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Tekst Joh  XVII, 1 

Voorbereiding 

Gehouden in     Dinteloord  8    aug       1847 

    “ 20  febr      1848 

    “ 15  juli       1849 

    “ 17  febr      1850 

    “ 1    juli        1855 

    “ 16 januari   1859 

    “      februari 1864 

 

Votum……….Ps. 106 vs. 1 en 3 (( ps 103 vs. 1 en 7)) 

 

De woorden van mijn tekst maken de aanvang uit in dat plechtig en 

heerlijk gebed hetwelk Jezus ten aanhoren van zijn discipelen 

uitsprak in de nacht in welke hij verraden werd. Hij kon als er 

iemand van zijn vrienden, als leraar van zijn volgelingen er waardig 

afscheid genomen. Zijn laatste woorden hadden diepe indruk op hen 

gemaakt, de harten van meesters leerlingen worden beide bewogen 

en gestemd tot grote en heilige gewaarwordingen. In zulke 

ogenblikken verheft zich de stem des gevoel, tot de taal des gebed. 

Hoeveel te meer bij hem wiens enige vertrouweling God was, en die 

sprekende tot zijn hemelse Vader zoveel zeggen kon, meer zeggen 

kon dan wanneer Hij onmiddellijk tot zijn jongeren sprak om hen 

gerust te stellen, te troosten, en te sterken, en hen in te leiden in de 

verborgenheden zijns koninkrijks zover hunne begrippen de 

aandoeningen waardoor zij thans verwaardigd waren, en hij hen 

vatbaar voor maakte. Dit is dan ook het ogenblik, de hoofdinhoud 

van het gebed. Daarom is het ook voor ons zo belangrijk 

onwaardeerbaar om ons tot de kennis van den Heiligen, tot eerbied  

des verhevene, tot liefde voor de beminnelijke Jezus op te maken. 

De aanvang is niet het minst treffende en roerende des  ganse gebed. 

Hij openbaart ons  met welk een oog Jezus het werk beschouwde, 

dat hem nu nog op aarde te verrichten stond  
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Vader, zei hij de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw 

Zoon u verheerlijken .----  

 

Ten eerste; wil ik u het verheven gevoel welk in deze van Jezus ligt 

opgesloten naar mijn vermogen ontvouwen. 

Ten tweede; zal ik u Jezus lijden en sterven doen beschouwen als de 

verheerlijking van Hem en in zijn Vader door hem. 

Ten derde; eindelijk is het mijn voornemen zulke gezindheid en 

betrachtingen aan te wijzen als de beschouwing van Jezus, door 

lijden verheerlijkt, in ons betoond op te wekken of aan te kweken. 

[Dat vooral uit toepassing op onze gemeenschappelijke 

voorbereiding voor het Heilig Avondmaal] 

 

Gez. 43 vs. 3 

 

1. Toen Jezus het gebed uitstortte, hetwelk in dit hoofdstuk begrepen 

is bevond hij zich met de zijnen buiten Jeruzalem aan de beek 

Kedron. Hij sprak het uit in de eerbiedige houding, met de 

uitdrukking des gelaats die een biddende betaamd. Johannes die ons 

dit beschreven heeft zag dat hij zijn ogen ophief naar de hemel en 

hoorde Hem met de heiligste ontroering bidden. Vader de ure is 

gekomen. Treffend  en plechtig is deze aanvang. Gij kunt u er wat 

van verbeelden, gij die u verplaatsen kunt in ogenblikken uws 

levens, bij voorbeeld een aandoenlijke scheiding, hoe het u dan in 

het oor tot in het harte klonk;  nu is het uur gekomen!  Want de ure 

waarvan Jezus hier spreekt was niet minder gewichtig dan angstig. 

