, maar die regelrecht afkomen op
de enge poort, die aan het begin van de weg naar het leven
staat. Men zou denken, dat zij zich zouden haasten om in te
gaan, want er staat een uitnodiging tot een vrije en algemene
toegang boven de ingang; de poortwachter staat gereed om hen
te verwelkomen, en er is slechts deze éne weg naar het eeuwige
leven. Hij die het meest belast is, schijnt het meest geschikt om
in te gaan en de reis naar de hemel aan te vangen; maar wat
mankeert de andere mensen? … Zij hebben al een lange weg
afgelegd om te komen waar zij zijn; en de Koninklijke weg die zij
zoeken, ligt vlak voor hen; waarom betreden zij niet terstond de
Pelgrimsweg? Helaas, zij hebben daarvoor veel redenen; en
dwaas als die redenen zijn, is er een wijs man voor nodig om die
alle te beantwoorden. Ik kan niet de schijn aannemen dat ik het
zal doen. Slechts de Heere zelf kan de dwaasheid wegnemen, die
zo nauw aan hun hart verbonden is, en hen ertoe brengen, de
grote, beslissende stap te doen. De Heere werkt nog steeds door
de middelen; en ik heb dit boekje geschreven in de ernstige
verwachting, dat Hij daarmee iets kan doen voor het gezegende
doel: zoekers te brengen tot een rechtstreeks, eenvoudig
vertrouwen op de Heere Jezus. Hij, die niet de stap van het
geloof doet en zo de weg naar de hemel betreedt, zal
verloren gaan. Het zal iets vreselijks zijn, even buiten de poort
naar het leven, te sterven. Bijna behouden, maar geheel
verloren! … De mens, die zich binnen een meter afstand van
Christus bevindt, en toch niet op Hem heeft vertrouwd, zal
verloren zijn. Daarom is het mij bittere ernst mijn aarzelende
vrienden over de drempel te leiden. “Kom binnen! Kom binnen! is
mijn dringende smeekbede. Waarom blijft gij buiten staan?”

6

Romeinen 3 : 11
Er is niemand, die verstandig
is, er is niemand, die God
zoekt.
Johannes 5 : 24-25
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Die Mijn woord hoort, en gelooft
Hem, Die Mij gezonden heeft,
die heeft het eeuwige leven, en
komt niet in de verdoemenis,
maar is uit den dood
overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik
u: De ure komt, en is nu,
wanneer de doden zullen horen
de stem des Zoons Gods, en die
ze gehoord hebben, zullen
leven.
Efeze 1 : 13
In Welken ook gij zijt, nadat gij
het woord der waarheid,
namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in
Welken gij ook, nadat gij
geloofd hebt, zijt verzegeld
geworden met den Heiligen
Geest der belofte;

Johannes 16 : 33
Deze dingen heb Ik tot u
gesproken, opdat gij in Mij
vrede hebt. In de wereld zult gij
verdrukking hebben, maar hebt
goeden moed, Ik heb de wereld
overwonnen.
Openbaring 21 : 4
En God zal alle tranen van hun
ogen afwissen; en de dood zal
niet meer zijn; noch rouw, noch
gekrijt, noch moeite zal meer
zijn; want de eerste dingen zijn
weggegaan.

Lukas 13 : 34
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die
de profeten doodt, en stenigt,
die tot u gezonden zijn, hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen
willen bijeenvergaderen,
gelijkerwijs een hen haar
kiekens onder de vleugelen
vergadert; en gijlieden hebt
niet gewild?

Je zegt: Ik kan toch niet zelf geloven? Het geloof moet mij
toch door de Heilige Geest geschonken worden?
Hoelang sta je daar al bij het kruis? Hoe lang ga je al naar de
kerk? Misschien al een kerkbank versleten? Er staat in de bijbel:
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt?
Maar dan klopt er toch iets niet? Al die keren dat je Gods Woord
las of hoorde, deed je dan toch iets wat iemand van nature niet
doet! Elke keer werd je (onbewust) door de Heilige Geest
aangespoord om voor Jezus te knielen! De Heilige Geest spoorde
jou al die keren, dat je naar de kerk ging, aan om God te zoeken!
Je gedraagt je toch tegennatuurlijk als je gelooft in Gods Woord,
al is dat dan ook maar uitwendig! Besef toch dat het de Heilige
Geest is die jou zo dicht bij het kruis van Jezus bracht! De mens
van nature wil toch van God, noch van Zijn Woord iets weten?
Zie je, je bent ziende blind en horende doof! Jezus roept: Geloof
in mij, en je zult zalig worden! En nu?
•
•

