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Tijdens een samenzangavond op 17 november 2012 zijn een tiental te zingen hymns 
toegelicht door ds. den Ouden uit Katwijk.  

Deze bundel geeft naast deze gegeven toelichting (soms door ondergetekende 
aangevuld met [tekst]verwijzingen en minieme aanvullingen), de Engelse teksten van 
de hymns met de vertaling, en de muziek waarop deze zijn gezongen, zowel in de 
traditionele muzieknotatie (: vocaal - SATB), als in Klavarskribo (: orgel). 

Dubbelzijdig printen met de partituur op de rechterbladzijde (even nummers!), wordt 
geadviseerd. 

Op de website: http://www.hymnary.org/  kunnen eventueel nog meer 
wetenswaardige en aanvullende gegevens worden gevonden over deze en andere 
hymns. 

 

De afbeeldingen op de cover (“zingende engelen” en “musicerende engelen”), zijn 
geschilderd door Jan van Eyck (1390 – 1441), en in detail te zien op: 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/#home  

 

 

        
 

   Bart Schalk 
Putten 
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Inleiding 
 

Met het aanwijzen en overdenken van de talloze tekstverwijzingen, die in elke zin te 
vinden zijn en via een concordantie opgezocht en bemediteerd kunnen worden, kan 
zonder moeite een hele avond gevuld worden. 

Deze hymns zijn eigenlijk bedoeld als  aanzetten tot geestelijke overdenkingen bij een 
open Bijbel.  

En dat die overdenkingen brengen tot gebed. Tot aanbidding en tot smeken. 

 

 

ds. P. den Ouden 
Katwijk 

Ps. 146 
1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE. 
2  Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen,  terwijl ik nog 
ben. 
3  Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is. 
4  Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden  dage vergaan 
zijn aanslagen. 
5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens  verwachting op den 
HEERE, zijn God is; 
6  Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is;  Die trouwe 
houdt in der eeuwigheid. 
7  Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE  maakt de 
gevangenen los. 
8  De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op;  de HEERE 
heeft de rechtvaardigen lief. 
9  De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande;  
maar der goddelozen weg keert Hij om. 
10  De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot  geslacht. 
Hallelujah! 
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1 - Desiring to Love and Delight in God - J. Ryland Jr. (1753-1825) 

Deze hymn is geschreven door John Ryland.  

Hij was 25 jaar jonger dan John Newton, met wie hij een levenslange vriendschap heeft 
gehad. Newton was zijn geestelijke mentor, zijn raadsman. Er zijn 80 brieven bewaard 
gebleven (ze zijn een paar jaar geleden uitgegeven1), die Newton aan hem schreef.  

Aanvankelijk was Ryland een hypercalvinist, die dus geen algemeen aanbod van 
genade preekte. Maar door de omgang met Newton kreeg hij meer zicht op de ruimte 
van het Evangelie.  

Ryland was in zijn tijd een vooraanstaand man in het kerkelijke leven.  
Hij was een van de oprichters van het Baptisten Zendingsgenoodschap die met name 
het zendingswerk in India zijn begonnen.  
De grote zendeling William Carey, die na zijn bekering door Ryland werd gedoopt  
(u weet: de baptisten kennen de volwassendoop), werd door dit zendingsgenoodschap 
uitgezonden.  

Behalve dat Ryland veel voor de zending in India heeft betekend, heeft hij ook heel wat 
hymns geschreven, en één van zijn hymns gaan we nu zingen:  

O Lord, I would delight in Thee,   “O Heere, in U wil ik mij vermaken.”   
 

Deze hymn heeft hij geschreven op 3 december 1777; hij was toen 24 jaar oud.  

Toen hij de hymn had voltooid schreef hij er onder:  
“Nooit ben ik bij het schrijven van een hymn zo diep geraakt als bij deze.”  
 

Deze hymn is gebaseerd op: 
 Psalm 37:4 en 5 - En verlustig2 u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws 
harten.Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken; 

Het is een hymn die ons aanspoort en opwekt om te vertrouwen op de onveranderlijke 
trouw en de algenoegzaamheid van God.  

Alles wat wij proberen en doen zijn maar gebroken waterbakken, zegt het 2e  couplet: 
gebroken bakken, die geen water vasthouden.  

Maar dat wij dan met onze leegheid de toevlucht zouden nemen tot Zijn volheid:  

Johannes 1:16 - En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor 
genade. 
  

                                              
1 “Wise Counsel: John Newton’s Letters to John Ryland Jr.” edited by Grant Gordon – Banner of Truth - 2009 
 
2 delight staat er in het Engels 
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Als we nu als arme, afhankelijke zondaren dicht bij de Heere mogen leven, wat kan ons 
dan nog ontbreken?  

Paulus zegt: 

Filippensen 4:19 - Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in 
heerlijkheid door Christus Jezus.  

“O”, bid hij dan in het 4e  couplet, “O, dat ik een sterker geloof had.”  

Wij zien zo vaak op wat voor ogen  is, en dat maakt vaak zo moedeloos en bedroefd.  

Wij kunnen de Heere niet met onze ogen zien. Er zit een voorhangsel, een gordijn 
tussen ons en de eeuwigheid. Maar het geloof ziet achter het voorhangsel.  

Wij wandelen door geloof, en niet door aanschouwen.  

Heere, vermeerder ons het geloof. Om minder op mijzelf en op alles van beneden te 
zien, en meer op U te zien en te steunen op Uw vaste beloften:  
God is getrouw, Zijn woorden falen niet.   

Petrus zegt: 
1 Petrus 5:7 - Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.  

En dan antwoordt hij in het laatste couplet - Heere, dat zal ik doen:  
  “O Heere, ik werp mijn zorg op U.”  

En al zal het dan meestal niet zonder strijd en tranen gaan: maar in Hem meer dan 
overwinnaars:  

I triumph and adore.  

Daar eindigt het in: in de aanbidding.  

En maar één verlangen: om Hem nog meer lief te hebben en te ijveriger te dienen. 

 

 

 

 

John Ryland Jr. (1753-1825) 
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Hymn 1 - Desiring to Love and Delight in God 
 

O Lord, I would delight in Thee,  O Heere, in U wil ik mij vermaken, 

And on Thy care depend;  En van Uw zorg afhankelijk zijn; 

To Thee in ev'ry trouble flee, Naar U vluchten in elke moeite, 

My safe, unfailing Friend. Mijn trouwe, nimmer teleurstellende Vriend. 

  

When human cisterns all are dried, Wanneer alle menselijke waterbakken opgedroogd zijn, 

Thy fulness is the same. Blijft Uw volheid hetzelfde. 

May I with this be satisfied,  Mocht ik daarmee verzadigd zijn, 

And glory in Thy Name. En roemen in Uw Naam. 

  

No good in creatures can be found, Geen goed kan er in schepselen gevonden worden, 

All, all is found in Thee; Alle, alle goed wordt er gevonden in U. 

I must have all things and abound, Ik moet wel alles en meer dan alles hebben, 

While God is God to me. Want God is God voor mij. 

  

O that I had a stronger faith, O, dat ik een sterker geloof had, 

To look within the veil! Om achter het voorhangsel te zien! 

To credit what my Saviour saith, Om te geloven wat mijn Zaligmaker zegt, 

Whose Word can never fail! Wiens Woord nooit kan falen! 

  

Thou that has made my heav'n secure, Gij die mij een plaats in de hemel hebt verzekerd, 

Wilt here all good provide; Zult hier in al het goede voorzien; 

While Thou art rich, can I be poor?  Als Gij rijk zijt, kan ik dan arm zijn? 

