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Tijdens een samenzangavond te Vianen op 20 september 2013 zijn een achttal te 
zingen hymns toegelicht door ds. P. 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 

 

http://www.hymnary.org/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/#home
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Inhoudsopgave 

1 – Ye holy angels bright – R. Baxter (1615-1691) 1 
Tune: Darwell’s 148th  4 

2 – When sins and fears prevailing rise – A. Steele (1717-1778) 5 
Tune: Fulda 8 

3 – Lead us, O Father, in the paths … – W.H. Burleigh (1812-1871) 9 
Tune: Ellers 12 

4 – Rejoice, believer, in the Lord – J. Newton (1725-1807) 13 
Tune: St. Fulbert 16 

5 – How sad our state by nature is! – I. Watts (1674-1748) 17 
Tune: Dundee CM 20 

6 – What shall I do, my God to love – C. Wesley (1708-1788) 21 
Tune: Jerusalem CM 24 

7 – O Jesus, full of truth and grace, – C. Wesley (1708-1788) 25 
Tune: Pater Omnium 28 

8 – The day departs – J. A. Freylinghausen (1670-1739) 29 
Tune: Dominus Regit Me 32 
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Inleiding 
 

Ik volg in mijn toelichting steeds de tekst van de hymn, zonder daar steeds nadrukkelijk 
naar te verwijzen.  

 

ds. P. den Ouden 
Katwijk 

 
 

1 Petrus 1:13 – 25 
 

13 Daarom, opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de 
genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw 
onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar 
eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die 
u van de vaderen overgeleverd is , 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in 
deze laatste tijden om uwentwil, 
21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid 
gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. 
22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot 
ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; 
23 Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en 
eeuwigblijvende Woord Gods. 
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is 
verdord en zijn bloem is afgevallen; 
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

  



1 
 

1 – Ye holy angels bright – R. Baxter (1615-1691) 

Deze hymn is een hymn vol van lofprijzing en aanbidding. We zouden bijna vergeten 
dat dat het doel is waarvoor we zijn geschapen.  

De eerste vraag van de Westminster luidt: “Wat is het hoogste doel van de mens?” 

Antwoord:   “God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verblijden.” 

We kunnen zo bezig zijn met al onze vragen en noden dat we alleen maar bezig zijn 
met onszelf en God vergeten. De Heere is er niet voor ons, maar wij zijn er voor Hem. 

We zijn de lofprijzing en de aanbidding kwijtgeraakt. Juist de lofverheffing kan ook 
onze koude en moedeloze harten weer opwekken. Hoe meer je over jezelf denkt, hoe 
moedelozer je wordt. Maar hoe meer je denkt over de Drie-enige God hoe meer hoop 
en moed en verwachting je krijgt.  

Daarom beginnen we deze avond bewust met dit loflied van de puritein Richard 
Baxter.  

Het is waar dat zijn theologie hier en daar niet in orde is, maar Baxter was een zeer 
godzalig man, die voor duizenden tot zegen is geweest en als je “zijn sterfbed” leest 
kun je er alleen maar jaloers op worden. Als het gaat om de Heere groot te maken, 
voelt Baxter dat dat eigenlijk een onmogelijk iets is. Want  de hoogste lof en 
aanbidding schiet nog ver te kort. God is Zijn heiligheid, heerlijkheid, glorie en 
volmaaktheid. Wie zal Hem ooit de lof en eer kunnen toebrengen die Hij waard is om 
te ontvangen?  

Psalm 106:1 (berijmd) zegt: 

Wie kan Zijn mogendheên verhalen, Zijn lof verbreiden naar waardij? 

Wat doet Baxter hier? Hij gaat alles en iedereen inschakelen en te hulp roepen voor 
dat grote en heerlijke werk van het grootmaken van God.  

1. Hij begint bij de engelen. Halverwege het eerste couplet zegt hij tegen de engelen:  

Assist our song    “Kom ons gezang te hulp”, met jullie hemelse 
tongen, want het onderwerp, het thema: de lof van de drie-enige God is voor een 
mensentong te groot en te hoog. 

2. In het tweede couplet roept hij nog weer een andere groep te hulp bij de lofprijzing: 

Ye blessed souls at rest,  “Zij die reeds in Christus ontslapen zijn”.  

Zij hebben het pelgrimspad der tranen reeds gelopen en zijn de zonde en de strijd te 
boven. Zij staan reeds voor Gods troon, aanschouwen Zijn heerlijkheid en zijn reeds 
begonnen om eeuwig te zingen van Gods goedertierenheen. 

3. Maar dan is er nog een groep mensen die God groot maken. Dat zijn niet de 
engelen, en dat zijn ook niet de gezaligden in de hemel. Maar dat is de strijdende kerk 
op aarde.  

Ye saints, who toil below, “De heiligen”, zegt hij in het derde couplet, “die 
nog zwoegen en strijden in het strijdperk van dit leven.”  
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De stoet van pelgrims die voorschrijdt door de nacht van zorgen. Maar die in alle 
moeite en strijd het toch niet laten kunnen om hun hemelse Koning te aanbidden: 

Psalm 42:5 (berijmd): 

'k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht, Zingen, daar ik Hem verwacht, 

In Filippi, in een onderaadse kerker, met een kapotgeslagen rug en de dood voor ogen. 
Wat gebeurt daar: en zij baden (aanbidden) en zij zongen Gode lofzangen1.  

Dan lees ik in Romeinen 8 heel die catalogus van lijden:  

Verdrukking, benauwdheid, vervolging,  honger, naaktheid, gevaar, zwaard.  

Je moet er maar mee te maken krijgen. Maar zo God voor ons is, wie zal  tegen ons 
zijn? En daarom: wij roemen zelfs in de verdrukkingen. Terwijl je middden in de 
verdrukkingen zit. Dwars door goed en kwaad heen, zegt Baxter. 

4. En dan wendt hij zich in het laatste couplet tot zijn eigen ziel. Als al die anderen hem 
reeds zijn voorgegaan, de hele kerk Gods lof zingt, dan wendt hij zich tenslotte tot zijn 
eigen ziel:  

My soul, bear thou thy part, “Mijn ziel, draag ook je deel bij.” Ook al heb je nog 
genoeg strijd en nood, van buiten en van binnen. De lof wordt vaak gezongen met de 
tranen in de ogen. Maar hij houdt zichzelf voor waar zijn heil en zijn redding is:  

Triumph in God above.   “Triomfeer (: zegevier) in God daarboven”.  

 Dat is weer de taal van Romeinen 8: “In Hem zijn wij meer dan overwinnaars.” 
Niet in onszelf. Dat maakt juist vaak onze nood en duisternis uit; dat we steeds maar 
weer te rade gaan bij onszelf. Van alles van onszelf verwachten. Dat is steeds weer een 
doodlopende weg. Maar die grote, getrouwe, genadige God daarboven. In Hem.  

Psalm 89:8 (berijmd):  

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

Dan toch roemen. Wat Hij ook zendt.  

Want dan moeten alle dingen medewerken ten goede. 

 

Richard Baxter (1615-1691)  

                                              
1 Handelingen 16:25 
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Hymn 1 - Ye holy angels bright 
 

Ye holy angels bright,  Gij heilige, blinkende engelen, 

Who wait at God’s right hand,  Die dient aan Gods rechterhand, 

Or through the realms of light  Of door het rijk van het licht 

Fly at your Lord’s command,  Vliegt op bevel van uw Heere, 

Assist our song,  Kom ons gezang te hulp, 

Or else the theme  Want anders schijnt het thema 

Too high doth seem  Te hoog te zijn 

For mortal tongue.  Voor een sterfelijke tong. 

