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Hemelse Vader!  

Zie in welgevallen op ons neder, neem ons om des lieven 

Zaligmakers wil op in de woning des vredes! Dat zij ook hun bede, 

jongelieden! Die thans voor ons aangezicht maar wat meer zegt voor 

het aangezicht van den God des vredes staat, om dit uur bevestigd te 

worden in uur op de eerst afgelegde geloofbelijdenis. Ge hebt het 

dan bij het langdurig onderricht en hebt het ook in dit morgenuur bij 

vernieuwing gehoord xxxxx in een redeloze ellendige en onwaardige 

zondaars en zondaressen is maar gij weet het ook dat en een weg ter 

verlossing voor u te vinden is in Hem die zijn bloed vergoot om 

zondaars te behouden. Het is ons uit het onderzoek dat gij hebt 

ondergaan gebleken dat de grondslag des geloofs u bekend is, en gij 

het hebt betuigd door uw antwoord dat gij in Jezus Christus allen uw 

heil en vrede zoeken zult. Mocht het bij u allen deze belijdenis der 

lippen geweest zijn. Maar een belijdenis gesproten uit de diepte des 

harten, in het gevoel om uw inwonende en grote schuld, en het zij 

uw begeerte om voortaan uw leven te leiden ter ere van God en den 

Heer Jezus Christus ter nutte van uw medemens, tot heil van uzelf.  

 

Maar opdat de gehele gemeente aan deze plaats weten mogen wat 

uw overtuiging is, verzoek ik u met namen noemen xxxx en te 

antwoorden op de vraag die ik u van Godswege zal moet stellen 

terwijl ik de gemeente verzoeke duidelijk na het beantwoorden der 

vragen de verzen bidden aan te heffen uit Ps 134 vs. 3 

 

Dit ja waarmede gij de gedane vragen hebt beantwoord is dan de 

openlijke bevestiging uws geloofs in Jezus Christus is dan de 

bevestiging dat gij de begeerte hebt om voor Hem te leven met deze 

betuiging begroette wij u als leden der Christelijke gemeente op 

aarde, en wanneer gij in uw leven overeenkomstig deze belijdenis  

inricht wordt gij deelgenoot van Christus verdienste, deelgenoot van 

het beste deel dat deze aarde ingeven kan. Gij hebt dan jonge 

broeders en zusters een naaste betrekking op Hem, want gij zijt dan 

leden van dat lichaam waarvan Christus het hoofd is, gij zijt dan 

door banden van het geloofs en de liefde aan 
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Hem verbonden, en door Gods Geest die uwe harten reinigen wil 

van allen  uw zonde en ongerechtigheden die u aankleven Versmaad 

die liefde niet maar tracht ernaar in welgevallen voor Jezus te 

vorderen. Dan zult gij ondervinden dat zijn juk zacht en zijn last 

licht is.  Vat het ernstige voornemen op in goddelijke kracht om aan 

uw christelijke neiging getrouw te zijn en Hem die niet schroomde 

zijn leven op te offeren, ook ter uwe verlossing; maar toen de 

getrouwheid daarin niet rust aanhoudend op uwe bekering en 

heiligmaking toe te leggen  Houd daartoe niet op aanhoudend het 

woord Gods lezen. De geboden godsdienstoefeningen bij te wonen 

en vooral veel te bidden. Schuwt verkeerde gezelschappen waar de 

naam des Heeren gelasterd, gehoond gesmaad, oneerbiedig gebruikt 

worden. Vermijdt de plaatsen der ijdelheid waar de begeerlijkheid 

en dikwijls opgemerkt en de onmatigheid de vrije teugel gegeven 

wordt en afglijden van het ware werk der godsdienst. 

 

Spreek nooit dan met hoge eerbied van dat hoge Opperwezen die te  

verheven van oog is om het kwaad te aanschouwen, weest ingetogen 

kuis en eerbaar in alle uw gesprekken en gedragingen, houd steeds 

een waakzaam oog op uw hart en uw begeerlijkheden opdat de 

verleiding u niet onverhoeds overvallen. Verlokkingen kwade ter 

zulke kwaad voorbeelden door u niet worden nagevolgd en bestrijd 

gij elke verzoeking tot zonde in de kracht des Heeren; beveilig u 

volgens de bekende vermaning van Paulus met het schild des 

geloofs, dek u met de helm ter  zaligheid, verdedig u met het zwaard 

des Geestes en gij zult de vurige pijlen des duivels uitblussen, en hij 

zal van u vlieden en gij zult de trek tot zondigen wegnemen. Mocht 

deze wens en bede die uit het binnenste van mijn hart opklimt tot de 

God der genade en barmhartigheid door Hem verhoord worden dan 

is uw deel hier op aarde en voor de toekomst gans zeker, mocht de 

band die u verbind nimmer kunnen worden verbroken, maar 

integendeel steeds vaster worden gesnoerd en gij door ene geest 

geleid die weg bewandelen die door het geloof naar boven leid.  
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Ik wens dit voor u allen, maar in zonderheid voor u met wie ik door 