What can I want beside?  Zou ik dan nog ergens gebrek aan hebben? 

  

O Lord, I cast my care on Thee;  O Heere, ik werp mijn zorg op U; 

I triumph and adore; Ik triomfeer en aanbid; 

Henceforth my great concern shall be  Voortaan zal mijn grote zorg zijn 

To love and please Thee more.  Om U meer lief te hebben en te behagen. 
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TUNE: GERONTINUS 
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2 - Forth in Thy name, o Lord, I go - C. Wesley (1707-1788) 

Heere, ik ga voort in Uw Naam. En in Uw kracht.  

Deze hymn is geschreven door Charles Wesley, die samen met zijn broer John Wesley 
voor tienduizenden het middel heeft mogen zijn tot hun zaligheid. Zij waren, samen 
met hun vriend Whitefield, de vaders van de grote Evangelische Opwekking in 
Engeland, gelijktijdig met de Great Awakening in Amerika onder Jonathan Edwards. 

De kerk in Engeland was in een onvoorstelbaar diep verval en de maatschappij 
evenzeer. Zedeloosheid, dronkenschap en geestelijke duisternis lag als een dikke 
deken over Engeland. Maar de Heere gebruikte deze jonge mannen van begin twintig 
om een vervallen kerk weer op te wekken tot nieuw leven.  

Ze trokken iedere dag door het land om te preken waar ze maar konden: in 
achterbuurten, op een marktplein, in een park of een boerenschuur. Ze gingen uit in 
de heggen en stegen, om te dwingen om in te gaan. Vaak werden ze bespot, kregen ze 
stenen en straatvuil naar hun hoofd geslingerd. Maar ze gingen onverschrokken voort.  
Gedreven door Zijn liefde.  

De Wesley's worden de vaders van het Methodisme genoemd. Het Methodisme is een 
beweging die sterk de nadruk legde op de levensheiliging. Het waren vaak eenvoudige 
mensen, met weinig opleiding en weinig geld. De Heere heeft vaak een voorkeur voor 
het verachte en het onedele. Het waren meestal mensen die met hun handen moesten 
werken. Ze moesten 's morgens vroeg al de deur, dan lag er een dag voor hen van hard 
werken, voor een schamel loon. 

Voor die eenvoudige, hardwerkende mensen schreef Wesley deze hymn.  
Hij had er boven geschreven:  
Om te zingen voordat we aan het werk gaan.  

Het waren eenvoudige mensen en ze deden eenvoudig werk.  
In de wereld telden ze niet mee. Maar, wilde Wesley hen leren, toch is jullie 
eenvoudige werk van grote waarde en van groot gewicht. Want jullie doen het 
uiteindelijk niet voor de mensen, maar voor de Heere.  
Denk bijv. aan wat Paulus de dienstknechten voorhoudt in:  
Efeziërs 6:6 - Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van 
Christus, doende den wil Gods van harte; 

Hij zegt: doe je werk niet alleen voor je baas, maar ook en in de eerste plaats  voor 
God.  Als dienstknechten van  Christus: doende de wil Gods van harte, dat wil zeggen: 
oprecht. Door dit eenvoudige werk te doen doe ik de wil van God: 
Efeziërs 6:7 - Dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen;  

Dat geeft aan mijn werk glorie en gewicht, als moeder in het gezin, als vader op het 
werk: hier dien ik de Heere.  
Dan hoef je het ook niet meer al zuchtende te doen.  
Want dan doe je het uit liefde voor Hem die aller knechten Knecht is geworden.  

Het 3e couplet zegt:      My simple hart.  
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Ik wil nog iets aanwijzen in het 4e  couplet:   Thee may I set at my right hand.  
Dat is een verwijzing naar:  
Psalm 16:8 - Ik stel den HEERE geduriglijk voor Mij; omdat Hij aan Mijn rechterhand is, 
zal Ik niet wankelen.  

Van de engelen wordt gezegd: zij zijn zeer gewillige dienaren van God, zij staan voor 
Zijn aangezicht, in Zijn tegenwoordigheid. Ik ben Gabriël die voor God sta: onmiddellijk 
bereid om Zijn bevelen te doen. Ik  denk aan de Heidelberger Catechismus:  
Vraag 124: Welke is de derde bede? 
Antwoord: Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef dat 
wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig 
tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo 
gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel 
doen. 

O, om zo ons werk te doen, coram Deo, als staande voor Gods aangezicht.  
Je werk te doen, wetende dat je het doet in de tegenwoordigheid van God.  
Met als troost:  “Hij is aan mijn rechterhand.”  
Hij staat mij terzijde. Gereed tot mijn hulp. 

En daar komt ook nog bij dat we dit leven in eeuwigheidslicht moeten zien.  
Dat was het uitzicht van die eenvoudige mensen, die methodisten, hun leven lang hard 
moesten werken en vergeleken met anderen het met veel minder moesten doen. 
Maar ze hadden een uitzicht, zegt het 6e couplet:  And run my course with even joy. 
Met de woorden van Paulus: 
Handelingen 20:24 - Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor 
mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap moge volbrengen, en den dienst, welken ik 
van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. 

Om na een zware “werkweek” op aarde eindelijk in te gaan in de eeuwige rust, de 
eeuwige sabbat.  
Dat vooruitzicht maakt dat we ons werk niet al zuchtende hoeven te doen, maar zelfs 
met vreugde: 
Mattheüs 25:23 - Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, 
over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws 
heren. 

 

 
Charles Wesley (1707-1788) 
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Hymn 2 - Forth in Thy name, o Lord, I go 
 

Forth in Thy Name, O Lord, I go Voort ga ik in Uw Naam, O Heere 

My daily labor to pursue; Om mijn dagelijkse arbeid voort te zetten, 

Thee, only Thee, resolved to know Vastbesloten om U, U alleen, te kennen 

In all I think or speak or do. In alles wat ik denk of spreek of doe. 

  

The task Thy wisdom hath assigned De taak die Uw wijsheid mij heeft toegewezen, 

O let me cheerfully fulfill;  O, laat mij die blijmoedig vervullen; 

In all my works Thy presence find,  In al mijn werken Uw tegenwoordigheid ervaren 

And prove Thy good and perfect will. En beproeven wat Uw goede en volmaakte wil is. 

  

Preserve me from my calling’s snare,  Behoed mij voor de strik van mijn roeping 

And hide my simple heart above,  En laat mijn oprechte hart hierboven verborgen zijn, 

Above the thorns of choking care,  Boven de doornen van verstikkende zorgvuldigheden, 

The gilded baits of worldly love.  Het vergulde aas van de liefde der wereld. 

  

Thee may I set at my right hand,  Mocht ik U stellen aan mijn rechterhand, 

Whose eyes mine inmost substance see,  Wiens ogen mijn binnenste wezen zien, 

And labor on at Thy command,  En de arbeid voortzetten op Uw bevel 

And offer all my works to Thee.  En al mijn werken U aanbieden. 

  

Give me to bear Thy easy yoke,  Geef mij Uw zachte juk te dragen 

And every moment watch and pray,  En elk moment te waken en bidden 

And still to things eternal look,  En steeds de eeuwige dingen aanmerken, 

And hasten to Thy glorious day.  En mij haasten naar Uw glorierijke dag. 

  

For Thee delightfully employ  Met vreugde wil ik alles voor U besteden 

Whate’er Thy bounteous grace hath giv’n;  Wat Uw overvloedige genade heeft gegeven; 

And run my course with even joy,  En met blijdschap mijn loop volbrengen 

And closely walk with Thee to Heav’n.  En nauw met U ten hemel wandelen. 
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TUNE: ANGEL’S SONG 
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3 - O love divine, how sweet thou art - C. Wesley (1707-1788) 

Nog een hymn van Wesley, hij schreef er ruim 7000! 

