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http://www.orgelfoto.nl/option_1/main.php?g2_itemId=61597   
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Tijdens een samenzangavond in de Grote kerk te Vianen op 5 november 2016 zijn een 
achttal te zingen hymns toegelicht door ds. P. den Ouden uit Katwijk. 
Het orgel werd bespeeld door Joost van Belzen.  

Deze bundel geeft naast deze gegeven toelichting (soms door ondergetekende 
aangevuld met [tekst]verwijzingen en minieme toevoegingen), 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). 

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

 

 

 

        
 

   Bart Schalk 
Putten 

 
 
 
 

http://www.hymnary.org/
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Opening 
 

 

 

Na schriftlezing en gebed werden de aanwezigen, ook de vele jongeren, hartelijk 
welkom geheten. 
 

 

 

 

 

  

 

ds. P. den Ouden 
Katwijk 
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1 – MY GOD, HOW WONDERFUL THOU ART  |  F.W. FABER  

De eerste hymn die we vanavond gaan zingen, is een hymn van aanbidding, waarin de 
luister, de majesteit en de heerlijkheid van de eeuwige, Drie-enige God wordt 
bezongen. We zijn in ons leven, tot zelfs in ons bidden toe, vaak vooral bezig met 
onszelf. Maar het hoort in ons leven, en dus ook in ons bidden, allereerst te gaan om 
God. Bidden is in de eerste plaats: aanbidding. Uitspreken wie God is. Met eerbied en 
diep ontzag. 

Ik maak me weleens zorgen dat wij dat besef van eerbied en diep ontzag meer 
kwijtgeraakt zijn dan we zelf beseffen. We leven in een tijd van democratisering en 
nivellering. Iedereen is gelijk, en niets is heilig. En ongemerkt gaan we ook zo denken 
over God. Alsof God een mens is. Alleen wat groter en machtiger.  
Maar God is niet als wij. Hij is de gans Andere.  

Bij wien dan zult gij God vergelijken,  
zegt Jes. 40:18.  

En het antwoord is: met niemand. Want onze God is een verterend Vuur en een 
eeuwige Gloed bij wie niemand wonen kan1. Hij, Die alleen onsterfelijkheid heeft, en 
een ontoegankelijk licht bewoont; Dewelke geen mens gezien heeft, noch zien kan2.  

Als Hij verschijnt aan Mozes, bij de brandende braambos, lezen we:   

En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien.3  

En als Hij op Patmos in heerlijkheid verschijnt aan Johannes, dezelfde die bij het laatste 
avondmaal aan Zijn borst had gelegen, dan schrijft diezelfde Johannes:  

… toen …. ,viel ik als dood aan Zijn voeten.4  

Weten wij nog wie God is? Beseffen we iets van Zijn majesteit en heiligheid?  

Als mensen oog in oog staan met God, dan is dat altijd met vrees en beven, zo lezen 
we door heel de heilige Schrift heen. Ze worden vervuld met diepe eerbied en ontzag. 
Want God is God. Als dat besef ons vreemd is, als God voor ons alleen maar de lieve 
God en de aardige God is, is dat een bewijs dat wij God niet kennen. 

Deze hymn kan ons helpen om een besef te krijgen van wie God is.  

In het eerste couplet, de laatste 2 regels, gaat het over de genadetroon. Waar 
barmhartigheid en genade te verkrijgen zijn. Maar die troon is wel omgeven door 
diepten van brandend licht. De genadetroon blijft wel een heilige genadetroon.  
En die genadetroon staat wel in het heilige der heiligen. Laten we dat nooit vergeten.  

In het tweede couplet klinkt iets van Psalm 90 door:  

van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God5.  

                                                
1 Jesaja 33:14 
2 1 Timotheús 6:16 
3 Exodus 3:6 
4 Openbaring 1:17 
5 Psalm 90:2b  
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Omgeven door engelen, die dag en nacht, zonder ophouden het heilig, heilig, heilig6 
uitjubelen. En dan die vergankelijke mens, wiens leven niet meer is dan een 
voorbijgaande schaduw. Hoe klein en nietig is dan die mens.  
En hoe onzegbaar groot die eeuwige God. 

O, om dan die levende God met een kinderlijke vreze te vrezen, zegt het 4e couplet. 
Met hoop. Maar wel met een bevende hoop.  
Niet uit twijfel, maar uit eerbied en ontzag. Een bevende hoop.  
Of, zoals Psalm 2 het zegt: een verheugen, maar wel  

met beving7.  

En met tranen van berouw. Want waar Gods heiligheid een werkelijkheid, wordt ook 
onze verdorvenheid een werkelijkheid. 

Maar, zegt dan het 5e couplet:  

Yet.   Toch. Nochtans.  

Al kan ik nooit genoeg tranen van berouw vergieten, net als Petrus: toch heb ik U lief. 
God vrezen. En tegelijk: God liefhebben. In verwondering.   
En nog wonderlijker: dat die hoge, heilige God Zich zo diep neerbuigt (je zou bijna 
zeggen: Zich zo vernedert), om te vragen naar de liefde van mijn arme hart.  

The love of my poor heart.  

Vanwaar komt mij dit?8 Veracht u dan mijn arme liefde niet?  

En dan wordt het wonder nog groter, zegt het laatste couplet, welk overvloedig loon ik 
voor mijn armzalige liefde zal ontvangen. Wat een vervoering, wat een verrukking het 
zal zijn, om straks in aanbidding voor Hem neer te liggen.  

Jonathan Edwards vroeg vaak in zijn gebed: Mag ik laag, oneindig laag voor U 
neerliggen? In het stof. De plaats van de diepste verootmoediging en de grootste 
eerbied en liefde.  

En dan die ontroerende slotregel: Om een eeuwigheid lang op Hem te staren.   
Let op die herhaling: te staren, te staren. Een eeuwigheid lang.  
Staren is wat anders dan kijken. Als iemand staart heeft hij geen weet meer van wat 
om hem heen gebeurt. Dan wordt hij helemaal in beslag genomen door datgene waar 
zijn oog zich op richt. Hij, en Hij alleen. O, om zo eenmaal God te mogen aanschouwen. 
In sprakeloze verrukking, liefde, aanbidding. Om nooit genoeg van Hem te krijgen.  
Als loon voor de liefde van een arm hart.  

Johannes schrijft:  

Het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal 
geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk 
Hij is.9 

                                                
6 Jesaja 6:3 
7 Psalm 2:11 
8 Lukas 1:43 
9 1 Johannes 3:2 
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Hymn 1 – MY GOD, HOW WONDERFUL THOU ART 
 

1. My God, how wonderful Thou art,  Mijn God, hoe wonderbaar zijt Gij,  

Thy majesty, how bright;  Uw majesteit, hoe stralend;  

How beautiful Thy mercy seat  Hoe schoon Uw genadetroon  

In depths of burning light! In diepten van brandend licht!   

