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Votum. 

 

Toen de Heer gereed was de aarde te verlaten en bezit te nemen van 

zijn hemelse heerlijkheid met de laatste belofte welke Hij aan zijne 

jongeren deed te hunne vertroosting; ik ben met u alle de dagen tot 

aan de voleinding der wereld, en hetgeen de Heer beloofde heeft Hij 

tot dusverre heerlijk vervuld, en zij kunnen verzekerd zijn dat hij 

zijne belofte zal gestand doen tot aan de jongste der dagen. Hij heeft 

zijne Geest uitgestort over de zijnen, en hetgeen eenmaal door den 

profeet Joel is verkondigd dat Hij zijn Geest zou uitstorten over zijn 

dienstknechten en dienstmaagden, dat Hij zou wonderen geven zou 

in de hemel en tekenen op aarde, bloed en vuur en rookdamp, dat de 

zon zou veranderd worden in duisternis en de maan in bloed en dat 

de grote en doorluchtige dag des Heren komen zal bewaarheid 

worden. Maar zal nu hetgeen de Heer den zijnen beloofd heeft 

waarheid zijn waarop wij kunnen vertrouwen, zo ook zal zijne 

betuiging vervuld worden die Hij heeft uitgesproken Die niet gelooft 

zal verloren gaan. En  zoo er machten zijn die dit laatste  zouden 

betwijfelen, de tijd die wij beleven levert daarvoor de tastbare 

bewijzen reeds hier op aarde. Slaat met mij een blik op het 

goddeloze Frankrijk in vooral op dezelfs wereldberoemde hoofdstad, 

waar men zich op een en zin maakte om te betuigen. Te Parijs is 

geen God.- en toch den God die zij verloochenen heeft deze dagen  

getoond dat hier lankmoedig Hij ook is. hij nogthans op zijnen tijd 

repen een handhaaft, een komt als een rechtvaardigen wreker. Na 

eerst door een buitenlandse mogendheid ten diepste vernederd te 

zijn, om uit te lezen, dat den God die het Fransche volk XXX 

machtiger is dan de machtigen der aarde, en omdat zij zich niet voor 

God hebben gebogen en vernederd een binnenlandse krijg 

uitgebarsten is tussen land en stadgenoten, en wat is er nu van 

Frankrijks machtigen hoofdstad geworden? ( opstand van 1848 JPP) 

Door boze vernielingszucht gedreven heeft de onderliggende partij 

nu hunne wraakzucht te koelen, de stad tot een puinhoop gemaakt, 

vele prachtige openbare en bijzondere gebouwen 
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hebben zij aan het vuur ten prooi gegeven onder het gebulder der 

kanonnen zodat een aantal van 50.000 mensen, meest vrouwen en 

kinderen de kelders en andere schuilplaatsen in gevlucht een prooi 

des onverbiddelijke dood geworden zijn en nu reeds voor den stad is 

verwoest. Zo toont hier den Heer dat Hij God is, dat hij de 

goddelozen straft op zijn tijd. En ook wordt de profetie van Joel 

vervuld zoals vroeger reeds ten opzicht van Jeruzalem, toen men de 

Heer, den Messias heeft verworpen; bloed vuur en rookdamp wordt 

alom gezien en door dit alles werd de zon verduisterd en de maan 

met een als bloedkleur voor de ogen, als op de dag der wrake des 

Heeren----Ach! Mijn hoorders wat mocht dit ten voorbeeld zijn dat 

wij dien naam des Heeren niet verloochenen, opdat niet eenmaal ook 

ons zulke verschrikkelijk lot ten deel vallen Dat het ons aansporen 

den naam des Heeren te heiligen. Hem te eren en te dienen, brengen 

wij Hem de hulde van ons hart die stand zijne eer handhaaft, e zeker 

straffen zal die Hem verwerpen Steunen wij op het Evangelie Gods 

als de eeuwige bron van behoudenis dat wij uit hetgeen elders 

gebeurt leren ons hart niet te verharden onder de slaande hand Gods. 

