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Tijdens een samenzangavond in de Grote kerk te Vianen op 9 september 2017 zijn een zevental 

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 (verzorgd door Ruth Pieterman), 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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De avond werd begonnen met Schriftlezing uit Hosea 14 en gebed. 

 
 

1 Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God; zij zullen door het 
zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd, en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden 
worden. 
2 Bekeer u, o Israël! tot den HEERE, uw God, toe; want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. 
3 Neem deze woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle 
ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. 
4 Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen 
niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij U ontfermd worden. 
5 Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van 
hem gekeerd. 
6 Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de 
Libanon. 
7 Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal 
een reuk hebben als de Libanon. 
8 Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen als koren, 
en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. 
9 Efraïm! wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord, en zal op hem zien; Ik 
zal hem zijn als een groenende denneboom; uw vrucht is uit Mij gevonden. 
10 Wie is wijs? die versta deze dingen; wie is verstandig? die bekenne ze; want des HEEREN 
wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin 
vallen. 
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HYMN 1   Jesus, we look to Thee 

CHARLES WESLEY - 1707-1788  
          

1. Jesus, we look to Thee,  1. Jezus, wij zien op tot U,  
Thy promised presence claim;  Maken aanspraak op Uw beloofde tegenwoordigheid;  
Thou in the midst of us shalt be,  Gij zult in het midden zijn van ons,  
Assembled in Thy name.  die vergaderd zijn in Uw Naam.  
  
2. Thy name salvation is,  2. Uw Naam is heil,  
Which here we come to prove;  Dat komen wij hier ondervinden;  
Thy name is life, and health, and peace,  Uw Naam is leven en gezondheid en vrede,  
And everlasting love.  En eeuwige liefde.  
  
3. Not in the name of pride  3. Niet in de naam van hoogmoed  
Or selfishness we meet;  Of zelfzucht komen wij samen;  
From nature’s paths we turn aside,  Wij keren ons af van de paden der natuur,  
And worldly thoughts forget.  En vergeten wereldse gedachten. 
   
4. We meet, the grace to take  4. Wij komen samen om de genade te ontvangen  
Which Thou hast freely given;  Die U om niet gegeven hebt;  
We meet on earth for Thy dear sake  Wij komen samen op aarde om Uw lieve Naam,  
That we may meet in heaven.  Opdat wij mogen samenkomen in de hemel.  
  
5. Present we know Thou art;  5. Wij weten dat Gij tegenwoordig zijt;  
But O, Thyself reveal!  Maar o, openbaar Uzelf!  
Now, Lord, let every waiting heart  Laat nu, Heere, ieder wachtend hart  
The mighty comfort feel.  De machtige troost voelen.  
  
6. O may Thy quickening voice  6. O, mag Uw levendmakende stem  
The death of sin remove;  De dood der zonde wegnemen;  
And bid our inmost souls rejoice,  het binnenste van onze ziel oproepen zich te verblijden  
In hope of perfect love! In de hoop op volmaakte liefde! 
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TUNE: CARLISLE (Charles Lockhart – 1791) 
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Jesus, we look to Thee 
 
Deze hymn heb ik aan het begin van deze avond geplaatst als openingshymn.  
Ik hoop van harte dat we in de geest van deze hymn hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Dat we hierheen zijn 
gekomen met het verlangen om verlevendigd te worden.  
En dan zegt het eerste couplet dat daarom onze ogen op de Heere zijn geslagen, omdat Hij de bron van alle 
leven en zegen is.  
Wij kunnen niets maken. Wij hebben niks en kunnen niks. Maar dat daarom onze ogen vanavond op de Heere 
mogen zijn. Dat Hij vanavond gunstrijk in ons midden zou willen zijn.  
 
En dan mogen wij daarbij ootmoedig pleiten op zijn belofte: Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben 
Ik in het midden1. Zo zegt het eerste couplet. 
Bijeen zijn in Zijn Naam. Wat is die naam anders dan de naam van Jezus, in wie alle zaligheid is.  
O, dat we er nu niet genoeg aan hebben om van die Naam te horen, maar om die Naam, die zaligheid, te ervaren. 
En wat wordt er dan ervaren: leven, genezing, vrede en eeuwige liefde. 
 
3. De Heere beware er ons voor dat wij hier vanavond bijeen zouden zijn als farizeeërs, zo zegt het derde 
couplet. Als we met de geestelijke dingen bezig zijn, kruipt er maar al te gauw geestelijke hoogmoed en 
zelfbedoelen in.  
En wat nog meer een zegen kan verhinderen: als we nog steeds wandelen op het zondepad. Hier wordt het 
genoemd: het pad van de natuur: zoals we van nature zijn.  
En wat kunnen wereldse gedachten ons afleiden en hinderen.  
Maar Heere, moge onze gedachten vanavond bij U blijven. 
 