•

Nu wacht Hij op jou! Hij wacht, tot jij Zijn Woord en
Zijn beloftes zo leest, zoals die zijn bedoeld!
Ze zijn heel persoonlijk aan jou gericht! Ze zijn
zelfs aangetekend verzonden! Maar om ze in
ontvangst te kunnen nemen, moet je wel je
handtekening zetten! Je moet er op vertrouwen dat
het geen bombrief is die je krijgt, maar een
geschenk van eeuwigheidswaarde!
Dat vraagt om: Geloof in de Afzender –
Jezus Christus – voor jou gekruisigd!

Is er een crisis in je leven geweest? Een ernstig ongeluk of
ziekte? Heb je een geliefde verloren? Lig je in scheiding, heb je
verdriet om je kinderen? Zou je een partner willen? Voel jij je
eenzaam? Zit je in zware omstandigheden? Geen werk, geen
inkomen? Problemen met je seksuele geaardheid? Ben je (ex)
crimineel? Allemaal ellende die, door onze keus voor satan, in de
wereld is gekomen! Heb je in dat alles wel eens de hand van de
Heilige Geest gezien? Nee, niet als veroorzaker van die
tegenspoed! Niet als straffende hand! Integendeel! In al de pijn
die je voelt, lijdt Jezus met je mee. Alle pijn en smart is ook door
Hem, aan het kruis, gedragen! Maar Gods Geest vraagt je om al
je zonden en ellende, aan de voet van het kruis van Jezus te
brengen. En Jezus geeft daar een belofte over: ‘Ik zal je rust
geven’ . Hij zegt niet dat Hij alle lijden hier beneden wegneemt.
Nee integendeel, Hij zegt: In de wereld zult gij verdrukking
hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!
Hij geeft wel een belofte voor de toekomst: ‘Ik zal eenmaal alle
tranen van jouw ogen wegwissen’! Ga dan toch met al je
zonden en ellende naar het kruis van Jezus!
Waren er momenten van zegen in je leven? Ben je gelukkig?
Gaat het goed in je carrière? Ben je zo gezegend dat je zegt: Ik
heb alles wat mijn hart begeert! Tel dan die zegeningen, tel ze
één voor één! Ook dat zijn aansporingen van de Heilige Geest,
om je te brengen aan de voet van het kruis van Jezus!
Het is de Heilige Geest die je op deze website bracht en je deze
woorden liet lezen. Het is de Heilige Geest, die steeds maar bezig
is om jou te overreden en die jou probeert aan te sporen om te
knielen aan de voeten van Jezus! Maar je beseft het niet! Hij
vraagt je steeds opnieuw: Kom dan, kniel nu toch neer, geef je
over aan die lieve Heere Jezus! Hij verlangt er naar om jouw
Redder en Verlosser te mogen zijn! Je zou Hem zo blij maken.
Kom o zondaar, kom tot uw Heiland, toef langer niet.
Nu alleen maar Amen zeggen!
Al is ’t met gebroken stem.
Dan je hand in Gods hand leggen.
En op weg gaan achter Hem!
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2 Korinthe 5 : 11
Wij dan, wetende den schrik
des Heeren, bewegen de
mensen tot het geloof
Lukas 6 : 37
En oordeelt niet, en gij zult
niet geoordeeld worden;
verdoemt niet, en gij zult niet
verdoemd worden; laat los, en
gij zult losgelaten worden.

Openbaring 3 : 5
Die overwint, die zal bekleed
worden met witte klederen; en
Ik zal zijn naam geenszins
uitdoen uit het boek des levens,
en Ik zal zijn naam belijden
voor Mijn Vader en voor Zijn
engelen.

