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Derde Kruiswoord

Gel!
Er ligt in Gods Woord een schat van zulke zegening die op het 
rechte verbond heen wijzen, dus ons aan Gods ontferming bindt! 
Immers als men dien schamelen troost bedenkt, welken de wereld 
overheeft voor een armen mensch, wiens vertrouwen daarop is 
gevestigd. Het is den Heere des Hemels en der aarde niet genoeg, 
gezorgd te hebben voor het geschapenen op aarde. Hij heeft gezorgd
ook voor zulken die door hunne zonden alles tegen zich hebben  en 
door zichzelf niet kunnen opleven uit hetgeen hen drukt Hij zorgt 
voor wat gebogen moet gaan onder zorgen en lasten, niet voor  dit 
leven slechts maar desgene ook bezwaard doet zijn bij’t vooruitzicht  
op de eeuwige weifeling der dingen Want wij  blijven hier niet. Er 
mogen dan zijn die laat me zeggen zich als kunstmatig verwijderen 
van het gebied waarop God den mensch heeft gegeven te leven, zij 
zullen toch neder terugwaarts hun gangen moeten richten.-- Ons is 
nodig, zal’t ons welgaan dat God voor ons gezorgd hebbe Dat hij dat 
gedaan heeft en doet, en dat Hij tot het einde dat doet zodat Hij de 
bevreesden en den hulpelozen behoudt. Dit wordt ons uit menige 
geschiedenis 

2)
in den Bijbel geleerd. Moge het ons door ’s Heeren goedheid ter 
harte gaan wat door de geschiedenis  des Heeren Jezus ons geleerd 
wordt in het Evangelie. Zoo leren wij daar niet alleen wat Hij op
zichzelf geleden heeft om en door de zonden der wereld, maar ook 
dat hij daarbij de Zijnen niet heeft alleen gelaten en dat Hij ook niet 
tegenstaande dit alles, de Zijnen niet heeft hulpeloos achtergelaten 
Dat lezen wij (tekst) in Joh 19 vs 26-27 vs 26Jezus nu ziende zijne 
moeder en den discipel dien Hij
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liefhad daarbij staande “Er is bij ons in deze rumoerige wereld zoo 
geen weg om ongedeerd erdoor te komen, bij alles wat in de wereld 
onzeker schijnt, bedriegt en bedreigt Wel is maar  er is bij ons 
menschen een gedurig voornemen om zich een eigen zekeren weg 
van doorkomen te maken, maar een mensch is darbij zonder God en 
Zijn Woord, op een valsch spoor zich bewegende, en te avond of te 
morgen zal hij het ondervinden Daarin is ook de weldadigen nood 
ons gegeven, opdat wij ons gewennen aan die omzichtigheid, die 
alleen met God den almachtigen rekent.—
Zóó is ons dan de lieven nood ook gegeven, opdat wij ons daardoor 
gewennen aan die omzichtigheid, waarbij men alléén te rekenen 
heeft met God den Almachtigen. Daartoe is den nood ons gegeven, 
opdat