Het was niet alleen die van afscheid maar ook van zijn dood! Hij 

ging dezelve tegemoet, dit wist Hij hoe vernederend hoe smadelijk 

zijn sterven zijn zou, niets daarvan was Hem onbekend. Hij heeft het 

zelf tegen zijn discipelen voorzegd; de Zoon des mensen zal worden 

beschimpt, bespot, door mensen mishandeld, gegeseld, gekruisigd, 

hiervan nu zegt Hij Vader de ure der vernedering en der smarten is 

gekomen!--------      
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Hier ontbreekt vermoedelijk een pagina 

 

 

Opdat uw Zoon ook u verheerlijken zo spreekt Jezus verder! Er is 

iets geheimzinnigs in het denkbeeld dat het oneindig en eeuwig 

opperwezen verheerlijkt wordt verheerlijkt worden kan ja wanneer 

we de aller volmaakste zich voorstelt als verheven boven alle 

eerbewijzen, onafhankelijk van de gezindheid zijner schepselen, zich 

zelf genoegzaam, voor geen stoornis zijner gelukzaligheid en geen 

toenemen dezelve vatbaar; dan schijnt dat begrip zelfs aan het 

ongerijmde te grenzen. Maar daarbij vergeten wij dan welkeen 

betrekking er is tussen dien God en al het door Hem geschapene 

welk een tere belangstelling er is bij de schepper alle dingen, in het 

lot van wezens, oorspronkelijk naar Zijn beeld gevormd, vatbaar 

voor eindeloze genietingen, tot in eeuwigheid volmaakbaar en die 

alles door Hem te kunnen Hem te dienen, en te jongste gelukzalig 

wezen kunnen, zo leren bij het Opperwezen kennen uit de schriften 

der goddelijke openbaring; als een God wiens wezen liefde is. Een 

God dien het xxx hat, voor zijne redelijke en zedelijke behoefte niet 

missen kan! Dat zulk een God verheerlijkt kan worden als men Hem 

erkent in zijn heilige volmaaktheden, als  men eindeloze verplichting 

aan hem gevoelt en Hem bemint; wie dit niet gevoelt en zich van 

Godheid afwend voor dit alles ongenaakbaar en onverschillig, hij 

verbeelde zich niet tot de volmaaktheid toe den Allerhoogste 

gevonden te hebben.---- Gez.31  

 

Verheerlijkt uw Zoon zo zegt Jezus  opdat de Zoon ook U 

verheerlijken; maar wanneer, vragen wij, werd de Vader niet door de 

Zoon verheerlijkt? Neen Hij had daartoe geen nieuwe lof noch 

nieuwe beweegredenen nodig maar hij ziet hier xxx, in de oorzaak 

de uitwerking tegenwoordig voor zijn Geest, zijn verheerlijking voor 

de Vader moest het middel worden eens verheerlijking des Vaders 

door zijn redelijke schepselen, die slechts door het lijden des Zoon 

kon teweeg gebracht worden, een verheerlijking 
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in God, waarvan de eeuwen zouden gewagen waarna niet slechts de 

aarde hier beneden, maar ik de hemel daarboven tot in alle 

eeuwigheid de schuilplaats mag zijn, Vader verheerlijk uw Zoon 

opdat uw Zoon ook u verheerlijken 

 

Zo hebben wij dan gezien wat de letterlijke betekenis  onze tekst in 

zich bevat. 

 

II. Beschouwen wij nu in de tweede plaats het lijden en sterven van 

Jezus als de verheerlijking van hem, en in zijne Vader door Hem. Er 

is niets heerlijkers uit te denken dan  de ganse wandel van Jezus op 

aarde. Het was de ganse wandel van een leraar gelijk de wereld er 

nooit een zag zowel in zuiverheid de leer, nooit in kracht der 

voorstelling, nooit in redelijkheid, noch in onbesmette reinheid van 

hart en zede. Vrij van alle vooroordelen, lieflijk en verwaardig; door 

geen tegenstand ontmoedigd, door gene loftuitingen bedwelmd, de 

vijand der volksleiding de schrik der huichelaars, de leraar zijner 

natie niet slecht maar mens maar was dan ook het licht der wereld. 