  

Ye blessed souls at rest,  Gij gezegende zielen in ruste, 

Who ran this earthly race  Die de aardse loopbaan hebt gelopen 

And now, from sin released,  En nu, van zonde bevrijd, 

Behold your Saviour’s face,  Het gezicht van uw Heiland aanschouwt, 

God’s praises sound,  Laat Gods lofprijzingen klinken, 

As in His sight  Terwijl gij voor Zijn aanschijn 

With sweet delight  Zoete verlustiging 

Ye do abound.  In overvloed hebt. 

  

Ye saints, who toil below,  Gij heiligen, die beneden zwoegt 

Adore your heavenly King,  Aanbid uw hemelse Koning, 

And, onward as ye go,  En terwijl gij voorwaarts gaat, 

Some joyful anthem sing;  Zing een blijde beurtzang; 

Take what He gives  Aanvaard wat Hij u geeft 

And praise Him still  En prijs Hem steeds 

Through good and ill,  Door goed en kwaad, 

Who ever lives!  Hem Die eeuwig leeft! 

  

My soul, bear thou thy part,  Mijn ziel, vervul gij uw rol, 

Triumph in God above:  Zegevier in God daarboven; 

And with a welltuned heart  En met een goed afgestemd hart 

Sing thou the songs of love.  Zing gij de liederen van liefde. 

Let all thy days  Laat al uw dagen 

Till life shall end,  Tot dit leven zal eindigen, 

Whate’er He send,  Wát Hij u ook toezendt, 

Be filled with praise!  Gevuld zijn met lofprijzing! 
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TUNE: DARWELL’S 148TH 2 
 

 

 
 

 

                                              
2 John Darwell heeft deze tune aanvankelijk gecomponeerd met sopraan en bas als zetting voor psalm 148! 
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2 – When sins and fears prevailing rise – A. Steele (1717-1778) 

Anne Steele is een van de meest bekende vrouwen die hymns hebben geschreven.  

Ze groeide op in een godvrezend gezin, haar vader was koopman en tegelijk een 
eenvoudige voorganger in een baptistengemeente. Daar was in die tijd veel bevindelijk 
geestelijk leven te vinden.  

Anne Steele heeft in haar leven met een zwakke gezondheid te kampen gehad. Ze koos 
er zelf voor om ongetrouwd te leven, ze meende dat ze op andere manieren de Heere 
beter kon dienen. De laatst 9 jaar van haar leven was ze bedlegerig. Toch noemen haar 
tijdgenoeten haar 'hartelijk en opgewekt, vriendelijk en hulpvaardig en iemand met 
een oprechte vroomheid.'  

Toen haar einde kwam, stonden haar vrienden om haar bed, ze keek ze allemaal nog 
even aan en zei: 'Ik weet, dat mijn Verlosser leeft', toen blies ze rustig de laatste adem 
uit. 

Ze had de gave van het dichten, ze schreef 144 hymns en berijmde 48 Psalmen, die 
reeds tijdens haar leven overal gezongen werden. Op een warme, bevindelijke wijze 
schrijft ze over het geestelijke leven in al zijn verschillende gestalten, de 
verootmoediging, de schuldbelijdenis, de lofzang en de aanbidding. Maar vooral gaan 
ze over de geestelijke bestrijdingen en aanvechtingen, waar ze zelf ook vaak mee te 
maken had. Dat zien we ook in deze hymn. Ook voor Ann Steele was Romeinen 7 een 
bittere werkelijkheid: “maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde3.” Hier de eerste 
zin:  When sins and fears prevailing rise,  “als zonde en vrees de overhand heeft”.  

John Owen heeft er een hele verhandeling over geschreven: “De inwonende zonde in 
de gelovige in haar natuur, kracht, verzoeking en overwinning.”  

Als je in je leven de macht van de zonde op zo'n bittere wijze moet ervaren, dan moet 
je toch wel alle hoop verliezen. Zo zegt ze het ook in de 2e zin van het eerste couplet:  

my fainting hope almost expires. Letterlijk staat er: “mijn hoop lag op sterven”.  

Maar dan wijst ze ons vanavond een weg, die wij meer moesten bewandelen. Ze volgt 
de raad van de Schotse prediker Hugo Binning op.  

Binning schrijft: “Als u zekerheid verlangt over uw aandeel aan Christus moet u niet 
zoeken naar antwoorden op uw tegenwerpingen. Ga niet uzelf onderzoeken om iets te 
vinden wat u zekerheid zou geven, maar ga eenvoudig datgene doen waaraan u 
twijfelt. Als u twijfelt of u geloof hebt lost u dat alleen maar op door datgene te gaan 
doen waaraan u twijfelt. De kortste weg tot de zekerheid is dat u nu de toevlucht 
neemt tot Christus. Alleen zo zult u tot de zekerheid komen.  

En dat is precies wat Anne Steel hier doet:  

Jesus, to Thee I lift mine eyes,  “Jezus, dan hef ik mijn ogen op tot U.”  

Dat is precies wat Binning bedoelt. 

                                              
3 Romeinen 7:14 
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Maar ze doet daar nog iets bij: ze gaat pleitredenen aanvoeren om haar zwakke geloof 
te sterken.  

- Ze zegt in het tweede couplet:  
Art Thou not mine, my living Lord?  “Heere, U bent toch de levende God”.  
Zou het dan kunnen dat mijn hoop en mijn troost zouden sterven? 

- Dan voert ze nog een tweede pleitgrond aan:  
can my hope, my comfort die,  “kan mijn hoop en mijn troost vergaan?”, 
als ze steunen op Uw Woord; dat sterke, machtige  Woord, waarmee U hemel, 
zee en aarde geschapen heeft.  
Zou dan iets dat machtige, vaste Woord omver kunnen werpen? 

- In het derde couplet voegt ze nog een derde pleitrede toe:  
Since my immortal Saviour lives,  “de opstanding van Christus”.  
De opstanding van Christus is het bewijs en de garantie dat Hij de dood heeft 
overwonnen. Als Christus  leeft, zullen ook allen leven die door het geloof met 
Hem verenigd zijn. Als het hoofd leeft, zullen ook de lidmaten leven.  
Hij heeft gezegd: Ik leef en gij zult leven. 

En hoe weet ik dat allemaal: uit Zijn Woord.  

Dat is altijd weer de laatste grond waar het geloof bij terecht komt; Gods vast Woord 
en onwrikbare beloften. Wie daarop bouwt, bouwt op vaste grond. 

In het laatste couplet maakt ze de sluitreden op. Als Christus dan de mijne is, dan zal 
niets en niemand mij van Hem kunnen losscheuren. Al kan er heel wat op ons afkomen 
en al kunnen de golven van aanvechting, beproeving en kruis zich hoog verheffen. Zelfs 
die laatste grote vijand, de dood, zal geen kans zien om die band met Christus te 
verbreken.  

Het is de taal van Romeinen 8:35:  “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” 
En dan komen al die verschrikkingen voorbij: “Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?”  

Maar dan mag het geloof toch hogerop zien.  

Het ziet op Christus: 

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch  overheden, 
noch  machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden  van de liefde Gods, welke is 
in Christus Jezus, onze Heere.”4 

 
<GEEN PORTRET BESCHIKBAAR> 

 
Anne Steele (1717-1778)  

                                              
4 Romeinen 8:38 en 39 
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Hymn 2 - When sins and fears prevailing rise 
 

When sins and fears prevailing rise,  Wanneer zonden en angsten de overhand krijgen 

And fainting hope almost expires,  En de flauwe hoop bijna vervliegt, 

Jesus, to Thee I lift mine eyes,  Jezus, dan hef ik tot U mijn ogen op, 

To Thee I breathe my soul’s desires.  Tot U adem ik mijn zielsbegeerten uit. 