En in de meeste liederen gaat het over de liefde van God en de liefde van Christus. 
Niemand heeft zo de liefde van God bezongen als Charles Wesley.  
Omdat zijn hart brandde van liefde. 

Het gaat uiteindelijk ook om de liefde: 
1 Korinthiërs 13:13 - En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van 
deze is de liefde.  

En de liefde is de uiteindelijke vervulling van de wet. 

Romeinen 5:5 - 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten 
uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.  

O, als we daar ooit weleens iets van ervaren hebben, al waren het maar een paar 
druppels van die liefde, die heeft een diep verlangen om dat weer en om dat meer te 
mogen ervaren. Meer van de liefde. 

Dat was het geheim van de Wesleys. Ze hadden harten vol brandende liefde.  
Daarom zochten ze steeds de gemeenschap met God.  
Om gedurig weer iets van die liefde te mogen ontvangen.  
En daarom gingen ze er op uit. Zochten ze het verlorene op: 
2 Korinthiërs 5:14 - Want de liefde van Christus dringt ons,  

Ik hoef eigenlijk over deze hymn verder niet zoveel te zeggen, het spreekt allemaal 
voor zichzelf. Je kunt het alleen zingen met een gebed in je hart om diezelfde liefde. 

 

2e couplet:   “Zijn liefde is sterker dan dood of hel,”  
Want Christus ging de dood in, daalde neder ter helle, om daar Zijn verloren kerk te 
verlossen.   It's reaches are unsearchable.  
Dat is:  
Efeziërs 3:18 en 19 - Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de 
breedte en lengte en diepte en hoogte is, En bekennen de liefde van Christus, die de 
kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. 

Een onnaspeurlijke liefde. Een volle oceaan, zonder bodem, zonder strand. 

“De eerstgeboren zonen3 van het licht.”   

We lezen in: 
1 Petrus 1:12 – (..) in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.  
Dat is het evangelie der verzoening.  
Denk aan de engelen op de ark, zij stonden op het verzoendeksel, met hun gelaat 
gericht op dat deksel, waar dat bloed der verzoening gesprenkeld werd.  
Daar werd Christus en de verzoening uitgebeeld.  
De engelen krijgen er maar niet genoeg van om daar in te blikken.  

                                              
3 Dat zijn de engelen 
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2 Korinthiërs 5:19 – (..) God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende (..).  
We zien het, maar we doogronden het niet. 

Wie zal de volle omvang van de liefde Gods verstaan. Geen mens.  
Dat gaat alle begrip te boven.  
Dat weet alleen God zelf. Het 3e couplet:  God only know's the love of God. 

Hoe krijg ik nu deel aan die liefde?  
Door te doen wat Maria deed, zegt het 4e couplet. Aan de voeten van Christus gaan 
zitten. Om Zijn stem te horen. Als Hij voor je de Schriften gaat openen.  

Wat is er zaliger en heerlijker dan dat. Als Hij gaat spreken:  
Lukas 24:32 – (..) Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg 
en als Hij ons de Schriften opende? 

Wat is er heerlijker, zaliger en hartverwarmender dan Zijn stem te horen:  
1 Samuël 3:9 – Spreek, Heere, want Uw knecht hoort. 

Ik verlang maar één ding. Wat?  
Wat verlang je nu vanavond? Om Zijn stem te horen?  
De Stem van de Bruidegom!  
Niets kan een bruid gelukkiger maken dan dat ze de stem hoort van hem die zij 
liefheeft: 
Hooglied 2:8 - 8 Dat is de stem mijns Liefsten, zie Hem, Hij komt, springende op de 
bergen, huppelende op de heuvelen. 

Dan heb je het goede deel uitverkoren.  
Als ik die stem maar mag horen. Voelen. Wat zou ik dan nog verder begeren.  

Psalm 73:13 (berijmd) –  Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog 
    Op aarde nevens U toch lusten? 

 

 

 
Charles Wesley (1707-1788) 
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Hymn 3 - O love divine, how sweet thou art 
 

O love divine, how sweet thou art!  O Goddelijke liefde, hoe heerlijk zijt gij! 

When shall I find my willing heart  Wanneer zal ik ondervinden dat mijn gewillige hart 

All taken up by thee?  Helemaal door U in beslag genomen is? 

I thirst, I faint, I die to prove  Ik dorst, ik bezwijk, ik sterf [van verlangen] om te ervaren 

The greatness of redeeming love,  De grootheid van verlossende liefde, 

The love of Christ to me.  De liefde van Christus voor mij. 

  

Stronger His love than death or hell;  Zijn liefde is sterker dan dood of hel, 

It’s reaches are unsearchable;  De uitgestrektheid daarvan is onnaspeurlijk; 

The first born sons of light  De eerstgeboren zonen van het licht [de engelen] 

Desire in vain its depths to see;  Begeren tevergeefs de diepten ervan te zien; 

They cannot reach the mystery  Zij kunnen die verborgenheid niet peilen. 

The length, and breadth, and height.  De lengte en breedte en hoogte. 

  

God only knows the love of God;  Alleen God kent de liefde van God. 

O that it now were shed abroad  O, dat zij overvloedig werd uitgestort 

In this poor stony heart!  In dit arme, stenen hart! 

For love I sigh, for love I pine;  Ik zucht naar liefde, ik smacht naar liefde; 

This only portion, Lord, be mine,  Mag dit mijn enige deel zijn, Heere, 

Be mine this better part.  Laat dit beste deel het mijne zijn. 

  

O that I could forever sit  O, dat ik voor altijd kon zitten 

With Mary at the Master’s feet;  Met Maria aan de voeten van de Meester; 

Be this my happy choice;  Laat dit mijn gelukkige keuze zijn 

My only care, delight, and bliss,  Mag mijn enige zorg, vermaak en gelukzaligheid. 

My joy, my heaven on earth, be this  Mijn vreugde, mijn hemel op aarde, dit zijn: 

To hear the Bridegroom’s voice.  De stem van de Bruidegom te horen. 

  

Thy only love do I require,  Alleen Uw liefde heb ik nodig, 

Nothing on earth beneath desire,  Nevens U lust mij niets op aarde, 

Nothing in heaven above;  nevens U lust mij niets in de hemel; 

Let earth, and heaven, and all things go  Laat aarde en hemel en alles varen; 

Give me Thy only love to know,  Geef mij die enige liefde van U te kennen, 

Give me only Thy love.  Geef mij alleen Uw liefde. 
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TUNE: PEMROKE 
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4 – There is a green hill far away – C.F. Alexander (1818-1895) 

Deze hymn is geschreven door Cecil Alexander, geboren in 1818 in Ierland.  

Ze heeft meer dan 400 hymns gedicht, waaronder de bekende Kerstcaroll:  
Once in Royal David’s city.  

Cecil Alexander was een vrouw die ernst maakte met de praktijk der godzaligheid.  
Als een evangeliste ging ze de achterbuurten in, zocht ze armen, bejaarden en zieken 
op, kookte voor hen eten en naaide kleren.   

Ze heeft zich vooral ingezet om overal zondagscholen te stichten. In Ierland was de 
onkunde zo groot, dat dit een van de belangrijkste middelen was om het Evangelie te 
verspreiden. 

Deze hymn schreef ze aan het bed van een ziek kind.  
Alexander was toen bezig om een serie hymns te schrijven over de twaalf artikelen van 
de apostolische geloofsbelijdenis. 