Je wilt vooraf zeker weten dat de verdiensten van Jezus
ook voor jou zijn? Je wilt niet met een ingebeelde hemel
naar de hel?
Ik begrijp het. Ook ik heb in mijn jeugd die woorden van de
kansel horen klinken. Dan ging het over andere (minder zware)
kerken en evangelische gemeenten of groeperingen. Die werden
dan gemakshalve onder één noemer gebracht: ‘Het juichend
christendom’ heette dat. En dan volgden die verschrikkelijke
woorden. Ik hoop van ganser harte dat ze nu niet meer van de
kansels klinken. Ze staan in zo’n schril contrast met de woorden
van Paulus: Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen
de mensen tot het geloof! Paulus, die wist dat er buiten Jezus
geen leven is, wil mensen naar de voet van het kruis dringen.
Dat is de boodschap van het Woord van God. Maar voorgangers,
die met die verschrikkelijke woorden oordelen over mensen,
kerken en groeperingen, jagen de aan hun zorg toevertrouwde
schapen angst aan! Angst waardoor ze bij het kruis van Jezus
vandaan blijven! Ik zie in gedachten de oudste zoon uit de
gelijkenis staan. Wrokkig en verbitterd. Hij staat daar, vlak bij
jou, rechts van het kruis. Hij is niet zoals onze oudste broer
Jezus, die zijn leven gaf om zijn verloren broers en zusters terug
te brengen in het Vaderhuis. Hij, de oudste zoon, staat daar als
versteend! En al die jaren dat hij in het huis van zijn Vader, in de
kerk, bij het kruis stond, gedroeg hij zich als slaaf! Niet als een
zoon die het beeld van Zijn Vader wilde uitdragen, het beeld van
‘De Liefde’! Mag ik het zo zeggen: De oudste zoon, is eigenlijk de
verloren zoon! Terug naar jouw vraag. Geloven is overgeven aan
Jezus met niks in handen. Het is het begin van de
wedergeboorte. Als er een kind geboren wordt, dan beseft het
niets, weet het niets, ziet het niets en het heeft niets, zelfs geen
kleren. Zonder het te weten heeft het alleen liefhebbende ouders,
die het direct na de geboorte wassen en kleden. Zo is het ook
met geloven. Geloven is worden als een kind. Kinderlijk
vertrouwen dat al de woorden en beloften van Jezus aan jou
persoonlijk zijn geadresseerd. Ze in verwondering en in kinderlijk
geloof omhelzen. Dat is het begin. Eerder noemde ik al de
woorden: O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die
geen geld hebt, komt, koopt en eet! Komt, koopt, terwijl je geen
cent op zak hebt. Komt, met niets anders dan een kinderlijk: Ik
Geloof. En als je dan komt en knielt, met niks in jezelf of van
jezelf, dan krijg je, net als de verloren zoon, direct het beste
kleed aan en schoenen aan je voeten en een ring aan je vinger.
Je wordt direct weer aangenomen als kind van je Vader!
Je weet niet of je uitverkoren bent?
Er is een uitverkiezing. Wat een troost dat God duidelijk maakt
dat er achter al Zijn Werk een plan zit. Sommigen worstelen
hiermee omdat ze, met de uitverkiezing in handen, de conclusie
trekken: dan is er ook een verwerping! Vervolgens stellen ze dat
de uitverkiezing en de verwerping van eeuwigheid zijn. En in hun
‘verstandelijke’ redenering gaan ze dan door met een soort kille
en wiskundige logica. Dan wordt ‘van eeuwigheid’ vertaald in
‘verleden tijd’. Maar de eeuwigheid is niet te beredeneren. In de
‘eeuwigheid’ is geen heden, noch verleden, noch toekomst zoals
wij dat in de ‘tijd’ kennen. Er is geen begin en geen eind. Hier
staat ons verstand stil. God is eeuwig, overal tegenwoordig en
alwetend. God kent ons volmaakt. Hij weet dus ook wat wij nog
zullen gaan doen in de ‘tijd’, die ons op aarde nog rest. Hij weet
al lang wat Hij van Zijn maaksel, van de mens, van jou en van
mij, (nog) kan verwachten. Maar voor ons is die toekomst
verborgen en wij zijn en blijven, geheel en al, verantwoordelijk
voor wat wij NU en HIER of IN DE TOEKOMST hier beneden (nog
zullen) doen! Het is en blijft jouw keus en jouw
verantwoordelijkheid: Blijf ik hier staan, of kniel ik in aanbidding
neer voor zulk een liefdevolle God en Vader!