de banden des bloeds ten nauwste verbonden ben. Ik uw vader en 

uwe waardige moeder lieve kinderen zolang het een gezegend 

ogenblikken lieve kinderen het mij wordt vergund u openbaar in 

dezen mate den Heeren te zien ingelijfd. Kinderen geve God dat dit 

ogenblik van u onvergetelijk zij en het u aanspoort met uw vader in 

de nabijheid des Heeren te wandelen. Het is onze dagelijkse bede dat 

gij opwassen moogt in de kennis die naar de godzaligheid is en de 

vruchten, geloof hoop en liefde in allen uw gedragingen zichtbaar 

zijn opdat de zegen Gods u achtervolgen en ware het al niet dat u 

een voorspoedig lot op aarde is beschoren dat gij met ramp en smart 

te worstelen had dat dan toch het geloof en plicht en baken zij op de 

woelige zee des levens, en dat dit geloof u eenmaal overzette in de 

hoop des eeuwigen rust. Hoort aan lessen en vermaningen uwer 

ouders zolang wij u die nog geven kunne maar vergeet ook nimmer 

de rust uwer grootmoeder die ons nog zo kortelings door de dood 

ontvallen is. Volgt haar voetstappen na. Gij weet het zij had veel te 

torsen op haar levensweg, maar in dat alles bezag ze den bijbel haar 

reisboek, het vertrouwen op God haar staf, het geloof in Jezus 

Christus haar behoudenis en het zij niet vaage  mond verklaard dat 

haar leven met Christus verborgen was in God vertrouwend op de 

genade Gods in Jezus Christus naar de grondslag verzet? in de 23 ste 

zondag onzer catechismus zij is ook in vrede  heengegaan naar hem 

die zij xxxxxxxx; wanneer haar geest in onszelf in dit ogenblik den 

ziel ook hun bede van u ten hemel stijgen Lieve God dat gij ook 

daarna gedachtig zijt waarover gij met ons in de gemeente eerlang 

den dood des Heeren gedenkt aan de tafel des nieuwen verbonds 

Daar Gij het bij vernieuwing uw leven, ja ook de levens van u allen 

jeugdigen broeders en zusters de luister van de gemeente tot u te 

verbreiden van Heer Jezus Christus en te strijden onder zijn banier 

opdat de God des vredes met u zij tot in lengte van dagen. Het zij 

ook uwe keuze bij vernieuwing mijne Hoorders die als vaders en 

moeders deze jeugdigen ledematen of op andere wijze door  banden 

des bloeds aan hun verbonden zijt om Christus de Heer te dienen 

Ouders! Het zij uw keuze om met uw kinderen aan de 
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tafel  der liefde aan te zitten en daarom te tonen dat de zelfde Heer 

God mede Zoon en Heilige Geest aan wie gij hen toevertrouwde en 

door de doop hebt opgedragen ook uw God zij, dat Jezus uw 

leidsman, de H. Geest de trooster is. Gaat het eeuwig belang uwer 

kinderen u ter harte dan ziet gij hun door uw voorbeeld leren wat zij 

door u laten xxxx dan zult gij hun goede voorgangers zijn. Met hen 

tezamen wekken aan het gebouw  uwer zaligheid. Handelt gij in een 

andere geest, zijt gij geen goede voorgangers voor kinderen, dan 

bedroeft gij de heilige Geest zo te kort komende aan uw verplichting 

zal deze stond zo gunstig voor de kinderen, en als uw hart wel 

geplaatst is en nu de band voor hen zoo plechtig belangrijke eenmaal 

tegen u getuigen in de grote oordeelsdag. Daarom bewaar u in de 

genade Gods in Jezus Christus. Hij sterke u door de band der liefde 

hij schijne over allen in den gemeenschap ten leven En als onze 

laatste stond genaakt Dan zij het ons en onzen kinderen verwachting 

dat nooit de band die ons aan elkander verbind hier op aarde 

verbroken zij door de genade Gods in Jezus Christus eenmaal weder 

vertroost in de hemel.  

Amen.  

Ps 72 vers 11 

 

 

 

1864 

Gave God dat zij den gezindheid der dankbaarheid in onzen boezem 

versterken. Maar helaas er zijn er zovelen die de liefde Gods en de 

liefde van Christus ondankbaar vertreden. Er zijn er zovelen die het 

lijden en sterven van Jezus niet naar waarde schatten en liever met 

hunne wijsheid te raden gaan doch niet de wijsheid Gods, die Hij 

ons getoond heeft in zijn Zoon. Die het kruis des  Heeren versmaden 

en niet denken aan het offer dat Jezus heeft gegeven op Golgotha. 