Want is de Heer getrouw die zijn belofte zoals de 

pinkstergeschiedenis ons dat leert. Hij is ook een waarmaker zijner 

bedreigingen; die in  de Heer geloofd zal behouden worden maar die 

niet in mij gelooft, maar Hem verwerpt zal zeker verloren gaan. 

 

1865 voorbereiding van ‘t Avondmaal 

 

III   Zoo hebben wij dan in den Heer beschouwd in zijn heerlijkheid 

bijeen na zijn opvaart naar de hemel maar welken gevoelens moet 

deze nu in ons opwekken? Moeten zij zijne heerlijkheid niet roemen 

en loven en Hem kussen als onzen Heer en Verlosser? Moeten wij 

nu niet nog enige ogenblikken ons bepalen bij het grote goed dat Hij 

ons geschonken heeft? Moeten wij niet onze …. en hopen 

aanbidding toebrengen? Welaan gaan wij daartoe over en brengen 

wij dat is versteunt niet onze voorbereiding tot het Avondmaal. 

  En hoe tonen wij dan onze erkentelijkheid onder dat 

voorrecht door geestelijk de bewijzen onze hulde 
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Hem toe te wijden. Laten vreugde en het gevoel dat ons bezielt, bij 

het gevoel van de heerlijkheid onze Verlosser. Alles dat Hij gedaan 

heeft op aarde om ons van de zonde te verlossen en ons te reinigen 

van alle ongerechtigheden, en dat heeft hij heerlijk vervuld, 

waardoor Hij ook met er eer heerlijkheid gekroond is in de hemel. 

Gevoelen wij de grootheid zijner lusten en de een die Hem is 

beschoren, dan zal  heilige aandrift ir ons worden opgewekt dan zal  

het alles bezielende vuur van de weldoener in ons branden. Dan 

loven en prijzen zij hem die ons verloste van dood en verderf, die 

verheugd is als een wet des levens, dan heeft deze vader getrouwe 

lust lofgezegd aan van Hem die gezeten is aan de rechterhand des 

Vaders niet alle macht gegeven is in de Hemel en op de aarde Wij 

juichen en roemen over Hem, die ons den weg wijst naar den troon 

des Vaders. Waar men allen tevens onze Koning aanbidden mede 

buigen en instemmen met het jubellied ter verlosten in de hemel. Het 

loon dat gelegd is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom, 

de wijsheid en de sterkte, de ere en de heerlijkheid en de 

dankzegging. Zo u dan het lied dat lied der verlossing als een lied 

der hope zoo houden wij niet op den lof te verkondigen van Hem die 

stierf op aarde, maar nu ook verhoogd is in de hemel. Bij deze blijde 

tonen van grote dankbaarheid zijn gewis Hem welgevallig, die ons 

roept tot zijn aanbidding 

 Maar is het genoeg wanneer zij onze mond en onze lippen  

openen ter zijner verheerlijking? Eist Hij niet van ons dat zij  bij die 

verkondiging aan Hem denken als het Lam dat voor de troon Gods 

is? En wordt dan de gelegenheid gegeven om zijn dood met open 

verheerlijking in verband te aanschouwen aan de dis des 

Avondmaals. Zou dan de liefde tot de Verlosser ons niet aansporen 

om daar aan te zitten en hem te vrezen als den enige Heiland en 

Schuldverzoener. Zo niet dan is de taal van uwe lippen niets 

beduidend, want Hij die de Heere looft met de lippen maar die niet 

toont door zijn leven heeft geen zegen. Want eerlijkheid was het 

grote werk door Hem verricht, de verzoenden moeten steeds en voor 

deze liefde de Heere verheerlijking geven de meeste waarde, ja zal 

in tegendeel eenmaal tegen hem getuigen.--- 
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Het betaamt ons dan mijn hoorders dat zij ten tweede men dan 