  

2. How dread are Thy eternal years,  Hoe vreselijk zijn Uw eeuwige jaren,  

O everlasting Lord,  O eeuwige Heere,  

By prostrate spirits day and night  Die door neerbuigende geesten dag en nacht  

Incessantly adored!  Onophoudelijk aanbeden wordt!   

  

3. How wonderful, how beautiful,  Hoe wonderbaar, hoe schoon,  

The sight of Thee must be;  Moet het zijn om U te zien;  

Thy endless wisdom, boundless power,  Uw eindeloze wijsheid, grenzeloze kracht  

And glorious purity! En heerlijke zuiverheid!   

    

4. O how I fear Thee, living God,  O, hoe vrees ik U, levende God,  

With deep and tender fear;  Met een diepe en tedere vrees;  

And worship Thee with trembling hope,  Ik aanbid U met bevende hoop  

And penitential tears! En boetvaardige tranen!   

  

5. Yet, I may love Thee, too,  Toch mag ik U ook liefhebben, o Heere,  

O Lord, Almighty as Thou art;  Zo almachtig als Gij zijt;  

For Thou hast stooped to ask of me  Want Gij hebt U neergebogen om aan mij  

The love of my poor heart! De liefde van mijn arme hart te vragen!   

  

6. No earthly father loves like Thee,  Geen aardse vader mint als U,  

No mother, e’er so mild,  Geen moeder, hoe teder ook,  

Bears and forbears as Thou hast done,  Draagt en verdraagt zoals Gij dat deed  

With me, Thy sinful child. Met mij, Uw zondig kind.   

  

7. Father of Jesus, love’s reward!  Vader van Jezus, loon der liefde!  

What rapture it will be  Welk een vervoering zal het zijn  

Prostrate before Thy throne to lie,  Om neergebogen voor Uw troon te liggen  

And gaze, and gaze on Thee!   En te staren, te blijven staren op U! 
 

 

 
 

Frederick William FABER (1814-1863)  
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TUNE: WESTMINSTER 
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2 – LORD, I HAVE MADE THY WORD MY CHOICE   |  ISAAC WATTS 

De dichter Isaac Watts heeft een heel aantal Psalmen berijmd.  
Misschien zou je beter kunnen zegen: hij heeft een aantal Psalmen bewerkt, 
bemediteerd.  

De oorspronkelijke titel van zijn bundel Psalmbewerkingen  luidt:  

De Psalmen van David, nagevolgd in de taal van het Nieuwe Testament en 
geschikt gemaakt voor Christenen en de Christelijke eredienst.  

Watts wilde graag de gemeente de Psalmen op de lippen leggen, maar dan wel 
nadrukkelijk vanuit Christus en vanuit de vervulling van het Evangelie. 

Hij nam vaak een paar verzen van een Psalm, om daar over door te mediteren.  
Zo ook hier.  

Het uitgangspunt is Ps. 119:111:   

Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns 
harten vrolijkheid.  

Watts had als motto boven de Psalm geschreven:  

Het Woord, als  het deel der heiligen. Of: de uitnemendheid en veelkleurigheid 
van de Schrift.  

Deze hymn is dus een lofzang op de Schrift. Als we een oog en een hart mogen hebben 
dat door Gods Geest is verlicht, dan is het Woord een uitgestrekt land met ongekende 
rijkdommen.  

Als de Heere er in meekomt met Zijn Geest kunnen een paar woorden je hart al zo 
machtig verwonderen, vertroosten, verblijden. Soms zelfs een enkel woord.  

Maar ook: als je in de Schrift mag graven, maak je het regelmatig mee dat er soms, 
vaak onverwacht - want zulke momenten kun je niet maken, alleen maar genadig 
krijgen - dat er zulke geestelijke vergezichten voor je opengaan, of dat je oog zo wordt 
geopend voor de diepten Gods in Christus Jezus, dat het je alleen maar met eerbied, 
verwondering een aanbidding kan vervullen. 

Dan blijkt dat het geen mensenwoorden zijn, maar dat het het levende Woord van de 
levende God is.  

In deze hymn wordt bezongen wat Paulus in Éfeze 3 noemt:  

de veelvuldige - de veelkleurige - wijsheid Gods.10  

De kanttekeningen zeggen:  

de verscheidenheid …. der weldaden die Hij den gelovigen door Christus doet.11  

  

                                                
10 Ëfeze 3:10b 
11 Kanttekening 21 
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Dan is het inderdaad waar wat David hier in Ps. 119 zegt:  

Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns 
harten vrolijkheid.   

Een eeuwige erfenis.  

Alle andere erfenissen zijn tijdelijk, gaan voorbij, maar deze erfenis blijft tot in alle 
eeuwigheid.  

Ik eindig met de woorden van Charles Bridges12, die over deze Psalm zo’n rijk 
meditatieboek13 heeft geschreven.  

Hij zegt: 

O mijn ziel, als ik deze gezegende erfenis mag bezitten, dan benijd ik de vrek al zijn 
goud niet. Eerder zou ik die genade aanbidden, die onderscheid maakte waar geen 
onderscheid is, en mij een veel gelukkiger en rijkere erfenis schonk.   

Laat ik mijzelf iedere dag weer  verrijken uit deze onvergankelijke schat zodat, arm 
als ik in mijzelf ben, en voor het oog niets bezittende, ik in werkelijkheid alles bezit.  

Laat de overdenking van deze rijke erfenis van licht, troost, vrede en kracht,  waar 
het Woord vol van is, voor mij een overvloedige vreugde zijn, mijn hart er meer toe 
brengen nog nauwkeuriger te leven naar de eisen van het Woord, en meer te 
beseffen de voorrechten  die mij in het Woord geschonken zijn. 

 

 

  

                                                
12 Engels theoloog (1794–1869) en tijdgenoot van J.C.Ryle  
13 Exposition of Psalm CXIX: As Illustrative of the Character and Exercises of Christian Experience 
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Hymn 2 – LORD, I HAVE MADE THY WORD MY CHOICE 
 

1. Lord, I have made Thy Word my choice,  Heere, ik heb Uw Woord verkozen  

My lasting heritage;  Tot mijn eeuwige erfenis;  

There shall my noblest powers rejoice,  Daarin zullen mijn edelste vermogens zich verblijden,  

My warmest thoughts engage.  Daarmee mijn warmste gedachten zich bezighouden.  

  

2. I’ll read the histories of Thy love,  Ik zal de geschiedenissen van Uw liefde lezen  

And keep Thy laws in sight,  En Uw wetten voor ogen houden,  

While through the promises I rove,  Terwijl ik ronddool door de beloften  

With ever fresh delight. Met altijd weer nieuw vermaak.  