Het doel van deze hymn is om een antwoord te geven op de eenvoudige vraag: 
waarom moest Christus sterven?  

Cecil Alexander had de gave om zich te verplaatsen in het denken en de taal van het 
kind. Ze heeft geprobeerd op deze diepe vraag in eenvoudige, kinderlijke woorden en 
beelden een antwoord te geven. En juist door zijn kinderlijke eenvoud ligt er in deze 
hymn een grote diepte. 

Met de groene heuvel wordt Golgotha bedoeld.  
Alexander schreef in haar memoires dat er vlak bij haar woonplaats een hoge, groene 
heuvel was en dat ze, elke keer als ze er langs kwam, aan Golgotha moest denken.  

Alexander gaat niet proberen om het kruislijden van Christus theologisch te 
doorgronden. In het 2e couplet zegt ze: 

 We may not know, we can not tell, 

 what pains he had to bear. 

 

Het lijden van Christus heeft een diepte in zich, die we nooit zullen kunnen verstaan.  

 “Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten,  

 in deze zee verzinken mijn gedachten”. 4 

 

Het gaat er ook niet om of wij het kunnen begrijpen, maar of wij het geloven. 

 But we believe it was for us 

 he hung and suffered there. 

 

  

                                              
4 Gezang 34 (LvK: Gezang 177) 
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Niemand anders kon de deur naar het paradijs voor ons openen dan Hij, die zelf de 
Deur is. En Hij opende de deur, door de volle prijs voor ons te betalen. 

1 Petrus 1:18 en 19 – Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, 
verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, Maar door het 
dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 

Als Hij dan zo’n hoge prijs heeft willen betalen, hoe groot moet die liefde dan zijn. 
Paulus zegt: 

Galaten. 2:20: (..) Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 

Juist in de diepte van Zijn lijden, zien we de grootte van Zijn liefde.  

Als we daar door het geloof een levend gevoel van mogen hebben, kan het niet anders 
of we verlangen op onze beurt om Hem lief te hebben.  

Lukas 7:47 – (..) Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel 
liefgehad (..) 

En hoe meer ons is vergeven, hoe meer we hem zullen liefhebben. 

En dan komt die liefde daarin tot uiting, zegt de laatste regel, dat we gaan pogen om 
Hem in Zijn werken na te volgen. Zijn werken te doen. Niet in vleselijk, eigengerechtigd 
activisme, maar uit kinderlijke liefde en gehoorzaamheid.   

Het lijden van Christus wordt ook nadrukkelijk verbonden met het doen van goede 
werken: 

Titus 2:14 – Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 

 

 

  

Cecil Frances Alexander (1818-1895) 
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4 – There is a green hill far away 

 

There is a green hill far away,  Er is een heuvel, ver van hier, 

outside a city wall,  Bekend bij jong en oud, 

where our dear Lord was crucified,  Waar eens de Heer’ gekruisigd werd, 

who died to save us all.  Die stierf voor ons behoud. 

  

We may not know, we cannot tell,  Wij weten niet, beseffen niet, 

what pains he had to bear,  De smart die Hij daar leed; 

but we believe it was for us  Maar wij geloven: onze schuld 

he hung and suffered there.  Was ’t, die Hem lijden deed. 

  

He died that we might be forgiven,  Zijn dood kocht ons vergiffenis, 

he died to make us good,  En vrede voor ’t gemoed; 

that we might go at last to heaven,  Hij brengt ons in de hemel eens, 

saved by his precious blood. Gered door ’t dierbaar bloed. 

   

There was no other good enough  Slechts Hij was waardig om Zichzelf, 

to pay the price of sin,  Te geven als rantsoen; 

he only could unlock the gate  Geen ander ook kan ons de poort 

of heaven and let us in.  Des hemels opendoen. 

  

O dearly, dearly has he loved!  Ja, teder, teder mint Hij ons! 

And we must love him too,  O, min ook Hem daarvoor! 

And trust in his redeeming blood,  Vertrouw op Zijn verlossingskracht, 

And try his works to do.  En volg dan in Zijn spoor! 
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TUNE: HORSLEY 
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5 - Jesus the very thought of Thee – B. v. Clairvaux (1090-1153) 

Deze hymn is geschreven door Bernard van Clairvaux; hij leefde in de vroege 
Middeleeuwen. Bernardus was Rooms, maar zag in zijn tijd al het verval en heeft 
daarom een nieuwe kloosterorde gesticht waar de nadruk lag op eenvoud en 
soberheid en onvoorwaardelijke toewijding aan God.  

Bernardus was een groot geleerde en had ook veel macht en invloed, niet alleen in de 
kerk maar ook in de politiek. Hij had invloed op de paus en ook op de keizer.  

Hij was ook een van de organisatoren van de kruistochten.  
Hij was een vurige prediker en wist hele massa's op de been te brengen.  

Tegelijk was deze man, die zo bezig was wetenschap, macht en politiek, iemand die 
veel  gekend heeft van de verborgen omgang met God. Een mysticus.  
Iemand die meer dan vele anderen heeft mogen genieten van de liefde van Christus. 

Onder ons is hij bekend geworden door zijn 86 preken over het Hooglied.  
Het meest mystieke Bijbelboek, waarin het gaat over de liefde van Christus, de 
Hemelse bruidegom  en Zijn zwarte bruidsgemeente, die Hij heeft liefgehad met een 
eeuwige liefde. Een liefde die zo groot was dat Hij wilde sterven.  
Juist die diepe, innige liefde heeft Bernhardus diep geraakt.  

Zijn mystiek wordt wel de bruidsmystiek genoemd, omdat die vooral gevoed werd uit 
het Hooglied.   

De reformatoren en nog veel meer de Nadere Reformatoren, hadden grote waardering 
voor Bernardus.  

U weet misschien wel dat ds. Hellenbroek twee dikke delen heeft geschreven over het 
Hooglied, bij elkaar bijna 2000 bladzijden.  
In die preken over het Hooglied haalt met grote regelmaat Bernardus aan. 

Bernardus heeft veel gesmaakt van de liefde van Christus.  
Hij schreef: God kan alleen gekend worden naar de mate dat wij Hem liefhebben. 

En over die liefde, de liefde van Christus en de liefde tot Christus, gaat het ook deze 
hymn. 

Mijn Jezus, als ik aan U denk, welt zoete vreugde in mij.  

Ps. 104:34 - Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; (..).  

Ik zei al: Bernardus was een mysticus.  
Een man die een druk bezet leven combineerde met stille meditatie, overdenkingen. 

Dat is één van onze grootste kwalen: dat we te weinig innerlijke rust hebben. Een 
gejaagd leven.  

Voor zoete overdenkingen moeten we in de eerste plaats rust hebben.  
Dat is een eerste voorwaarde. Alleen langs die weg kan Gods Woord doordringen in 
onze ziel en ons hart verwarmen.  
“Een hart vervuld met heilbespiegelingen”, zegt de bruiloftspsalm 45. “Maar”, zegt 
Bernardus, “als de overdenkingen al zo zoet zijn, wat zal dan het aanschouwen zijn?” 
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Overdenkingen over de naam Jezus.  
Hij is de Zaligmaker. De Redder. De Verlosser. De Bevrijder.  

En dan het heerlijke wonder. Voor wie wil Hij dat zijn? 
Voor bedroefden, ellendigen, voor mensen die van zichzelf maar één ding kunnen: 
vallen, dagelijks vallen.  

Jakobus zegt: Jakobus 3:2 - Want wij struikelen allen in vele. (..).  
O, als er dan niet die Redder was. Waarvan gezegd wordt: 
Psalm 146:8 – (..) de HEERE richt de gebogenen op; (..).  