4. En dan staat het in het vierde couplet zo eenvoudig: We zijn hier samengekomen om genade te ontvangen, 
die zo vrij wordt uitgedeeld. Dat moesten we ons eens meer bewust zijn.  
Waarom lees ik uit de Bijbel? Waarom bid ik? Waarom ga ik naar de kerk? Waarom kom ik vanavond hierheen? 
We kunnen het allemaal zo gedachteloos doen. Maar waarom doe ik nu al die dingen?  
Om genade te ontvangen. Laat dat verlangen en die begeerte in onze harten leven. Om hier met Hem samen te 
komen, om straks boven voor eeuwig met Hem samen te komen. 
 
5. En dan zegt Wesley in het vijfde couplet: Heere, op grond van Uw eigen belofte mogen we weten dat U in 
ons midden bent. Maar mogen we dat dan ook ervaren, ondervinden?  
Wil Uzelf aan ons, door Uw Woord, openbaren, bekendmaken. Dat het geen woorden blijven, maar leven, 
troost en kracht en licht geven. David bad er om in Ps. 119: Dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren.  
 
In het laatste couplet horen we Johannes 5:25: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons 
Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.  
Als Christus tot ons hart spreekt (en laten we bidden dat Hij dat vanavond ook d.m.v. deze hymns zou willen 
doen), dan is Zijn stem een levendmakende stem. Dan kan een hart nog zo dor en dood en ingezonken zijn. 
Maar als we die stem horen, is er op datzelfde moment vertroosting, geest en leven.  
Dan verandert weeklacht en geschrei in een huppelen van zielenvreugd. 
 
En hoe kun je nu weten of het niet allen maar gevoel of emotie is?  
Dat kun je hieraan herkennen dat er dan een diepe wederliefde komt tot Hem: 
 
 ‘k zal U al mijn liefde waardig schatten  
 wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten2. 
  

                                                           
1 Mattheüs 18:20 
2 Psalm 73:12 (berijmd) 
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HYMN 2   O Lord, enlarge our scanty thought 

JOHN WESLEY – 1703-1791 (NAAR VON ZINZENDORF)  
 
 

1. O Lord, enlarge our scanty thought  1. O Heere, verruim onze bekrompen gedachte  
To know the wonders Thou hast wrought;  Om de wonderen te kennen die Gij verricht hebt;  
Unloose our stammering tongues to tell  Maak onze stamelende tong los om te vertellen  
Thy love immense, unsearchable. Uw onmetelijke, onnaspeurlijke liefde.  
   
2. What are our works, but sin and death,  2. Wat zijn onze werken anders dan zonde en dood,  
Till Thou Thy quickening Spirit breathe?  Totdat Gij Uw levendmakende Geest ademt?  
Thou giv’st the power Thy grace to move;  Gij geeft de kracht om Uw genade gaande te maken;  
O wondrous grace! O boundless love!  O wonderbare genade! O grenzeloze liefde!  
  
3. How can it be, Thou heavenly King,  3. Hoe kan het, Gij hemelse Koning,  
That Thou shouldst us to glory bring,  Dat Gij ons tot heerlijkheid zou brengen,  
Make slaves the partners of Thy throne,  Slaven maakt tot deelgenoten van Uw troon,  
Deck’d with a never-failing crown?  Zou kronen met een eeuwige kroon?  
  
4. Our hearts then melt, our eyes o’erflow,  4. Onze harten smelten weg, onze ogen stromen over,  
Our words are lost; nor will we know,  Onze woorden schieten te kort; wij willen niet weten,  
Nor will we think of aught beside,  Wij willen niet denken aan iets anders dan:  
‘My Lord, my Love, is crucified!’  ‘Mijn Heere, mijn Liefste, is gekruisigd!’ 
   
5. First-born of many brethren, Thou!  5. Eerstgeborene van vele broeders, Gij!  
To Thee, lo! all our souls we bow,  Voor U, zie, buigen wij geheel onze ziel,  
To Thee our hearts and hands we give,  Aan U geven wij ons hart en onze handen;  
Thine may we die, Thine may we live!  Mogen wij als de Uwe sterven en als de Uwe leven!  
  
6. Take this poor heart, and let it be  6. Neem dit arme hart en laat het zijn 
For ever closed to all but Thee!  Voor altijd gesloten voor alles behalve U!  
Seal Thou my breast, and let me wear  Verzegel Gij mijn boezem en laat mij daar   
That pledge of love for ever there. Eeuwig dat pand van uw liefde dragen.  
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TUNE: ARIZONA (Robert Henry Ernshaw – 1856-1933) 
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O Lord, enlarge our scanty thought 

 
Deze hymn is een vertaling van een Duits gezang van  von Zinzendorf.  
Ik denk dat we wel weten wie von Zinzendorf was: de leider van de Hernhutters, de opwekkingsbeweging in 
Duitsland in de 18e eeuw. En als er één ding van von Zinzendorf en de Hernutters gezegd kan worden, dan is 
het wel dit: hun vurige, je mag wel zeggen, hun hartstochtelijke liefde voor Christus.  
U kent misschien wel die bekende uitspraak van von Zinzendorf: Ich habe nur eine Passion: die ist: Er, Er. Ik heb 
slechts één hartstocht, en dat is Hij, Hij. Christus, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.  
Dat is het zegel, het symbool van de Hernhutters: een lam dat een kruis draagt. 
En die hartstochtelijke liefde is in deze hymn bijna met de handen te tasten.  
Zijn hart breekt onder de verwondering en de vreugde over het wonder van genade. Hij zoekt naar woorden 
voor iets waar eigenlijk geen woorden voor zijn: het wonder van vergevende liefde.  
 