  

3. ’T is a broad land of wealth unknown,  Uw Woord is een wijd land van ongekende overvloed,  

Where springs of life arise,  Waar fonteinen van leven opspringen,  

Seeds of immortal bliss are sown,  Zaden van onsterfelijke zaligheid gezaaid worden  

And hidden glory lies. En verborgen heerlijkheid verblijft.  

  

4. The best relief that mourners have,  Als de beste troost die treurenden hebben,  

It makes our sorrows blest;  Maakt Uw Woord ons verdriet tot zegen;  

Our fairest hope beyond the grave,  Het is onze schoonste hoop voorbij het graf,  

And our eternal rest.   En onze eeuwige rust.    

 

 

 

 

 

ISAAC WATTS (1674-1748)  
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TUNE: WETHERBY 
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3 – REVIVE THY WORK, O LORD  |  ALBERT MIDLANE 

Dat we geestelijk een donkere tijd meemaken hoef ik u niet te vertellen.  
Wat is de geestelijke nood en de ingezonkenheid in de kerken aangrijpend.  
Maar het meest aangrijpende is dat het zo stil blijft.  
Alsof de nood niet als een nood ervaren wordt. Het schip is in de storm en de kerk is in 
diepe slaap.  

En er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich opwekt dat hij U aangrijpe.14  

Dat de nood zo groot is, is erg. Maar het ergste is dat er geen roepen is.  

David Martin Lloyd-Jones (1899-1981) heeft een indrukwekkend boek geschreven:  
 Toon mij nu Uw heerlijkheid. De noodzaak van een opwekking.  

En dan zegt hij in een van de preken (blz .312):  

Eén uiting van dode orthodoxie is een gemis aan oprechte bewogenheid over de 
eer van God. Ik vraag mij af, zegt u, of dit ook op ons van toepassing is.  
Maken wij ons in deze goddeloze tijd echt zorgen over de eer en heerlijkheid van 
God? Het kenmerk van een christen is het verdriet, een hartelijke droefheid over 
het feit dat de mens God niet verheerlijkt.  
Ga maar eens naar het OT en zie hoe het hart van de psalmist breekt als hij de 
mensen ziet die met God geen rekening houden, mensen die God lasteren en het 
heilige onteren. Dan brak het hart van de psalmist en van de profeten.  
Zij waren bedroefd in de Geest, zij konden er niet van slapen.  
Het was een last die op hen lag.  
Heeft de hedendaagse generatie daar ook nog last van?  
Kennen we iets van die smart over de staat van Gods zaak.  
Maken wij ons nog zorgen over Zijn heerlijkheid en Zijn eer onder de mensen.  
In hoeverre verlangen we nog naar een blijk van Gods heerlijkheid?  
Hoe dikwijls zeggen we tegen onszelf: God zal opstaan, Zijn vijanden zullen 
verstrooid worden15? Is er een droefheid omwille van Gods zaak? Is het ons 
verlangen dat Hij Zijn heerlijkheid zal tonen?  
Daar gaat het altijd om ten tijde van opwekking. Niet dat de kerk mag groeien en 
bloeien en de mensen weer naar de kerk gaan.  
Nee, waar het in de eerste plaats om gaat is, dat Gods heerlijkheid weer 
openbaar mag worden.  
Dat is de eerste zorg. 

 
Onze vaderen noemden dat een last.  

En als iemand een last voelt, dan wordt hij op zijn knieën gedwongen om Gods 
aangezicht te zoeken. Zijn belangrijkste activiteit zal het gebed zijn.  

Natuurlijk doet hij ook wel andere dingen voor een geestelijke herstel, maar zijn 
belangrijkste bezigheid is het gebed.  

                                                
14 Jesaja 64:7 
15 Psalm 68:2 
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Want hij beseft dat dit een zaak is, waar alleen God handelend op kan treden.  

Hij heeft een last. En iemand die een last op zijn hart heeft, bidt.  

Jesaja zegt:  

Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning; 
waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer 
barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. 
Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; 
Gij, o HEERE, zijt onze Vader, onze Verlosser vanouds af is Uw Naam.16 

 
God is ons niets verplicht, we verdienen niets.  
Als u daar anders over denkt, betekent dat dat u God nog niet kent. Dan heeft u die 
heerlijkheid nog niet gezien. Dan weet u nog niets van die heiligheid en kent u ook 
niets van de verdorvenheid van uw eigen hart.  

Nee, het enige wat we met Jesaja kunnen zeggen is:  

o HEERE,17  

Komt dat ‘o’ in uw gebed voor?  
Dat ootmoedige, verlangende, smekende, aanhoudende: o. 

Dat is een graadmeter voor uw gebed; of dat  ‘o’ er in voorkomt. 

o HEERE,  

Zo bad de profeet. Zo hebben de mannen Gods altijd gebeden.  

Iemand heeft eens gezegd dat het beste teken voor een komende opwekking is dat het 
‘o’ weer in onze gebeden gaat voorkomen.  

In Wales18, als het lange tijd weer zo stil was, kwamen de vromen bijeen, om samen de 
Heere te smeken om een nieuwe uitgieting van zijn Geest. Dan stegen de gebeden 
weer op; hartelijke, vurige, aanhoudende smeekgebeden. Dan klonken daar die ‘o’ s. 
En dan zeiden ze tegen elkaar: de ‘o’s zijn in de lucht, de Heere is in aantocht.   

Dan hoorde ze het geruis van een overvloedige regen. En de Heere kwam.  

Laten we zo deze hymn verlangend en biddend zingen. 

 

 
 

  

                                                
16 Jesaja 63:14 en 15 
17 Jesaja 63: 15m 
18 Opwekking in 1904 onder Evan Roberts 
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Hymn 3 – REVIVE THY WORK, O LORD 
 

1. Revive Thy work, O Lord,  Verlevendig Uw werk, o Heere,  

Thy mighty arm make bare;  Ontbloot Uw machtige arm;   

Speak with the voice that wakes the dead,  Spreek met de stem die de doden opwekt,   

And make Thy people hear! En maak dat Uw volk hoort!    

  

2. Revive Thy work , O Lord!  Verlevendig Uw werk, o Heere,  

While here to Thee we bow;  Als wij ons voor u neerbuigen  

Descend, o gracious Lord, descend!  Daal neer, o God, daal neer!  

O come and bless us now. O, kom en zegen ons nu.   

  

3. Revive thy work, O Lord,  Verlevendig Uw werk, o Heere,  

Create soul-thirst for Thee;  Schep zieledorst naar U;   

And hungering for the Bread of life  En hongerend naar het Brood des Levens,   

O may our spirits be! O, mag onze geest zo zijn!    

  

4. Revive Thy work, O Lord,  Verlevendig Uw werk, o Heere,  

Exalt Thy precious Name;  Verhoog Uw dierbare Naam;   

And, by the Holy Ghost, our love  En ontvlam, door de Heilige Geest,   

For Thee and Thine inflame! Onze liefde tot U en de Uwen!    