moesten beproeven om den Heeren heerlijkheid te geven. Het 

betaamt ons Hem ons hart toe te wijden, die onzen lof ja zelfs de lof 

der Engelen verheven is. --- Ons hart is van nature onrein en 

verdorven door de zonde, aan zich zelve overgelaten is het de XXX 

van al het kwaad en ons gelijk is, om nochtans om dat zondaarshart 

te bekeren, te reinigen, te heiligen kwam onze Heer op aarde leed 

Hij smaad, en verdrukking, onrecht en smart stierf hij zelfs de 

verschrikkelijkste dood, maar omdat dat lijden is  Hij ook tot open 

heerlijkheid ingegaan en daar tot zijn voorspraak en voorbidder bij 

zijn Vader. Dat onreine zondaarshart zij Hem dan opgedragen en 

toegezegd.--- Stelt het voor dat er geen verlosser in het vlees 

gekomen, geen vergeving van de zonden aangebracht des eeuwigen 

leven xxxx verbeeld u dus gij geen voorbidder en voorspraak in de 

hemel heeft en dat er geen xxxx te vinden was levende zaligmaker 

voorbidder in de hemel. Voor het loon der zonden verontreinigd 

gemoed. Geen uitzicht in de ure des doods Zouden deze gedachten u 

niet doen beven bij het gevoel van zoveel zonden en 

ongerechtigheid? Maar nu het woord Gods u verklaart dat er een 

levende Zaligmaker en voorbidder in de hemel is. Dat er rust en 

troost te vinden is voor het arme zondaarshart, in Hem die 

opgevaren nu in den hemel zit ter rechterhand Gods, betaamt het u 

nu niet uit zuivere dankerkentenis uw hart aan Hem tot een levendig 

dankoffer op te dragen? Betaamt het u nu niet met afkeer tegen de 

zonde bezield te zijn en te doen wat Hij u beveel? Moet het niet uw 

aller streven zijn Hem te eren en te dragen?? En alleen uw 

behoudenis bij Hem te zoeken die u konden vrij te behouden en 

zalig te maken? 

 Maar hoe toont gij nu die overgevoeligheid des harten? Kan 

het wel anders dan door alles te volgen wat Hij u voorschrijft? 

Waarnaar u dan gelegenheid geschonken wordt om zijn Naam te 

belijden als een offer der liefde, aan de dis des Avondmaals, zult gij 

dan achterwege blijven, wanneer de Heer u toeroept en nodigt. En 

toch helaas ‘t zijn er zooveel uwer die, die roepstem en die 

uitnodiging verwaarlozen; die uwe oren stopt om ze 
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niet te horen; die zoveel bijxxxx zoekt om hun afblijven te 

verontschuldigen. De een zegt Ik ben niet er niet toe bekwaam. Ik 

gelooft het, maar gij geeft u over aan wereldse onmatigheid, 

ijdelheid, kwade trouw, en uw gevoelen zegt dat deze niet 

verenigbaar zijn met uw goeds duurt des harten,---De ander zegt; die 

roepstem geld mij niet, ik denk niet over voldoende vroomheid van 

hart te mogen beschikken. Ik  spreek u niet tegen; heel uw hart kent 

geen liefde tot God en de naaste, gij gij hebt geen warm gevoel van 

eerbied voor de Heer, gij zijt dubbelhartig in alle uwe wegen en gij 

belijdt, ik ben te zondig dan dat mijne misdaden mij vergeven 

worden. Ik durf het niet loochenen; heel uw geweten spreekt luid in 

u dat gij geen lust hebt in tegen de zonde te strijden en uw leven te 

beteren. En verder verklaart u maar ten naaste daartoe u al de 

bedekselen der schande waar achteren gij u zoekt te verschuilen. En 

u maar een en algemeen rede voor u allen. Gij hebt de zonde te lief. 