  

Art Thou not mine, my living Lord?  Zijt Gij niet de mijne, mijn levende Heere? 

And can my hope, my comfort die,  En kan mijn hoop, mijn troost sterven, 

Fixed on Thy everlasting Word,  Gevestigd op Uw eeuwigdurend Woord, 

That Word which built the earth and sky?  Dat Woord dat aarde en hemel heeft gebouwd? 

  

Since my immortal Saviour lives,  Omdat mijn onsterfelijke Heiland leeft, 

Then my immortal life is sure;  Is mijn onsterfelijke leven zeker 

His Word a firm foundation gives:  Zijn Woord geeft een vast fundament; 

Here let me build, and rest secure.  Laat mij hierop bouwen en verzekerd rusten. 

  

Here let my faith unshaken dwell;  Laat hierop mijn geloof onwankelbaar verblijven 

Immovable Thy promise stands;  Onwrikbaar staat Uw belofte vast; 

Not all the powers of earth or hell  Alle machten van aarde of hel 

Can e’er dissolve the sacred bands.  Kunnen nooit de heilige koorden ontbinden. 

  

Here, O my soul, thy trust repose;  Laat hierop, o mijn ziel, uw vertrouwen rusten; 

Since Jesus is for ever mine,  Daar Jezus voor altijd de mijne is, 

Not death itself, that last of foes,  Zal ook de dood zelf, die laatste vijand, 

Shall break a union so divine!  Zo’n goddelijke vereniging niet verbreken! 
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TUNE: FULDA 
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3 – Lead us, O Father, in the paths … – W.H. Burleigh (1812-1871) 

Deze hymn is gebaseerd op Psalm 5:8, waar David bidt: “HEERE! Leid mij in Uw 
gerechtigheid, om mijner verspieders wil; richt Uw weg voor mijn aangezicht.” 

Het gaat om het woord leiden.  

Daar begint ieder couplet mee: leid ons op het pad der vrede, leid ons in de weg der 
waarheid, leid ons in de paden van het recht, leid ons naar de hemelse rust.  

Een gebed om gedurige leiding. En wat hebben we dat nodig. Van nature zijn wij 
mensen die altijd weer geneigd zijn om eigen wegen te gaan.  

Maar wat is bekering: dat wij het uit handen geven, dat wij ons laten leiden. Niet af en 
toe, maar gedurig en altijd. Van stap tot stap.  

Want zonder die leidende en bewarende hand, zegt de 2e regel van het eerste couplet, 
dwalen we af. En dat geeft onrust en onvrede.  

Wanneer worden we nu op het pad van de vrede geleid? Als we ons laten leiden door 
Christus, die heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven5.  

Hij zei tegen Zijn discipelen, Johannes 16:33: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
opdat gij in Mij vrede hebt.” Kanttekening 62 bij vrede luidt: “Dat is, gerustheid uws 
gemoeds, niettegenstaande al de zwarigheden die u zullen overkomen.” 

In het volgende couplet wordt er gebeden om in de paden van de waarheid geleid te 
mogen worden. Er is zoveel wat er ons van af kan trekken: de jeugdjaren, waarin we zo 
gemakkelijk meegevoerd worden door onze zonden en lusten. Wat heeft David een 
verdriet gehad over de zonden van zijn jonge jaren. Het zijn pijnlijke littekens 
gebeleven.  

Wat bewaart onze jongeren voor de zonden? Als ze door God geleid worden op het 
pad van de waarheid.  

Psalm 119: 5  “Waarmede zal de jongeling zijn pad, 
   Door ijdelheên omsingeld, rein bewaren? 
   Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad.” 

En datzelfde hebben ook de ouderen nodig. Je wordt ongemerkt ouder, en hoe moet 
het dan, als je nog steeds leeft zonder geloof en zonder hoop. Het kan zo op je 
afkomen: eeuwigheid. Dan blijft ook voor de ouderen dit gebed over: Heere, leidt mij 
in de paden van Uw waarheid. 

In het 3e couplet wordt gebeden:  Lead us, O Father, in the paths of right:  
“..in de paden van het recht geleid te worden.”  
Dat betekent: om te mogen wandelen in de vreze des Heeren, naar al Zijn geboden.  

Heere, ik ben van mijzelf zo blind, als ik alleen moet gaan, zonder U, als U mij niet leidt, 
kan ik alleen maar struikelen en dwalen.  

Jakobus 3:2 zegt: “Want wij struikelen allen in vele.”  

                                              
5 Johannes 14:6 
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Wat kan dat pijn doen, juist als je de Heere liefhebt, en je zo verlangt om in Zijn wegen 
te wandelen.  

En dan steeds weer van die smartelijke en verootmoedigende struikelingen. Struikelen 
met mijn woorden, struikelen met mijn gedachten, met mijn daden.  

Het gaat net als bij het struikelen: je ligt voordat je weet. Het gebeurt voordat je het 
weet. Zo'n pijnlijke val. Wat kan het van binnen zeer doen.  

Het zijn wel zeer verootmoedigende lessen; tegelijk zijn ze zo heilzaam en zegenrijk. 
Want zo word je afgebracht van alle eigendunk en zelfvertrouwen en geworpen op 
Hem. Wat is het elke keer weer zo hard nodig dat we dat derde couplet bidden: Heere, 
leid deze struikelaar  in de paden van het recht.  

Judas zegt in 1:24: “Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk 
te stellen voor Zijn heerlijkheid in vreugde,”.  

Ik ben zwak, maar Hij is machtig om ons voor struikelen te bewaren.  

Ik lees in Jesaja 35:8: “En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de 
heilige weg zal genaamd worden;” En dan staat er nog wat achter: “die dezen weg 
wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen”.  

Maar al dat struikelen en dwalen doet ook met een steeds groter verlangen het vierde  
couplet bidden:   

Lead us, O Father, to Thy heavenly rest,  “Leid ons, o Vader, naar Uw hemelse rust”. 

Om daar voorgoed te mogen rusten van al onze boze werken en de eeuwige sabbat, de 
eeuwige rustdag,  te beginnen:   

“Leid  ons, o Vader, naar Uw hemelse rust, 
Hoe ruig en steil het pad ook moge zijn; 
Door vreugde of verdriet, zoals U het beste acht, 
Totdat onze zielen in U volmaakt zullen zijn.” 

 

 

 
William Henry Burleigh (1812-1871) 
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Hymn 3 - Lead us, O Father, in the paths of peace 
 

Lead us, O Father, in the paths of peace:  Leid ons, o Vader in de paden van vrede; 
Without Thy guiding hand we go astray,  Zonder Uw leidende hand verdwalen we, 
And doubts appall, and sorrows still increase:  Verschrikken ons twijfels en vermeerdert de smart; 
Lead us through Christ, the true and living Way.  Leid ons door Christus, de ware en levende Weg. 
  
Lead us, O Father, in the paths of truth:  Leid ons, o Vader, in de paden van waarheid; 
Unhelped by Thee, in error’s maze we grope,  Zonder Uw hulp tasten we rond in de doolhof van dwaling, 
While passion stains, and folly dims our youth,  Terwijl hartstocht bevlekt, dwaasheid onze jeugd ontsiert. 
And age comes on uncheered by faith and hope.  De ouderdom nadert, onverkwikt door geloof en hoop. 
  
Lead us, O Father, in the paths of right:  Leid ons, o Vader, in de paden van recht; 
Blindly we stumble when we walk alone;  Blind struikelen we wanneer we alleen lopen; 
Involved in shadows of a darksome night,  Omhuld door schaduwen van een donkere nacht, 
Only with Thee we journey safely on.  Alleen met U reizen we veilig verder. 
  