  

5. Revive Thy work, O Lord,  Verlevendig Uw werk, o Heere,  

Give power unto Thy Word;  Geef kracht aan Uw Woord;   

Grant that Thy blessed Gospel may  Schenk dat Uw gezegend Evangelie  

In living faith be heard! In levend geloof gehoord mag worden!    

  

6. Revive Thy work, O Lord,  Verlevendig Uw werk, o Heere,  

And make Thy servants bold;  En maak Uw knechten vrijmoedig;  

Convict of sin and work once more,  Overtuig van zonde en werk wederom,  

As in the days of old! Als in de dagen vanouds!   

  

7. Revive Thy work, O Lord,  Verlevendig Uw werk, o Heere,  

And give refreshing  showers;  Geef plasregens van Pinksteren;   

The glory shall be all Thine own,   De heerlijkheid zal geheel de Uwe zijn,   

The blessing, Lord, be ours!   De zegen, Heere, zij voor ons!  

 

 
 

ALBERT MIDLANE (1825-1909) 
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TUNE: CAMBRIDGE (HARRISON) 
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4 – THE CONVENANT AND CONFIDENCE OF FAITH | R. BAXTER 

Bij deze hymn van de puritein Richard Baxter hoort een bijzonder verhaal.  

Baxter is misschien wel de meest vurige en radicale puritein geweest die ooit heeft 
geleefd. Hij had zich zo totaal aan de Heere en aan Zijn dienst toegewijd, dat hij 
vastbesloten had om nooit te trouwen, want zo kon je de Heere nooit goed dienen.   
En hij nam het zijn collega’s eigenlijk kwalijk als zij wel getrouwd waren.  

Maar wat gebeurt er.  

Er is een meisje, Margaret Charlton, 18 jaar jong.  
Ze was van adellijke afkomst, schatrijk, heel intelligent, ze kende Grieks, Latijn en 
Hebreeuws. Ze droeg de meest modieuze japonnen en was dol op dansavonden en 
romantische avontuurtjes. Daarbij had ze een heftig en koppig karakter.  

Toen haar vader stierf, verhuisde haar moeder naar Kidderminster en kwam zo onder 
het gehoor van Baxter terecht: Baxter, de radicale puritein, die van zichzelf en van zijn 
hoorders niet minder eiste dan dat ze hun leven onvoorwaardelijk aan de Heere 
zouden wijden.  

De jonge Margaret moest met haar moeder mee naar de kerk, maar ze haatte de 
preken van Baxter en ze haatte Baxter zelf nog veel meer.  
Ze gedroeg zich steeds meer rebels en opstandig. 

Maar wat gebeurt er.  

Op een zondag wordt haar hart onder een preek van Baxter geraakt en in één keer 
gaat ze de nood van haar ziel zien, haar zonde en haar schuld.  

In een dagboek, dat bewaard is gebleven, doet de jonge Margaret op een ontroerende 
wijze verslag van haar worstelingen en gebeden om tot genade te komen. De 
verandering in haar leven blijft voor de buitenwereld niet verborgen.   

Maar dan wordt ze ernstig ziek en wekenlang wordt er gevreesd voor haar leven. 
Baxter komt met andere vromen van Kidderminster bij elkaar om te bidden voor de 
genezing van Margaret, en als door een wonder wordt ze weer beter.  

Maar dat ziekbed bleef niet ongezegend, in de nacht van 10 april 1655, ze was toen 19 
jaar oud, krijgt ze een overweldigende openbaring van Christus en van zijn liefde.  
Toen heeft ze in diezelfde nacht een persoonlijk verbond met Christus gesloten en haar 
hart en leven voor eeuwig aan Hem gegeven.  
Ze heeft dat in ontroerende woorden opgeschreven en met haar eigen naam 
ondertekend.  

Het doet sterk denken aan een soortgelijke Godsopenbaring die Blaise Pascal 
meemaakte. En net als Pascal heeft ze dat schriftelijke verbond tot haar dood toe bij 
zich gedragen.  

Ik moet het kort maken.  

Een paar jaar later, ze is dan 26 jaar, merkt ze tot haar schrik dat ze steeds meer 
verliefd wordt op haar geestelijke leidsman en vader, Baxter.  
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Baxter is dan 47, voor die tijd al een oude man.  
En tot verbijstering van zijn vrienden wordt de verstokte vrijgezel op zijn beurt ook 
verliefd en ze treden in het huwelijk. Iedereen had het er over.  

Samen hebben ze 19 zeer gelukkige huwelijksjaren gehad, al waren het twee sterke 
karakters. Na haar dood heeft Baxter haar levensverhaal geschreven.19  

Hij schreef:  

Ze was een vrouw van buitengewone scherpzinningheid, ze had een helder 
oordeel en was met bijzondere wijsheid bedeeld. Daarbij was ze onverschrokken 
van karakter en onvoorwaardelijk in haar toewijding aan God.  
Ontelbare redenen gaf ze mij om haar vurig lief te hebben en te beminnen. 

Ik sluit af met een paar zinnen uit dat persoonlijke verbond, wat ze met de Heere sloot. 
Pas na haar dood kwam het Baxter onder ogen.  
Hij maakte er een berijming van die we straks gaan zingen. 

Margaret, een meisje van 19, schreef het volgende:  

Ik ben de uwe, Heere, en niet meer van mijzelf.  
Vandaag, en in Uw tegenwoordigheid, onderschrijf en verbind ik mij aan U.  
U bent er getuige van, al ziet mij geen oog en al hoort mij geen oor.  
Gij Heere, weet alle dingen, Gij weet dat ik mij geheel en al aan U heb 
overgegeven. Neem mijn offerande aan en help mij om mijn gelofte U te betalen. 
Zult U het niet aannemen omdat ik het niet met genoeg geloof en oprechtheid 
doe? O Heere, ik begeer oprecht om het oprecht te doen!  
Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. U kunt mij maken wat ik niet ben.  
O maak mij, zoals U wil dat ik zou zijn. In U is alle volheid en ik verlang, door 
Christus, tot U te komen.  
De wil des Heeren geschiede, want Hij is wijs en goed. Wij zijn van Hem; laat 
Hem dan met ons doen hetgeen Hem behaagt.  
Alle dingen moeten medewerken ten goede degenen die God liefhebben.   
Deze God heb ik gekozen en genomen tot mijn deel. Deze God is mijn God, Mijn 
raad en mijn troost. 
Laat mij daarom al mijn zorg werpen op God.  
Laat mij op Hem wachten in de weg van het doen van mijn plichten, en op Hem 
vertrouwen. Laat mij met lijdzaamheid de loopbaan lopen die mij voorgesteld is, 
ziende op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs. Laat mij gelovig tot Hem 
gaan met al mijn noden. Laat mij ijveren om rust te vinden voor mijn ziel in de 
rust die overblijft voor het volk van God. Rust, o zalig woord.  
De vermoeiden zullen rust vinden, zij zullen rusten in de Heere.  
10 april, 1655, donderdagavond om twaalf uur, een dag en een nacht om nooit 
te vergeten door mij, die minder ben dan al Uw weldadigheden en trouw, ja de 
minste van de minste,  
Uw onwaardige Margaret Charlton. 