Hij zegt in het 1e couplet: Ik kan er maar van stamelen. Het is te groot, te hoog.  
En het is ook niet te begrijpen, zie het 3e couplet: dat zondeslaven deelgenoten worden van de troon:  
 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon3.  
Gekroond met een onverwelkelijke kroon. En dat tot in alle eeuwigheid.  
Het gaat werkelijke alle begrip te boven. De onnaspeurlijke liefde van Christus. 
 
Het 4e couplet zegt: Daar kan je hart alleen maar onder wegsmelten en je ogen overlopen van tranen. 
Zoveel liefde; voor zulke zondaren, die alles hebben verzondigd en alles hebben verdorven. En dat alles als 
vrucht van het volbrachte werk van Christus. Dat offer is van oneindige kracht en waardigheid4.  
Ja, als we daar zelf iets van hebben mogen proeven en smaken, dan zeggen we het Paulus na: Want ik heb niet 
voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Die ons gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, 
heiligmaking  en een volkomen verlossing5.  
 
5. Dan begint het 5e couplet met Romeinen 8:29 - Hij de Eerstgeborene onder vele broederen. O, als Christus nu alles 
voor ons geworden is, Zijn werk en Zijn bloed, dan komt er maar één verlangen: om diep voor Hem te buigen. 
In aanbidding. Maar ook in onderwerping. Hem erkennen als Koning. Heere, aan U geef ik mijn hart en hand. 
Geheel de Uwe. Hartelijk bereid om Hem te dienen. Om voor Hem te leven en voor Hem te sterven. Daar 
klinken de woorden van Romeinen 14:8 in door: 

Want niemand van ons leeft zichzelven en niemand sterft zichzelven. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij 
dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. 

Dan mag je die laatste woorden op twee manieren opvatten: Wij zijn van de Heere en voor de Heere.  
Dat is het leven der dankbaarheid. Paulus zegt: zeer begerig om Hem welbehaaglijk te zijn6. Is dat nu ook onze 
begeerte en ons verlangen? Waar leven wij nu voor? Voor onszelf? Of voor de Heere? 
 
6. En dan sluit het laatste couplet zo kernachtig af: Heere, neem dit arme hart. Dit armzalige hart. Ik heb U 
niet zoveel te bieden. Het is alles zo gering en met zonden bevlekt. Veel liefde geeft veel ootmoed.  
O, het zou bij mij nog zoveel anders moeten zijn. Maar Heere, neem dit arme hart, laat het voor altijd gesloten 
zijn voor alles, behalve voor U. Ja, dan is er weinig ruimte voor de wereld en de zonde.  
En dan besluit hij: verzegel Gij mijn hart. Zet er Uw waarmerk op. Wesley dacht hier aan 2 Korinthe 1:22 - 
 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. 
Hoe verzegelt de Heere? door ons hart steeds meer te reinigen en te vernieuwen. Daardoor wordt steeds meer 
zichtbaar dat we Zijn eigendom zijn.  
Maar ook door er Zijn liefde in uit te storten. Het onderpand van de Geest. Dat betekent eigenlijk: een 
voorschot. Want de volle bezitting en de volle genieting, de volle zaligheid wacht boven.  
Wat zal dat zijn! Dan begrijpen we, waarom deze hymn begint met deze woorden: 
 
  O, God, verruim onze beperkte gedachten,  
  om de wonderen te kennen, die Gij hebt verricht. 
  

                                                           
3 Openbaring 3:21 
4 DL, Hoofdstuk 2, artikel 3 
5 1 Korinthe 2:2 
6 2 Korinthe 5:9 
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HYMN 3   I hope at last to find 

CHARLES WESLEY - 1707-1788 
 

1. I hope at last to find  1. Ik hoop ten slotte te vinden 
The kingdom from above,  Het Koninkrijk dat van boven is,  
The settled peace, the constant mind,  De gevestigde vrede, het vaste gemoed,  
The everlasting love;  De eeuwige liefde; 
  
2. The sanctifying grace  2. De heiligmakende genade  
That makes me meet for home:  Die mij bekwaam maakt voor thuis;  
I hope to see Thy glorious face,  Ik hoop Uw heerlijk aangezicht te zien,  
Where sin can never come.  Waar de zonde nooit kan komen. 
  