www.bekering.nl
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Je bidt dagelijks: of het de Heere behagen mocht om je te
bekeren?
Uit deze woorden proef ik grote ernst. Het gaat ook om de meest
belangrijke beslissing in je leven. Je gelooft in Gods Woord en je
probeert zo nauwgezet mogelijk te leven naar zijn geboden.
Ik wil je een antwoord geven wat uitsluitend rust op het
onfeilbaar Woord van God. En als ik dit zeg, dan bedoel ik dat
ook letterlijk.
Sola Scriptura!
In de kerkgeschiedenis is er ontelbare keren gepoogd om
woorden af te doen van Gods Woord, en ook om woorden toe te
voegen. Er zijn predikanten (geweest) die woorden, die hen niet
goed uitkwamen, in hun uitleg of dogma’s, weg lieten of laten.
Anderen daarentegen hebben geprobeerd om woorden toe te
voegen. Zij wilden aan het Woord van God een extra uitleg
geven. Het is niet aan mij om daarover, noch over hun intenties,
te oordelen. Maar één ding weet ik wel: Gods Woord is onfeilbaar
en daar behoeft niets, ja mag niets, van worden afgedaan of aan
worden toegevoegd. Aan Gods Woord mag ook niet worden
gesleuteld! Maar helaas moet ik constateren dat er ook
predikanten zijn die Het Woord van God zodanig draaien, of
eigenlijk moet ik zelfs zeggen verdraaien, waardoor de
boodschap van het door Gods Geest geïnspireerde Woord onwaar
wordt!

Filippenzen 2 : 12
Alzo dan, mijn geliefden, gelijk
gij te allen tijd gehoorzaam
geweest zijt, niet als in mijn
tegenwoordigheid alleen, maar
veelmeer nu in mijn afwezen,
werkt uws zelfs zaligheid met
vreze en beven:
2 Petrus 1 : 10
Daarom, broeders, benaarstigt
u te meer, om uw roeping en
verkiezing vast te maken; want
dat doende zult gij nimmermeer
struikelen.
11 Want alzo zal u rijkelijk
toegevoegd worden de ingang
in het eeuwig Koninkrijk van
onzen Heere en Zaligmaker,
Jezus Christus.