Uw hart klopt niet vol zoveel liefde tot uw Heer. Gij wilt liever uw 

hart van Hem verwijdert houden, dan Hem aan te hangen en te 

dienen en te eren. De wereldse begeerlijkheden zijn u te dierbaar van 

die los te laten en die op te offer voor Hem, die u  de hand toereikt 

om u te ondersteunen in de loopbaan des geloofs. Zo verwijdert gij u 

van de Christus der heerlijkheid Gods; zo wekt gij weder aan de val 

der gemeente, en gij zult het u beklagen wanneer het te laat is .— 

 En toch de Heer die u eigen geestelijkheid doet kennen is nog 

lankmoedig op over u maar gaat gij voort uw hart te verharden dan 

blijft gij lauw in het christelijk geloof, de Heer zal u eenmaal uit zijn 

mond spuwen. 

 Mocht dan het feit der verheerlijking van onze Heer, u tot 

andere gedachten brengen, want al kunt gij uw zaak bepleiten van 

meerderen van dezelfde gedachtig en beweging als gij, gij kunt u 

niet vrijpleiten van den Heer der heerlijkheid, van geen getal en  last, 

met al dezelfde siersels en beginselen naakt en geopend ligt. 

 Voor u echter weder Mijn Hoorders. Die uw roeping kent u 

gevoelt al zijt gij u ook bewust van vele zonden en 

ongerechtigheden, voor u die prijs stelt op uwer Heer en deszelfs 

verheerlijking in de hemel na lijden en strijden, voor u 
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is de weg des heils geopend, wanneer gij met boete en berouw 

nadert tot Hem, die alle uwe zonde wil vergeven, wanneer gij uw 

hart aan Hem overgeeft zo verlaat alle last u, want bij Hem is 

vergeving te vinden voor alle uw zonden, en gij ontvangt daarvan 

xxx xxx verzekering aan het Heilig Avondmaal; gelijk u daarvan het 

onderpand gegeven is in het bondzegel der doop waarvan u betuigd 

is dat gij tot het verbond der genade met God behoort 

   Leeft deze overtuiging in u, en hebt gij uw 

hart aan de Heer overgegeven dan zal het ter dade blijkbaar zijn in 

onze werken dat gij voor Hem leeft, dat gij Hem eert in zijn 

verheerlijking als Heer der gemeente. Immers dag naar de welke van 

geloof, godzaligheid, vrede en liefde gemist worden, daar is het hart 

niet verbonden aan hem, die in zijn liefde getoond heeft in den dood. 

Die Jezus lief heeft haat de zonde en al dezelve aanlokselen, strijd 

tegen elk dood beginsel, bid om kracht en wijsheid van boven vlied 

van verleiding, bid om  kracht en wijsheid van boven om niet te 

vervallen in de strikken des bozen.  

 In hem dit weet Hij die zich aan het kruishout liet verhogen 

en vernederd tot de dood, die door den dood in zijne eeuwige 

heerlijkheid is ingegaan, heeft alles gestreden wat er nodig is om 

voor de hemel te leven, maar die steunt ook niet op eigen kracht of 

eigen gerechtigheid maar op de kracht en genade van zijn Heer en 

zaligmaker alleen. Ten allen tijde torste hij het aan de wereld dat zijn 

kracht uit en voor u, o onder rampen en smarten des levens, is hij 

onderworpen bij elk verlies dat hij lijd ziet hij de machtige hand 

Gods, Die geeft en neemt naar zijn welbehagen, en onder al de 

lijdenswegen die hem zowel in het tijdelijke als geestelijke worden 

toebedeeld dankt hij den Gever dien alle goeds voor onuitsprekelijke 

en aanbiddelijke liefde. Hij leeft en ijvert steeds voor zijn Heren, tot 

bevestiging zijner gemeente, hij roemt ten alle tijden in Jezus 

Christus zijn Zaligmaker die verhoogt is in de hemel en wend hij  

alle pogingen aan om het rijk van waarheid en godzaligheid uit te 

breiden, dit rijk waarvan Jezus het hoofd is in dat hij weet dat 

bestaat in alle eeuwigheid, zodat de poorten der hel dat zelve niet 

zullen overweldigen. Hem die Heer en Koning van dat 
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gebied brengt ze de lof en de aanbidding toe door te doen wat Hem 

welgevallig is, xxxx in Hem stemt Hij in met dat heilig lofgejuich 

dat eenmaal in de hemelen en de aarde zal gehoord worden. Hem die 

op de troon zit en het Lam zij de dankzegging de eer en de 

heerlijkheid. 