De laatste regel van het 3e couplet zegt: “Hoe goed zijt Gij voor wie U zoekt!”  
Al hebben we Hem nog niet gevonden. Het is nog alleen maar een zoeken.  
Maar daar ziet Hij op met vreugde. Dat is Hem aangenaam. 
Klaagliederen 3:25 - De HEERE is goed dengenen die Hem verwachten, der ziele die 
Hem zoekt. 

Laten we trouwens niet vergeten dat zoeken een uiting van geloven is.  
Laat het dan zwak en aangevochten zijn. Zoeken is geloven.  
Daar wil Hij al zijn hulp en Zijn troost aan schenken om te versterken en verder te 
leiden. In het zoeken van Hem kunnen soms al momenten van zoetheid zijn.  
Maar als dat zoeken van Hem soms al zo goed kan zijn, “wat moet het dan zijn”, zegt 
het volgende couplet, “om Hem te vinden!”. Dat is werkelijk onbeschrijfelijk.  
Petrus zegt: 1 Petrus 1:8 – (..) in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar 
gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;  

Psalm 30:12 - Gij hebt mij mijn weeklage veranderd in een rei; (..).  
Een vreugdedans. Als de Heere overkomt, dan kun je wel dansen van vreugde. 
“Huppelen van zielenvreugd”, zegt Ps. 68:2 (berijmd). 

Wat is die liefde dan? Dat is niet te zeggen. Dat is alleen te ervaren. Om dat te weten 
moet je zelf Hem liefhebben. En als die voorsmaken al zo heerlijk zijn, wat zal dan 
straks de volle genieting zijn?  De oude Heidelberger vraagt:   

Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?  
Antwoord: Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, 
ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord 
heeft, en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te 
prijzen. 

Laten we daarvan gaan zingen. 

 
Bernard van Clairvaux (1090-1153) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernard_of_Clairvaux_-_Gutenburg_-_13206.jpg
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Hymn 5 - Jesus the very thought of Thee 
 

Jesus, the very thought of Thee  Mijn Jezus, als ik aan U denk, 

With sweetness fills my breast;  Welt zoete vreugd' in mij; 

But sweeter far Thy face to see,  Maar zoeter is ’t me als ’k U aanschouw 

And in Thy presence rest. En rust smaak aan Uw zij. 

  

Nor voice can sing, nor heart can frame,  Geen mond spreekt uit, geen hart bevat, 

Nor can the memory find  geen mensenkind bedenkt, 

A sweeter sound than Thy blest Name,  Een zoeter klank dan Uwe Naam, 

O Savior of mankind! O Heer’, Die ’t leven schenkt! 

  

O hope of every contrite heart,  O, Hoop van elk verslagen hart, 

O joy of all the meek,  O Vreugd van ied’re ziel, 

To those who fall, how kind Thou art!  Hoe vriend’lijk voor wie viel! 

How good to those who seek!  Hoe goed zijt Gij voor wie U zoekt! 

  

But what to those who find? Ah, this  Maar die U vinden! O wie meet 

Nor tongue nor pen can show;  De vreugd te zijn Gods kind? 

The love of Jesus, what it is,  Want wat de liefde Jesu is, 

None but His loved ones know.  Weet enkel wie U mint. 

  

Jesus, our only joy be Thou,  Jezus, wees onze een’ge Vreugd, 

As Thou our prize will be;  Die onze Prijs straks zijt; 

Jesus be Thou our glory now,  Jezus, wees Gij nu onze Eer 

And through eternity. En tot in eeuwigheid. 

 

Engelse vertaling door E. Caswell (1814-1878) 
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TUNE: ST. AGNES 
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6 – Christ’s Compassion – I. Watts (1674-1748) 

Deze hymn zou je eigenlijk een samenvatting van de Hebreeënbrief kunnen noemen. 
De Brief waarin zo breeduit en zo troostrijk over die barmhartige en medelijdende 
Hogepriester wordt gesproken. Zijn volkomen offerande, Zijn volkomen verlossing, Zijn 
doorgaande voorbidding aan de rechterhand van de Vader. 

Wat een vreugde om te mediteren over die Hogepriester; dat zouden we meer moeten 
doen. We zouden er zo goed mee zijn. En niet alleen mediteren over die Hogepriester, 
maar ook toegaan tot die genadetroon, om daar die Hogepriester te ontmoeten.  
Die daar wacht om onze verzoekschriften in ontvangst te nemen. 

Een Hogepriester, zo lezen we, met een hart vol liefde en ingewanden die branden van 
ontferming.  Zoals wij zijn, kunnen we voor God niet bestaan.  
Zo schuldig. Zo veroordeeld.  
Zeker als je geweten je aanklaagt en je hart je veroordeelt. Als je overal je tekort en je 
schuld ziet. Wat kan het je bedroefd maken. Terneerdrukken. Doen vrezen.  

Psalm 51:2 (berijmd) –  Ik heb gedaan wat kwaad was in Uw oog;  
    Dies ben ik, Heer', Uw gramschap dubbel waardig; 

Maar vergeet dan niet wie er in de hemel wacht: een Heere, wiens hart brandt van 
ontferming. Die daar niet onbewogen toekijkt hoe iemand worstelt en strijdt, maar die 
zo graag te hulp wil komen.  

En, wat nog meer mag bemoedigen: Hij verstaat de noden van het hart, je strijd, je 
angst, je zorgen.  
Want Hij is ook mens geweest, net als wij.  
Hij weet wat het is om te strijden en te lijden en bange tranen te schreien: 
de laatste zin van 2e couplet:  for He has felt the same. 

 Hebreeën 4:15 - Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben 
met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch 
zonder zonde.  

En de apostle zegt ook: 
Hebreeën 5:2 - Die behoorlijk (zo veel nodig is) medelijden kan hebben met de 
onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is; 

En omdat Hij ons zo goed begrijpt, mogen we des te meer hoop hebben op Zijn hulp en 
verhoring. 

Ik kan kort nog maar wat aanwijzen: 4e couplet:  
Hebreeën 5:7 - Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene Die 
Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en 
verhoord zijnde uit de vreze, 

En in het lijden en strijden, lijdt Hij met hen mee.  
2 Korinthiërs 4:10 - Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, 
opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. 
Paulus bedoelt te zeggen: in mijn lijden lijdt Christus mee. 
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5e couplet: 
Jesaja 42:3 - Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek, die zal Hij 
niet uitblussen; (..). 

Nee, dat zwakke, kwijnende geloof, dat zo menigmaal zelf vreest dat het onder zal 
gaan: Hij zal het niet verachten, niet uitblussen.  
“Integendeel,” zegt Watts, “de Heere zal die smeulende vonk door Zijn Woord en Geest 
aanblazen tot een heldere vlam van geloof.“ 

Gekrookte rieten, rokende vlaswieken.  
Het zijn heel ootmoedige, nederige namen.  
Omdat het geloof vaak nog zo zwak, zo hulpeloos en moedeloos is.  

De Schrift staat vol met van die geringe namen: armen van geest5, wormken Jacobs6. 

Tobbers. Een arm en ellendig volk. Klein in eigen ogen, en ook anderen kunnen er soms 
op neer kijken.  

“Maar Hij veracht,” zo eindigt het 5e couplet, “Hij veracht die kleinen niet.” 
Psalm 22:12 (berijmd) Wie Mij veracht’, God wou Mij niet verachten.  
Hij is de hoop der ellendigen. 

Nou, als we dan zo'n Hogepriester hebben, zegt het laatste couplet: 
Hebreeën 4:16 - Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, 
opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden 
te bekwamer tijd.  