Maar waar u nu ook uw kracht uw steun in de ure der verscheidens, 

versmaden van Christus! Kunt gij met kalmte en rust de eeuwigheid 

tegengaan. Ja kan de gedachte van het verblijf in de plaatse der 

gezaligde door het bloed van Christus u aangaande 
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steunen Neen! Hebt gij uw vermogen op aarde dan kan het u ook 

geen vreugde verschaffen bij Hem te zijn in de hemel, maar Hij die 

dan vader op aarde verheerlijkte, verheerlijkt wordt door zijn Vader. 

Dat zij u dan bidden mogen xxxx dan Jezus xxx in zijn liefde voor 

zondaars opdat gij in die liefde ook rust moogt vinden voor uw 

onsterfelijke zielen.— 

 

Maar is dat uw begeerte  dan zult gij ook streven van uwe 

zonden verlost te worden. Het is Jezus tot eer dat gij uit uwe 

laagheid wordt opgebeurd, het is zijn streven dat gij tot hoge 

gemeenschap wordt opgeleid, het is zijn begeerte dat uw lichaam 

Tempel worde mogen des H. Geestes. Daartoe roept Hij u door zijn 

evangelie en wijst Hij u op zijn lijden en sterven. Door dat lijden en 

sterven toch roept Hij u tot behoudenis. Hij wil u niet uitsluiten 

wanneer gij u zelve niet buitensluit. Groot en talrijk moogt uw 

zorgen en bekommernissen zijn, maar uit die allen wil Hij u 

verlossen; menigvuldig mogen zonden en ongerechtigheden zijn 

maar Hij wil die uitwissen door zijn bloed. Hij roept u tot  zijne 

gemeenschap en in die gemeenschap is het zo zalig bij hem en bij 

Hem alleen is rust en troost te vinden. Laat mij u bidden mogen 

blijft dan niet achter vanwege uw bekommernissen, of vanwege de 

klachten des levens of vanwege uw zonden, maar werpt die op Hem 

om behouden te worden. Het is uw roeping o zondaar! Dat gij den 

Heere Jezus verheerlijkt en in Hem ook onze schepper en weldoener 

en doet gij dat wanneer gij willens de zonde aankleeft. Zult gij het 

kunnen verantwoorden wanneer gij de hand die u ter hulp wordt 

aangeboden van u afstoot? Is het verstandig wanneer gij het enige 

geneesmiddel dat u van uw krankheid genezen kan afwijst? Bitter  

mag het geneesmiddel zijn dat u wordt toegediend; smartelijk mag 

de hand des heelmeesters zijn die u van de kanker genezen zal; doch 

wanneer het doel is bereikt zult gij zowel het geneesmiddel als de 

hand des windselen zegenen. En die genezing vindt u geen 

verkwikking door Jezus Christus als de opperste geneesmeester. Hij 

gaf zijn leven voor u om u te behouden van het verderf. Wanneer gij 

hem aanroept dan zal hij u verhoren, dan wil Hij uw 
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Gids en Leidsman zijn naar dat betere leven dat hij geopend heeft 

door zijn bitter lijden en sterven, den wil hij u redden uit de kaken 

des doods. Hij breidt de vleugelen zijner liefde naar u uit opdat gij 

bij hem uw toevlucht leert zoeken en vinden. En hoe groot uwe 

zonden die u beangstigen ook zijn mogen bij hem is vergeving! 

Door zijn genade wil Hij u verlossen van alles dat u kluistert aan de 

aarde 

 

Buigt  u dan voor Hem neder en smaakt dan zijn nabijheid opdat 

uwer geweten wordt wakker geschud en de grootheid en veelheid 

uwer zonden aan uw angstige ziel wordt geopenbaard Zo zal ook 

Zijn liefde aan u verheerlijkt worden. 

 

Den waarheid die de waarheid des evangelies is moge aan u die de 

wereld lief hebt onbegrijpelijk schijnen zij mogen aandruisen tegen  

uw begeerlijkheden. De strijd die gij te strijden hebt moge zwaar en 

moeilijk zijn. In Christus is uwe kracht, in hem is de overwinning. 

 

Dit kunt  gij immers, dienaar van Christus die van uwen Heer uwer 

sterkte vraagt, en Zijn aangezicht zoekt. Gij verblijd u in Hem en 

vind bij Hem een veilige schuilplaats en vertrouwt u ganselijk aan 

Hem toe met al uw behoeften en noden ter zaliging van uwe 

onsterfelijke ziele. Gij weet zeker dat Hij u niet begeven of verlaten 

zal, want ook voor u heeft Hij zijn bloed gestort aan het hout des 

kruises. Gij betreed alzo in volle gerustheid het aardse levenspad. U 

van uur en dag en wordt uwe bouwvallige hut gesloopt en ziet gij uit 

naar uw hemelse huis die daar weggelegd is voor allen die den Heer 

hebben liefgehad. 

 

Amen 

 

Ps 37 vs 14 