Handelingen 17 : 30
God dan, de tijden der
onwetendheid overzien
hebbende, verkondigt nu allen
mensen alom, dat zij zich
bekeren.
Ezechiël 18 : 32
Want Ik heb geen lust aan den
dood des stervenden, spreekt
de Heere HEERE; daarom
bekeert u en leeft.
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Een andere toonzetting dan die van het Woord van God!
Zo proef ik in jouw woorden een andere toon dan de toonzetting
van Gods Woord. In Gods Woord wordt geëist: Bekeert U,
bekeert U. Geloof in de Heere Jezus Christus. Werkt uws zelfs
zaligheid met vreze en beven etc. etc. Ik weet dat er
voorgangers zijn die Gods Woord heel ernstig preken en dan zo
de nadruk leggen op het ‘Soevereine en éénzijdige Godswerk’,
dat er geen enkele ruimte overblijft voor de menselijke
verantwoordelijkheid die God ook in Zijn Woord heeft vastgelegd!
En om dat accent extra te benadrukken, spreken en bidden zij op
de wensende toon, in plaats van op de eisende toon van Gods
Woord. Ook leggen zij accenten op het houden van Gods
geboden en wijzen zij een weg, in afzondering van de wereld. De
aan hun zorg toevertrouwde schapen worden aangespoord om
(ook zonder persoonlijk geloof) naar Gods geboden te leven en
tegelijkertijd om, voor wat betreft hun bekering, biddend in
lijdelijkheid te verzinken. Ik kan en mag niet anders concluderen
dan dat hier sprake is van verdraaïng van Gods Woord!
Verdraaïng om dat passend te maken bij de door hen
gehanteerde (soms zelfgemaakte) dogma’s. Tegelijkertijd lees en
hoor ik van diezelfde voorgangers en ook van ambtsdragers de
oprechte en terechte verzuchtingen: ‘Er is zo weinig doorbrekend
werk van de Heilige Geest!’ Daarom wil ik die herders en leraars
en ook ambtdragers, vanuit de liefde van mijn hart, vragen: Kniel
nog eens neer bij het kruis van Jezus en vraag: O Heere Jezus,
waar ligt dat toch aan? Geef mij helderheid en klaarheid en
duidelijk inzicht? Waar ligt dat toch aan? Is het ondanks al de
inspanningen die wij in uw Koninkrijk verrichten?
Of is het juist DANKZIJ al onze arbeid, dat uw Heilige
Geest wordt uitgeblust?
Predikanten en ambtsdragers, zou U, gezien het grote belang en
ook gezien Uw grote verantwoordelijkheid, dat eerlijk en oprecht
aan Jezus willen en durven vragen?
Ik wil vragen aan een ieder die dit leest: Lees Gods Woord, zoals
het er staat, met alle beloftes!
Gehoorzaam Gods heil- en troostrijk Woord!
Laat u, in Godsnaam, leiden!
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Timotheüs 1 : 15-17
15 Dit is een getrouw woord,
en alle aanneming waardig, dat
Christus Jezus in de wereld
gekomen is, om de zondaren
zalig te maken, van welke ik de
voornaamste ben.
16 Maar daarom is mij
barmhartigheid geschied, opdat
Jezus Christus in mij, die de
voornaamste ben, al Zijn
lankmoedigheid zou betonen,
tot een voorbeeld dergenen, die
in Hem geloven zullen ten
eeuwigen leven.
17 Den Koning nu der eeuwen,
den onverderfelijken, den
onzienlijken, den alleen wijzen
God, zij eer en heerlijkheid in
alle eeuwigheid. Amen.

Ik kniel aan uwe voeten neer!
Gelukkig, jij hebt, net als die andere moordenaar daar naast
Jezus, wel Zijn Liefde gezien en Zijn offer op de juiste waarde
geschat. Je hebt gelooft dat alleen HIJ kan wassen en reinigen
van al die vuile zonden. Dat het Zijn bloed is dat je witter maakt
dan sneeuw. Hier, onder de zegenende handen van jouw oudste
broer, is er zo’n onbeschrijfelijke warmte in je hart neergedaald
dat je het iedereen die nog staat toe te kijken zou willen
toeroepen:
Oh, besef het toch! Als het bloed van Jezus ook voor mij, de
‘grootste der zondaren’, is gestort, dan is het toch voor iedereen
gestort! Je gunt het nu iedereen.
Besef je wat er nu gebeurd is? Je lijkt nu op je oudste broer! Je
lijkt nu op Jezus! Je wil nu hetzelfde als Jezus en je wil nu ook
hetzelfde als wat jouw Vader in de hemel wil! Je bent éénswillend
met de Heilige Geest! Je wil al je broers en zussen bij je hebben!
Je lijkt weer wat op Hem. Je hebt weer iets terug van dat
Goddelijke beeld, waaruit liefde straalt voor iedereen.
Wat hoor ik nu? Je gaat zingen?
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer –
dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Dat was schitterend! Toen jij dat lied inzette, werd het direct
overgenomen door heel die schare knielenden hier bij het kruis!
Maar het werd ook overgenomen in de hemel! Het werd
overgenomen door al de heiligen die daar reeds juichen voor de
troon van Het Lam en door al de engelen, die niet anders willen
dan God grootmaken! Het is feest in de hemel! Weet je waarom?
Omdat jij hier knielde! Omdat er daar blijdschap is over elke
zondaar die zich bekeert!