 

 
Isaac Watts (1674-1748) 

  

                                              
5 Mattheüs 5:3 
6 Jesaja 41:14 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Isaac_Watts.jpg
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Hymn 6 – Christ’s Compassion 
 

With joy we meditate the grace  Met vreugde overdenken we de genade 

Of our High Priest above;  Van onze Hogepriester in de hemel; 

His heart is made of tenderness,  Zijn hart bestaat uit tederheid, 

His bowels melt with love.  Zijn ingewanden smelten van liefde. 

  

Touched with a sympathy within,  Met innerlijk medelijden bewogen, 

He knows our feeble frame;  Weet Hij hoe zwak wij zijn; 

He knows what sore temptations mean,  Hij weet wat hevige aanvechtingen betekenen, 

For He has felt the same.  Want Hij heeft hetzelfde gevoeld. 

  

But spotless, innocent, and pure,  Maar vlekkeloos, onschuldig en rein 

The great Redeemer stood, , Hield de grote Verlosser stand, 

While Satan’s fiery darts He bore,  Terwijl Hij satans vurige pijlen verdroeg 

And did resist to blood.  En heeft tegengestaan ten bloede toe. 

  

He in the days of feeble flesh  In de dagen van Zijn broze vlees, 

Poured out His cries and tears,  Stortte Hij Zijn tranen en geroep uit, 

And in His measure feels afresh  En in Zijn mate voelt Hij opnieuw 

What every member bears.  Wat elk van Zijn leden moet dragen. 

  

He’ll never quench the smoking flax,  Hij zal nooit de rokende vlaswiek uitblussen 

But raise it to a flame;  Maar wakkert ze aan tot een vlam. 

The bruisèd reed He never breaks,  Het gekrookte riet verbreekt Hij nooit 

Nor scorns the meanest name.  En veracht evenmin de geringste naam. 

  

Then let our humble faith address  Laat dan ons ootmoedig geloof 

His mercy and His power;  Zijn barmhartigheid en Zijn macht aanroepen; 

We shall obtain delivering grace  Wij zullen verlossende genade verkrijgen 

In the distressing hour.  In het uur van benauwdheid. 
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TUNE: ST. STEPHANS 
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7 – The Church’s one foundation – S.J. Stone (1839-1900) 

Een Naam is onze hope. De kerk heeft maar één fundament: Christus. 

Eind 1800 was er een bisschop in de Anglicaanse kerk die achter allerlei fundamentele 
bijbelse waarheden vraagtekens ging zetten.  
Het was voor het eerst dat een leidinggevend figuur uit de kerk openlijk aan 
Schriftkritiek deed.  

Nog erger was dat toen bleek dat er nog veel meer theologen het met hem eens 
waren. Vele Bijbelgetrouwe gelovigen in de Anglicaanse kerk waren diep geschokt en 
bezorgd over de toekomst van hun kerk.  

Dat was de aanleiding voor Samuel Stone, ook voorganger in de Anglicaanse kerk, om 
deze hymn te schrijven.  

Voor ons, nu wij leven in een tijd van groot verval, is dit lied een bemoediging, maar 
ook een opwekking om, net als Stone, te strijden voor het geloof: 
(..) dat eenmaal den heiligen overgeleverd is,  
zoals Judas 1:3 zegt. 

Een enkele opmerking. 

We lezen in het 1e couplet over water en Geest. De Heere Jezus zei tegen Nicodemus: 
Johannes 3:5 – (..) zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het 
Koninkrijk Gods niet ingaan. 

In het 2e couplet wordt de eenheid van de kerk bezongen.  
Bij alle verschillen, zeker in de wereldwijde kerk, is de wereldkerk in haar wezen toch 
één. Wij geloven één heilige, katholieke kerk.  
Waarin komt die eenheid dan tot uitdrukking?  
Stone haalt hier Efeziërs 4:4 tot 6 aan: Eén lichaam is het en één Geest, gelijkerwijs gij 
ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Eén Heere, één geloof, één doop,Eén God 
en Vader van allen, Die daar is boven allen en door allen en in u allen. 

Daarin is, bij alle onderlinge verschillen, de eenheid van de kerk.  
Ook de sacramenten van Doop en Avondmaal zijn tekenen van eenheid.  
En de kerk is één in haar verlangen naar het uitzien: 
Titus 2:13 - Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den 
groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 

Maar zover is het nog niet. Het is nu nog een strijdende en lijdende kerk.  
Dat was ook de aanleiding van deze hymn. Strijd van buiten, strijd van binnen. 
Vervolgingen en dwalingen.  
Maar de heiligen zijn geroepen om op hun post te blijven, zoals het de priesters in het 
O.T. bevolen was:  
Leviticus 8:35 - Gij zult dan aan de deur van de tent der samenkomst dag en nacht 
zeven dagen blijven, en zult de wacht des HEEREN waarnemen, (..). 

Om als herder te waken over de heilige, zuivere dienst van God.  

En dat waken geeft voortdurende strijd.  
En voortdurende strijd kan zo moe maken. U herkent het misschien wel.  



26 

En dan staat daar zo in het 3e couplet: “Hoe lang?”7.  

In Daniël 8 lezen we dat Daniël een visioen over de eindtijd ontvangt.  
Hij ziet daar verwoestende machten, die maar op één ding  uit zijn: om Gods kerk te 
verwoesten. Dan schrijft hij wat hij voorziet wat gaat komen:  
Daniël 8:11 en 12 – (..) en van denzelven werd weggenomen het gedurig offer (de 
dienst der verzoening), en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen (de 
verwoesting van de kerk). En het heir (“velen van Gods volk” – Kanttekening 57) werd 
in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde, 
en deed het en het gelukte wel. 
Dat is precies wat in onze dagen aan de hand is.  

En dan klinkt daar die bange roep tot de hemel: “Hoe lang?”:  
Daniël 8:13 en 14 – (..) Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den 
verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal 
overgegeven worden? En Hij zeide tot mij: Tot tweeduizend en driehonderd avonden en 
morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. 

Dan zal Christus komen om Zijn kerk voorgoed te verlossen en thuis te brengen. 

En tot die tijd geldt: 
Romeinen 8:25 - Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het 
met lijdzaamheid (met geduldig, biddend verduren). 

Maar al staat die heerlijkheid nog uit, de Heere geeft, zegt het laatste couplet, er soms 
wel een voorsmaak van. Dat er nu al door het geloof iets van de gemeenschap met de 
drie-enige God mag beoefend worden: 
1 Johannes 1:3 - Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, 
opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij 
met den Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.  

Maar soms ook gebeurd het ook dat Gods kinderen hier op aarde soms gemeenschap 
mogen hebben met de triomferende kerk boven. Zij, met wie zij zich op aarde zo nauw 
verbonden wisten en hen reeds zijn  voorgegaan in de rust. 

Dan blijft er maar een bede over:  
Openbaring 22:20 – (..) Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. 

 
Samuel John Stone (1839-1900)  

                                              
7 Openbaring 6:10 
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Hymn 7 – The Church’s one foundation 
 

The Church's one Foundation  Het enige fundament van de Kerk 

Is Jesus Christ her Lord;  Is Jezus Christus haar Heere; 

She is His new creation  Zij is Zijn nieuwe schepping 

By water and the word:  Door water en het woord; 

From heaven He came and sought her  Uit de hemel kwam Hij en zocht haar 

To be His holy Bride;  Om Zijn heilige bruid te worden; 

With His own blood he bought her,  Met Zijn eigen bloed heeft Hij haar gekocht 

And for her life He died. En voor haar leven is Hij gestorven. 