 Voor u alen hoorders die hiervan doordrongen zijt die 

Christus lief hebt en met een warm en dankbaar hart Hem aanhangt 

als de Heere der heerlijkheid voor u zal het Heilig Avondmaal 

wanneer  het in de gemeente staat aangericht, een gedenkteken zijn 

van s’Heeren liefde. Telken male als gij daar geroepen en genodigd 

wordt, telken keren wanneer gij daar aanzit brengt gij des Heeren 

lijden en sterven in verband met zijn verheerlijking, gij belijd aan 

dien dis de Heere en geen andere zaligmaker te hebben, maar een die 

leeft tot in alle eeuwigheid. Zijne liefde aan u betoond spoort u aan 

tot uiting van wederliefde, wekt u op tot het navolgen van Zijn 

geboden, en de belofte die Hij u geeft. Dat Hij u niet begeven of 

verlaten zal, wanneer gij u aan Hem verbindt is u er staf op de pad 

des levens. Door zijn bloed gereinigd weet gij dat het pad geëffend 

wordt voor u voet dat naar de hemel leid, en niets uwer 

verheerlijkten Hem. Zaligmaker in het hart slaat gij van de 

Avondmaals dis het oog naar boven, waar Hij is als de Heer der 

Schepping die u leid, en troost, u bemoedigd en alles wat u te beurt 

valt op aarde, en versterkt door brood en beker is het uw lust de Heer 

welgevallig te leven en zijn naam te loven en te prijzen met alle uw 

daden.------ 

Bedenkt het toch Mijn Hoorders dat er zonder Christus geen hoop of 

uitzicht bestaat op een eeuwig zalig leven, maar dat Hij u den weg 

geopend heeft door zijn bloed naar het land en plaats, waar hij nu in 

heerlijkheid verheven is. Ziet dan op Hem zo als hij leed en stierf.  

Volgt zijne geboden na zowel als zijn voetstappen maar gelooft ook 

in Hem als de Heer der heerlijkheid. In Hem maar ook alleen in 

Hem alleen is nut te vinden voor uw ziele, smeekt hulp en bijstand 

af van den Heer der lichte en Hij die zijn Zoon niet spaarde, maar 

Hem overgaf aan het kruis, zou die u niet dan niet alle dingen 

schenken. Ja Hij wil uw leven en bekering o 
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zondaar. Ziet dan op Hem in Jezus Christus en bereid elke dag uw 

overstap die even spoedig van u kan gewerkt worden, indien gij niet 

wilt verloren gaan.  

Vernedert u heden onder de krachtige hand Gods, kleeft u vast aan 

zijn liefde, gelooft in zijn woord, belijd u zonden ook met ootmoed 

en vrezen aan dis des Avondmaals zo zal zijn genade en liefde u 

vrucht geven, o dienaar des Heeren! Gelijk zijn liefde u koestert en 

verkwikt. Immers het is een lust den Hem nabij te zijn want gij weet 

wanneer gij maar standvastig, onbeweeglijk altijd overvloedig zijt in 

het werk des Heere, uw arbeid niet ijdel zijn zal.  

Zo slaat dan aanhoudend oog en hart naar boven in de overtuiging 

dat Hij die voor u leed en stierf, leeft in de hemel, leeft in 

heerlijkheid. En Hij die u reinigen wilde van de zonde, zal ook 

sterkte en krachten geven om Hem te aanbidden, te eren en lief te 

hebben, en wanneer dan het aardse huis uw tabernakel is vervult dan 

weet ge het hebt ge daar boven een gebouw van God niet met 

handen gemaakt maar eeuwig in de hemel en wanneer de Heer 

eenmaal wederkomen zal om te oordelen dan zal u de heerlijkheid 

van uw verheerlijkte Heiland eeuwig mede en vreugde uw deel zijn 

voor eeuwig. 

Amen. 

 

 

Psalm 103 vs 10 