                                                
19 Memoirs of Mrs. Margaret Baxter, Daughter of Francis Charlton, Esq. and Wife of Mr. Richard Baxter 



19 
 

4 – MY WHOLE, THOUGH BROKEN HEART, O LORD 

 

1. My whole, though broken heart, O Lord!  Mijn gehele, hoewel gebroken hart, o Heere  

From henceforth shall be Thine  Zal van nu af het Uwe zijn!  

And here I do my vow record:  En hier schrijf ik mijn gelofte op;  

This hand, these words, are mine  Deze hand, deze woorden, zijn van mij.  

All that I have, without reserve,  Alles wat ik heb, en dat zonder voorbehoud 

I offer here to Thee:   Bied ik U hier aan;  

Thy will and honour all shall serve  Uw wil en eer zal alles ten dienste staan  

That Thou bestow’dst on me. Wat U aan mij geschonken hebt.  

   

2. All that exceptions save I lose Alles wat uitzonderingen behouden, verlies ik;  

All that I lose I save:   Alles wat ik verlies, behoud ik;  

The treasure of Thy love I choose,  De schat van Uw liefde verkies ik,  

And Thou art All I crave.   En Gij zijt Alles wat ik begeer.  

My God, Thou hast my heart and hand  Mijn God, Gij hebt mijn hart en hand;  

I all to Thee resign.  Ik geef alles aan U over.  

I’ll ever to this covenant stand,  Ik zal altijd aan dit verbond trouw blijven,  

Though flesh hereat repine. Al mort mijn vlees hierover.  

  

3. I know that Thou wast willing first,  Ik weet dat Gij het eerst gewillig waart,  

And then mad’st me consent:  En toen maakte dat ik erin toestemde;  

Having thus lov’d me at the worst,  Daar Gij mij zo op mijn slechtst hebt liefgehad  

Thou wilt not now repent.   Zult Gij nu geen berouw hebben.  

Now I have quit all self-pretence,  Nu ik alle aanspraak op mijzelf heb opgegeven,  

Take charge of what’s Thine own;  Regeer Gij over wat Uw eigendom is;  

My life, my health, and my defence,  Mijn leven, mijn gezondheid en mijn bescherming  

Now lie on Thee alone. Zijn nu van U alleen afhankelijk.  

  

4. Now it belongs not to my care,  Nu behoort het niet tot mijn zorg  

Whether I die or live:   Of ik zal sterven of leven;  

To love and serve Thee is my share,  U lief te hebben en te dienen is mijn deel,  

And this Thy grace must give.  En dit moet Uw genade geven.  

If life be long, I will be glad  Als mijn leven lang is, zal ik blij zijn  

That I may long obey;   Dat ik U lang mag gehoorzamen;  

If short, yet why should I be sad,  Als het kort is, waarom toch zou ik bedroefd zijn,  

That shall have the same pay. Daar ik hetzelfde loon zal ontvangen?  
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5. Christ leads me through no darker rooms  Christus leidt mij niet door donkerder ruimten  

Then He went through before:  Dan die Hij eerst is doorgegaan;  

He that into God’s Kingdom comes  Wie tot Gods Koninkrijk komt,  

Must enter by this door.   Moet door deze deur binnengaan.  

Come, Lord, when grace hath made me meet  Kom, Heere, wanneer genade mij bereid heeft  

Thy blessed face to see:   Om Uw gezegend aangezicht te zien;  

For if Thy work on earth be sweet  Want als Uw werk op aarde reeds zoet is,  

What will Thy glory be? Wat zal dan Uw heerlijkheid zijn?  

    

6. Then I shall end my sad complaints  Dan zal ik mijn droevige klachten   

And weary sinful days,   En vermoeiende, zondige dagen beëindigen,  

And join with the triumphant saints  En mij voegen bij de triomferende heiligen  

That sing Jehovah’s praise.  Welke Uw lof bezingen.  

My knowledge of that life is small;  Mijn kennis van dat leven is gering;  

The eye of faith is dim:   Het oog van het geloof is wazig;  

But it’s enough that Christ knows all;  Maar het is genoeg dat Christus alles weet;  

And I shall be with Him. En ik zal met Hem zijn. 

    

 

 

 
 

RICHARD BAXTER (1615-1691)  
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TUNE: ST. MATTHEW 
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5 – JERUSALEM, THE GOLDEN  |  BERNARDUS VAN CLUNY   

Deze hymn is rond het jaar 1145 geschreven door Bernardus van Cluny, vriend en 
tijdgenoot van de bekende Bernardus van Clairvaux.   

Hij was monnik in het klooster van Cluny.  
Hij schreef een gedicht van bijna 3000 lange regels20, waar de hymn van vanavond uit 
afkomstig is21. In dat lange gedicht klaagt hij over de verdorvenheiden, verzoekingen 
en dwaasheden van de wereld.  

En met ‘de wereld’ bedoelde hij dan niet alleen maar de samenleving, maar ook dat 
wat hij in zijn eigen klooster tegenkwam.  
Het verdriet en de teleurstelling over het geestelijk verval, ook in het klooster, deed 
hem steeds vuriger verlangen naar de volmaaktheid die boven is.  
Naar het Jeruzalem dat boven is, waar geen zonde meer is, maar waar alles heilig en 
zuiver en volmaakt is.  

Een kenner van de Christelijke Latijnse poëzie schreef:  

Er is in de middeleeuwse literatuur nauwelijks een vergelijkbare passage te 
vinden waarin het verlangen naar het hemelse vaderland met zo’n overgave 
bezongen wordt. 

En als het goed is leeft dat verlangen in ons aller hart.  
Een christen is een pelgrim op aarde.  

Hebr. 11 zegt:  

gasten en vreemdelingen,22  

die begerig zijn naar een beter vaderland, namelijk het hemelse vaderland, het  

Jeruzalem, dat boven is, …, hetwelk is ons aller moeder,  

schrijft Paulus in Gal. 4:26. 

In de Openbaringen, het boek van de grote toekomst des Heeren, lezen we over Gods 
ontzaglijke oordelen over een goddeloze, opstandige wereld.  

… bloed en vuur en rookpilaren.23  

Maar als dan de laatste strijd is uitgewoed tussen Christus en Zijn grote tegenstander, 
de verschrikkingen zijn voorbijgegaan en de hemel en de aarde zijn weggevlucht, dan 
wordt het landschap stil.  
Een andere schepping, een nieuwe schepping ligt te glanzen in het licht van de 
eeuwige achtermiddag.  