3. What shall I do to keep  3. Wat zal ik doen om te bewaren  
The blessed hope I feel?  De gezegende hoop die ik voel?  
Still let me pray, and watch, and weep,  Laat mij steeds bidden en waken en wenen,  
And serve Thy pleasure still; En steeds Uw welbehagen dienen; 
  
4. O may I never grieve  4. O, mag ik nooit bedroeven  
My kind, long-suffering Lord!  Mijn goedertieren, lankmoedige Heere! 
But steadfastly to Jesus cleave,  Maar standvastig Jezus aankleven,  
And answer all His word. En heel Zijn Woord gehoor geven. 
  
5. Lord, if Thou hast bestowed  5. Heere, als Gij mij geschonken hebt 
On me this gracious fear,  Deze genadigde vrees,  
This horror of offending God,  Deze afschuw om God te beledigen,  
O keep it always here! O, laat die altijd in mij blijven! 
  
6. And that I never more  6. En dat ik nooit meer  
May from Thy ways depart;  Van Uw wegen zal afwijken; 
Enter with all Thy mercy’s power,  Kom binnen met de kracht van al Uw genade  
And dwell within my heart. En woon in mijn hart. 
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TUNE: CAMBRIDGE (Ralph Harrison - 1784) 
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I hope at last to find 
 
In de hymnbundel van de methodisten staat deze hymn onder de rubriek: Wederkeer na afdwalingen.  
En afdwalingen hebben altijd te maken met de zonde. En de zonde is het grootste kwaad en de diepste pijn voor 
iemand die God liefheeft. Dat is een graadmeter voor ons geestelijk leven.  
Doet de zonde ons veel pijn, of weinig pijn, of geen pijn?  
In de wereld waarin wij leven is zonde geen zonde meer.  
En ongemerkt zijn wij daar veel meer door aangetast dan we in de gaten hebben.  
Ook wij, als reformatorisch Nederland, hebben een groot gebrek aan diepe, verootmoedigende en hartbrekende 
zondekennis. En dat is dodelijk voor het geestelijke leven. Want als de zonde geen dagelijkse nood is, hebben wij 
ook geen dagelijkse behoefte aan verzoening en aan Christus. Dan hebben we Christus niet meer nodig.  
 
1. Deze hymn spreekt van het diepe verlangen om verlost te worden van de zonde en bewaard te worden voor 
de zonde. En om er eenmaal van verlost te zijn.  
De hemel; het eerste couplet zegt: daar is een bestendige (vaste, blijvende) vrede. Hier op aarde wordt die vrede 
zo vaak verstoord, door de zonde.   
En, staat erachter: daar is ook een constant mind, een vaste geest, om de weg der zaligheid te betreden.  
Onze geest is vaak zo onvast. We zijn zo gauw weer van het rechte pad af. Dwaalziek. Maar eenmaal zal dat 
voorbij zijn. De hemel: een ongestoorde vrede en onafgebroken God dienen. 
 
3. En dan zegt hij in het 3e couplet dat hij niet zonder hoop is. Maar hoe moet ik de hoop bewaren? Hij noemt 
drie woorden: waken en bidden en wenen.  
Want waken en bidden zonder tranen kunnen gauw dode vormen worden. Tranen zijn een bewijs dat het leeft. 
 
4. We gaan naar het 4e couplet. Waarom is de zonde zo erg?  
Omdat ik er God pijn, verdriet mee doe. En dat is het ergste wat er is. God verdriet doen. Daarom moeten wij 
bang zijn voor de zonde. Niet uit angst voor de straf. maar uit angst om God verdriet te doen.  
Ik zou dat een evangelische angst willen noemen. Denk aan Jozef, toen de vrouw van Potifar hem wilde 
verleiden: hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God?7 Jozef had een evangelische angst voor de 
zonde. Omdat hij zijn Heere zo liefhad. 
 
5. Daarom noemt Wesley het in het volgende couplet zo treffend: een gracious fear. Een genadige vrees.  
Een vrees uit liefde. Wat is het een genade als we zo bewaard worden voor de zonde.  
Veel liefde is de beste bescherming tegen de zonde.  
Maar, o wee, als de liefde koud geworden is. Dan liggen we open voor alle zonden. 
Maar die genadige vrees om God te beledigen. Want zonde is: God beledigen. God minachten.  
Ja, dat is pas werkelijk horror: God beledigen, krenken, bedroeven. Afschuwelijk. The horror of offending God.  
O Heere, laat dat altijd sterk in mijn hart leven. Een afschuw van de zonde.  
 
De puritein Ralph Venning schreef een boek met als titel: De zondigheid der zonde. En dan haalt hij de woorden 
aan van Romeinen 7:13 - dat door het gebod de zonde bovenmate zondig is geworden. 
 
Daarom zegt Wesley: Heere, geef me altijd die genadige, zalige vrees voor de zonde.  
Laat mij nooit meer van Uw wegen afdwalen.  
 
Wanneer zal dat zijn?  
Hij zegt: Als Uw genade intrek heeft genomen in onze harten. 
 