Hij wien alle macht gegeven was, matigde zich niets aan, maar 

bestede die macht slechts om vreugde te stichten in die heelt de 

ellende, en het ganse land te vervullen met de gedenktekenen zijne 

weldadigheid en trouw. Bij het beschouwen van zulk een wandel 

vragen wij; hoe was het bijkans mogelijk dat Jezus nog niet 

verheerlijkt werd? Door grote verhevenheid uit te denken, en die 

leven dat beloofde kruiswerk dezelve draagt dat hoe men me haar 

beschouwt, hoe men in haar bewust, zonder ergens een vlok te 

bespeuren met ontdekking van tekens nieuwe volkomenheden, zo 

dat mee gedurig weer verbaasd staat en opgetogen! Hoe kon deze 

Jezus zo heerlijk reeds en hoogverheven zijne Vader nog bidden; 

 

Verheerlijk uw Zoon 

 

Gij weet Mijn hoorders van alle menselijke grootheid wordt naar 

waarheid gezegd dat zij dan eerst in hare meeste luister zich vertoont 

wanneer zij door lijden wordt beproefd. Het is 
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waar Jezus ganse leven kan met recht een gedurig lijden genoemd 

worden, want tegenspraak ondankbaarheid vervolging met 

geringheid en armoede gepaard gaat, mag dat geen lijden heten? 

Maar in dit alles had echter Jezus steeds zijn mensheid getoond heeft 

en het had Hem ook somtijds niet ontbroken aan die betamelijke 

betuigingen die het menselijk leven veraangenamen. De beproeving 

van het zwaar en bitterste lijden ontbrak dan nog aan Jezus 

verheerlijking op aarde; hoe groot; verheven hij zich in zijn leven 

ook vertoond had, nog groter en verhevener moest en zou Hij zich 

vertonen in zijn sterven-- 

 

Maar welk een lijden was het ook waarmede Jezus zijn aardse 

loopbaan eindigen zou? En hoe straalde daarin zijn heerlijkheid 

door, gelijk is zo door geen menselijk oog bespied. Ik zal u dat 

akelig toneel van dat kortstondig maar vreselijk lijden niet afmalen. 

Gij weet het immers zulke gruwelen gepleegd zijn aan die ons lief 

zijn en de meest gezegende onder de mensen. Weerloos als een Lam 

ter slachting gesleept door God en mensen als verlaten ‘t spoor van 

baldadigheid en bloeddorst hoon en smaad indrukkende, als hater 

gesleurd, vetreden als een worm en geen mens tot dat Hij afgetobt en 

afgezwoegd ter dood toe gemarteld, het stervend hoofd in den 

boezem neder boog. Zoveel had niemand naar ziel en lichaam 

geleden ziet het was de drinkbeker, hem door zijn Vader te drinken 

gegeven.----- 

 

En hoe zal ik  u nu Jezus grootheid onder dat lijden zoo afschetse 

gelijk ik het u wilde doen gevoelen. Den dood met nog de kroon van 

zulk een leven! Deze taak gaat mijn kracht ver te boven want hier 

geld het de uitdrukking van gewaarwording waartoe een hogen zin 

behoort, waarom de menselijke taal geen woord noch klank heeft. 

Het ontbreekt de geschiedenis aan deze voorbeelden van kloeke 

moed, heldhaftigheid en grootheid in het sterven. Maar hoezeer wij 

gaarne hulde doen aan zulke voorbeelden, weer bespeuren wij in 

meerdere of mindere mate ongemerkt wordt overspanning, 

vereniging in alle kracht in die sterkte van geest aan de 
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dag te leggen. Van daar den plechtige betuiging beroep op hoger 