Lead us, O Father, to Thy heavenly rest,  Leid ons, o Vader, naar Uw hemelse rust, 
However rough and steep the path may be;  Hoe ruig en steil het pad ook moge zijn; 
Through joy or sorrow, as Thou deemest best,  Door vreugde of verdriet, zoals U het beste acht, 
Until our souls are perfected in Thee.  Totdat onze zielen in U volmaakt zijn. 
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TUNE: ELLERS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

1

 

Leado o oo

M
2

3

 

us,o o oo

4

 

Oo o oo

( )1

 

Fa-

 

hand

 

crease:po oo o o o o oo o

 

wep ooo

 

ther,

 

goo o oo o o oo

 

a-po oo

( )

 

in

 

stray,

 

Leadpo o oo o o o o oo o

 

thepo oo

 

paths

 

uso o oo o o oo

 

ofp

 

througho oo o o oo

( )

 

peace:

 

And

 

Christ,o o oo o o o o o oo o

 

doubts

 

theo o o oo oo o

 

ap-o o oo

 

With-

 

pall,

 

truep po o o o o o oo o o

 

andpo oo

 

out

 

and

 

li-po o o o o o o oo o o

 

Thy

 

vingpo o o ooo o

( )

 

gui-

 

sor-

 

Way.po o o o o o o o oo o

 

rowsp o o o

 

ding

 

stillpo o o o oo o

 

in-p o oo



13 
 

4 – Rejoice, believer, in the Lord – J. Newton (1725-1807) 

Zoals u wellicht weet heeft Newton meer dan 300 hymns geschreven. Omdat hij in 
Olney woonde noemde hij zijn bundel de Olney-hymns.   

Behalve veel hymns schreef Newton ook honderden brieven, die een goudmijn zijn aan 
geestelijk onderwijs. Newton was voor alles een pastor, die van de Heere een 
bijzondere gave had ontvangen om aangevochten en bestreden christenen te 
onderwijzen en te vertroosten. Dat komt ook in deze hymn naar voren. In de Olney-
hymns staat hij onder de rubriek: volharding. 

Deze hymn is vooral bedoeld voor zwakke  en aangevochten christenen. Het 2e couplet 
zegt:  

Though many foes beset your road,  “Hoewel uw vijanden vele zijn,” 
And feeble is your arm,    “En uw arm zwak is,” 

En in het 3e couplet tekent hij ze als zwak en bezwijkend. Als Newton dat zo schrijft, 
dan schrijft hij uit eigen ervaring. Want zo voelde hij zichzelf ook zo vaak.  

Hij schreef aan een vriend: 

Mijn hart is een stad zonder muren en poorten. Niets kan zo slecht, verkeerd, werelds, verdorven en dwaas zijn, of het 
vindt vrij toegang, En dat op elke tijd en bij elke gelegenheid. Het maakt niet uit of ik in de studeerkamer ben, of op de 
preekstoel, zelfs aan de Avondmaalstafel.  
Maar, al kan ik me in dit leven niet aan alle menselijke verdorvenheid onttrekken, maar ik wil het in ieder geval niet en ik 
wil er ook niet aan toegeven. Ik houd me niet bezig met het werkverbond; al de dingen die ik net noemde en nog veel 
meer, verhinderen mij er van om daar nog iets van te verwachten. Ik kan alleen maar zeggen: En ga niet in het gericht 
met Uw knecht. 
Ik omhels hartelijk deze waarheid, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, en het is mijn 
hoogste vermaak en het enige waarvoor ik leef om overal bekend te maken de noodzakelijkheid en de algenoegzaamheid 
van de Middelaar Gods en der mensen, en Zijn gerechtigheid te roemen, en die alleen. 

En daarom begint deze hymn toch, dwars door alle strijd en tranen heen, met de 
woorden van Filippensen 4:4: “Verblijdt u in de Heere …”.  En dan staat er nog wat 
achter: “… allen tijd”. Niet alleen als er vrede is, maar ook als er strijd is, niet alleen als 
het licht is, maar ook als het donker is. Het klinkt hier als een vermaning en een 
onderwijzing. En dat is nodig. Want je kunt zo op je ongeloof en je ongestalten zien dat 
je bijna zou vergeten dat er een zeer gewillige en almachtige Zaligmaker is. Als we op 
Hem mogen zien, als is het een blik van ver, dan mag, nee: dan moet de meest 
ellendige toch hoop en moed grijpen: zich verheugen. Niet over zichzelf; daar is geen 
enkele reden voor. Maar wel over Hem; daar is alle reden voor. Als ik mijn arme, 
verloren zaak aan Hem toevertrouw, verzekert mij Zijn woord dat mijn hoop niet kan 
en niet zal beschaamd worden. 

In het 2e couplet haalt hij Kolossensen. 3:3 aan: “ .. want uw leven is met Christus, 
verborgen in God”. Wat betekent dat? Kanttekening 7 zegt: “Dat is, gelijk Christus ter 
rechterhand Zijns Vaders is in het bezit Zijner heerlijkheid, hoewel zulks voor de ogen 
der wereld is verborgen,” : het is waar, en dan gaat de kanttkening verder: “alzo wordt 
ook het leven dat ons in Christus en met Christus toekomt, aldaar bewaard om te zijner 
tijd aan ons geopenbaard te worden voor de ogen der gehele wereld.” 
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Want: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der 
zaken die men niet ziet.”6 En als ons leven dan hoog in de hemel bewaard wordt, dan is 
dat leven buiten het bereik van de “boze”, die ons van het leven wil beroven. Al moet 
je dan meer en meer inleven dat je zelf zo zwak bent en geen verweer hebt; dat je zelf 
het leven niet maken kunt, maar het ook niet bewaren kunt. Al vrees je zo vaak met 
David dat je nog zult sterven. Maar de Heere leeft. En zo lang de Heere leeft kan ik niet 
sterven. Want Hij heeft gezegd: “Ik leef en gij zult leven”7. In Christus is ons alles 
geschonken wat wij nodig hebben. “Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar 
heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen 
schenken?”8 

Wat hebben we dan te vrezen? 
Psalm 118:3 (berijmd):   De HEER' is bij mij, 'k zal niet vrezen; 
     De HEER' zal mij getrouw behoên; 
     Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
     Wat zal een nietig mens mij doen? 

In Christus is onze hoop en in Christus ligt onze zekerheid. Dat is het wat Newton ons 
in deze hymn wil leren en zo vat hij het samen in het laatste couplet. Twee keer staat 
daar het woord zeker. Zekerheid, zekerheid. Nee, niet in mij, maar in Hem die alles 
heeft volbracht voor Zijn arme, hulpeloze kerk: Gij Heer’ alleen, Gij zijt, Verwinnaar in 
de strijd, En geeft Uw volk de zegen9.   

Zo zeker als het is dat Hij overwonnen heeft, zo zeker is het dat wij zullen overwinnen, 
die onze hoop en vertrouwen op Hem hebben gesteld. Zijn overwinning is de garantie 
dat ook wij eenmaal zullen overwinnen. De Catechismus zegt zo eenvoudig en diep: de 
opstanding van Christus is een zeker pand onzer zalige opstanding10. Daarom eindigt 
deze hymn in Romeinen 8:38 “Want ik ben verzekerd …”   

Al zegt dit hoofdstuk ook de eerlijke werkelijkheid dat het christenleven vaak een leven 
is vol van strijd en tranen. Maar dan eindigt het toch in die triomfkreet: Maar in dit 
alles zijn wij meer dan overwinnaars, … Hoe? door Hem, Die ons  liefgehad heeft11. 