  

                                                           
7 Genesis 39:9 
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HYMN 4   Behold the throne of grace! 

JOHN NEWTON - 1725-1807 
 

1. Behold the throne of grace!  1. Beschouw de troon der genade!  
The promise calls me near;  De belofte roept mij naderbij;  
There Jesus shows a smiling face,  Daar toont Jezus Zijn toelachend gelaat   
And waits to answer prayer.  En wacht Hij om het gebed te beantwoorden. 
  
2. That rich atoning blood,  2. Het rijke verzoenende bloed  
Which sprinkled round I see,  Dat ik rondom gesprenkeld zie,  
Provides for those who come to God  Voorziet degenen die tot God komen  
An all prevailing plea. Van een alles-vermogende pleitgrond. 
  
3. My soul ask what thou wilt,  3. Mijn ziel, vraag wat u wilt,  
Thou canst not be too bold;  U kunt niet té vrijmoedig zijn;  
Since His own blood for thee He spilt,  Daar Hij Zijn eigen bloed voor u vergoot,  
What else can He withhold? Wat kan Hij u nog onthouden? 
  
4. Beyond thy utmost wants  4. Boven uw uiterste noden  
His love and pow’r can bless;  Kan Zijn liefde en macht u zegenen;  
To praying souls He always grants  Aan biddende zielen geeft Hij altijd  
More than they can express. Meer dan zij kunnen uitdrukken. 
  
5. Thine image, Lord, bestow,  5. Schenk mij Uw beeld, Heere,  
Thy presence and Thy love;  Uw tegenwoordigheid en Uw liefde;  
I ask to serve Thee here below,  Ik vraag hierbeneden U te mogen dienen  
And reign with Thee above. En daarboven met U te mogen heersen. 
  
6. Teach me to live by faith,  6. Leer mij te leven door het geloof,  
Conform my will to Thine;  Maak mijn wil gelijkvormig aan Uw wil;  
Let me victorious be in death,  Laat mij zegevieren in de dood  
And then in glory shine. En dan stralen in de heerlijkheid. 
  
7. Since ’tis the Lord’s command,  7. Omdat de Heere het gebiedt,  
My mouth I open wide;  Doe ik mijn mond wijd open;  
Lord, open Thou Thy bounteous hand,  Heere, open Gij Uw milde hand  
That I may be supplied. Om mijn nooddruft te vervullen. 
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TUNE: AUGUSTINE 
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Behold the throne of grace 
 
Deze hymn heeft Newton gedicht n.a.v. 1 Koningen 3:5 als de Heere aan Salomo verschijnt in de nacht, als hij 
aan het begin staat van zijn koningschap.  
En dan zegt de Heere: Begeer wat Ik u geven zal. Zeg maar wat je hebben wil.  
Salomo krijgt als het ware een blanco volmacht. Hoe kan dat? Alles mogen vragen wat je wilt, terwijl je nergens 
recht op hebt. Wat kan ik, arme zondaar, nu verwachten?  
 
Maar dan wijst Newton op de gebedsgronden.  
En dat zijn er twee: Gods eigen beloften en Christus’ dierbaar bloed. Dan kan het, ofschoon onwaardig en 
schuldig. Maar vanwege Gods belofte en Christus’ bloed.  
Wie denkt dan niet aan die bekende woorden uit Hebreeën 4:16 - 

Laat ons dan (daarom, vanwege die twee gebedsgronden) met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, 
opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden te bekwamer tijd. 

Dan worden wij zelfs uitgenodigd en aangespoord om te komen. Vanwege de belofte.  
En wat is bidden ook anders dan God zijn eigen beloften voorhouden. Calvijn zegt: 

Er is in de gebeden niets krachtiger dan dat wij God Zijn eigen Woord voorhouden en in onze smekingen neer te leggen op 
Zijn beloften, alsof Hij ons met Zijn eigen mond voorzegt wat wij mogen vragen8. 

En dan mogen we weten dat er op die genadetroon een Heere zit met een vriendelijk gelaat (Newton zegt zelfs: 
a smiling face.). Hij wacht, Hij ziet er zelfs naar uit om ons te verhoren. Dat doet Hij zo graag.  
Deze woorden moesten we eens meer onthouden, wat zouden we anders bidden.  
Met meer hoop en met meer vrijmoedigheid. 
 
2. En naast de belofte er het bloed, als die andere pleitgrond. En onderschat de kracht van dat bloed niet. Dat is 
an all-prevailing plea - een alles-overwinnende pleitgrond, zo eindigt het 2e couplet. 
 