vierschaar, of er toen met verontwaardiging of verachting van de 

staat des doods een xxxxx uitwendig somtijds om haren inwendige 

onrust te verbergen of te bedekken En kon dit anders? Daar die zo 

een berg groeiende voorbeelden die deze grootheid ten toon spreidde 

altijd onvolkomen en zondige schepselen waren onschuldig ja! Door 

de rechtbank der mensen aangetijgde misdaden, maar niet 

vrijgesproken door het geweten voor de kroon des harten! Daarom is 

het ook een geheel andere grootheid der wij in dit lijden Jezus 

eerbiedigen. Het diep en levendig gevoel van smaad, smart Hem 

aangedaan, werd door Hem niet ontveinst noch verborgen zijn ziel 

zowel als zijn lichaam verscheurd en met een xxx zonk weg in 

weemoed. Rees er een jammerklacht op in zijn boezem, hij 

verzweeg die niet, en voor die vijand de schijn aantekenen dat zij 

Hem uit konden treffen nog wonden. Hij gunde hun een helse triomf 

te smaken; het is nu de ure, zeide Hij en de nacht en duisternis 

Lijdzaamheid, onderwerping, gehoorzaamheid en ging hij zo zonder 

praal of ophef. Ziet daar de kerkgeschiedenis van Jezus in zijn 

laatste levensuren Zonder praal of ophef, ja maar ook zonder 

zwakheid, zonder zich te verdedigen, of te vergeten dat Hij aan zich 

zelf en in zich aan de xxx  lijdende mensheid schuldig was. Zijn 

tegenwoordigheid van geest verlaat hij niet, zijn kalmte was geen 

fierheid maar zelfbeheersing, betamelijkheid en ernst zij had niet 

beledigends voor zijn vijanden maar was diep beschamend voor hen, 

wat zij ook  in hunnen bitterheid tegen hem uitbraakte nooit verliet 

Hem deze houding den lijdende liefde---Die zachtmoedigheid als 

van een Zoon Gods, dat mededogen, het welk te midden in zijn 

eigen smart Hem beven deed voor het lot zijn zondaars, de bede  

voor hen om vergeving die woorden van genade die zijne lippen 

ontvloeide dat een woord stervende door Hem uitgesproken het is 

volbracht  waardoor Hij zaligheid verkondigde aan heel het 

mensdom. Kunt gij dit alles in een verbeelding te saam brengen en 

nog daarbij wege wat zich niet beschrijven laat, maar het gevoel 

alles bevatten kan; en kunt gij niet dat bij de heiligen stillen, hemelse 

grootheid van Jezus alles vergaat en verzinkt wat me 
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van grootmoedig en heldhaftig stemt wat ooit de wereld heeft gezien 

Erkent gij het niet dat de Vader toen die is gekomen, was waarlijk 

zijn Zoon voor God verheerlijkt heeft— 

 

Die Vader zijn  zoon ……..maar van wie spreken wij toch Mijn 

hoorders,  wie is Hij die wij aldus verheerlijkt noemen? Is Hij een 

mens in gelijke beweging als wij en ziet men dan de verloste  en 

beste der mensen? Ik wil deze vraag niet met mijn mond 

beantwoorden, moge allen met die van Johannes! Welaan hoort die! 

Dat hij was het woord dat in den beginne bij God was Het Woord de 

Scheppende kracht den Almachtige de eerstgeboren Zoon, die in de 

schoot des Vaders was, die uit de hemel was gekomen en wat hij 

daar gehoord en gezien had verkondigde de van zich zelve zeide; dat 

hij en de Vader een was, die zijn discipelen weinige ogenblikken te 

voor betuigd had dat Hij gezien had de Vader de Vader gezien had! 

En in wiens ziel het niet kon opkomen zijn jongeren aanleiding te 

geven hun hope in Hem te zoeken die Hij was; Hij hoort mij bidden 

heden verheerlijk uw Zoon! En hoe  hoog groot zij Hem ook hebben 

ingesteld, het is toch slechts waarschijnlijk grootheid niet halende bij 

die heerlijkheid des Eengeborene van de Vader. Hoger moeten wij 

dus niet klimmen met onze gedachten om de bede te verstaan, den 

biddende waardig in het pad der eenzijdige liefdevolle beschouwing, 

ons beloofde in de ure zijns lijden als verzoenende de zonde der 

wereld. 