  

John Newton (1725-1807) 

                                              
6 Hebreeën 11:1 
7
 Johannes 14:19 

8 Romeinen 8:32 
9 Psalm 3:4 (berijmd) 
10 HC Zondag 17 – vraag 45 
11 Romeinen 8:37 
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4 – Rejoice, believer, in the Lord 

 

Rejoice, believer, in the Lord,  Verheug u, gelovige, in de Heere, 
Who makes your cause His own!  Die Zich uw zaak eigen maakt! 
The hope that’s built upon His Word  De hoop die op Zijn Woord wordt gebouwd, 
Can ne’er be overthrown.  Kan nooit omver worden geworpen. 
  
Though many foes beset your road,  Hoewel vele vijanden uw weg versperren 
And feeble is your arm,  En uw arm krachteloos is, 
Your life is hid with Christ in God  Is uw leven verborgen met Christus in God, 
Beyond the reach of harm.  Buiten bereik van het kwaad. 
  
Weak as you are, you shall not faint,  Zwak als u bent, zult u niet bezwijken, 
Or fainting, shall not die;  Of als u bezwijkt, zult u niet sterven; 
Jesus, the strength of evry saint,  Jezus, de kracht van iedere heilige, 
Will aid you from on high.  Zal u helpen vanuit de hoge. 
  
Though unperceived by mortal sense,  Ofschoon onopgemerkt door sterfelijk zintuigen, 
Faith sees Him always near,  Ziet het geloof Hem altijd van nabij, 
A guide, a glory, a defense;  Een Gids, Heerlijkheid, een Hoog Vertrek; 
Then what have you to fear?  Wat hebt u dan te vrezen? 
  
As surely as he overcame  Zo zeker als Hij overwon 
And triumphed once for you,  En eens zegevierde voor u, 
So surely you that love His Name  Zo zeker zult u die Zijn Naam liefhebt, 
Shall in Him triumph too.  Ook zegevieren in Hem. 
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5 – How sad our state by nature is! – I. Watts (1674-1748) 

Deze hymn is geschreven door Isaac Watts. 

Luther zegt in zijn verklaring van Ps. 51: “Als de Bijbel over de mens spreekt, dan 
spreekt ze altijd over de mens als zondaar. De mens als een verdorven mens, 
onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Een gebondene, een slaaf van de 
zonde en van de “boze”. En dat niet noodgedwongen, maar vrijwillig.”  

We hebben er geen besef van, hoe diep we zijn gevallen. Dat gaan we pas werkelijk 
beseffen als Christus in ons leven komt. In Zijn licht gaan we pas werkelijk zien wie wij 
geworden zijn in onze diepe val.  

Hoe meer kennis van Christus, hoe meer kennis van onze schuld en verlorenheid. En 
omgekeerd. De verstgevorderden in de genade zijn tegelijkertijd de verstgevorderden 
in zondekennis. Dat gaat altijd gelijk op. De Heidelberger Catechismus zegt in Zondag 
44 – vraag 115 dat een wedergeboren christen “zijn zondigen aard hoe langer hoe 
meer gaat leren kennen”. Dat maakt niet steeds moedelozer maar wel steeds 
ootmoediger en, zegt antwoord 115,  “des te begeriger om … de gerechtigheid in 
Christus te zoeken … en tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken” : dat 
Christus steeds meer alles voor ons wordt.  

Als je de levensbeschrijvinge leest van Gods heiligen, dan kom je dat ook steeds weer 
tegen. Ik denk aan de grote zendeling William Carey, de man die zo ontzaglijk veel in 
Gods koninkrijk heeft mogen betekenen. Hij was een levende illustratie van de hymn 
die we zo gaan zingen. Het is dan ook niet toevallig dat juist deze hymn hem bijzonder 
dierbaar was. 

Hij was de eerste zendeling in India, vertaalde de Bijbel in 35 Indiase talen (Sanskriet, 
Bengaals, Marati enz. ook nog een keer in voor ons onleesbare lettertekens), hij 
doceerde die talen ook aan de universiteit van Calcutta, leidde tientallen zendelingen 
op en stichtte her en der zendingsposten. Van 's morgens vroeg tot 's avond laat was 
hij onafgebroken bezig in de dienst des Heeren. En dat vaak in een ondraaglijke hitte 
en moedbenemende omstandigheden. Het is bijna niet te geloven dat één mens 
zoveel werk kon verzetten. Het geheim van zijn leven lag in de voortdurende 
verborgen omgang met God. Hij was werkelijk een grote in het koninkrijk der hemelen.  

Maar dan schrijft hij op 17 augustus 1831 een brief aan zijn zoon:  

Ik word vandaag zeventig jaar, een monument van goddelijke barmhartigheid en goedertierenheid, 
hoewel ik, als ik op mijn leven terug zie, veel ontdek, waarvoor ik tot in het stof moet vernederen. Mijn 
dadelijke en aanklevende zonden zijn ontelbaar, mijn achteloosheid in het werk des Heeren is groot 
geweest. Ik heb zijn zaak niet bevorderd, noch zijn eer en heerlijkheid gezocht, zoals het betaamt.  

In weerwil van dit alles ben ik gespaard gebleven en mag ik geloven dat ik, alleen door het bloed van 
Christus, door God zal aangenomen worden en door Christus in Zijn gunst en genade zal mogen delen. 
Ik wens nog meer volkomen in zijn dienst te worden gewijd, meer volkomen te worden geheiligd en 
nog meer in alle christelijke genadegaven te worden geoefend en vruchten der gerechtigheid voort te 
brengen tot lof en eer van die Zaligmaker, Die zijn leven heeft gegeven tot een offer voor de zonde.  

Ik ben gereed om te sterven, door de genade van mijn Heere Jezus, en ik verlang naar de 
gemeenschap met de heiligen en de engelen en om eeuwig God te aanschouwen.  
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Negen jaar later kwam zijn einde. Een biograaf vertelt:  

Iemand die afscheid kwam nemen vroeg hem: Geliefde vriend, je schijnt te staan op de  grens van de 
eeuwigheid. Mag ik vragen wat je voelt, nu de dood nadert? Deze vraag deed hem opschrikken uit zijn 
dommel, hij opende zijn vermoeide ogen en zei met een ernstige stem: “Ik weet in Wie ik geloofd heb, 
en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.” Maar 
wanneer ik er aan denk dat ik weldra in Gods tegenwoordigheid zal verschijnen, en aan al mijn 
zonden en ontelbare gebreken, dan  beef ik. Meer kon hij niet zeggen, de tranen liepen over zijn 
wangen. 

Een enkele dag voor zijn dood zei hij tegen iemand anders:  

Ik kan niet zeggen dat ik een levend gevoel van genade heb, maar ik mag vertrouwen op de beloften 
van God en ik begeer mijn eeuwige belangen in zijn handen te geven. Om mijn handen in Zijn handen 
te leggen, als een kind bij zijn vader, om hem te brengen waar Hij wil. 

Zo is deze grote in Gods koninkrijk in vrede heengegaan.  

In zijn testament had hij bepaald dat er op zijn graf niets meer mocht staan dan zijn 
naam en de laatste woorden van de hymn die we nu gaan zingen. Deze hymn, die hem 
zo lief was, omdat hij daarin heel zijn leven verklaard vond.  

De eerste woorden van het laatste couplet moesten op zijn graf staan:  

  A guilty, weak, and helpless worm,  

 On Thy kind hands I fall; 

Zo stierf William Carey, en zo staat het nog steeds te lezen op zijn graf, in Serampore, 
in het verre India. Waar hij rusten mag tot de zalige wederkomst van Christus.  

Mag zo ons einde zijn. 

 

 

 
Isaac Watts (1674-1748) 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Isaac_Watts.jpg
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Hymn 5 - How sad our state by nature is! 
 