3. En dan wordt Newton in het 3e couplet nog vrijmoediger: 
 Mijn ziel, vraag wat u wilt,  
 u kunt niet te vrijmoedig zijn. 
Je gebeden kunnen nooit te groot zijn. Want als Hij zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zegt Romeinen 8:32.  
Als Hij Zelfs Zijn eigen zoon wilde geven, zou er dan iets anders kunnen zijn wat Hij niet zou willen geven? 
Als het over het gebed gaat, kunnen we de deur niet wijd genoeg open zetten en niet ruim genoeg spreken.  
Hoe groot onze noden en behoeften ook zijn, maar Hij weet ze allemaal overvloedig te vervullen.  
Kom dan maar. En vraag dan maar wat je wil. Wat zou u nu graag van God willen hebben?  
 
5. Dan worden er hier in deze hymn dingen gevraagd, waar wij misschien niet zo aan zouden denken: 
 O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. 
Zou je een beter gebed kunnen bidden dan dat?  
En nog meer: Uw tegenwoordigheid en uw liefde. En om hier beneden U te mogen dienen. Heere, daar 
verlang ik zo naar. maar ik breng er vanuit mijzelf zo bitter weinig van terecht. Help mij om U te dienen. En om 
straks boven eeuwig met U te mogen regeren.  
O, dan vraag je wel heel erg veel. Is dat niet teveel. Nee, zei Newton zo-even, je kunt nooit te vrijmoedig zijn en 
nooit teveel vragen. Wat zijn wij vaak tevreden met kleine en karige gebeden. Terwijl de Heere veel meer wil 
geven. 
 
6. En in het volgende couplet  vraagt hij om nog meer van die grote dingen. Omdat de Heere, om Christus’ wil, 
al die grote dingen ook geven wil. 
En dan eindigt hij met Psalm 81. Heere, het is toch Uw eigen bevel dat ik mijn mond wijd open doe, niet maar 
een klein beetje, dat is een verkeerde bescheidenheid.  
Doe die mond dan maar wijd open. En Ik zal hem vervullen.  

                                                           
8 Institutie III-20-14 
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Hymn 5  My God, my God, to Thee I cry; 

CHARLES WESLEY - 1707-1788 
 
 

1. My God, my God, to Thee I cry;  1. Mijn God, mijn God, tot U roep ik;  
Thee only would I know:  U alleen wil ik kennen:  
Thy purifying blood apply,  Pas Uw reinigende bloed toe,  
And wash me white as snow.  En was mij wit als sneeuw. 
  
2. Touch me, and make the leper clean; 2. Raak mij aan en reinig de melaatse;  
Purge my iniquity:  Zuiver mijn ongerechtigheid uit;  
Unless Thou wash my soul from sin,  Tenzij Gij mijn ziel wast van zonde,  
I have no part in Thee. Heb ik geen deel in U. 
  
3. Behold, for me the Victim bleeds,  3. Zie, voor mij bloedt het Slachtoffer,  
His wounds are opened wide;  Zijn wonden zijn wijd geopend;  
For me the blood of sprinkling pleads,  Voor mij pleit het bloed der besprenging,  
And speaks me justified. En verklaart mij gerechtvaardigd. 
  
4. Thy wrath is in a moment o’er,  4. Uw toorn is in een ogenblik voorbij,  
And pardoning love takes place!   En vergevende liefde komt in de plaats!  
Assist me, Saviour, to adore   Help mij, Zaligmaker, om te aanbidden  
The riches of Thy grace. De rijkdommen van Uw genade. 
  
5. O could I lose myself in Thee,   5. O, kon ik mijzelf in U verliezen,  
Thy depth of mercy prove,   Uw diepte van barmhartigheid ervaren,  
Thou vast, unfathomable sea   Uw geweldige, onpeilbare zee  
Of unexhausted love! Van onuitputtelijke liefde! 
  
6. My humbled soul, when Thou art near,  6. Mijn verootmoedigde ziel, als Gij nabij zijt,  
In dust and ashes lies;   Ligt in stof en as terneer;  
How shall a sinful worm appear,   Hoe zal een zondige worm verschijnen  
Or meet Thy purer eyes? Voor Uw reinste ogen? 
  
7. I loathe myself when God I see,  7. Ik verfoei mijzelf wanneer ik God zie,  
And into nothing fall;   En val in het niets;  
Content if Thou exalted be,   Tevreden als Gij maar verhoogd zijt,  
And Christ be All in all. En Christus Alles in alles is. 
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TUNE: WETHERBY (Samuel Sebastian Wesley) 
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My God, my God, to thee I cry 
 
Deze hymn is een hartstochtelijk gebed om reiniging, verzoening.  
Ik hoef niet alle coupletten langs te gaan, mediteer u er zelf maar over.  
 
In het 4e couplet klinken die diepe woorden van Ps. 30:6 - 

Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid 
 
De Heere houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid. Hij laat een zondaar er wel iets van voelen. Om hem des te meer 
te vernederen. Om hem te overtuigen van de noodzakelijkheid van Christus. Want als die toorn maar een weinig 
ontbrandt, voel ik al dat ik moet vergaan. Die geduchte toorn Gods over onze zonden.  
En nog een derde reden dat wij iets van die toorn moeten voelen: om enigszins te beseffen wat Christus voor 
ons heeft willen lijden. Dat we zouden weten welk een dure prijs Hij heeft betaald.  
Als een kort ogenblik van Zijn toorn al een verschrikking is, wat moet dan de volle last van die toorn geweest 
zijn, die Christus heeft willen dragen? 
Die toorn: een moment. Maar dan komt Zijn vergevende liefde: een eeuwigheid lang.  