En dan krijgt Johannes de opdracht om op te schrijven, wat hij ziet:  

En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.24 

                                                
20 De Contemptu Mundi 
21 John Mason Neale is de vertaler/dichter hiervan 
22 Hebreeën 11:13 
23 Joël 2:30 
24 Openbaring 21:5b 
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En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de 
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van 
God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. 

En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is 
bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal 
bij hen en hun God zijn. 

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, …. 

En Die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw…..25  

 

Laten we van dat Jeruzalem gaan zingen.   

Met datzelfde heimwee zoals het duizend jaar geleden leefde in het hart van 
Bernardus van Cluny, en zoals dat heimwee altijd leeft bij eenieder die door genade 
een vreemdeling hier beneden is geworden. 

  

                                                
25 Openbaring 21:1-5a 



24 
 

Hymn 5 – Jerusalem, the golden 
 

1. Jerusalem, the golden, Jeruzalem, de gouden stad,   

With milk and honey blest,  Met melk en honing gezegend,  

Beneath thy contemplation   Onder uw beschouwing   

Sink heart and voice oppressed.  Zinken hart en stem overweldigd weg.  

I know not, O I know not,  Ik weet niet, o ik weet niet,   

What joys await us there,  Welk een vreugden ons daar wachten,  

What radiancy of glory,   Welk een stralende heerlijkheid,   

What bliss beyond compare. Welk een onvergelijkelijke gelukzaligheid.   

   

2. Brief life is here our portion, Een kort leven is hier ons deel,  

Brief sorrow, short lived care;  Kort verdriet, kortstondige zorg;  

The life that knows no ending,   Het leven dat geen einde kent,   

The tearless life, is there.  Het leven zonder tranen, is daar.  

O happy retribution!   O zalige vergelding!   

Short toil, eternal rest;  Korte arbeid, eeuwige rust;  

For mortals and for sinners,   Voor stervelingen en voor zondaren,   

A mansion with the blest.  Een woning bij de gezegenden.   

  

3. For thee, O dear, dear country, Voor u, o dierbaar, dierbaar land,   

Mine eyes their vigils keep;  Blijven mijn ogen wakker;  

For very love, beholding,   Want als zij Uw gelukzalige naam beschouwen,   

Thy happy name, they weep:  Wenen ze uit louter liefde;  

The mention of thy glory   Als uw heerlijkheid genoemd wordt,   

Is unction to the breast,  Is dat zalfolie voor de borst,  

And medicine in sickness,   En medicijn in ziekte,   

And love, and life, and rest. En liefde, en leven, en rust. 

    

4. When in His strength I struggle,   Wanneer ik worstel in Zijn kracht,   

For very joy I leap;  Spring ik op van louter vreugde;  

When in my sin I totter,   Wanneer ik wankel in mijn zonde,   

I weep, or try to weep:  Ween ik, of tracht te wenen;  

And grace, sweet grace celestial,   En genade, zoete hemelse genade,   

Shall all its love display,  Zal al haar liefde tentoonspreiden;  

And David’s royal fountain   De koninklijke Fontein van David  

Purge every stain away. Zal elke vlek wegzuiveren.   
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5. O sweet and blessèd country,   O zoet en gezegend land,   

Shall I ever see thy face?  Zal ik ooit uw aangezicht aanschouwen?  

O sweet and blessèd country,   O zoet en gezegend land,   

Shall I ever win thy grace?  Zal ik ooit uw genade verkrijgen?  

I have the hope within me   Ik heb de hoop in mijn binnenste,   

To comfort and to bless!  Die mij troost en zegent!  

Shall I ever win the prize itself?   Zal ik ooit de prijs winnen?   

O tell me, tell me, Yes!  O zeg mij, zeg mij: Ja!   

   

6. O sweet and blessèd country,  O zoet en gezegend land,   

The home of God’s elect!  Het thuis van Gods uitverkorenen!  

O sweet and blessèd country,   O zoet en gezegend land,   

That eager hearts expect!  Dat verlangende harten verwachten!  

Jesus, in mercy bring us   Jezus, breng ons in genade   

To that dear land of rest,  Naar dat lieve land der ruste,  

Who art, with God the Father,   Gij Die, met God de Vader  

And Spirit, ever blessed. En de Geest, eeuwig gezegend zijt. 

 
 
 
 

GEEN PORTRET BESCHIKBAAR 
 

BERNARDUS VAN CLUNY (12e  EEUW) 
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TUNE: EWING 
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6 – THY MERCY, MY GOD, IS THE THEME OF MY SONG | J. STOCKER 

Van de dichter, John Stocker, is eigenlijk weinig bekend. We weten eigenlijk weinig 
meer dan dat hij een vriend was van Toplady, de dichter van: Vaste Rots van mijn 
behoud. 

U ziet dat boven deze hymn een tekstverwijzing staat naar Psalm 89:2.  

Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen.  

Deze hymn zou je kunnen beschouwen als een soort uitbreiding van Psalm 89. 

Ik kwam deze hymn tegen in het “Dagboek en brieven” van Ruth Bryan26.  
Het viel me op dat ze tot twee keer toe de laatste twee regels van het 4e couplet 
aanhaalt. Blijkbaar hebben die twee zinnen haar erg geraakt.  
En we kunnen er wel zeker van zijn dat dat was omdat ze dat bij zichzelf herkende.  

Ze schrijft aan een jonge vriendin, die worstelde om een aandeel aan Christus te 
krijgen. En dan wijst Ruth, met scherp geestelijk inzicht, aan wat die jonge vrouw 
werkelijk hindert om door te breken naar Christus. Waar het op vast zit.  
Ze schrijft scherp, eerlijk, maar ook liefdevol.  
En omdat het zo onderwijzend is, geef ik maar iets uit die brief door, misschien heeft 
deze of gene er iets aan. Want we kunnen zo vaak in dezelfde strikken gevangen zitten. 
Ruth schrijft27: 

Je bent steeds maar weer bezig om je eigen gerechtigheid op te bouwen, in 
plaats dat je jezelf onderwerpt aan de rechtvaardigheid Gods. Vandaar de 
nederlagen en teleurstellingen waaraan je voortdurend onderhevig bent.  
Je zegt dat je het gevoel hebt alsof er iets ontbreekt om je voor te bereiden op 
het ontvangen van Christus. Je denkt dat je geen berouw hebt.  

Nu, de gedachten van de Heere en die van jou lijken heel verschillend te zijn.  
Jij wilt jouw berouw tot Christus brengen. Maar Hij zegt dat Christus verhoogd is 
om berouw te geven. Ja, lieve meid, zo is het echt! Deze dierbare Jezus geeft het 
berouw over de zonde en ook de vergeving van de zonde.  
Hij breekt het hart en heelt het ook.  