3)
Wij ons vertrouwen niet stellen op onszelf maar op Hem, den Heere 
van hemel en aarde Meent gij dat dit niet nodig is, of dat voor eens 
of voor al niet mogelijk is?  Dan kom ik nu  de geschiedenis der 
dicipelen des Heeren zelf die het tegendeel daarvan bewijst, het is de 
kostelijke gave  Gods dat ons daarvoor een heerlijk  voorbeeld en 
bewijs is gegeven in eene moeder en een dicipel dien Hij Jezus 
liefhad en dien Hij met kostelijk woorden dit heeft geleerd, zelf dan
een kruishangende. Het wordt die God zoeken geleerd midden in de 
geschiedenis des lijdens van onze Zaligmaker dat Hij op,t wreeds 
werd verguisd door een volk dat toch meer aan
Hem moest bidden dan zulk één, aan wien de booze lusten en 
vijandschap voor zoovelen ongestraft, zich voelde mocht jegens dien 
eenvoudige enkel uit haat tegen den Nazarener. Dit moge ook ons 
tot leering zijn, hoe ver de booze vijandschap gaat, dergene die zich 
tegen Gods woord en werk verzetten. En waarom? Tot ootmoed 
werd vermaand en tot achtgeven op de teekenen des tijds, waarbij 
deze rechtvaardige boven allen vóór God, het voorwerp van hunne 
diepste haat was. Een weinige dieper gezicht bij ons in hetgeen 
vleesch bedoelt en uitwerkt 
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4)
wanneer het God niet vreest, het moge daartoe leiden, dat men 
aflaten van toorn  zoals er staat geschreven Ps 37 vers 8 Laat af van 
toorn en verlaat  de grimmigheid, ontsteek u niet om kwaad te doen
. Of naar Ps 46 vers 11 “Laat af, en weet dat Ik God ben; Ik zal 
verhoogd worden onder de  Heidenen. Ik zal verhoogd worden op de 
aarde. Ach waar men God niet vreest, ( dat ziet men dagelijks ) daar 
zijn wij ook niet waardig zelf de belangen der onzen en van het 
onzen te behartigen. Maar zijn wij zelf het onderwerp van Gods 
ontfermingen, dan verstaan wij het beter de belangen ook van hen 
die aan ons zijn verbonden door banden des geloofs en der liefde. En 
wat gebeurde nu hier? Een moeder en dicipel worden door de 
gekruisigden Heiland van zondaren opgemerkt van zijn kruis af. Wat 
toont hier de Heere Jezus onder het vreeselijke lijden door, als Hij 
van,t kruis af zijne moeder ziet en den dicipel, dien Hij liefheeft?
Hier wordt de liefde gevonden waarop menigeen zich zoo pleegt te 
beroemen,  die zelfs haar niet meer erkent als den van God gelegden 
band  

5)
En waar blijft hiertegenover de liefde die met veel vertoon geprezen 
wordt maar die de vernedering niet aandurft, die haar mocht in den 
weg staan  om geprezen te worden zoo dat men zich schaamt voor 
hetgeen daarover vreemden nog mochten denken. Het is niet zonder 
betekenis dat wij lezen in Collocenzen 3 vers14 Bovendien alles, 
doet aan de liefde, dewelk is de band der volmaaktheid. Dat wat 
Gods liefde wil heeft de Heere Jezus zoowel te voren als van het 
kruis af getoond onder al het lijden dezes tijds ter dood. Gemeenlijk 
gaat de ware liefde vergezeld met zulke zelfverloochening en 
praktijk, waarvan een mens de betekenis eerst recht verstaat,als die 
door God hem geleerd is.. en nu: Hier hangt als t,ware zij de liefde 
eens eenigs loons, aan een smadelijke en smartelijke kruis. Hier is de 
neerslag van mensen op allerlei gebied onder den invloed, neen laat 
mij liever zeggen onder de indruk,van het tegenwoordige. Behalve 
bij hen die vorschen naar middelen om het vreeselijke lijden dezes 
rechvaardigen nog meer kwellend te doen zijn. 
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Behalve die booze vijandige verachters van den Nazarener is hier nu 
eene verslagene moeder en een evenzoo verslagen dicipel, die haar 
die moeder des Heeren in zijn huis nam

6)
Dat gaat nu alles zoo geregeld door  onder dit proces. Zegt niet, dat 
het aanschouwen van deze grooten Getuige der liefde Gods jegens 
een arm geslacht, dat met zijne zonde geen raad weet, bij allen 
altoos zachtmoedigheid werkt bij alle menschen, tot zelfs bij den 
boosaardigsten vijand van Gods gerechtigheid. Oneen het tegendeel 
bleek. En wat denmensch zijne plaats moet doen kennen als vijand 
van die gerechtigheid die voor god geldt, dat dient hier temeer onder 
onschuldig aan het kruis hangende te bespotten Bij alle deze 
marteling deze rechtvaardige Jezus aangedaan is reeds genoeg 
bewezen juist bij dit middelste kruis, welk peil van vijandschap aan 
t,licht kwam, opdat het zoude duidelijk uitkomen wat Ps 49 vers 21 
zegt: De mens die in waarde is en geen verstand heeft, is als de 
beesten die vergaan Dat hij daarom nog niet verging….. is louter 
Gods ontferming om die Jezus. En onder zulk  lijden toch heeft het 
de Heere Jezus betoond, dat Hij des Vaders getrouwe getuige en 
leeraar was om aan allen te leeren wat tot de rechte vrees Gods 
behoort. Hier past nu een vers woord op Christus dat ik eens las en
dat ik u woordelijk meedeel. Het luidde zoo dus van Hem dezen 
Zaligmaker van zondaren:

7)
De doodsnacht werd in eenenhof geplaatst ”in eenen hof werdt ’t 
hoogste goed verloren”en Gij hebt ook een hof uzelven uitverkoren 
Maar Gij u w volk aam ’t  wraakzwaard Gods ontrukt Hier zonkt Gij 
neer, ten dode toe bedroefd door angst en nood geheel terneer 
geslagen opdat de vreê die mijnen ziel behoeft in al haar nood, uit 
uwen angst mocht dag.
Dat goldt  den hof van Getsemané; die de voorbode was van van 
hetgeen hier door Jezus aan het kruis geleden werd- Toch wij zijn’t 
niet waard dat de Heere des hemels en der aarde, de 
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Vader der  barmhartighied met zulke uit komst voor ons zich 
verheerlijkte, om ons arme, verslagen zondaars gena te hetss 
getroost gered en alzóó gerechtvaardigd Jezus christus De Heere 
Jezus denkt hier niet aan eigen smart maar aan die welke door de 
zijnen wordt ondervonden, waar een moeder en een zoon tegelijk 
verbonden werden aan zulk een zelfden weg des kruises op een wijs 
die boven den gewoon hartverscheurend lijdensweg uitsteekt en die 
in ‘smenschen oogen onmogelijk is door te komen-Ja zoo is het 
werk des eeuwigen Vaders en eeuwigen Zoons en des eeuwigen 
Geestes

8)
Hier is Hij die aldus zoo menige verslgene van geest maar ook God 
aanroepende ziel, tot de heerlijkste uitkomst leidt als door 
gemeenschap aan het zelfden lijden vóór zulken, dat is hier door 
gemeenschap des Heiligen Geest Ach wie heeft uit zichzelf een oog 
voor de schatten des Hemelschen  Vaders en des eeuwigen Zoons En 
wie verstaat het werk des eeuwigen Geestes? Wie begrijpen de 
schatten van den troost des eeuwigen levens? Wie anders dan hij of 
zij die door een zielenkruis van zulk een betekenis om Je’s wil 
geheiligd worden om God te dienen ook in de smartelijksten weg en 
alzóó aan dezelfden Zaligmaker verbonden, aan de wereld te 
betonen wat ook door een apostel wordt als bezongen terwijl hij (1 
Cor 13 vs 13) schrijft: Ën nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie 
doch de meeste van deze is de liefde. Merkt erop; De Heere Jezus 
denkt niet aan zijn eigen smart, Maar Hij verwijdert de moeder van 
het kruis, en zorgt bij zulk een testament ook voor de weduwen en 
daarbij wordt tegelijk een discipel getroost. En waar is bij onze 
levenstijd op aarde  bij allerlei koelheid en verlating van Gods 
geboden, onder menschen, zulken liefde te vinden 

9)
die zich daar mede bemoeit? In alles getrouw te zijn dóór alle lijden 
des tijds naar lichaam en ziel henen en dan in onzen kouden tijd, 
door het tegenstrijdige henen, zulken 
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belangstelling nog hoog houdt, ook zonder murmureren? Waarlijk, 
er is maar één Zaligmaker JChr Gods en Maria’s Zoon en één 
Leidsman der weezen in de verdrukking Er is maar één die zulk een 
weg als hier dóórmaakte en zulken band des geloofs aanlegde , 
opdat de begroefden ook getroost worde en opdat de waarheid 
worde bezegeld tegenover alle kwasie wijsheid der eeuw, aan al het 
gebouwde gods ten zegen is bewezen. Laat het weten al wie dóór 
louter eigenbelang gedreven wordt; laat wie niet God liefheeft 
bovenal en den naaste als zichelven óók weten; De Heere is een man 
der weduwen en een Vader der weezen En  wààr blijft dit dat God 
degene die Hij kastijdt liefheeft, zodat zij zelfs het uiterste der 
ellende niet zien? Ziedaar  de gescheidenis van hetgeen wij hier dan 
verder lezen. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn 
huis,”En de toepassing hieruit voor allen die in de nooden ook onze 
tijds angstvallig vragen “Wie zal ons het goede doen zien?(Ps 4 vers 
7) zal zijn wat ik nu voorstel ook te zingen Ps 4 vs 3 zingen 