De HEER' is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar9. 

 
O, als ik voor het eerst de ruimte mag zien die er is in het bloed van Christus. Die liefde ervaren, die zo 
onuitsprekelijk is. Dat is meer dan een hart bevatten kan. Een zee, zo uitgestrekt en zo onpeilbaar diep!  
Ik denk aan de grote opwekkingsprediker uit Wales, Howel Harris, een vriend van Whitefield.  
Als jongeman van 21 jaar worstelde hij om de vergeving van zonden. Steeds meer voelde hij dat hij een verloren 
zondaar was, en steeds zwaarder drukte hem zijn schuld. Zalig worden werd voor hem steeds onmogelijker.  
Hij was de wanhoop nabij. Toen brak de Pinksterzondag aan, 1735. Harris was ’s morgens vroeg al naar de kerk 
gegaan, er was nog niemand. Toen knielde hij in de toren van de kerk neer, om weer zijn hart voor God uit te 
storten. En toen kwam God. Harris schreef in zijn dagboek: 

De liefde daalde in stromen op mij neer (love fell in showers on my soul) zodat ik bijna buiten mijzelf was. Ik voelde 
dat ik één en al liefde was. Zo vol dat ik niet om nog meer kon vragen. Ik wandelde  in het licht van Gods aangezicht, ik 
ontmoette Hem in alle dingen. En de kracht van de liefde die ik mocht ervaren sterkte mij om te volharden in alle strijd. 
Alle vrees was verdwenen en ik was als iemand die op een rots was gezet, ik leefde in geloof en kracht, de dingen van de 
wereld betekenden niets meer voor mij. Ik werd ondersteund door een onzichtbare kracht en wandelde getroost en gesterkt door 
de gedurig nieuwe uitstortingen van Zijn liefde in mijn ziel, bijna iedere keer als ik bad. 

 
Dat bedoelt Wesley, 5: een geweldige, onpeilbare zee van onuitputtelijke liefde! 
O, als de Heere ons zo nabij komt in Zijn liefde, wat worden we dan klein. Als we Hem leren kennen in zijn 
vlekkeloze heiligheid en heerlijkheid, dan zinken we weg in onwaardigheid.  
Hoe meer Zijn licht over onze ziel valt, des te meer gaan we onze onreinheid en zonde zien. Meer licht geeft 
meer ontdekking. Daarom zijn de grootste heiligen altijd de meest ootmoedige heiligen. Hoe meer Godskennis, 
hoe meer zelfkennis. Wat voelen ze zich klein voor God. 
Denk aan Job. Die godzalige Job: oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad10. Hij kende God.  
Maar dan gaat God Zich in de volgende hoofdstukken aan Job nader bekend maken. En dan roept Job het uit: 

Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog.  
Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as11. 

 
Toen hij oog in oog stond met Gods majesteit en heiligheid. O, toen werd Job niets. Al mogen we weten Gods 
kind te zijn, maar als we oog in oog staan met die hoge, heilige God, dan blijft er niets van ons over.  
Maar dan toch niet verloren gaan. Want juist waar wij niets worden, daar wordt Christus alles.  

                                                           
9 Psalm 118:13 (berijmd) 
10 Job 1:1 
11 Job 42:6 en 7 
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Hymn 6  Redeemed from guilt, redeemed from fears 

HENRY FRANCIS LYTE - 1793-1847 
 
 

1. Redeemed from guilt, redeemed from fears,  1. Verlost van schuld, verlost van vrees,  
My soul enlarged, and dried my tears,  Mijn ziel verruimd en mijn tranen gedroogd,  
What can I do, O Love Divine,  Wat kan ik doen, o Goddelijke liefde,  
What, to repay such gifts as Thine?  Wat, om zulke gaven als de Uwe te vergelden?  
  
2. What can I do, so poor, so weak,  2. Wat kan ik doen, zo arm, zo zwak,  
But from Thy hands new blessings seek,  Anders dan nieuwe zegeningen uit Uw hand vragen,  
A heart to feel thy mercies more,  Een hart om Uw barmhartigheden meer te voelen,  
A soul to know Thee, and adore?  Een ziel om U te kennen en te aanbidden?  
  
3. O teach me at Thy feet to fall,  3. O, leer mij aan Uw voeten te vallen,  
And yield Thee up myself, my all!  En mijzelf, mijn alles aan U over te geven!  
Before Thy saints my debts to own,  Voor Uw heiligen te erkennen wat ik schuldig ben,  
And live and die to Thee alone!  En voor U alleen te leven en te sterven!  
  