(Dat is wat hier in de hymn in het 3e en 4e couplet staat.)  

Als jij van Hem wegblijft om aan een gebroken hart te komen en waarachtig 
berouw te voelen, en dat dan mee te brengen om te betalen of als een 
voorbereiding op genade, ben je met een nutteloos werk bezig en probeer je 
jezelf te warmen met de spranken van je eigen vuur.  
Van zulke mensen zegt Hij in Jes. 50:11:  
 Dat geschiedt hen van Mijn hand, in smart zullen zij neerliggen.  

En zo lig ook jij neer; je brief getuigt er van.  
‘Maar’, zeg je, ‘de Heere belooft te wonen bij het gebroken hart en de 
verbrijzelde van geest. Ik verlang daarnaar; hoe kan ik er aan komen?’   

                                                
26 De onafscheidelijk liefde van Christus. 
27 De onafscheidelijke liefde van Christus, blz. 239; zie ook Dagboek  13 aug. 1843 
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Er staat geschreven:  
 ‘Zij die op Hem vallen, zullen gebroken worden’  

(Eng. vertaling van Matth 21:4428).  

Mocht de Heilige Geest je in staat stellen om met je hele gewicht van zonde, 
schuld hardheid en hulpeloosheid op Christus te vallen tot zaligheid, dan zal je 
hart niet lang heel blijven.  
Bloed zal het doen smelten, liefde zal het breken:  

(en dan laat Ruth Bryan de laatste twee regels van het 4e couplet volgen) 

 Week geworden door Uw zonneschijn, val ik ter aarde 
 En ween tot lof van de genade die ik gevonden heb. 
 
Je zult belijden dat je in Christus gevonden hebt wat je tevergeefs zocht in jezelf: 
kracht tegen de zonde, verlossing van de heerschappij van de zonde en van de 
veroordeling wegens de zonde.  
En een gerechtigheid die het nauwkeurigste onderzoek van het Goddelijk recht 
zal doorstaan. 

 
Tot zover de brief van Ruth Bryan.  
 
Laten we nu van die goedertierenheden des Heeren  gaan zingen. 

  

                                                
28 En wie op dezen Steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien Hij valt, dien zal Hij vermorzelen. 
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Hymn 6 – THY MERCY, MY GOD, IS THE THEME OF MY SONG 
 

1. Thy mercy, my God, is the theme of my song,  Uw goedertierenheid, mijn God, is het thema van mijn lied,  

The joy of my heart, and the boast of my tongue;  De blijdschap van mijn hart en de roem van mijn tong;  

Thy free grace alone, from the first to the last,  Uw vrije genade alleen, van begin tot eind,  

Has won my affections, and bound my soul fast. Won mijn genegenheid, verbond mijn ziel aan zichzelf.                 

  

2. Thy mercy in Jesus exempts me from hell;  Uw genade, in Jezus, verlost mij van de hel;  

Its glories I'll sing, and its wonders I'll tell;  Van haar heerlijkheid zal ik zingen, haar wonderen vertellen;  

'Twas Jesus, my friend, when he hung on the tree,  Het was Jezus, mijn vriend, toe Hij hing aan het hout  

Who open'd the channel of mercy to me. Die de stroom van genade voor mij opende.       

  

3. Whene’er I mistake, Thy kind mercy begins  Wanneer ik mij misdraag, begint Uw barmhartigheid  

To melt me, and then I can mourn for my sins;  Mij te versmelten en dan kan ik treuren over mijn zonden;  

And led, by Thy Spirit, to Jesus’s blood,  En, door Uw Geest, geleid tot Jezus’ bloed,  

My sorrows are dried and my strength is renew’d. Droogt mijn verdriet op en wordt mijn kracht vernieuwd.                 

    

4. Thy mercy is more than a match for my heart,  Uw goedertierenheid overweldigt mijn hart,  

Which wonders to feel its own hardness depart;  Die tot zijn verwondering zijn eigen hardheid voelt wijken;  

Dissolv’d by Thy sunshine, I fall to the ground,  Week geworden door Uw zonneschijn, val ik ter aarde  

And weep to the praise of the mercy I found. En ween tot lof van de genade die ik gevonden heb.                 

  

5. The door of thy mercy stands open all day,  De genadedeur staat alle dagen open,  

To poor and to needy who knock by the way  Voor armen en nooddruftigen, die onderweg aankloppen;  

No sinner shall ever be empty sent back,  Geen zondaar zal leeg worden weggezonden  

Who comes seeking mercy for Jesus's sake.  Die, om Jezus’ wil,  genade komt zoeken.                

   

6. Great Father of mercies, Thy goodness I own,  Grote Vader der barmhartigheden, ik erken Uw goedheid 

And the covenant love of Thy crucified Son;  En de verbondsliefde van Uw gekruisigde Zoon;  

All praise to the Spirit, whose whisper divine  Alle lof aan de Geest, Wiens Goddelijke fluistering  

Seals mercy, and pardon, and righteousness mine.  Genade, vergeving, en gerechtigheid verzegelt als de  mijne. 

 

 

GEEN PORTRET BESCHIKBAAR 
 

JOHN STOCKER (GOSPEL MAGAZINE - March 1776) 
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TUNE: I ONCE WAS A STRANGER 
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7 - JOIN ALL THE GLORIOUS NAMES | ISAAC WATTS  

Isäac Watts was een groot geleerde. Hij schreef meer dan dertig dikke theologsiche 
werken, maar daarnaast publiceerde hij ook op het terrein van psychologie, 
astronomie, filosofie, onderwijskunde en nog meer. 

Maar het bekendst is hij geworden door zijn hymns.  
Hij wordt wel de “vader van de Engelse hymns” genoemd, hij was de eerste die hymns 
schreef met de bedoeling dat ze in de eredienst zouden gezongen worden.  
Hij schreef er ongeveer 800.  

Zijn bekendste hymns zijn wel:  

“Als ik het wond’re kruis aanschouw” en  
“O God die droeg ons voorgeslacht”.  

Hij was trouwens ook de eerste die een bundel zondagschoolliederen schreef, speciaal 
bedoeld kinderen.  

Hij stierf in 1748 en ligt begraven op Bunhill Fields, hetzelfde kerkhof in Londen, waar 
ook Bunyan en John Owen begraven liggen.  

Boven de hymn van vanavond had Watts geschreven:  

Over de ambten van Christus, vanuit verschillende Schriftplaatsen bij elkaar 
gebracht. 

Daar gaat het over in deze hymn, de ambten van Christus:  

couplet 2: profeet,  
couplet 3: priester,  
couplet 4: koning.  

In het oorspronkelijke bestaat deze hymn uit 12 coupletten. 