How sad our state by nature is!  Hoe droevig is onze toestand van nature! 
Our sin how deep it stains!  Onze zonde, hoe diep besmet zij! 
And Satan binds our captive souls  En satan bindt onze gevangen zielen 
Fast in his slavish chains.  Vast in zijn ketenen van slavernij. 
  
But hark! a voice of sovereign grace  Maar hoort, een stem van soevereine genade 
Sounds from the sacred Word –  Klinkt vanuit het heilig Woord: 
‘Ho! ye despairing sinners, come,  ‘O, gij wanhopige zondaren, komt, 
And trust upon the Lord. ’ En vertrouwt op de Heere.’ 
  
My soul obeys th’almighty call,  Mijn ziel gehoorzaamt de almachtige roepstem, 
And runs to this relief;  En haast zich naar deze uitkomst; 
I would believe Thy promise, Lord;  Ik zou Uw belofte willen geloven, Heere; 
O help my unbelief!  O, kom mijn ongelovigheid te hulp! 
  
To the dear fountain of Thy blood,  Naar de dierbare fontein van Uw bloed, 
Incarnate God, I fly;  Vleesgeworden God, vlucht ik toe; 
Here let me wash my spotted soul  Laat mij hier mijn bezoedelde ziel wassen, 
From crimes of deepest dye.  Van misdaden van de donkerste tint. 
  
Stretch out Thine arm, victorious King,  Strek Uw arm uit, zegevierende Koning, 
My reigning sins subdue;  Onderwerp mijn heersende zonden; 
Drive the old dragon from his seat,  Verdrijf de oude draak van zijn zetel, 
With all his hellish crew.  Met al zijn helse troepen. 
  
A guilty, weak, and helpless worm,  Als een schuldige, zwakke en hulpeloze worm, 
On Thy kind hands I fall;  Val ik in Uw liefdevolle armen; 
Be Thou my strength and righteousness,  Wees Gij mijn sterkte en gerechtigheid, 
My Jesus, and my all.  Mijn Jezus, en mijn alles. 
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TUNE: DUNDEE CM 
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6 – What shall I do, my God to love – C. Wesley (1708-1788) 

Een hymn van Wesley, hij schreef er ruim 7000. Een biograaf schreef: hij stopte, omdat 
hij stierf. Anders was hij door blijven zingen. Hij raakte maar nooit uitgezongen. En het 
grote thema waar hij steeds weer bij terug komt is het wonder van de liefde van God. 

Iemand schreef: Niemand heeft zo de liefde van God bezongen als Charles Wesley. 
Omdat zijn hart brandde van liefde. Het gaat uiteindelijk ook om de liefde. “Geloof, 
hoop en liefde. Doch de meeste van deze is de liefde”12.  

En de liefde is de uiteindelijke vervulling van de wet. 

Je zou deze hymn een gebed kunnen noemen n.a.v. Efeziers. 3:18,19, waar Paulus 
schrijft: “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.” 

Wie iets van het wonder van Gods opzoekende liefde in Christus heeft ervaren, zal zich 
helemaal in Wesley herkennen: wat zal ik de Heere vergelden voor die onbegrijpelijke 
en onuitsprekelijk, heerlijke liefde. En ook nog een keer een liefde die zo onverdiend is. 

In het 2e couplet klinkt iets door van wat Paulus schrijft in Romeinen 5:20: “waar de 
zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; 

Wesley zegt: ik had een hemelhoge schuld. Maar hoger dan die berg van schuld is die 
berg van Zijn liefde, die zo'n grote schuld wilde verzoenen.  

Die liefde is niet alleen onmetelijk hoog, maar ook onpeilbaar diep, zegt het 3e couplet. 
Zelfs engelentongen schieten te kort om dat uit te spreken.  

Gode zij dank voor zijn onuitspreklijke gave13:  The gift unspeakable.  

O, may I to the utmost prove.  O, om die liefde ten volle te genieten.  

Als een enkele druppel als zo onuitsprekelijk heerlijkheid is en je hart kan vervullen 
met zo'n onuitsprekelijke vreugde, dan heb je maar één verlangen: o Heere, geef het 
weer, en geef het meer, en geef het altijd.    

In het volgende (4e ) couplet gaat Wesley nog verder over de diepte van die liefde van 
God. Die liefde reikte zo diep, die was zelfs dieper dan de hel:  Deeper than hell, 

Zijn liefde deed Hem buigen onder de toorn van God. Zijn liefde deed Hem kruipen als 
een worm. Zijn grote liefde deed Hem nederdalen ter helle. Waar is diepte van de 
liefde van Christus meer gebleken dan in Zijn lijden?   

Nedergedaald ter helle. Om vandaar verloren zondaren als een brandhout uit het vuur 
te rukken:   it pluck’d me thence; 

  

                                              
12 1 Korinthiërs 13:13 
13 2 Korinthiërs 9:15 
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Waaraan kun je nu weten of die liefde van Christus je deel is geworden? Daarover gaat 
het in de 2e  deel van het 4e couplet.  

Dat kun je daaraan weten dat het je hart gaat reinigen. Christus en de zonde kunnen 
geen gemeenschap met elkaar hebben. 1 Johannes 3:3: En een iegelijk die deze hoop 
op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.  

Als Christus in je hart komt, gaat de zonde er uit.  
En als de zonde in je hart komt gaat Christus er uit. 

“O”, zegt Wesley in het volgende couplet, “Heere, kom haastig en neem bezit van mijn 
hart en leven.”  

Come quickly, gracious Lord, and take  
Possession of Thine own;   

Wilt U plaatsnemen op de troon van mijn hart. Mij regeren. Dat U het in mijn leven 
voor het zeggen zou hebben en ik Uw gewillige dienaar zou mogen zijn. Maak mijn hart 
tot een woonstede Gods in de Geest. 

Hij zegt in het laatste couplet: Heere, als ik dan Uw eigendom ben, laat dan ook Uw 
rechten en aanspraken gelden:  Assert Thy claim, maintain Thy right.  

Laat mij niet vallen, eis mij op en neem mij op. O kom. En dan in die diepe, geladen 
paradox: Laat mij wegzinken tot de hoogte van de volmaaktheid. En wat is dan die 
hoogte van volmaaktheid? 

De diepte van de ootmoedige liefde. Ootmoedige liefde.  
Dat is de hoogste volmaaktheid hier in dit leven.  
Laat Wesley's gebed ook ons gebed zijn. 

 

  

 

 
Charles Wesley (1707-1788) 
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Hymn 6 – What shall I do, my God to love 
 

What shall I do my God to love,  Wat zal ik doen om mijn God lief te hebben, 
My loving God to praise?  Om mijn liefhebbende God te prijzen? 
The length, and breadth, and height to prove  Te smaken de lengte en breedte en hoogte, 
And depth of sov’reign grace?  En diepte van soevereine genade? 
  
My trespass was grown up to heav’n;  Mijn overtreding was groot geworden tot aan de hemel; 
But far above the skies,  Maar ver boven het uitspansel, 
In Christ abundantly forgiv’n,  In Christus overvloediglijk vergeven, 
I see Thy mercies rise.  Zie ik Uw barmhartigheden oprijzen! 
  
The depth of all redeeming love  De diepte van geheel verlossende liefde, 
What angeltongue can tell?  Welke engelentong kan die vertellen? 
O may I to the utmost prove  O, moge ik tot het uiterste genieten 
The gift unspeakable!  Het onuitsprekelijke geschenk! 
  
Deeper than hell, it pluck’d me thence;  Dieper dan de hel, zij rukte mij daaruit; 
Deeper than inbred sin,  Dieper dan de aangeboren zonde, 
Jesus’ great love the heart doth cleanse  Jezus’ grote liefde reinigt het hart 
When Jesus enters in.  Wanneer Jezus daar binnenkomt. 
  