4. Thy Spirit, Lord, at large impart,  4. Deel Uw Geest, Heere, in ruime mate mee,  
Expand and raise and fill my heart!  Verruim en verhef en vervul mijn hart!  
So may I hope my life shall be  Zo kan ik hopen dat mijn leven iets zal zijn  
Some faint return, O Lord, to Thee. Van een zwakke dankbetaling, o Heere, aan U. 
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TUNE: DEEP HARMONY (Handel Parker) 
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Redeemed from guilt, redeemed from fears 
 
Henry Frances Lyte, de dichter van deze hymn, is ook de dichter van: Blij bij mij Heer. 
 
Je zou deze hymn een uitwerking kunnen noemen van Ps. 116:  

Wat zal ik den Heere vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij bewezen12.  
 
Als de Heere mij heeft verlost van mijn schuld en mijn vrees, mijn ziel heeft verruimd en mijn tranen gedroogd. 
Heere, hoe zou ik het U ooit kunnen vergelden?  Ik blijf voor eeuwig een schuldenaar van vrije genade.  
Thomas Watson zegt in zijn “Hoofdsom van de geloofsleer”:  

Hoe meer liefde een christen van de Heere ontvangt, hoe meer hij zichzelf ziet als een schuldenaar van vrije genade. (331) 
 
Heere, hoe zal ik het ooit kunnen?  
 
Het 2e couplet zegt:  
Uit mijzelf ben ik zo arm en zo zwak.  
Wat zou ik kunnen geven, als ik van mijzelf niks heb.  
En wat zou ik kunnen doen, als ik vanuit mijzelf niks kan? 
Wat is dan de bron van het leven der dankbaarheid?  
Het 2e couplet zegt dan hetzelfde als de Catechismus: het gebed.  

Het gebed, zegt de HC, is het voornaamste stuk der dankbaarheid.  
Om uit Zijn handen het leven der dankbaarheid te ontvangen.  
Ook de heiligmaking is enkel uit Christus. Heiligmaking betekent niet in de eerste plaats: veel doen, maar: veel 
bij Christus verkeren. Want:  

die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht13. 
 
En dan bestaat het leven der dankbaarheid in het liefhebben van God en van de naaste. 
 
Vers 3: 
 And yield thee up, myself, my all 
Wat Paulus schrijft in Rom. 6:13:  

En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode.  
Overgave in toewijding. Tot Zijn beschikking staan.  
Maar niet alleen dienstbaar aan God, maar ook aan de the saints.  
Paulus zegt in Rom.15:25 – Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.  
 
Dat ons hart bereid is om God te dienen, wordt vooral zichtbaar in de bereidheid om onze naaste te dienen.  
Eigenlijk staat hier hetzelfde als in Rom. 14:7 en 8 - 

Want niemand van ons leeft zichzelven en niemand sterft zichzelven. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij 
dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren: van de Heere 
en voor de Heere. 

 
En dan eindigt het laatste vers terecht: 
 Zo kan ik hopen dat mijn leven iets zal zijn 
 Van een zwakke dankbetaling, o Heere, aan U. 
  

                                                           
12 Psalm 116:12 
13 Johannes 15:5 
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Hymn 7  Once more before we part 

JOSEPH HART - 1712-1768 
 
 

1. Once more before we part,  1. Nogmaals, voordat wij scheiden,  
We bless the Saviour’s name;  Loven wij de Naam van de Zaligmaker;  
Let every tongue and heart,  Laat iedere tong en ieder hart,  
Join to extol the Lamb. Samenstemmen om het Lam te verhogen. 
  
2. Jesus, the sinner’s friend,  2. Jezus, de Vriend van de zondaar,  
Him whom our souls adore;  Hem Die onze zielen aanbidden;  
His praises have no end:   Zijn lofprijzingen hebben geen eind:  
Praise Him for evermore!  Prijs Hem tot in eeuwigheid! 
  
3. Lord, in Thy grace we came,  3. Heere, in Uw genade kwamen wij bijeen,  
Thy blessings still impart;  Blijf Uw zegeningen meedelen;  
We met in Jesus’ name,  Wij kwamen bijeen in Jezus’ Naam,  
In Jesus’ name we part. En gaan uiteen in Jezus’ Naam. 
  
4. Still on Thy holy word   4. Help ons met Uw heilig Woord  
Help us to feed, and grow,   Ons steeds te voeden en te groeien,  
Go on to know the Lord,   Te vervolgen om de Heere te kennen,  
And practise what we know.  En in praktijk te brengen wat wij weten. 
  
5. If here we meet no more,  5. Als wij hier elkaar niet meer ontmoeten,  
May we in realms above  Mogen wij dan in de hemelse gewesten  
With all the saints adore  Met alle heiligen aanbidden  
Redeeming grace and love. Uw verlossende genade en liefde. 

 
 
 

{GEEN AFBEELDING BESCHIKBAAR} 
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TUNE: ST. CECILIA  (Leighton George Hayne) 
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