  

Elect from every nation,  Verkoren uit elke natie, 

Yet one o'er all the earth;  Toch één over heel de aarde; 

Her charter of salvation:  Haar belijdenis van verlossing is: 

One Lord, one faith, one birth;  Eén Heere, één geloof, één geboorte; 

One Holy Name she blesses,  Eén Heilige Naam zegent zij, 

Partakes one holy food;  Zij is één heilig voedsel deelachtig; 

And to one hope she presses,  Ze jaagt naar één hoop, 

With every grace endued.  Met elke genade begiftigd.  

  

Though with a scornful wonder  Al zien mensen met minachtende verbazing 

Men see her sore oppressed;  Haar hevig onderdrukt; 

By schisms rent asunder,  Door scheuringen verscheurd, 

By heresies distressed,  Door ketterijen gekweld 

Yet saints their watch are keeping,  Toch blijven de heiligen de wacht waarnemen, 

Their cry goes up, ‘How long?’  Hun roep stijgt op: ‘Hoe lang?’ 

And soon the night of weeping  En spoedig zal de nacht van geween 

Shall be the morn of song.  De morgen zijn van gezang. 

  

’Mid toil and tribulation,  Te midden van stormen en beproevingen, 

And tumult of her war,  En de onrust van haar strijd, 

She waits the consummation  Wacht ze op de volkomenheid 

Of peace for evermore;  Van de eeuwige vrede; 

Till with the vision glorious  Totdat met het heerlijk aanschouwen 

Her longing eyes are blessed,  Haar verlangende ogen worden gezegend, 

And the great Church victorious  En de grote triomferende Kerk 

Shall be the Church at rest.  De Kerk in ruste zal zijn. 

  

Yet she on earth hath union  Toch heeft ze op aarde reeds gemeenschap 

With God the Three in One,  Met God de Drie-enige, 

And mystic sweet communion  En zoete, verborgen omgang 

With those whose rest is won.  Met hen die de rust reeds zijn ingegaan. 

O happy ones and holy!  O, gelukkigen en heiligen! 

Lord, give us grace that we,  Heere, geef ons genade, opdat wij 

Like them, the meek and lowly,  Net als hen, de zachtmoedigen en nederigen, 

On high may dwell with Thee. Hierboven bij U mogen wonen. 
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TUNE: AURELIA 
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8 - Free Grace – R. Robinson (1735-1790)  

Over dit lied: “Come, Thou Fount of every blessing”, maar een enkele opmerking.  

De dichter Robert Robinson was onder een preek van Whitefield over: “Vliedt de 
toekomende toorn”8 tot bekering gekomen; hij was toen 17 jaar. 

Deze hymn dichtte hij toen hij een preek voorbereidde, die hij zou houden op 23 jarige 
leeftijd in the Calvinist Methodist Chapel in Norfolk. 

Hij was op en top een gevoelsmens, vaak erg heen en weer geslingerd en onvast.  
Hij is bij wel meer dan 6 verschillende kerken en secten voorganger geweest.  

Voor zichzelf was hij ook steeds zeer aangevochten.  

Ook in zijn leven is hij verschillende malen droevig ontspoord.  
Als de Heere hem niet steeds weer had opgezocht, was hij nooit thuisgekomen, 
dwalend schaap die hij was. 

In hem werd Romeinen 7 vlees en bloed: 
Romeinen 7:14 en 15 – (..) ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik 
doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe 
ik. 
Hij heeft het allemaal tot in de meest smartelijke diepte doorleefd.  

Hij zegt in het 4e couplet: “ik ben elke dag weer een schuldenaar aan vrije genade”.  

Met verderop die ontroerende belijdenis: 
  Prone to wonder, Lord, I feel it, 
  Prone to leave the God I love; 

 

Het volgende verslag9 geeft hier een bevestiging van.  

Hoewel iemand van bijzondere intelectualiteit, was Robert Robinson, in de woorden van de Schrift,  
“een snelle afloop der wateren” (Genesis 49:4). Op latere leeftijd vervreemde hij van God. 

In een geestelijk donkere gesteldheid, reisde de schrijver van deze hymn op een dag in een rijtuig.  
Zijn enig gezelschap was een jonge vrouw die hem onbekend was. In Gods voorzienigheid, en niet 
wetend met wie zij sprak, citeerde de vrouw “Come, Thou Fount of Every Blessing”, daarmee 
uitdrukkend welk een bemoediging dit voor haar was geweest. En ondanks vergeefse pogingen, 
Robinson kon haar niet bewegen om van onderwerp te veranderen. 

Tenslotte, zei hij, met betraande ogen, “Mevrouw, ik ben de arme ongelukkige man die deze hymn 
dichtte, vele jaren geleden. En ik zou duizend werelden willen geven, als ik ze had, om de gevoelens  
weer te ervaren die ik toen had!”  
Vriendelijk, antwoordde ze, “Meneer, de ‘stromen van genade’ vloeien nog steeds.”  

Hij werd hierdoor diep geraakt. Door deze ontmoeting kwam hij tot inkeer.  

Zijn omgang met de Heere werd hersteld door de zegen middels zijn eigen hymn, en het getuigenis 
van een dienende christin. 

  

                                              
8 Mattheüs 3:7 
9 http://wordwisehymns.com/2010/06/09/today-in-1790-robert-robinson-died/  

http://wordwisehymns.com/2010/06/09/today-in-1790-robert-robinson-died/
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Wat een tweemens. Misschien herkent u er iets van.   

Daarom kon hij maar één ding doen: vurig uitzien naar de dag van de verlossing van dit 
lichaam der zonde en des doods:  
  O That day, when freed from sinning. 

“O wat zal ik dan souvereine, vrije genade bezingen”.  
En niets anders dan dat! 

“Kom Heere Jezus, kom haastig”10.  

Om daar te zijn, waar het nooit meer nacht zal zijn, maar altijd dag.  
Wandelend in het licht van Zijn aangezicht. 

 

 

 

 
Robert Robinson (1735-1790) 

  

                                              
10 Openbaring 21:25 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robert_Robinson.jpg
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Hymn 8 – Free Grace 
 

Come, Thou Fount of every blessing,  Kom, Gij Bron van elke zegen, 

Tune my heart to sing Thy grace;  Stem mijn hart om Uw genade te bezingen; 

Streams of mercy, never ceasing,  Stromen van barmhartigheid die nooit ophouden, 

Call for songs of loudest praise.  Vragen om liederen van de luidste lofprijzing. 

Teach me some melodious measure,  Leer mij een welluidend lied, 

Sung by flaming tongues above;  Gezongen door de vurige tongen hierboven; 

O, the vast, the boundless treasure,  O, de onmetelijke, de grenzeloze schat, 

Of my Lord's unchanging love!  Van de onveranderlijke liefde van mijn Heere! 

  

Sorrowing I shall be in spirit,  Treuren zal ik in de geest, 

Till released from flesh and sin. Totdat ik verlost zal zijn van vlees en zonde. 

Yet from what I do inherit,  Maar hetgeen ik eenmaal beërven zal, 

Here Thy praises I’ll begin;  Doet mij hier reeds de lofzang aanheffen; 

Here I raise my Ebenezer,  Hier richt ik mijn Eben-Haëzer op, 

Here by Thy great help I’ve come;  Hier ben ik door Uw grote hulp gekomen; 

And I hope, by Thy good pleasure,  En ik hoop door Uw welbehagen, 

Safely to arrive at home.  Eenmaal veilig thuis te komen. 