Wij kunnen ons menselijk geslacht van twee verschillende zijden 

beschouwen. Een dezelve in zeer ongunstige en zwart Hij zou 

aanstonds, u als op de voorgrond van de twee beginselen, die ons 

bestaan ontvallen het aardse en de eerlijke heerschappij voeren over 

het geestelijke en hemelse. Zwak te zijn, voor de verzoeking te 

bezwijken, aan het tijdelijke zich te hechten, het lichaam te 

koesteren, de ziel te verwaarlozen, de oorsprong onzer bestaan te 

vergeten en Zijn goedheid en zijn zorg met ondank te vergelden? Is 

dat niet hetgeen wij dagelijks aanschouwen. Achterwaarts en in de 

somberste schaduw staan ongevoeligheid eigenbaat, trotsheid, 

wellust, oneerlijkheid en verder in de donkere 
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akelige vershot, overspel zwelgen meineed, verraad, moord, alle 

uitgieting der goddeloosheid. Dit is de verbastering van ons 

geslacht; daardoor zijn wij van God afgeweken, verwijderd in schuld 

en strafwaardigheid verzonken. Doch aan de andere kant zien wij 

helder en aangename licht en edele beginsel, dat zich verheft en 

strijd tegen zwakheid ziende mensenliefde edelmoedigheid, 

droefheid vanwege het boze, toerusting vriendschap omgang met 

God. Dat Mijn hoorders is naar de leer des Bijbels genade van God 

de vrucht in aangebracht schuld vergeving en verzoening met God, 

genade voor allen verkrijgbaar langs een weg door Hem voorgesteld 

en geopenbaard in het Evangelie des ouden en Nieuwen Verbond. 

En opdat het de vertroosting onzer natuur niet gelijk de kerken zou 

ineten opdat zij niet naar aard en strekking alle de ganse beginselen 

van redelijkheid verwoeste, u alzo het ganse mensdom zou storten in 

eeuwig wee en ellende, opdat de genade van God verkrijgbaar zou 

zijn vooral langs de weg des geloofs en de bekering, opdat deze 

aarde de woonstede der deugd zou kunnen zijn en Adams inkomst 

de hemel beërven, daarom moest de zoon des mensen als in xxx  xxx 

bloede verzoenende de schuld der mensdom door zijn dood! Wie 

kan deze wondere verborgenheden der goddelijke liefde ontdekken 

en welke zelfs de engelen begerig zijn in te zien. Wij moeten in het 

onbegrijpelijk beginsel zelfs het goddelijke, de hand het werk van 

Hem wiens wegen niet zijn gelijke onze wegen.  

 

Wij juichen eerbiedig, dankbaar; er is genade voor schuldigen, een 

hemel voor onwaardigen – want God is in het vlees verschenen om 

zondaren zalig te maken— 

Nu kunnen wij het bevatten hoe de eeuwige Zoon des Vaders zijn 

lijdenwijze verheerlijking noemen kon, want over de zonde en dood 

te zegepralen, het beeld van God te herstellen in boosheid te haten 

uit ellende gelukzaligheid te scheppen dat is heerlijkheid ook van de 

Zoon van God! De gedachte kon niet op komen in des mensenhart 

dat werk ging alle geschapen kracht te boven; dat was den 

heerlijkheid, Hem van eeuwigheid toegedacht. Die Hij bij zijn vader 

had, van voor de grondlegging der wereld; 
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dat Hem macht zou gegeven worden over alle vlees, en alleen aldus 

aan Hem gegeven het geringe tevens te sterken. Door de kennis van 

den eenigen waarachtige God en van Jezus Christus  Zo verliest zich 

de verheerlijking des Zoons in de heerlijkheid des Vaders, de Vader 

wordt Zoon den Zoon is In Hem verheerlijkt. En wie schetst nu den 

wederkerige luister die van beiden uitstraalt. Dit is het geheim 

geopenbaard in de rede des apostel God is liefde! En in die God 

verheerlijkt worden kon was het dan niet enkel om zijn schepsel 

gelukkig te maken? Wanneer zij nu hunne eindeloze verplichting 

gevoelen over die grote genade en hunne ziel stoppen. Dank 

daarvoor uit stamelen wanneer het geloof aan de genade hunne hart 

verenigt om een God geheiligde wandel aan Hem op te dragen 

Wordt God dan niet verheerlijkt? Laat dan uwe zorgen vinden u, 

mijn hoorders en ziet op deze aarde het schouwspel der 

verheerlijking van God door Jezus Christus in zijne heil! Waar enig 

goeds verengt worde naar daden van deugd, godzaligheid 

geschieden waar de lijdende mensheid hoort te hulp gekomen, daar 

zijn de vruchten van dat enig offer zonder ‘t welk de aarde van God 

verstoten, reeds lang door de pest der zonde in een poel des verderfs 

veranderd zou zijn. Aanschouwt nu hoorders deze bijeenkomst, in de 

tempel aan God gewijd, hier en elders over de ganse aardbodem. 