1 Timotheüs 6 : 12
Strijd den goeden strijd des
geloofs, grijp naar het eeuwige
leven, tot hetwelk gij ook
geroepen zijt, en de goede
belijdenis beleden hebt voor
vele getuigen.
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Je zou willen dat het altijd zo bleef, zo geweldig aan de voeten
van Jezus! Zo vol van geloof! Ja ik weet het. En er komt ook een
moment dat het eeuwig zo zal zijn! Nee ik moet het anders
zeggen: Er komt een moment dat het eeuwig nog onvoorstelbaar
veel mooier zal zijn! Daar mag je nu naar uitzien!
Maar toch, zo lang het leven hier beneden verder gaat zal satan
niet rusten om je lastig te vallen. Jouw geloof van dit moment zal
worden aangevallen. Er komt strijd in je leven. Maar ik wil je niet
verontrusten. Jezus heeft niet alleen geleden en gebeden, Hij is
niet alleen gestorven, Hij is ook opgestaan en heeft satans macht
gebroken! Hij heeft getriomfeerd! En mag ik je nu wat aanraden:
Neem elke dag opnieuw de tijd om naar het kruis te kijken en
daar neer te knielen! Maar kijk ook elke dag in het lege graf!
Begin daar de dag mee, om zo, in de kracht die daarvan uitgaat,
de strijd aan te gaan! En o ja, er komt ook nog een opdracht om
te strijden voor Jezus!
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Handelingen 1 : 8
Maar gij zult ontvangen 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.

Johannes 15 : 8
Hierin is Mijn Vader verheerlijkt,
dat gij veel vrucht draagt; en
gij zult Mijn discipelen zijn.

Gij zult mijn getuigen zijn!
Hier klinken Jezus woorden tot ons, die de knieën hebben
gebogen aan de voet van het kruis. Jezus heeft voor ons geleden,
is gestorven en is ook opgestaan. En nu, voor Hij naar de Hemel
teruggaat, geeft Hij ons een opdracht en een belofte. Hij belooft
dat Zijn Heilige Geest over ons zal komen. Dat die ons zal
toerusten met alles wat wij nodig hebben om de opdracht te
kunnen volbrengen! Maar ook nu is het zo, dat de Heilige Geest
dat alleen kan doen, als wij ons blijven buigen voor Jezus.
Daarom: begin elke dag op je knieën, voor het kruis van Jezus,
en werp elke morgen een blik in het lege graf! Dan kan de Heilige
Geest Zijn leiding en sturing en toerustende taak in ons leven
uitvoeren. En wat is de opdracht van Jezus dan?
Gij zult mijn getuigen zijn!
Moet ik dan vermanen als iemand de naam van God misbruikt?
Moet ik laten blijken dat ik gelovig ben? Moet ik, moet ik en nog
eens, moet ik? Nee het is anders! Als de liefde van Jezus door de
Heilige Geest in je hart brandt, dan wil je Zijn beeld uitdragen!
Dan deel je Zijn verlangen om, zoals Hij dat deed, goed te doen
op deze aarde! Dan wil je Zijn liefde, die je voelde toen je
geknield lag aan de voet van het kruis, overbrengen aan alle
mensen! Dan wil je het iedereen toeroepen: Kijk toch eens hoe
gelukkig ik geworden ben en dat is ook mogelijk voor jou! Hoe
moet je dat doen? Niet door kracht, nog door geweld! Je probeert
voor te leven, jaloers te maken, liefde uit te stralen! Zo ga je, in
de kracht van de Heilige Geest, proberen een antwoord te vinden
op de verlangens van Jezus als Hij vraagt:
Wil je mijn voeten zijn, om al die mensen die zijn door gelopen
jaloers te maken en terug te halen naar de voet van het kruis?
Wil je mijn rechterhand zijn om allen, die linksaf geslagen zijn,
terug te lokken naar mijn lijden en sterven, wat ik ook voor hen
heb gedaan?

Lukas 10 : 16
Wie u hoort, die hoort Mij; en
wie u verwerpt, die verwerpt
Mij; en wie Mij verwerpt, die
verwerpt Dengene, Die Mij
gezonden heeft.

Wil je mijn linkerhand zijn om de toeschouwers, die daar aan de
rechterkant staan, te brengen onder mijn zegenende handen,
want ik heb ze lief van eeuwigheid?
Wil je ook mijn lippen zijn om al die mensen, die nog nooit van
mijn offer voor hen hebben gehoord, daarvan te vertellen en ze
hier te brengen, zodat ik ze kan zegenen?
Want we horen toch bij elkaar en eens zullen we elkaar dan
allemaal ontmoeten in die:
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem!
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist’ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem!
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