  

Jesus sought me when a stranger,  Jezus zocht me toen ik als vreemdeling, 

Wandering from the fold of God;  Afdwaalde van Gods kudde; 

He, to rescue me from danger,  Om mij te redden van gevaar, 

Interposed His precious blood.  Kwam met Zijn dierbaar bloed tussenbeide. 

How his kindness yet pursues me: Hoe heeft Zijn vriendelijkheid mij steeds achtervolgd: 

mortal tongue can never tell,  Een sterfelijk tong kan dat niet zeggen, 

Clothed in flesh, till death shall loose me  Zolang ik in het vlees ben, en de dood mij niet verlost heeft 

I cannot proclaim it well.  Zal ik het niet naar behoren kunnen bekend maken. 

  

O to grace how great a debtor  O, wat geeft elke dag mij reden te over 

Daily I’m constrained to be!  Om een schuldenaar te zijn aan vrije genade! 

Let Thygoodness, like a fetter,  Laat Uw goedheid, als een keten, 

Bind my wandering heart to Thee.  Mijn dwaalziek hart binden aan U. 

Prone to wander, Lord, I feel it,  Geneigd te dwalen, Heere, ik voel het, 

Prone to leave the God I love;  Geneigd de God Die ik liefheb te verlaten; 

Here’s my heart, O take and seal it,  Hier is mijn hart, o, neem het en verzegel het, 

Seal it from Thy courts above!  Verzegel het uit Uw hemelhof! 

  

O that day when freed from sinning,  O, die dag dat ik, bevrijd van zondigen, 

I shall see Thy lovely face;  Uw liefelijk gelaat zal aanschouwen; 

Clothèd then in blood-washed linen,  Dan gekleed met in bloed-gewassen linnen, 

How I’ll sing Thy sovereign grace!  Wat zal ik Uw soevereine genade bezingen! 

Come, my Lord, no longer tarry,  Kom, mijn Heere, vertoef niet langer, 

Take my ransomed soul away;  Neem mijn vrijgekochte ziel nu weg; 

Send thine angels now to carry  Zend Uw engelen om mij nu te dragen 

Me to realms of endless day.  Naar de gewesten van een eindeloze dag. 
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TUNE: HYFRYDOL 
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9 – Saviour, again to Thy dear Name we raise – E.J. Hopkins (1818-1901) 

Een hym die in Engeland vaak aan het einde van een kerkdienst wordt gezongen.  
Als de gemeente gereed staat om weer naar huis te gaan.  
Wachtend op de zegen des Heeren.  

In de Anglicaanse kerk doen ze dat vaak knielend.  
Tegelijk is het ook een avondlied voor het einde van de dag. 

 

Bonhoeffer zei:  
“Een christen begint de dag met de Heere, en aan het einde van de dag legt hij die dag 
weer terug in de handen des Heeren”. 

 

 

Het 3e couplet: “Bewaar ons deze nacht.” 
De nacht is in de Schrift ook altijd het symbool van de zonde en de vorst der duisternis. 
Dus heeft het hier een dubbele betekenis. 
Maar als we ons aan Gods hoede toevertrouwen, mogen we gerust zijn.  
Ook in de duisternis zal de Heere dan over ons de wacht houden, want,  
Psalm 139:12 – (..), maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht. 

 

In het 4e couplet staan de voorbeden.  
Daar zijn we ook toe geroepen, tot de dienst van de voorbeden, voor land en kerk, de 
beproefden en de bedroefden.  
Het is steeds weer de bede om vrede.  
“Geef vrede Heere”. 

In het 1e couplet ging het om de persoonlijke vrede.  
Hier in het 4e couplet zien we dat we dan die vrede niet voor ons zelf bewaren, maar 
dat we ook anderen diezelfde vrede toe gaan bidden.  
Die vrede van God, die alle verstand te boven gaat11. 

  

                                              
11 Filippensen 4:7 
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In het 5e en laatste couplet van dit avondlied wordt de blik gericht op de laatste nacht: 
de nacht van de dood.  
Maar om dan in vrede te mogen rusten. Voor het laatst gaan rusten.  

Om dan op die grote Morgen van de wederkomst van Christus weer op te mogen 
staan.  

Dan zal alle strijd voorgoed voorbij zijn: 
Jesaja 40:2 – (..) roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid 
verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar 
zonden. 

Om dan heen te mogen gaan als de oude Simeon:  
Lukas 2:29 - 29 Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord; 
Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien, 

 

 

 

 

 

Edward John Hopkins (1818-1901) 
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Hymn 9 – Saviour, again to Thy dear Name we raise  
 

Savior, again to Thy dear Name we raise  Heiland, weer verheffen wij voor Uw dierbare Naam 

With one accord our parting hymn of praise;  Eenparig ons afscheidsgezang van lofprijzing; 

We stand to bless Thee ere our worship cease;  We staan om U te loven voordat onze eredienst eindigt; 

Then, lowly kneeling, wait Thy word of peace.  En dan, nederig knielend, wachten wij op Uw woord van vrede. 

  

Grant us Thy peace upon our homeward way;  Schenk ons Uw vrede op onze weg naar huis, 

With Thee began, with Thee shall end the day.  Met U is de dag begonnen en zal ook met U eindigen. 

Guard thou the lips from sin, the hearts from shame,  Bewaar Gij de lippen voor zonde, de harten voor schande 

That in this house have called upon Thy Name.  Die in dit huis Uw Naam hebben aangeroepen. 

  

Grant us Thy peace, Lord, through the coming night;  Schenk ons Uw vrede, Heere, in de komende nacht; 

Turn Thou for us its darkness into light;  Verander Gij voor ons haar duisternis in licht; 

From harm and danger keep Thy children free,  Behoed Uw kinderen voor kwaad en gevaar, 

For dark and light are both alike to Thee.  Want duisternis is als het licht voor U. 

  

Grant us Thy peace throughout our earthly life;  Schenk ons Uw vrede zolang we hier op aarde leven; 

Peace to Thy church from error and from strife;  Vrede voor Uw kerk tegen dwaling en twist; 

Peace to our land, the fruit of truth and love;  Vrede voor ons land, de vrucht van waarheid en liefde; 

Peace in each heart, Thy Spirit from above.  Vrede in elk hart, Uw Geest van boven. 

  

Thy peace in life, the balm of every pain;  Uw vrede in het leven, de balsem voor elke pijn; 

Thy peace in death, the hope to rise again;  Uw vrede in de dood, de hoop om weer op te staan; 

Then, when Thy voice shall bid our conflict cease,  En dan, als Uw stem zal gebieden dat onze strijd ophoudt, 

Call us, O Lord, to Thine eternal peace.  Roep ons, o Heere, tot Uw eeuwige vrede. 
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TUNE: ELLERS 
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10 – The Flavour of the Trinity desired – J. Newton (1725-1807) 

 
Deze hymn van John Newton spreekt voor zich en zal staande worden gezongen. 
 
 
 

 
May the grace of Christ our Savior  Moge de genade van Christus, onze Zaligmaker 

and the Father's boundless love  En de grenzeloze liefde van de Vader 

with the Holy Spirit's favor,  En de gunst van de Heilige Geest, 

rest upon us from above.  Vanuit de hoge op ons rusten. 

  

Thus may we abide in union  Mogen we zo verenigd blijven 

With each other and the Lord,  Met elkaar en met de Heere, 

And possess, in sweet communion,  En in zoete gemeenschap een vreugde bezitten, 

Joys which earth cannot afford.  Die de wereld niet kan verschaffen. 

 

 
 

 

 
John Newton (1725-1807) 
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TUNE: ALL FOR JESUS 
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