Aanschouwt daarin zo vele die tot heerlijkheid, Godzaligheid 

geroepen zijn die in de zalen van Jezus zijn vergaderd die God loven 

en danken en zich verblijden in God hunne Zaligmaker, terwijl zij 

het woord ontvangen en de belofte des eeuwige levens. Aanschouwt 

zoveel lijdende hulpeloze dezen die door den dood op God 

vertrouwen aan God zich vasthouden zo vele die door allen tijden 

heen die belijdenis om waarheid uit hun leven bekrachtigden. Ziet de 

kranke xxxxx waar het gehavende zondaarshart gezalfd wordt met 

den troost des Evangelies naar het brekend oog zich van de aarde 

hemelwaarts wend, juichende. Op Uw zaligheid wacht ik o Heer!  Is 

dit geen verheerlijking in God geen verheerlijking in de Vader door 

de Zoon? Of bedroefde het u dat u stem door Gods in Christus 

verheerlijking nog niet wordt gehoord over de ganse aarde, dat er 

nog zoveel miljoenen zijn die zelfs de enige en 
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waarachtige niet kennen, verzonken in blindheid en afgoderij? 

Wankel daarom niet in het geloof meet toch de Oneindige niet op de 

schaal uwer bekrompenheid, vergeet niet dat bij de Heer duizend 

jaren zijn als een dag. En eens komt die dag waarin alle knie zich 

buigen in de naam van Jezus en de aarde vol zal zijn op de kennis 

des Heeren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. 

 

Doch wat spreken wij slechts van de aarde hier beneden? Verbeeld u 

de maatschappij der  gezaligde hier boven, den gemeente zonder 

vlek of rimpel, die ontelbare schare van verlosten, uit alle taal, volk 

hare wandelend in het licht des Heeren uitgevende in deugd tot 

deugd en kracht tot kracht. Verbeeld ze u vergaderd in de tempel 

niet met handen gemaakt, hunne kronen xxx werpende voor voeten 

in Hem en Hem aan te bidden die leeft tot in alle eeuwigheid; zij 

zingen en juichen het Lam dat geslacht is is waardig te ontvangen 

hulde en macht en heerschappij Want die op de troon zit en het Lam 

zij heerlijkheid tot in eeuwigheid en zo wordt en de Vader en de 

Zoon beide verheerlijkt in de hemel en op aarde. 

 

III.  Nu blijft ons nog over in de derde plaats zulke gezindheid en 

betrachtingen u aan te prijzen als de beschouwing van Jezus den 

God verheerlijken in ons behoort op te wekken Of aan te kweken en 

dat toepassen op onze gemeenschappelijke voorbereiding op het 

Heilig Avondmaal] 

Is het bij de overweging deze ganse heerlijke stof niet gedurig in u 

opgekomen, zoo groot is dan de waarde des mensen in de ogen van 

God, zo hoog staat ons geslacht bij God aangeschreven. Ja M. H. zo 

is het, maar zeggen wij het liever in evangelietaal, zo lief heeft God 

de wereld gehad. En zo daarbij onze boezem hoger klopt Och het zij 

allen de nederige Martinus niet van kwalijk bestaande hoogmoed. 

Want den liefde is geopenbaard in onze vernedering, in de vergeving 

onzer zware schuld, in de redding uit onze diepe val, ellende en zoo 

de allerhoogste prijs stelt op ons nietige en geringe schepselen, het is 

niet op onze jammerlijke zondestaat maar op onze behoudenis! Wij 

zijn helaas te zeer geneigd om ons zelve van de beste 
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kant te beschouwen zal ons bedrijf en burgerlijke plicht te vervullen 

opdat het weinig goede schitterend uitkomt, en het vele kwade 

verdonkert wordt, maar zo het ons te doen is om ware zelfkennis, 

denken wij dan na wat gebeuren moest toen de Vader zijn Zoon 

verheerlijken zou door de wereld met zich te verzoenen, tot welk een 

smaad en afgrijzen Hij Hem moest overgeven om het offer des 

eeuwigen vrede aan te brengen!   