Come quickly, gracious Lord, and take  Kom haastig, genadige Heere, en neem 
Possession of Thine own;  Bezitting van Uw eigendom; 
My longing heart vouchsafe to make  Verwaardig U om mijn verlangend hart 
Thine everlasting throne!  Te maken tot Uw eeuwige troon. 
  
Assert Thy claim, maintain Thy right,  Stel Uw eis in en handhaaf Uw recht, 
Come quickly from above;  Kom haastig van boven af; 
And sink me to perfection’s height,  Laat mij wegzinken tot in de hoogte der volmaaktheid, 

The depth of humble love.  De diepte van nederige liefde. 
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TUNE: JERUSALEM CM 
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7 – O Jesus, full of truth and grace, – C. Wesley (1708-1788) 

 Deze hymn (ook van Wesley) zingt van berouw en bekering. De terugkeer van iemand 
die het spoor lange tijd is bijster geraakt.  

De bekende puritein Richard Sibbes heeft een zeer onderwijzend boek geschreven: 
“The returning backslider”-  “De terugkerende afgekeerde”, over Hosea 14.  

U ziet in het 1e couplet, in de voorlaatste regel hetzelfde woord staan: my backslidings. 
Het is hier vertaald met afkeringen. Je zou het ook mogen vertalen met afdwalingen, 
zoals een verloren schaap is afgedwaald van de Herder.  

Backsliding -  back en sliding, letterlijk vertaald: terugglijden, wegglijden.  

Zoals iemand die een steile berg beklimt, struikelt en naar beneden begint te glijden. 
Dat is levensgevaarlijk. Want als je eenmaal van een steile berghelling af begint te 
glijden, gaat dat steeds sneller. Als je niet gelijk in het begin van je val je ergens aan 
vast kunt grijpen, wordt het steeds moeilijker om nog tot stilstand te komen. Je glijdt 
steeds sneller naar beneden en het kan op een dodelijke val uitlopen. Die kleine 
struikeling, daar begon het mee. Maar het eindigde in de dood. 

Ik denk dat u voor uzelf al de toepassing gemaakt hebt: het is het beeld van de zonde. 
Als de zonde in ons leven komt en we geven er aan toe en we gaan er in voort en we 
willen er niet mee breken, dan wordt het steeds moeilijker om er nog uit te raken. Je 
glijdt steeds verder bij de Heere vandaan. En je voelt dat je jezelf niet meer tot 
stilstand kunt brengen. Wij kunnen onmogelijk onszelf redden.  

Wat doet die bergbeklimmer, als hij zich voelt gaan? Hij kan zelf niks meer doen. 
Alleen nog een noodkreet. Zo mag je deze hymn lezen: als een noodkreet van iemand 
die voelt dat hij wegglijdt. Hij roept de Heere aan. En dan brengt hij zichzelf te binnen 
wie die God is, tot wie hij roept: Hij is meer vol van genade, dan dat ik vol van zonde 
ben. Zul je dat onthouden? Wij zitten vol van zonden, maar de Heere is nog meer vol 
van genade. In die eerste zinnen klinkt Johannes 1 door: Jezus, vol van genade en 
waarheid. “En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade”.14 

En dan zegt hij in de één na laatste zin van het eerste couplet:  
And freely my backslidings heal.  “Wil vrijwillig mijn afkeringen genezen.”   
Dat woord komen we letterlijk tegen in Hosea 14:5: “Ik zal hunlieder afkering genezen, 
Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd.”   
Je zou er zo een preek over gaan houden. Het staat in Hosea 14 als een belofte, voor 
een afkerige, afgedwaalde zondaar.  
En nu gaat hier die bidder pleiten op die belofte van Hosea 14. In al zijn verlorenheid 
en schuldigheid. Want dat afdwalen en dat afkeren is schuld. “Maar Heere, het is toch 
Uw eigen woord, geadresseerd aan afkerigen, die altijd maar weer eigen wegen gaan.” 
Maar die daar zo moe van zijn geworden. En zo bedroefd en beschaamd.  

Maar om dan in de nood, terwijl je voelt dat je steeds verder wegglijdt, die grote IK ZAL 
aan te roepen. Luther zegt: wij moeten steeds Gods beloften in gebeden omzetten. Als 

                                              
14 Johannes 1:16 
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u een voorbeeld wilt hebben hoe je dat moet doen, moet u naar het 3e couplet kijken. 
Daar worden al die beloften van Ezechechiël 36 omgezet in gebeden. “En Ik zal u een 
nieuw hart geven,… en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een 
vlezen hart geven”.15 “Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden.16” 
Steeds maar weer die grote, belovende én volbrengende (laat ik dat er ook bij zeggen) 
IK ZAL.  

En wat wil hij nog meer hebben? Tranen, zo gaat het verder in het 4e couplet: 
verkwikkende, verfrissende tranen.  Wonderlijke uitdrukking. Tranen over onze zonde 
zijn toch bitter? Jazeker. Maar ze zijn tegelijk zoet. Want als de tranen doorbreken is 
de genade en de vergeving en de vrede al onderweg.  

Tranen zijn het keerpunt. De zonde eindigt in tranen en de genade begint met tranen. 
Weet je wat het ergste is? Als het van binnen zo hard blijft. Hij bidt: “Heere, laat mijn 
ziel buigen onder uw zachte juk”. Buigen, en als het niet wil buigen? Breek het dan 
maar. Die ijzeren nekzenuw,  van Jesaja 48:417. Breken doet pijn. Maar onverbroken is 
nog erger. Want voor een gebroken hart is er nog hoop, maar voor een hard hart niet. 

Daarom bidt hij in het laatste couplet: Geef mij toch een teer, een zacht, een gevoelig 
hart. Zo gevoelig dat het beeft voor de zonde. Hoe staat het er? “Dat beeft bij het 
naderen van de zonde”. Zoals je beeft als je een leeuw door het hoge gras op je af ziet 
komen sluipen. Hij is misschien nog op 20 meter afstand. Maar je ziet hem langzaam 
op je af komen. En je beeft. Want je voelt: dit wordt mijn einde. Beef zo, als je de 
zonde op je aan ziet komen sluipen. Dit wordt mijn einde. 

Van nature hebben we de zonde lief en zijn we bang voor God. Maar wat is nu 
bekering? dan krijg je God lief en word je bang voor de zonde.  

Jozef, met die vrouw van Potifar: “Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen 
God?”18 Jonathan Edwards schreef als jongen van 18 in zijn dagboek: ‘Ik was zeer 
bevreesd om te zondigen tegen God.’ Als je gaat zien, zoals de puriteinen het 
noemden, de zondigheid der zonde.  

De zonde is zo slecht, zo afzichtelijk. We bedroeven er God mee, we brengen er onszelf 
mee in de duisternis en in het verderf. De zonde is het grootste kwaad wat er bestaat. 
Daarom moeten we nergens banger voor zijn dan voor de zonde.  

We zijn allemaal bang voor de gevreesde ziekte. Terecht. Maar als er één ziekte is waar 
je voor vrezen moet, dan is het wel de zonde. Want dat voert regelrecht naar de 
eeuwige rampzaligheid.  

O Heere, laat mij nooit meer zondigen. Geef mij een diepgewortelde vrees voor de 
zonde, die ik nooit meer kwijtraak. Want dan mag ik wandelen in Uw liefde en in Uw 
licht, en heb ik een bestendige vrede in mijn ziel. 