10)
“Vrouw waar is uw Zoon”zoo heette het tot de moeder des Heeren 
in al hare smart en weedom; En tot den discipel die bij haar stond 
“Zie uw moeder”
Wie had medelijden met hen onder die gansche schare- dan alleen 
Hij, die op zichzelf gerekend het voornaamste doelwit was van den 
haat dergene die Hem getuigden en riepen; weg met  dezen- Hier 
hangt  aan een kruis Jezus van Nazareth, Die het land doorgegaan is 
goeddoend en genezende (handl 10vs 38) allen die van den duivel 
overweldigd waren, want God was met Hem. Wie moet er nog 
komen, om menschen Zondaren, overtreders omverwerpers van 
Gods heilig Kind te hebben verlost van den boozen hartstocht die 
God niet vreest en geen mensch ontziet? Wie onder  alle mannen 
van betekenis in de wereld, heeft  in Hem zijns gelijken gevonden, 
hoezeer men allerlei dienst van heiligen vindt, waarbij de wereld 
zweert, als ging het om eenen ijver die Gode behaagde?  Wie  vond 
daar één “Dader des woords zóó als Hij  die des hemelschen Vaders 
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welbehagens volkomenlijk vervuld heeft?  Of wie vermag

11)
het Dien  gelijk te zijn of in Diens schaduw  van gerechtigheid te 
staan? Zijn wij niet allen overtreders van Gods heilige geboden of 
aanbidders van den Geest des tijds, waar wij den vrede zoeken in al 
hetgeen zoo heet te voldoen aan een schoonen schijnend 
Christendom; daarbij komt het dan op zulk eenen Christus  aan die 
heet te bestaan en welks  werkelijkheid zich de vroome geest eener 
met zichzelf voldene menschenma? Laat vergenoegen Velen zijn de 
bewonderaars van het hooggeroemde goede zeden en rechten, en 
men zoekt de  arme verloren menschen op te kweken tot zulken die 
door eigen waan van uitnemendheid schitteren, maar dat hetgeen 
Godes is niet noodig hebben. De bewonderaars zeg ik, daarvan 
zoeken de zelfverheerlijking. Laat hen  zichzelven helpen Maar wie 
bij het Woord Gods zich houdt heeft in Jezus van Nazareth te doen 
met den man, die het voor de verlorenen schapen van het huis 
Israëls, zowel naar vleesch als naar Geest opneemt, om hen verlost 
te hebben van banden der ongerechtigheid en van de overtredingen 
van het heilig gebod; Eert uws Vader uw moeder opdat het u welga 
in het land dat de Heere uw God u geeft

12)
 Maar Wie  kent zich arm aan troost,  als hij op zichzelf en dezijnen 
ziet? In Jezus van Nazareth hebben wij te doe met de man die op 
zich nam, de verlorene schapen van het huis Israels, owel nààr het 
vleesch als voor den geest te hebben verlost uit den staat van 
goddeloosheid, en van valschen gezindheid die den bij zichzelvf 
rechtvaardigen zoo verneemt,---Wie kent zichzelf arm  van Geest, 
die in alle oprechtheid arme, als hij zoo op zichzelf ziet Waarop 
steunt  hier de zoon van verlossing en vrijheid van gevangenis door 
de macht der zonde ander s dan op Hem die der gevangenen 
Trooster, Redder en Behouder is? Het lust mij thans niet allerlei 
voorbeelden daarvan in herinnering te brengen voor zulke die in 
voldaanheid bij zichzelf steeds beweren te kunnen roemen op hun 
rechten vóór God.- Dezulke  hebben zekerlijk 
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nooit bij een kruis gestaan zoals die moeder en  den Zoon hier,-
Maar  den eenvoudigen slaat God gade, en Hij verbindt in al hun 
smarte door Heere Jezus  hunne eenige Heiland.
Amen
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