Daar  aan dat kruis, waar de hel in verbond was getreden met alles 

wat de bedorven menselijkheid verachtelijk heeft, in de onschuldige 

lijder te grieven, te verbrijzelen, dan zien wij het als in de spiegel 

welke de genade Gods u voor zondaren, voor welke genade 

zondaren God moeten xxxx in Christus. Gave God dat mij ook den 

gezindheid der dankbaarheid in onze den boezem koesteren en 

wanneer u geroepen wordt en door ons aantreden aan de dis van het 

Nieuwe Verbond te troon dan niet achter te blijven. Het is toch voor 

ons van zulke snode zondaars als wij zijn dat het God behaagde zijn  

Zoon te zenden op de aarde om ons dit heil en zegen aanbrengen. 

Voor ons heeft Hij zijn bloed gestort op den kruisheuvel op 

Golgotha en door dat bloed worde alle onze zonden uitgewist die 

niet aan ons maar aan Hem overgegeven die de bronader van alle 

heil en zaligheid is.  

 

Ach! Mochten wij onze verplichting in deze gevoelen en aan de wet 

van het kruis onze smaadheid en onwaarde belijden dan zal brood en 

beker ons verzekeren dat hoe onwaardig en onzeker wij ook wezen 

mogen er voor ons zegen en geluk te vinden is bij Hem alleen, die 

door diepgaand lijden zijn Vader verheerlijkt heeft en dus ook ons 

zal aannemen hoe jammerlijk en ellendig wij ook wezen mogen.--- 

 

 

Maar dit  doet Hij niet opdat wij zondaars blijven zouden! 

Nee hij doet dat opdat mij van de zonde verlost als nieuwe 

schepselen voor zijn aangezicht wandelen zouden. Het is ons eigen 

dat wij niet uit onze laagheid kunnen worden opgebeurt, dat wij tot 

vriendschap gemeenschap, met God kunnen spreken, 
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dat ons hart tempels kunnen worden van de H. Geest. Dat wij God 

kunnen verheerlijken. En wordt u dit aanschouwelijker dan aan die 

tafel die de Heer zelf heeft ingesteld weinige ogenblikken voordat 

Hij de woorden sprak die wij met elkaar hebben overdacht.  

 

Voor zondaars toch was het dat de Heer lijden en strijden 

wilde, het was zijn oogmerk niet om zijn leven op te offeren voor de 

sommigen maar hij wild allen behouden, daarom roept hij allen toe; 

komt herwaarts tot Mij gij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust 

geven. De Heer die gebed van ons ontsluiten indien wij ons zelf nu 

uit sluiten. Om onzer zonden wil hebben wij zoveel 

bekommernissen worden wij beklemd om zoveel smart en zorgen in 

al die bekommeringen al die angst en zorgen wil Hij er ons 

wegnemen indien gij uzelf maar bij Hem laat uithelpen. Zijn bloed 

wast alle schuld en vlekken uit, dit verzekert hij ons aan het Heilig 

Avondmaal daar toont Hij ons zichtbaar dat Hij zijn vlees en bloed 

ons te hand geeft opdat gij behouden wordt. Welk smart u die ook 

gevoel. Welke angsten dan ook kwellen, welke lijden u dan ook 

omgeeft, bij Hem is licht is raad is troost en hulp. Door brood en 

beker verzekert hij u van zijn nabijheid. Blijft dan niet achter 

vanwege uw bekommeringen of de last des levens die u drukken ook 

niet wegens de menigvuldige en zware zonden waaraan gij u 

schuldig kent; belijd ze voor Hem legt ze hier aan zijn voet; vat het 

voornemen op om Hem welgevallig te leven, doet dat in hemelse 

kracht en gij zult aan het Heilig Avondmaal vertroosting vinden in 

uw druk, opheffing van de zorgen en moeite dezes levens. Het is uit 

roeping en verplichting o zondaar! Dat Gij de Heer Jezus 

verheerlijkt en door Hem ook uwen schepper, weldoener noemen , 

en kunt gij dat doen wanneer gij willens en wetens in de zonde 

blijft? Kunt gij het voor u zelve verantwoorden waarmee u de hand 

die u ter hulpe wordt aangeboden van u stoot? Zult gij de tafel van 

het nieuwe verbond  weder in de gemeente zien aangericht zonder de 

uitnodiging des Heeren gehoor te geven?  