Charles Wesley (1707-1788)  

                                              
15 Ezechiël 36:26 
16 Ezechiël 36:25 
17 Omdat Ik wist dat gij hard zijt, en uw nek een ijzeren zenuw is en uw voorhoofd koper; 
18 Genesis 39:9 
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Hymn 7 – O Jesus, full of truth and grace, 
 

O Jesus, full of truth and grace,  O Jezus, vol van waarheid en genade, 
More full of grace than I of sin,  Voller van genade dan ik van zonde, 
Yet once again I seek Thy face:  Toch zoek ik nog eens Uw aangezicht: 
Open Thine arms and take me in,  Open Uw armen en sluit mij in, 
And freely my backslidings heal,  En genees overvloedig mijn afkeringen, 
And love the faithless sinner still.  En heb de trouweloze zondaar nog steeds lief. 
  
Thou know’st the way to bring me back,  Gij kent de weg om mij terug te brengen, 
My fallen spirit to restore:  Om mijn gevallen geest te vernieuwen; 
O for Thy truth and mercy’s sake,  O, omwille van Uw waarheid en genade 
Forgive, and bid me sin no more;  Vergeef, en gebied mij niet meer te zondigen; 
The ruins of my soul repair  Herstel de puinhopen van mijn ziel 
And make my heart a house of prayer.  En maak mijn hart tot een huis van gebed. 
  
The stone to flesh again convert,  Verander de steen weer in vlees 
The veil of sin again remove;  Neem de sluier van de zonde weer weg; 
Sprinkle Thy blood upon my heart,  Sprenkel Uw bloed op mijn hart, 
And melt it by Thy dying love;  En smelt het door Uw stervende liefde; 
This rebel heart by love subdue,  Onderwerp dit opstandige hart door liefde, 
And make it soft, and make it new.  En maak het zacht, en maak het nieuw. 
  
Give to mine eyes refreshing tears,  Geef mijn ogen verkwikkende tranen, 
And kindle my relentings now;  En doe nu mijn boetvaardigheid ontvlammen; 
Fill my whole soul with filial fears,  Vul mijn gehele ziel met kinderlijke vrees, 
To Thy sweet yoke my spirit bow;  Buig mijn geest onder Uw zachte juk; 
Bend by Thy grace, O bend or break  Buig door Uw genade, o buig of breek 
The iron sinew in my neck!  De ijzeren pees in mijn nek! 
  
Ah! give me, Lord, the tender heart  Och, geef mij, Heere, het tere hart 
That trembles at the approach of sin;  Dat beeft bij het naderen van de zonde; 
A godly fear of sin impart,  Verleen een godvruchtige vrees voor de zonde, 
Implant, and root it deep within,  Plant en wortel deze vrees diep vanbinnen, 
That I may dread Thy gracious power,  Dat ik Uw genadige kracht moge duchten, 
And never dare to offend Thee more.  En nooit meer U zal durven beledigen. 
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TUNE: PATER OMNIUM 
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8 – The day departs – J. A. Freylinghausen (1670-1739)  

Onze laatste hymn is een avondgebed.  

Het zit vol van diepe en zalige meditatieve gedachten. 

De dag is voorbij en gaat van ons heen. En over een paar uur wordt het weer morgen. 
Dan begint er weer een nieuwe dag, met al zijn zuchten en zorgen.  

Maar om nu uit te zien naar een betere morgen, die dag, waarop geen nacht meer zal 
volgen. Die nieuwe dag, als we zullen ontwaken en opstaan om met Christus te zijn, 
voor eeuwig verlost van alle zorgen en verdriet, van alle zonde en strijd.  

Wat kun je er soms naar verlangen, naar die dag. 

Het tweede couplet zegt:  

The sunshine bright  “de stralende zon 
 Is lost in night;  is ondergegaan in de nacht.”  

Maar o, dat nu die andere zon op zou gaan, Christus, die Zonne der gerechtigheid. Als 
Hij onze ziel beschijnt en bestraalt, dan wordt het licht en verdrijft Hij alle 
duisternissen. 

Heere, nu ga ik slapen, zegt het volgende vers, ik sluit mijn ogen. Maar ik weet dat U 
nooit slaapt, maar dat Uw ogen altijd open zijn. Als iedereen slaapt.  

Maar de Bewaarder Israëls sluimert noch slaapt. En Hij zal u steeds gadeslaan.  

En, zegt Psalm 34:4 (berijmd):  

“Des HEEREN engel schaart 
Een onverwinb're hemelwacht 
Rondom hem die Gods wil betracht; 
Dus is hij welbewaard.” 

Als je nu straks gaat slapen, denk dan eens aan dat land daarboven, dat land van vrede 
en liefde. Een land van louter licht. Dat heeft verder geen licht nodig, want het wordt 
tot aan zijn uiterste grenzen verlicht door Christus.  

Openbaring 21:23 zegt:  

“En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de 
heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.” 

O, mogen wij daar ook eenmaal komen, in die heerlijkheid en zaligheid, om daar met 
heel die verloste schare, die vrijgekochten des Heeren (zoals aan het einde van het 5e  
couplet staat), om met al de vrijgekochten des Heeren, die grote schare die niemand 
tellen kan, vrijgekocht met Zijn dierbaar bloed, het Lam toe te zingen.  
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Jesaja 51:11 zegt:  

“Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; 
en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij 
aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.” 

Om daar voor eeuwig te mogen staan voor Zijn troon: 

“Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te  ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, 
en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.”19 

 Amen. 

 

 

 
Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739) 

  

                                              
19 Openbaring 5:12 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FreylinghausenJA.JPG
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Hymn 8 – The day departs20 
 

The day departs;  De dag gaat voorbij; 
Our souls and hearts  Met hart en ziel 
Long for that better morrow,  Verlangen we naar die betere morgen, 
When Christ shall set His people free  Wanneer Christus Zijn volk zal bevrijden 
From ev’ry care and sorrow.  Van elke zorg en smart. 
  
The sunshine bright  De heldere zonneschijn 
Is lost in night;  Is opgegaan in nacht; 
O Lord, Thyself unveiling,  O Heere, onthul Uzelf 
Shine on our souls with beams of love,  En beschijn onze zielen met stralen van liefde; 
All darkness there dispelling.  Verdrijf daar alle duisternis. 
  
Be Thou still nigh,  Wees Gij steeds nabij, 
With sleepless eye,  Met een wakend oog, 
While all around are sleeping,  Terwijl allen om ons heen slapen 
And angelguards, at Thy command,  En engelenwachters, op Uw bevel, 
Afar all danger keeping.  Alle gevaren verre houden. 
  
The land above,  Het land hierboven, 
Of peace and love,  Van vrede en liefde, 
No earthly beams need brighten;  Heeft geen aardse stralen tot opklaring nodig; 
For all its borders Christ Himself  Want al zijn grenzen verlicht Christus Zelf 
Doth with His glory lighten.  Met Zijn heerlijkheid. 
  
May we be there,  Mogen wij daar zijn 
That joy to share,  Om in die vreugde te delen, 
Glad hallelujahs singing:  En blijde halleluja’s te zingen; 
With all the ransomed evermore  Terwijl we met alle vrijgekochten voor eeuwig 
Our joyful praises bringing.  Onze vreugdevolle lofprijzingen brengen. 
  
Lord Jesus, Thou  Heere Jezus, Gij, 
Our Refuge now,  Onze Toevlucht nu, 
Forsake Thy servants never;  Verlaat Uw dienaren nooit; 
Uphold and guide, that we may stand  Ondersteun en leid, opdat wij mogen staan 
Before Thy throne for ever.  Voor Uw troon tot in eeuwigheid. 

 
  

                                              
20 Vanuit het Duits in het Engels vertaald door de Schotse Jane Borthwick (1854). 
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TUNE: DOMINUS REGIT ME 
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