Daarin komen we nog tal van namen van Christus tegen:  

Zaligmaker, Heere, Overwinnaar, Verlosser, Raad, Gids, Herder, Advocaat, 
Aanvoerder.  

Watts raakte er maar niet over uit gezongen wie Christus was.  

En tegelijk zegt hij heel eerlijk in het eerste couplet: 

 Voeg alle heerlijke namen 

 Van wijsheid, liefde en macht samen, 

 Die stervelingen ooit gekend hebben, 

 Die engelen ooit gedragen hebben; 

 Ze zijn alle te gering om Zijn waarde uit te spreken, 

 Te gering om mijn Zaligmaker voor te stellen. 

En zo is het.  
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Psalm 106:1 (berijmd) zegt: 
Wie kan Zijn mogendheên verhalen, 

 Zijn lof verbreiden naar waardij? 
Wie Christus is en wat in Christus is, dat is eigenlijk niet te zeggen. Dat is alleen te 
ervaren.  

Zijn Naam is een olie, die uitgestort wordt.29  

Iemand schreef een keer: Waarom heeft Christus zoveel namen? Hij antwoordde: 
opdat wij in elke omstandigheid van ons leven een naam zouden hebben die daarbij 
past, om Hem daarmee aan te roepen. Om zo gebruik te maken van Zijn namen.  

 
En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal 
worden.30 

 

 

 

  

                                                
29 Hooglied 1:3 
30 Handelingen 2:21 
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Hymn 7 – JOIN ALL THE GLORIOUS NAMES 
 

1. Join all the glorious names  Voeg alle heerlijke namen  

Of wisdom, love, and power,  Van wijsheid, liefde en macht samen,  

That ever mortals knew,  Die stervelingen ooit gekend hebben,  

That angels ever bore:  Die engelen ooit gedragen hebben;  

All are too mean to speak His worth,  Ze zijn alle te gering om Zijn waarde uit te spreken,  

Too mean to set my Saviour forth. Te gering om mijn Zaligmaker voor te stellen.   

  

2. Great Prophet of my God,  Grote Profeet van mijn God,  

My tongue would bless Thy Name;  Mijn tong wil Uw Naam loven;  

By Thee the joyful news  Door U is het blijde nieuws  

Of our salvation came;  Van onze zaligheid gekomen;  

The joyful news of sins forgiv’n  Dit blijde nieuws: de zonden vergeven,  

Of hell subdued, and peace with heav’n. De hel bedwongen, en vrede met de hemel.   

   

3. Jesus, my great High Priest, Jezus, mijn grote Hogepriester,  

Offered His blood, and died;  Offerde Zijn bloed en stierf;  

My guilty conscience seeks  Mijn schuldige geweten zoekt  

No sacrifice beside:  Geen andere offerande:  

His powerful blood did once atone,  Zijn krachtige bloed heeft eenmaal verzoening gedaan  

And now it pleads before the throne.  En nu pleit het voor de troon.   

   

4. My dear Almighty Lord,  Mijn dierbare, Almachtige Heere,  

My Conqueror and my King,  Mijn Overwinnaar en mijn Koning,  

Thy scepter and Thy sword,  Uw scepter en Uw zwaard,  

Thy reigning grace I sing:  Ik bezing Uw genade die over mij heersen  

Thine is the power; behold I sit,  Uwe is de kracht; zie, ik zit  

In willing bonds, beneath Thy feet.  In gewillige banden aan Uw voeten. 

   

5. Now let my soul arise,  Laat mijn ziel zich nu opmaken  

And tread the tempter down;  En de verzoeker met voeten treden;  

My Captain leads me forth  Mijn overste Leidsman voert mij  

To conquest and a crown.  Naar de overwinning en een kroon.  

A feeble saint shall win the day,  Een zwakke heilige zal de slag winnen,  

Though death and hell obstruct the way.  Al versperren dood en hel de weg.   

  

6. Should all the hosts of death,  Zouden alle heirscharen van de dood  

And pow’rs of hell unknown,  En de onbekende machten der hel  

Put their most dreadful forms  Zich vertonen in de meest vreselijke vormen  

Of rage and mischief on,  Van woede en kwaadwilligheid;  

I shall be safe, for Christ displays  Ik zal veilig zijn, want Christus spreidt  

Superior pow’r, and guardian grace De hoogste macht en behoedende genade ten toon. 

   

PORTRET BIJ HYMN 2 

ISAAC WATTS (1674-1748) 
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TUNE: DARWALL’S  148TH  
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8 – MAY THE GRACE OF CHRIST OUR SAVIOR  |  JOHN NEWTON 

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

 

 
 

1. May the grace of Christ our Savior, 1. 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. 
  

2. Thus may we abide in union 2. 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 aarde niet kan verschaffen. 
 

 

 

 
 

  

John Newton (1725-1807) 
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TUNE: ALL FOR JESUS 
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Andere publicaties 
Eerdere publicaties van soortgelijke avonden zijn te vinden op de website:  

http://engelsehymns.com/index.html 
 
 
 
 
 

10 Hymns met toelichting – 2012 
O Lord, I would delight in Thee,   J. Ryland Jr.  (1753-1825) 
Forth in Thy name, o Lord, I go  C. Wesley   (1707-1788) 
O love divine, how sweet thou art  C. Wesley   (1707-1788) 
There is a green hill far away   C.F. Alexander  (1818-1895) 
Jesus the very thought of Thee  B. v. Clairvaux  (1090-1153) 
Christ’s Compassion    I. Watts  (1674-1748) 
The Church’s one foundation   S.J. Stone  (1839-1900) 
Free Grace     R. Robinson  (1735-1790) 
Saviour again to Thy dear Name we raise E.J. Hopkins  (1818-1901) 
The favour of the Trinity desired  J. Newton  (1725-1807) 
 

8 Hymns met toelichting – 2013 
Ye holy angels bright     R. Baxter   (1615-1691)  
When sins and fears prevailing rise  A. Steele   (1717-1778)  
Lead us, O Father, in the paths of peace W.H. Burleigh   (1812-1871)  
Rejoice, believer, in the Lord   J. Newton   (1725-1807)  
How sad our state by nature is!  I. Watts   (1674-1748)  
What shall I do, my God to love   C. Wesley   (1707-1788)  
O Jesus, full of truth and grace,  C. Wesley   (1707-1788) 
The day departs    J. A. Freylinghausen  (1670-1739)  

 

7 Hymns met toelichting – 2015 
Command Thy blessing from above  J. Montgomery  (1771-1854) 
Jesus, Friend of sinners   C. Wesley   (1707-1788) 
Like a river glorious    F.R. Havergal   (1836-1879) 
Absence from God deplored   A. Steele   (1717-1778) 
The fear of the Lord    J. Hart    (1712-1768) 
The pilgrim’s consolation    J. Swain   (1761-1796) 
The favour of the Trinity desired  J. Newton   (1725-1807) 
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