 

Zeg niet mijn zonden zijn te groot en te 



Preken ds. Meindert Niemeijer  Dinteloord 

14 

Ds. M. Niemeijer Johannes 17;1 

zwaar dan dat zij vergeven zouden ja dat ik aan zulke een heiligen 

dis zou durven aanzitten, want er staat geschreven; die immers gelijk 

is op een onwaardige wijze eet en drinkt een en drinkt zich zelve een 

oordeel! Ja het is waarheid hetgeen gij zegt, wanneer gij blijft die gij 

zijt want gij kunt de wereld niet dienen en de Heer, maar wilt gij 

verlost wordt van uwe zonden en vat gij in Gods kracht het 

voornemen op om daarnaar te streven, dan zult gij niet op een 

onwaardige wijze aan de disch des Heilig Avondmaals neerzitten 

Dan is er voor een bekering des harte mogelijk Ach! Betreurt dan 

toch uw ongerechtigheid en drijven en zoekt vergeving voor dezulke 

in het bloed van Christus en gij zullen u worden uitgewist, door Hem 

die zijn  leven heeft opgeofferd ter behoudenis van zondaren. Nadert  

met alle uwe zonden aan de dis der liefde, daar zal u worden 

verzekerd dat God genadig is over allen die Hem aanroepen en zich 

aan hem zullen toevertrouwen. En daarvan zijt gij verzekerd die de 

Heer tot zijn leidsman en ge ook het ware beter leven gekozen hebt. 

Gij weet het de tafel des Nieuwe Testament zal in de gemeente staan 

aangericht, niet om heilbegerige zondaars af te schrikken van Jezus, 

maar vrijheid in hem te ontvangen, om ze te verkwikken, te  

vergasten te zaligen, Jezus breid de vleugels zijner liefde wijd uit 

opdat gij daaronder  een toevlucht zou kunnen nemen, opdat gij daar 

zou aanzitten en Hem en zijn Vader zou verheerlijken. O gij alle dan 

die naar den Heeren en zijn sterkte vraagt, en zijn aangezicht zoekt; 

verblijd u dat u zulk een veilige sterkte en verkwikkende 

schuilplaats van uw God en Heer Jezus te vinden is, wend u bij 

aanvang of bij vernieuwing tot Hem met alle uw begeerte behoefte 

en noden vertrouwt u ganselijk toe aan Hem ter zaliging uwer 

sterfelijke zielen, zoekt van de dis des Nieuwe Verbond die kracht 

ten leve welke de Heer daar geven wil, met boetvaardige 

vernedering over een veelvuldig gebroken en rustig voornemen om 

de Heer voortaan in meerder tederheid van het gemoed te dienen. Zo 

mag dan ook eenmaal uw ure, uwe laatste ure komt! Gij weet het om 

de vreugdeloze wereld in de ure des doods en stervende u vol 

vertrouwen uw geest te doen overgeven in de hand des hemelse 

Vader, daarvoor heeft Jezus zijn ziele uitgestort 
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tot de dood; met welke gerustheid moogt gij op die belofte des 

evangelies vertrouwen die u zo stellig aan het Heilig Avondmaal 

wordt verzekerd, en wanneer dan eenmaal uw aardse huis wordt 

gesloopt en ontbonden dan zij het uwer bede… Hemelse Vader! Zie 

in welgevallen op ons mij neder en neem ons uit genade van des 

lieven Verlossers wil op in de woningen van licht en leven. 

 

Amen. 

 

Ps. 68 vs.17 

Ps. 7   vs. 9 

Ps. 37 vs. 14 


